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Sirpa Rintasaari eläkkeelle

SPR Varsinais-Suomen piirissä kymmenen vuotta talous- ja 
henkilöstöpäällikkönä toiminut Sirpa Rintasaari jäi juuri ennen 
joulua talvilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle. 

” Vaikka odotankin innolla eläkeaikaa ja sen suomaa vapaut-
ta, niin siitä huolimatta mieli on kuitenkin haikea - niin paljon 
olen tästä työstä pitänyt.

Kiitos kaikille teille, joiden kanssa olen saanut tehdä työtä 
näiden vuosien aikana. Minulla on paljon hyviä muistoja ih-
misistä, jotka ovat tehneet innostuneesti ja sitoutuneesti tätä 
työtä. On ollut mukava tehdä töitä teidän kanssanne. Ehkä 
tapaamme vielä joissakin ympyröissä ja uusissa rooleissa.”

Antoisia eläkepäiviä, Sirpa!
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Muutosten vuosi 2020

PÄÄKIRJOITUS 16.1.2020

Olemme siirtyneet ”taas” uudelle vuosi-
kymmenelle. Näin me vanhemmat ihmiset 
voisimme helposti todeta ja ajatella, että 
kaikki kuitenkin jatkuu ennallaan. Ei valitet-
tavasti jatku, sillä vauhdilla kehittyvä digi-
taalinen viestintä kertoo meille reaaliajas-
sa, mitä eripuolilla maailmaa tapahtuu NYT. 
Jotkut seuraavat uutisia herkeämättä, toi-
set eivät jaksa vaan uppoutuvat oman ko-
koisten asioiden pariin tai viettävät aikaan-
sa reality -sarjoja selaamalla.  
 
Tiedämme, että yhteiskuntamme on no-
peassa muutoksessa, väestö vanhenee, 
kaupungistuminen jatkuu ja syrjään jäävi-
en ihmisten määrä lisääntyy. Punaisen Ris-
tin toimintavalmiudelle on suuria odotuksia 
tilanteissa, joissa avun tarve kasvaa. Mei-
dän vapaaehtoistemme pyörittämä ystävä-
toiminta, terveyttä ja hyvinvointia edistävä 
työ, toiminta maahanmuuttajien keskuu-
dessa sekä ensiapupäivystykset tunnetaan 
ja näitä palveluja myös arvostetaan paikal-
lisissa yhteisöissä. Punainen Risti tekee hy-
vää. 
 
Ensi kesänä on seuraava Punaisen Ristin 
yleiskokous. Kokous pidetään 6.-7.6.2020 
Vaasassa. Siellä määritellään strategiset ta-
voitteet seuraavalle kolmelle vuodelle. Jou-
dumme pohtimaan kokouksessa, miten 
pärjäämme muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Yhdellä keskitetyllä reseptillä emme pitkäl-
le vaihtelevissa toimintaympäristöissä pötki. 
Vahvuutemme ovat vapaaehtoisten ja työn-
tekijöiden osaamisessa, toimintaympäristön 
ymmärtämisessä ja kyvyssä verkostoitua 
paikallisesti ja alueellisesti.  
 
Piirin hallituksella on kevättalvella edes-
sä uuden toiminnanjohtajan valinta. Ilmoi-
tus avautuvasta työpaikasta laitettiin Turun 
Sanomiin (sunnuntai 12.1.2020) ja muihin 
rekrytointikanaviin. Piirin hallitus pyrkii saa-
maan rekrytoinnin maaliin maaliskuun aika-
na.  
 
Vaikka olen jäämässä eläkkeelle joustavas-
ti vasta syksyllä, on ollut hyvä aloittaa rek-
rytointiprosessi jo alkutalvesta. Uuden tuli-
jan irtisanomisaika edellisestä työpaikasta, 
kesäloma ja riittävä aika perehdyttämiseen 
vievät oman aikansa. Toivon mukaan pää-
semme esittelemään uuden toiminnanjohta-
jan seuraavassa Tässä ja Nyt -tiedotteessa. 

Terveisin, 
Pauli Heikkinen

Kiinnostus ja arvostus kaikkia 
ihmisiä kohtaan tuo iloa, ja se vie 
Punaisen Ristin toimintaa eteenpäin 
myös uudella yleiskokouskaudella.
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Ystäväkurssit
Hei, onko sinulla hetki aikaa?
Lähdetkö mukaan Punaisen Ristin  
ystävätoimintaan?

Tule ystäväkurssille, josta saat perustiedot 
ystävätoimintaan ja sen moniin eri toimin-
tamuotoihin.

Kurssin pääkohdat ovat:  
- Punaisen Ristin Ystävätoiminta
- itsetuntemus
- vuorovaikutus 
- kohtaaminen 
- vapaaehtoisen oma jaksaminen.

Turussa järjestettävät kurssit pidetään 
SPR piiritoimistolla, os. Yliopistonkatu 24 A, 
6. krs, 20100 Turku.

Ystäväkurssit pidetään seuraavan aikatau-
lun mukaisesti:  

22.1.2020 klo 17-20.00.
Ilmoittautuminen viim. 21.1.   
www.lyyti.in/ystavakurssiturku120 

26.2.2020 klo 17.20.00.
Ilmoittautuminen viim. 25.2.   
www.lyyti.in/ystavakurssiturku202

12.3.2020 klo 17-20.00.
Ilmoittautuminen viim. 11.3.   
www.lyyti.in/ystavakurssiturku203

20.4.2020 klo 17-20.00. 
Ilmoittautuminen viim. 19.4.  
www.lyyti.in/ystavakurssiturku204 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Joonas B
randt
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Henkisen tuen peruskurssit
Kriisit kuuluvat ihmiselämän normaaliin kul-
kuun. Siksi se on hyvä tunnistaa, jotta osaa 
auttaa toista ihmistä tai vastaanottaa apua 
hädän hetkellä.

Henkisen tuen tavoitteena on äkillisten krii-
sien jälkivaikutuksien ehkäisy ja lievittämi-
nen.

Henkisen tuen kurssi antaa perustietoja on-
nettomuustilanteiden jälkeisistä traumaat-
tisista kriiseistä, kriisireaktioista ja niistä 
selviytymisestä sekä kehittää osallistujien 
henkisen tuen taitoja.
Kurssin hinta on 40 €, SPR jäsenet 20 €.

Loimaa la 1.2.2020 klo 9-17.00 
Paloasema,  Lamminkatu 48, 32200.
Ilmoittautumiset viimeistään 29.1.2020:  
www.lyyti.in/loimaa022020 

Uusikaupunki la 8.2.2020 klo 9-17
SPR Ystäväntupa, Rantakatu 15, 23500 Uu-
sikaupunki
Ilmoittautumiset viimeistään 5.2.2020:  
www.lyyti.in/uusikaupunki22020 

Turku kahden illan kokonaisuus:  
3.3. ja 5.3. klo 17.45-21.00 
SPR piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A, 
20100 Turku, 6 krs.
Ilmoittautumiset viimeistään 27.2.2020:  
www.lyyti.in/henkinentukiturku320

Henkisen tuen jatkokurssit 
peruskurssin käyneille 

Henkisen tuen jatkokurssin päätyttyä 
osallistujilla on valmiuksia:
- Auttaa ihmisiä, jotka ovat kohdan-
neet äkillisen kriisitilanteen.
 - Ymmärtää suruprosessin kulkua ja 
auttaa kohtaamaan surevia.
 - Tietää auttajan stressireaktioista ja 
tunnistaa, millaisia valmiuksia auttaja-
na toimiminen vaatii
 
Henkisen tuen jatkokurssin sisältö
• Henkinen loukkaantuminen ja kriisi 
(kertaus peruskurssista)
• Henkinen tuki kriisin eri vaiheissa ja 
PTSD
• Kriisissä olevan kohtaaminen
• Menetykset ja suru, sureminen ja 
surevan kohtaaminen
• Auttajan valmiudet ja auttajana jak-
saminen
• Henkinen kestävyys ja selviytymisen 
voimavarat
• Kertaus psykososiaalisesta tuki- ja 
palvelujärjestelmästä

Kurssit järjestetään seuraavasti

Turku la 4.4.2020 klo 9-17.00
SPR piiritoimistolla  
os. Yliopistonkatu 24 A, 6.krs,  
20100 Turku  
Ilmoittautuminen viim. 1.4.2020  
www.lyyti.in/henkinentukijatkotur-
ku420

Loimaa la 18.4.2020 klo 9-17.00
Paloasema, Lamminkatu 48,  
32200 Loimaa
Ilmoittautuminen viim. 15.4.2020 
www.lyyti.in/henkinentukijatkoloi-
maa420 

Lämpimästi tervetuloa!

A
nna-Katri H

änninen

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Lippu korkealle! - Jäsenestä 
luottamushenkilöksi
Lauantaina 1.2.2020

Lippu korkealle –kurssilla paneudu-
taan osaston luottamushenkilöiden 
rooleihin ja tehtäviin. Päivän tavoit-
teena on lyhyen Punaisen Ristin esit-
telyn jälkeen käydä läpi osaston hal-
lituksen tehtäviä ja osaston toiminta.  
Koulutuspaikkana on piiritoimisto (os. 
Yliopistonkatu 24 A, 6. krs, Turku).

Päivän ohjelma:
9.30 -  Aamukahvia tarjolla
10.00  Tervetuloa
           Punainen Risti järjestönä                                                          
           Säännöt ja Punaisen Ristin   
       merkki
           Luottamushenkilön tehtävät 
       ja vastuut
           Vapaaehtoisen polku 
           Toiminnan suunnittelu ja 
      talous
           Kysymykset ja keskustelu
15.00  Hyvää kotimatkaa!

Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa, 
ja koulutus on osallistujille maksuton. 
Ilmoittaudu viimeistään 29.1.2020  
osoitteessa 
www.lyyti.in/luottamushenkilot2020

Lisätietoja: Sirpa Lehtimäki /  
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi 
 
Tervetuloa mukaan kaikki - var-
sinkin osastojen uudet luottamus-
henkilöt!

Kuka osastossasi toivottaa uudet 
vapaaehtoiset tervetulleeksi mukaan? 

Onko ”Oma Punainen Risti” jo hallussa sinun 
osastossasi?  
 
Tutustu Oman tapahtumiin täällä:  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/# 

On tärkeää ja erittäin toivottavaa, että 
Omaan kirjautuneet uudet vapaaehtoiset 
toivotetaan mahdollisimman nopeasti terve-
tulleiksi mukaan toimintaan ottamalla heihin 
yhteyttä ja kertomalla heille osaston toimin-
nasta. 

Tervetuloa kouluttautumaan Oman saloihin 
kevään yhteisissä koulutuksissa, jotka pide-
tään Turussa piiritoimistolla seuraavasti:  
- tiistai 28.1.2020 klo 17-19.30
- keskiviikko 11.3.2020 klo 17-19.30
- maanantai 11.5.2020 klo 17-19.30 

Ilmoittaudu mukaan:  www.lyyti.in/ 
OmaPunainenRisti_VSkevat2020

Tulemme mielellään kouluttamaan myös 
osastohin. Otathan yhteyttä piiriin, jos halu-
at koulutuksen omaan osastoosi tai alueeli-
sena koulutuksena: 
- sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi tai 
- tuija.hongisto@punainenristi.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Oma Punainen Risti haltuun  

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Viestintäkoulutus 
29.2.2020 Turussa

Hei, sinä Punaisen Ristin vapaaehtoinen tai 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunut! 

Oletko kiinnostunut viestinnästä ja ha-
luaisitko olla edistämässä Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoiminnan näkyvyyt-
tä viestinnän avulla? 

Tule mukaan viestintäkoulutukseen ja löy-
dä oma paikkasi vapaaehtoisena viestintä-
tehtävissä! 

Viestintäkoulutus järjestetään lauantaina 
29.2.2020 klo 9.30-16.00. Koulutuspaikka-
na on SPR Varsinais-Suomen piiri, 6. krs. 
Yliopistonkatu 24 A., Turku. 
Aamukahvia on tarjolla klo 9.15 alkaen.

Päivän ohjelma: 
* Punainen Risti tutuksi  
* Punaisen Ristin osastoviestinnän 
   perusteet  
* Lounas  
* Punaisen Ristin osaston ja vapaaehtois-
   toiminnan näkyvyyden parantaminen
   somen avulla 

Tavoitteet 

Koulutuksen käytyään osallistuja  
- On tutustunut Suomen Punaiseen Ristiin 
- Tietää, mitkä ovat Suomen Punaisen Ris-
tin viestinnän tavoitteet 
- On tutustunut siihen, miten viestintää voi 
suunnitella ja tuottaa osastossa 
- On tutustunut käytännön esimerkkeihin 
onnistuneesta osastoviestinnästä (myös so-
messa) 
- Tietää, mitä valmiita Punaisen Ristin vies-
tintämateriaaleja on olemassa ja mistä ne 
löytää 
- On saanut käytännön vinkkejä osaston 
näkyvyyden parantamiseen erityisesti so-
men avulla 
  
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 24.2.2020 
tästä linkistä: 
www.lyyti.in/viestintakoulutus_2902 

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Lisätietoa:  
Anna Tenho 0400 673 047 /  
anna.tenho(at)redcross.fi 

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Matka Kalkkuun 8.2.2020
Oletko koskaan käynyt Kalkussa,
Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa? 
Nyt siihen on hyvä mahdollisuus! 
 
SPR Varsinais-Suomen piiri järjestää matkan 
Kalkkuun lauantaina 8.2.2020, tervetuloa mu-
kaan!

Mikä Kalkku on? Tampereen Kalkussa sijaitse-
va logistiikkakeskus ylläpitää Suomen Punai-
sen Ristin kansainvälistä auttamisvalmiutta 
sekä kotimaan valmiusvarastoa katastrofitilan-
teiden varalle.  Lue lisää jo nyt: punainenristi.
fi/logistiikkakeskus

Tutustumismatkan ohjelma:   

8.00   Bussi lähtee Turusta (Linnankatu 19, 
Kansallisen kirjakaupan edestä) ja kulkee Au-
ran ja Loimaan kautta Tampereelle, Kalkkuun. 
Hyödynnättehän osastossa ja alueella yhteis-
kuljetuksia tämän reitin varrelle.  
 Kahvi 
* Tutustuminen SPR Logistiikkakeskukseen / 
hankintapäällikkö Ritva Lahti  
* Ajankohtaiset asiat / piiritoimisto
 Lounas   
15.00  Lähtö kotimatkalle  
17.00  Takaisin Turussa  

Tutustumismatkan bussikuluista ja kahvituk-
sesta huolehtii piiri, mutta ruokailu on oma-
kustanteinen (10 €/hlö), mikä laskutetaan 
matkan jälkeen. Ilmoitathan ilmoittautumisen 
yhteydessä, maksatko matkan itse vai lähe-
tetäänkö lasku osastolle (sovi tästä etukäteen 
osaston kanssa). 

Ilmoittautumiset lyyti-linkin kautta viimeis-
tään 29.1.2020:  
www.lyyti.in/VSKalkku_helmi2020  
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, 
ja ilmoittautuminen on sitova.

Lämpimästi tervetuloa Kalkkuun! 

Lisätietoja: Sirpa Lehtimäki,  
sirpa.lehtimaki@redcross.fi / 040 5421 421 

Ilmoittaudu mukaan 26.1.2020 mennessä: 
www.lyyti.in/Pertti_Torstila

Tiedoksi osastoille 

- Yleiskokousvuoden takia vuoden 
2019 jäsentilastot julkaistaan vii-
kolla 5 (järjestön hallituksen koko-
uksen jälkeen). Jäsentaulukko on 
seuraavassa tiedotteessa.

- 31.1.2020 mennessä pyydämme 
osastoilta seuraavia asioita:
 - J-kortit täytetään ja
    toimitetaan piiriin  
 - Toimintatilastot vuodelta 
    2019 täytetään 
 - Kevään ansiomerkkien 
   haemukset piiriin

Lisätietoja Sirpalta,  
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi
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Ensiapupäivystäjän 
peruskurssi (osat I-III)
alkaa la 18.4.2020
Ensiapupäivystäjän peruskurssi järjestetään 
keväällä 2020. Kurssi on suunnattu ensiapu-
ryhmien jäsenille.
  
• Jotta voit osallistua ea-päivystäjän perus-
kurssille, tulee sinun suorittaa EA 1 kurssi en-
nen aloitusta.

Kurssin OSA I järjestetään lauantaina 
18.4.2020 klo 9 - 17. 
• Suoritettuasi EA-päivystäjän peruskurssin 
ensimmäisen osan voit osallistua päivystyksiin 
harjoittelijana.

Kurssin OSA II tapahtuu verkossa ja tulee olla 
suoritettuna 13.5. mennessä.

Kurssin OSA III koostuu kahdesta illasta (ke 
13.5. ja pe 15.5.) sekä lauantaista 16.5.                                  

Kurssin suoritettuasi, saat oikeuden toimia Pu-
naisen Ristin ensiapupäivystäjänä.

Kurssi järjestetään SPR V-S piirin koulutusti-
loissa Turussa, Yliopistonkatu 24 A, 2.krs. 
Kurssin kouluttajina toimivat vapaaehtoiset 
ensiapuryhmätoiminnan kouluttajat.

Kurssin hinta on 60,00 €, hinta sisältää ensi-
apupäivystäjän kuvallisen kortin.

Lisätiedot: minna.rautanen@redcross.fi

Ilmoittautumiset lyytin kautta 7.4.2020 men-
nessä.  www.lyyti.in/EApaiv_20

Tervetuloa!

Kotimaan toiminta 
näkyväksi
Hei osastot, kerrotaan kaikille 
kotimaan toiminnasta! 

Vuoden 2019 viimeisessä kokouksessaan 
järjestötoimikunta ehdotti, että vuon-
na 2020 piirin sosiaalisen median kana-
vissa kerrottaisiin osastojen kotimaantoi-
minnasta – siis siitä auttamistoiminnasta, 
jota vapaaehtoiset kaikissa Varsinais-
Suomen piirin alueen 47 osastossa teke-
vät. 

Olisikin erittäin upeaa, jos saisimme teil-
tä kirjoituksia osastonne konkreettisesta 
auttamistoiminnasta! Kirjoitus voi kuva-
ta ensiapupäivystäjän päivää, terveyspis-
tevapaaehtoisuutta, henkisen tuen toi-
mintaa onnettomuuksien kohdatessa tai 
vaikkapa pienten koululaisten auttamista 
läksyhelpissä. Mistä auttamistoiminnasta 
juuri teidän osastonne haluaisi kertoa? 

Lähetä teksti kuvan kera osoitteeseen 
anna.tenho@redcross.fi. Muokkaamme 
juttuja sopimaan sosiaalisen median ka-
naviimme ja julkaisemme niitä mahdolli-
sesti myös Tässä ja Nytissä.  

Tehdään yhdessä osastojen upea 
auttamistoiminta näkyväksi myös 
tätä kautta! 

(Pienenä ohjeistuksena: Sopivanmittai-
nen kirjoitus voisi olla pituudeltaan ma-
ximissaan yhden A4-liuskan mittainen, 
kirjoitettuna Times New Roman fontilla, 
jossa fonttikoko on 12 ja riviväli 1,5. )  

B
enjam

in S
uom

ela

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 25.4.2020 

Äänivaltaisten kokousedustajien ilmoittautu-
minen ja kahvitus klo 9.30 alkaen. Kokouk-
sen alussa jaetaan huomionosoituksia.

Vuosikokousasiat

Piirin vuosikokouksessa
- esitetään kokoukselle piirin hallituksen an-
tama piirin edellisen toimintavuoden toimin-
takertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös 
sekä piirin tilintarkastajien antama tilintar-
kastuskertomus 
- päätetään piirin tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
- vahvistetaan piirin hallituksen hyväksymät 
piirin työsuunnitelma ja talousarvio kuluval-
le vuodelle.
- valitaan kahden vuoden toimikaudeksi pii-
rin hallituksen viisi jäsentä erovuoroisten 
tilalle

Henkilövalinnat vuosikokouksessa 

Vuosikokouksessa 25.4.2020 ovat erovuo-
roisia seuraavat piirin hallituksen jäsenet:
- Armi-Tuulikki Kraappa, Pyhäranta
- Pekka Paatero, Turku *
- Stiina Ratsula, Sauvo-Karuna
- Anita Repo, Loimaa
- Tiina Sinokki, Ruissalo

* Sääntöjen mukaan henkilön on mahdollis-
ta toimia samassa tehtävässä enintään kol-
me peräkkäistä toimikautta. Pekka Paateron 
toimikaudet ovat nyt täynnä, eli häntä ei voi 
valita uudelleen piirin hallituksen jäseneksi. 
Muiden osalta toimikaudet eivät rajoita uu-
delleenvalintaa.

Seuraavien piirin hallituksen jäsenten  
toimikausi jatkuu 4/2021 asti:
- pj Harri Virta, Kaarina-Piikkiö
- vpj Kati Lehtimäki, Paimio
- Annukka Kinnari, Salo
- Kaisa Leiwo, Kaarina-Piikkiö 
- Petri Raita, Turku
- Ilse Reinholdt, Ruissalo
- Eliisa Saarela, Kaarina-Piikkiö

Ehdotukset henkilövalinnoista 27.3.2020  

Vuosikokouksessa 2019 valittu vaalitoimi-
kunta pyytää osastoilta huolellisesti tehtyjä 
ehdotuksia vuosikokouksessa valittavista 
luottamushenkilöistä. 

Ehdotukset tulee toimittaa piiritoimistoon 
viimeistään 20.3.2020 klo 16 mennessä 
joko osoitteeseen SPR Varsinais-Suomen 
piiri / Vaalitoimikunta, Yliopistonkatu 24 A, 
20100 Turku, tai sähköpostitse sirpa.lehti-
maki@redcross.fi

Vaalitoimikunta käsittelee tehdyt ehdotuk-
set ja valmistelee vuosikokoukselle esityk-
sen valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta 
voi asettaa ehdolle myös sellaisia henkilöitä, 
joita osastot eivät ole ehdottaneet.

Virallinen kokouskutsu, vaalitoimikunnan 
ehdotus ja muu kokousmateriaali lähete-
tään osastoille huhtikuun alussa. 

Ilmoittautuminen

Vuosikokouspäivän aikana on tarjolla oma-
kustanteinen kokouslounas (á 10 e). Kah-
vi- ja lounastarjoilun takia ilmoittautumiset 
viimeistään 20.4.2020 Lyyti-järjestelmän 
kautta osoitteessa 
www.lyyti.in/SPRVS_vuosikokous2020
  
Ilmoita myös mahdolliset ruoka-aineallergi-
at. Ruokailu laskutetaan osastokohtaisesti 
vuosikokouksen jälkeen.

Kaikki jäsenet: lämpimästi tervetuloa!

SPR Varsinais-Suomen piirin 
vuosikokous pidetään
lauantaina 25.4.2020 klo 10  
Mynämäen lukion salissa,
os. Keskuskatu 19, Mynämäki

VUOSIKOKOUS
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KOULUTTAJAESITTELY

Vapaaehtoiskouluttajia Varsinais-Suomessa
- Ensapuryhmätoiminta ja ensivaste

Ensiapuryhmätoiminnan, päihdetyön, ensiavun ja terveystiedon sekä terveyden 
edistämisen kouluttaja Tanja Järvinen

Olen toiminut pitkään vapaaehtoisena Turun osaston ensiaputoiminnassa ja valtakunnallisesti 
päihdetyön vapaaehtoisena. Olen kouluttautunut ensiapuryhmän, päihdetyön sekä ensiavun 
ja terveystiedon kouluttajaksi. Syksyllä 2019 kävin myös terveyden edistämisen kouluttaja-
koulutuksen.

Koulutan mielelläni ensiapuun ja terveyden edistämiseen liittyviä aiheita vapaaehtoisille 
esimerkiksi ryhmäilloissa.

* tanja.jarvinen@sprturku.fi

Ensiapuryhmätoiminnan kouluttaja, ETK ja ensivastekouluttaja Kirsi Koivuaho

Olen toiminut vapaaehtoisena SPR Turun osastossa vuodesta 2013, 
pääsääntöisesti ryhmäiltojen suunnittelussa sekä toteutuksessa 
ja aiemmin myös aktiivisena päivystäjänä erilaisissa tapahtumis-
sa. ETK olen ollut vuodesta 2014. Ensiapuryhmätoiminnan koulut-
tajakoulutuksen suoritin 2017 ja työni akuuttihoidossa mahdollisti 
ensivastekouluttajapätevyyden hankkimisen vuotta myöhemmin. 
Ryhmäiltojen lisäksi minuun voi törmätä sekä piirin järjestämissä 
että valtakunnallisissa ea-ryhmätoimintaa tukevissa koulutuksissa.

Harjoituksia ensiapuryhmäläisille ja ensiauttajille eri aiheista.

* kirsi.koivuaho@sprturku.fi

Onko sinun osastossasi tarve kouluttaa vapaaehtoisia? 
Kuka heitä kouluttaa tällä hetkellä? Ja mistä löytyisi apuvoimia koulutuksiin ja infoihin?

Tässä ja nyt -tiedotteessa esittelemme eri toimintalinjojen varsinaissuomalaisia kouluttajia.  
Kouluttajien esittelysarjassa on aiemmin esitelty järjestö- ja nuorisokouluttajat (nro 3/2019) sekä 
ystävä- ja monikulttuurisuustoiminnan kouluttajat (nro 4/2019). 
 
Kouluttajille esitetyt vapaamuotoiset kysymykset:  
- Kuvaus itsestä ja toiminnasta vapaaehtoisena 
- Kuvaus koulutuksista, joita voit kouluttaa vapaaehtoisille 
- Muita ajatuksia ja kehittämisideoita

Ensiapuryhmätoiminnan kouluttajana toimii myös Sari Salmi
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Ensivastekouluttaja Lasse Putko

Olen ollut lapsesta asti mukana Punaisen Ristin monipuolisessa toimin-
nassa ja viime vuosina keskittynyt piiritasolla ensivasteen kouluttami-
seen ja valtakunnan tasolla kouluttajakoulutukseen.

Jos osastonne on kiinnostunut ensivastetoiminnasta, ottakaa piiri-
toimiston kautta yhteyttä.

* lasse.putko@gmail.com  

Järjestö-, valmius- ja ensiapuryhmätoiminnan kouluttaja Petri Raita

Olen kokenut ensiapuryhmäläinen, hallinto- ja valmiusasiat ovat vah-
vuuksiani. Toimin järjestö-, valmius- ja ensiapuryhmän kouluttajana.

Voin kouluttaa vaapaaehtoisia seuraaviin aihealueisiin liittyen: järjes-
tön hallinto ja päätöksenteko, valmiuden rakentaminen ja hallinta, 
ensiapuryhmätoiminnan arki, ensiapupäivystyksen hallinnointi ja ra-
kentaminen, Hupsis, Ohto ja Oma.

* petri.raita@sprturku.fi

Ensiapuryhmätoiminnan, henkisen tuen, päihdetyön sekä ensivaste- ja valmius-
kouluttaja Tuula Muurinen 

Olen toiminut Punaisen Ristin vapaaehtoisena jo yli 30 vuotta ja en-
siapuryhmien kouluttajana vuodesta 1994. Aloitin vapaaehtoisura-
ni Vahdon osastossa ja Turkuun muutettuani jatkoin toimintaani Turun 
osastossa.

Punaisen Ristin toiminta tempaa helposti mukaansa ja se onkin minulle 
enemmän elämäntapa kuin harrastus.

Ensiapuryhmän kouluttajana voin kouluttaa ensiapuryhmäläisiä ryh-
mäilloissa sekä piirin kursseilla esim. ensiapupäivystäjän peruskurs-
si ja ea3-kurssi.

Ensivastekouluttajana voin kouluttaa esim. ensivastekursilla ja en-
siauttajien harjoitusilloissa. Henkisen tuen ja päihdetyön koulutta-
jan sekä valmiuskouluttajan (ensihuolto) osaamista voin hyödyntää 
myös muussa ensiapukoulutuksessa,

* tuula.muurinen@gmail.com

KOULUTTAJAESITTELY
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Ensiapuryhmien kouluttaja Aleksi Valjakka

Olen ollut Punaisen Ristin ensiaputoiminnassa mukana reilut viisi vuot-
ta. Viimeiset kaksi vuotta olen toiminut Turun osaston ensiapuryhmän 
päivystysvastaavana. Ensiapuryhmän kouluttajakoulutuksen kävin 
keväällä 2019. Olen myös viimeisen vuoden ensihoitajaopiskelija ja 
olenkin saanut opintojen kautta lisää osaamista ja ideoita myös ensi-
apuryhmien kouluttamiseen.

Olen pitänyt koulutuksia laajasti eri ensiapuaiheista. Pidän mieluusti 
koulutuksia esimerkiksi ensiapupäivystysten hallinnoinnista ja laa-
dun kehittämisestä, viestiliikenteestä ja raportoinnista sekä yleisö-
tapahtumien suuronnettomuusvalmiudesta. Jälkimmäisestä aiheesta 
minulla on valmis koulutuspaketti ensiapuryhmille, joka voidaan pi-
tää 1-2 ryhmäillan pituisena ryhmän tarpeen mukaan.

*aleksi.valjakka@sprturku.fi

Ensiapuryhmien kouluttaja ja valmius- ja resurssikouluttaja Mika Vilpo

Aloitin ensiapuharrastamisen 8-vuotiaana lasten ensiapukerhossa enkä 
ole vielä osannut lopettaa.

Toimin Turun osaston ensiapuryhmän johtajana ja vastaan osaston 
valmiussuunnittelusta ja valmiuden operatiivisesta toiminnasta.
Olen viestin valmiuskouluttaja, ensiapuryhmänkouluttaja ja resurssi-
kouluttaja.

Siviilityössäni kehitän ja konsultoin ratkaisuja asiakkaiden IT-haastei-
siin.

Ensiapu- ja valmiustoimintaan liittyvät aiheet, joista erityistä mie-
lenkiintoa ja osaamista itselläni on suunnittelussa, johtamisessa ja 
prosessikehityksessä. Voin tulla pitämään ryhmäiltaa ensiapupäi-
vystyksen taktisesta johtamisesta tai työpajaa esimerkiksi osaston 
valmiussuunnittelusta tai ensiapuryhmän varusteista.

* mika.vilpo@sprturku.fi

ETK ja ensivastekouluttaja Petri Taimen

Yli 30v vapaaehtoisena, ETK ja EVY-kouluttaja Turun osastossa.

Ensivasteen koulutukset, ensiapukoulutukset koulutusohjelmien mukaan.

* petri.taimen@sprturku.fi

KOULUTTAJAESITTELY



15

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Syksyllä 2019 Puolalan koulussa oli SPR:n 
työntekijä pitämässä #Kivakunhuomaat-op-
pitunteja. 

Monelle oppilaalle jäi mieleen erityisesti, mi-
ten SPR:n työntekijät toimivat sodassa. 
Opimme SPR-tunnilla myös, että kaikis-
sa maissa Punainen Risti ei välttämättä ole-
kaan risti. 

SPR vie puhdasta vettä paikkoihin, joissa 
sitä ei ole. Kaikki lapset eivät välttämättä 
saa puhdasta vettä tai vettä ollenkaan. 

Monelle jäi myös mieleen video nimeltä 
”Onks noloo?”, jossa moikattiin tuntematto-
mia ihmisiä ja näytettiin, miten vahingossa 
moikkaamisesta voi selvitä. 

Haaste otettiin vastaan

SPR:n työntekijä esitti meille tunnin päät-
teeksi haasteen: ”Keksikää, miten huomioi-
da muita!”. 

Meidän luokkamme keksi ja kokeili seuraa-
via tapoja:
1. Otetaan kaikki mukaan leikkeihin.
2. Ollaan myönteisesti uteliaita.
3. Sanotaan kaksi hyvää asiaa toiselle.
4. Sanotaan kaikille ”Moi!”.
5. Hymyillään (varsinkin yksinäisille).

SPR toi ympäri koulua uutta tietoa ja auttoi 
ymmärtämään, kuinka tärkeä Punainen Ris-
ti on. 

Oppilaiden mielestä tunti oli kiva ja järkevä. 

Kirjoittajat:
Puolalan koulun 4c

#Kivakunhuomaat 
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Joulukahviloissa oli  
lämmin tunnelma
Kaarinan-Piikkiön osaston ja Raision osas-
ton järjestämissä joulukahviloissa nautit-
tiin kahvista ja hyvästä seurasta sekä heit-
täydyttiin keskusteluihin ventovieraidenkin 
kanssa.

Joulukahviloiden tavoitteena oli järjestää 
yhdessäolon paikkoja nimenomaan joulun-
pyhiin, jolloin monet kokevat eniten yksinäi-
syyttä. Vuonna 2019 Tavarataloketju Tok-
manni tuki joulukahviloiden järjestämistä. 

Joulukahviloille oli selvästi tarvetta, kerto-
vat mukana olleet Kaarinan-Piikkiön ja Rai-
sion osastojen vapaaehtoiset. Iloisia kah-
vittelijoita ja kahvinkaatajia oli paikalla 
ystävätoimijoiden ylläpitämissä maksutto-
missa kahviloissa runsain joukoin.

–Saimme aikaiseksi paljon hyviä keskus-
teluja ja vinkkejä siitä, millaisia odotuksia 
kuntalaisilla on järjestöämme kohtaan, ker-
tovat Raision osaston ystävätoiminnan va-
paaehtoiset.
Molemmissa kahviloissa tunnelma oli läm-
min ja keskustelut pulppusivat vilkkaina 
alusta asti. Joulukahvilan tarkoitus oli tarjo-
ta vaihtoehtoinen joulunviettotapa esimer-
kiksi niille, jotka viettävät pitkiä joulunpy-
hiä yksin. 

Raisiossa tarjoiltiin satakunta kuppia kahvia 
ja mehua, pullien ja piparien kera, iloisen 
puheensorinan keskellä. Myös karkit tekivät 
hyvin kauppaansa. Lapsille oli jaossa lisäksi 
kirjoja ja pehmoleluja.

Kaarinan-Piikkiön osaston joulukahvilas-
sa kävi myös paljon kahvittelijoita. Uuden-
vuodenpäivänä järjestetty joulukahvila oli 
täynnä asiakkaita koko aukiolon ajan, klo 
11 - 15. Siellä nautittiin pöydän antimista, 
vaihdettiin kuulumisia ja kuunneltiin presi-
dentin uudenvuodenpuhe. 

Hyväksi onneksi paikalle sat-
tui laulunaisia- ja miehiä, jol-
loin oli helppo laulaa vielä 
muutama joululaulukin, myös 
runonlausuntaa oli ohjelmas-
sa.

– Tunnelma oli tosi kotoisa ja 
lämmin. Ihmiset menivät is-
tumaan samoihin pöytiin ja 
alkoivat jutella keskenään, 
jopa tuntemattomien kanssa.

Jaana Paasonen

Tarja Tiitta-N
iem

inen
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Jouluinen tervehdys 
Karjalasta

SPR Karjalan osasto, Mynämä-
essä, mahdollisti Karjalan alueen 
kotipalveluasiakkaiden matkan 
Karjalasta Häävuoren palvelukes-
kuksen päivätoimintaan yhteis-
työssä Taksiautoilija Jukka Aalto-
sen kanssa. 

Päivässä oli jouluista ohjelmaa: 
tonttujumppaa ja joulukorttias-
kartelua sekä lounas.
 
Yksinasuville yli 70-vuotiaille jaet-
tiin joululahjaksi villasukkapaket-
ti piparkakkujen kera. Hallituksen 
jäsenet toimittivat paketit hen-
kilökohtaisesti perille. Tällöin oli 
myös mahdollisuus viettää joului-
nen hetki paketin saajan kanssa 
ja näin tuoda läsnäolollaan pime-
ään jouluaikaan valoa.

SPR Karjala
Maija-Liisa Laaksonen 
 

”Hyvä Joulumieli” toi iloa

Hyvä Joulumieli -lahjakortteja jaettiin vähä-
varaisille lapsiperheille Punaisen Ristin osas-
tojen ja yhteistyökumppanien toimesta tänä 
vuonna Varsinais-Suomen piirin alueella yh-
teensä 1252 kpl.  

Sydämellinen kiitos kaikille korttien jakoon 
osallistuneille! 

Teidän ansioistanne moni perhe sai joulu-
ruokaa joulupöytäänsä ja ruuasta säästy-
neellä rahalla vanhemmat saattoivat ehkä 
ostaa lapsille heidän toivomansa joululah-
jan.

Katja Lösönen
Jani Tanner

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Perinteinen joulukonsertti Kalannissa
SPR Kalannin osasto järjesti jälleen perinteisen joulukonsertin tiistaina 29.11.2019 Kalannin 
kirkossa.

Solistina oli Leena Kallonen, joka oli solistina myös meidän ensimmäisessä joulukonsertis-
samme 20 vuotta sitten. Leenaa säestivät Päivi Kurkilahti, Jaana Kulmala ja Jari Jalonen. 
Seurakunnan tervehdyksen toi vt. kirkkoherra Jukka Kekki.  
 
Konsertin tuotto lah-
joitetaan tällä kertaa 
kalantilaisille vanhuk-
sille ja kappeliseura-
kunnan diakoniatoi-
melle.

Yleisö sai jälleen naut-
tia kauniista joululau-
luista ja joulun tun-
nelmasta kauniissa 
kotikirkossamme!

Outi Sonkki
SPR Kalanti

Jani Tanner

Hei, nimeni on Risto Paukku ja toimin tämän 
alkaneen tiutiu-vuoden hankeavustajana Oil 
Spill -hankkeessa. Kustannuspaikkani on kes-
kustoimistossa, mutta toimipaikkana V-S piiri-
toimisto.

Vapaaehtoisena SPR:ssä ja Vapepa:ssa on 
vuosia jo kertynyt yli 40. Tehtäviini kuuluu 
hankkeen ”jalkauttaminen” tälle Varsinais-
Suomen pilottialueelle. Harjoitusten tekoa 
yms. Tässä toivottavasti auttaa yli 40 vuoden 
kokemus öljyn puhdistamisesta vedestä.

Harrastuksia on joka lähtöön: puutarha, pur-
jehdus, asuntovaunuilu ja Lions-toiminta. Ne 
tärkeimmät.

Toimin myös vapaaehtoisjohtajana ja valmius- 
sekä resurssikouluttajana, sekä paikallisosas-
toni SPR:n Mietoisten osastossa.

Risto Paukku
hankeavustaja, Oil Spill -hanke
risto.paukku@redcross.fi
040 184 7196

Uusi kasvo piiritoimistossa - hankeavustaja Risto Paukku

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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YRITYSYHTEISTYÖ

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyö-
kumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

SPR Raision osasto sai miellyttävän puhe-
lun joulun alla Neste Oyj Naantalin jalosta-
molta.

Saimme kuulla, että Nesteen henkilöstöl-
le on muodostunut jo perinteeksi lahjoittaa 
henkilöstöryhmien edustajien välityksellä 
vuotuiset joululahjarahat jollekin tärkeäksi 
katsomalleen ryhmälle tai toiminnalle. 

Tänä vuonna he halusivat lahjoittaa joulu-
lahjarahansa Raision osastolle. Erityises-
ti toivottiin, että lahjoitus kohdennettai-
siin osaston Ystävä- ja nuorisotoimintaan. 
Lahjoitetulla summalla saamme osastos-
sa mahdollistettua mm. erilaisia hankintoja 
ryhmille. 

Yrityslahjoitus SPR Raision osastolle
Lahjoitusta oli vastaanottamassa osaston 
puheenjohtaja Kari Nieminen sekä sihteeri 
Tarja Tiitta-Nieminen. 

Jalostamon edustajina paikalla olivat Tuo-
mas Pääkkölä, Jussi Urponen, Tuomas Viita-
la ja Marko Mathlin.

SPR Raision osasto kiittää lahjoituksesta!

Tarja Tiitta-Nieminen
SPR Raisio

Neste Oyj:n henkilös-
tön joulurahalahjoi-
tuksen luovutustilai-
suudessa SPR Raision 
osaston sihteeri ja tie-
dottaja, Tarja Tiit-
ta-Nieminen (vasem-
malta), Naantalin 
jalostamon edusta-
jat toimipaikkapäällik-
kö/tuotantopäällikkö 
Tuomas Pääkkölä sekä 
luottamushenkilöt Jus-
si Urponen, Tuomas Vi-
tala ja Marko Mathlin 
sekä SPR Raision osas-
ton puheenjohtaja Kari 
Nieminen.

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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NUORTEN TURVATALO

Kirjoittelen tätä tarinaa 5.12., vapaaehtois-
työn päivänä. 

30 vuotta sitten, vuonna 1990, on perustettu 
Helsingin Nuorten turvatalo. Vuotta aiemmin, 
marraskuussa 1989 on ratifioitu YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus YK:n yleiskokouksessa. 
Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 1991. 

Tämän kolmenkymmenen vuoden aikana on 
monissa maissa tehty monin tavoin työtä las-
ten hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen tur-
vaamiseksi. Ehkäpä lapsen oikeuksien sopi-
mus on syntyaikanaan kiinnittänyt päättäjien 
ja nuorten kanssa työtä tekevien huomion 
myös suomalaisten lasten hyvinvointiin, kun 
on lähdetty perustamaan kriisimajoitusta nuo-
rille. Helsingissä puhuttiin tuolloin katulap-
sista; enenevässä määrin kaduilla oli nuoria, 
joilla ei ollut elämässään paikkaa eikä pää-
määrää. 

Sopimus korostaa lapsen erityistä oikeutta 
saada tukea omaan kehittymiseensä ja kas-
vuunsa niin kotoa kuin tarpeen vaatiessa yh-
teiskunnan ja viranomaisten avustamana. 
Vuosien kuluessa myös kolmannen sektorin 
osuus yhteiskunnallisena toimijana on kasva-
nut ja kehittynyt; vaikka toiminta on joskus 
alkuvaiheessa ehkä profiloitunut vapaaehtois-
toiminnan resurssein tehtäväksi työksi, on toi-
minnasta saatu palaute ja tarve toimia viran-
omaisyhteistyössä ohjannut työn tekemistä 
selkeästi ammattimaisempaan suuntaan. 

Turun suunnassa Nuorten turvatalo on lunas-
tanut paikkansa tarpeellisena toimijana siksi, 
että samantyyppistä, nuorille majoitusta ja tu-
kea antavaa tahoa ei kaupungista löydy. Kriisi-
majoitus on vuosien varrella useaan otteeseen 
lunastanut paikkansa, kun nuoret ja vanhem-
mat ovat tarvinneet toisistaan pientä aikali-
sää, oma koti ei ole heti tahtonut löytyä tai 
ehkäpä bussi on jättänyt yllättäen kyydistään. 

Syyt Turvikselle tulemiseen ovat vuosien var-
rella osin muuttuneet, osin pysyneet sama-
na. Nykypäivänä tulosyyt ovat ehkä aiempaa 
rankempia, etenkin nuorten ahdistuneisuus ja 
erilaiset pelot tulevaisuutta kohtaan ovat li-
sääntyneet. On vaikea saada opiskelupaikkaa, 
asuntoa, arkipäivän toimeentuloa.  Yhteiskun-
ta eriarvoistuu ja esimerkiksi digitalisaation 
myötä hankaloittaa elämää niillä, joilla ehkä ei 
lähtökohtaisestikaan ole riittäviä kykyjä ja re-
sursseja ottaa elämää haltuun.  

Ihmisyydestä on tullut suorittamista, pätemis-
tä ja selviämistä, jossa ei aina ihmisyydelle 
ole tilaa. Nuorten turvatalossa haluamme an-
taa ihmiselle aikaa tulla kuulluksi, nähdyksi; 
olla oman elämänsä kuningas, kuningatar tai 
jotain siltä väliltä. 

Olkoon se toimintamme muuttumaton kulma-
kivi; inhimillisyyden valo yössä.

Susanne Etholen-Rättö, koordinaattori
SPR Nuorten turvatalo, Turku

Nuorten turvatalotoiminta 30 vuotta

Joonas B
randt
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 16.-22.3. 

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 
tänä vuonna 16.-22. maaliskuuta. 
Kampanjan viestejä ja hashtageja on 
selkiytetty. Osastosi voi olla mukana 
viikossa järjestämällä esimerkiksi kou-
luvierailun tai toritempauksen.

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on vai-
kuttaa pitkäjänteisesti asenteisiin niin, et-
tä rasismi vähenee yhteiskunnassa. Työmme 
tuloksena yhä useampi ihminen tietää, että 
rasismi on väärin. Ihmisten rohkeus vastus-
taa rasismia kasvaa.

Rasisminvastaisen viikon pääviestit
• Rasismi on väärin. 
• Jokaisella ihmisellä on oikeus elää ilman 

rasismia.
• Ole rohkea ja vastusta rasismia. 
• Rasistinen ajattelu on ristiriidassa Punai-

sen Ristin periaatteiden, inhimillisyyden ja 
tasapuolisuuden kanssa.

• Syrjinnän ehkäiseminen ja ihmisarvon 
suojeleminen ovat osa Punaisen Ristin  
perustoimintaa.

• Rasismi tarkoittaa jonkin ihmisryhmän tai 
siihen kuuluvan ihmisen pitämistä mui-
ta alempiarvoisempana esimerkiksi etni-
sen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, 
kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perus-
teella. 

• Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja  
vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko 
yhteiskuntaa. 

• Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa esim. 
syntyperä tai ihonväri eivät saa vaikuttaa 
ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutuk-
seen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Someviestinnässä käytämme ainoastaan 
yhtä hashtagia eli sosiaalisen median ai-
hetunnistetta: #rasisminvastainenviikko 
#veckanmotrasism

Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustukset
Punaisen Ristin piirit jakavat ’Ennakkoluu-
loton edelläkävijä’ -tunnustuksia rasismin-
vastaisella viikolla yhteisöille, yrityksille tai 
yksittäisille henkilöille, jotka edistävät toi-
minnallaan inhimillisyyttä ja yhdenvertai-
suutta. Toivomuksena on, että tunnustukset 
jaettaisiin heti maanantaina 16.3. Siten 

Ole rohkea ja vastusta rasismia!

voimme kertoa tunnustuksen saajista jo 
kampanjan valtakunnallisessa avaustiedot-
teessa.

Vinkit osaston tapahtumiin
Piirit ja osaston voivat lisäksi järjestää erilai-
sia teemaviikon tapahtumia, esimerkiksi:
• Teemaviikkoon liittyviä seminaareja
• Yhdenvertaisuusvisailuja tai retkiä vas-

taanottokeskuksen kanssa
• Nuorten kanssa leffailtoja teemaviikon  

aiheista
• Kouluissa visailuja / Kahoot-pelejä,  

aamunavauksia, infoa rasisminvastaisesta 
ja yhdenvertaisuutta edistävästä vuoden 
ympäri tapahtuvasta toiminnastamme

• Päiväkotien kanssa pulkkamäkiretkiä,  
piirustus- ja askartelutuokioita teema- 
viikon aiheilla

• Kaduilla, torilla, ostoskeskuksissa tai  
kirjastoissa lämpöisen mehun, rintanappi-
en ja tarrojen jakoa sekä ’ennakkoluulot 
roskikseen’ -tempauksia

Rasisminvastaisen viikon kampanjasivu Red-
netissä päivitetään tammikuun aikana osoit-
teessa rednet.punainenristi.fi/node/37180. 
Kampanjamateriaaleja (tarroja, rintamerkke-
jä, julisteita ja mobileja) voi alkaa tilata Kal-
kusta viikosta 5 lähtien.

Lisätietoja valtakunnallisesta kampanjasta 
ja tarvittaessa suunnitteluapua paikallisiin ta-
pahtumiin: Asiantuntija Janette Grönfors  
p. 040 669 2487

Eeva A
nundi



22

Lisää ystäviä

Ystävänpäivänä puhumme jälleen toisten 
ihmisen huomaamisesta ja näkemisestä. 

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyt-
tä ainakin ajoittain ja joka kymmenes usein 
tai jatkuvasti. Kuka tahansa voi kokea yksi-
näisyyttä. Yksinäisyyden taustalla saattaa ol-
la muutto uudelle paikkakunnalle tai uuteen 
maahan, liikkumisen esteet, puolison kuo-
lema tai ero. Vaikeassa elämäntilanteessa 
ystävät voivat kadota ympäriltä. Eniten yksi-
näisyys koskettaa ikäihmisiä ja nuoria, jotka 
jäävät helposti syrjään.

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat vuosi-
kymmenien ajan vähentäneet yksinäisyyt-
tä monilla eri tavoilla aina henkilökohtaisista 
tapaamisista erilaisiin ryhmätoimintoihin. 
Viime vuosina mukaan on tullut verkossa ta-
pahtuva ystävätoiminta. Tärkeintä on aina 
ollut kohtaaminen ja niiden ihmisten löytä-
minen, joiden sosiaaliset yhteydet jäävät 
muutoin liian vähäisiksi. 

Avuntarvitsijoita on yhä enemmän ja ystä-
vätoiminta kaipaakin uusia tekijöitä. Uusien 
mahdollisten ystävien ensimmäinen kohtaa-
minen voi tapahtua vaikkapa ystävänpäivän 
tapahtumassa. Henkilökohtainen kutsu mu-
kaan toimintaan on tutkimustenkin mukaan 
tehokkain tapa saada uusia ihmisiä vapaaeh-
toisiksi. 

Tapahtuman jälkeen kannattaa heti järjes-
tää ystäväkurssi, jota tapahtumassa voi jo 
mainostaa. Kun kurssilla on mukana ystä-
vävälittäjä, joka auttaa heti ystävänprofiilin 
luomisessa Oman sähköiseen ystävävälitys-
järjestelmään, polku mukaan pääsemiseen 
ei veny liian pitkäksi.
 
Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään ystä-
vätoiminnasta kiinnostunutta. Nähdään siis 
myös tulevat ystävät!

Kiitos sinulle, joka viet eteenpäin viestiä ys-
tävätoiminnasta ja välittämisestä! 

Hyvää ystävänpäivää toivottaen,

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 581 0346, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: SPR Varsinais-Suomen piiri Taitto: Sirpa Lehtimäki, 040 5421 421, sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Maaret Alaranta  
Sosiaalisen  
hyvinvoinnin  
koordinaattori

M
ari Vehkalahti

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.
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Pysähdymmekö tarpeeksi usein miettimään 
sitä, miten kohtelemme muita? Huomaam-
meko yksinäiset ihmiset ympärillämme? 
Osaston ystävänpäivässä voitte haastaa ih-
miset vähentämään yksinäisyyttä.

Ystävänpäivän viikolla 10.–16.2. kerromme ja 
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja 
vaikutuksista. Aktivoimme ihmisiä näkemään 
ja huomioimaan ihmiset ympärillään. Kutsum-
me uusia vapaaehtoisia kursseille ja toimin-
taan, ja tietysti toivomme tavoittavamme myös 
niitä, jotka toivovat itselleen ystävää. Toivo-
tamme kaikki tervetulleiksi mukaan! 

Kampanjan uudet materiaalit – tilaa 
viimeistään 27.1.
Olemme uudistaneet kampanjan ilmettä. Todel-
listen ihmisten todelliset tarinat koskettavat, ja 
siksi uusiin materiaaleihin on kampanjan kas-
voiksi valittu aitoja ihmisiä, jotka ovat jo edellis-
vuoden kampanjan Nähdään-videoista tuttuja. 

Painetut materiaalit (mm. julisteet, roll-upit, 
banderollit ja postikortit) kuten tulee tilata Pu-
naisen Ristin verkkokaupasta (punaisenristin-
kauppa.fi) viimeistään 27.1. 

Kampanjan digitaaliset materiaalit ovat 
osastojen käytettävissä ja löytyvät Punai-
sen Ristin aineistopankista, Ystävänpäivä 2020 
-kansiosta (aineistopankki.punainenristi.fi). 
Aineistopankissa on verkkoon ja sosiaaliseen 

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivä on pian taas täällä!

mediaan sopivia materiaaleja kuten kuvia, ja-
kokuvia sosiaaliseen mediaan, videoita ja ban-
nereita.

Haluamme haastaa kaikki suomalaiset nosta-
maan katseensa ja huomaamaan toiset ihmiset 
ympärillään. Jakakaa ja pyytäkää jakamaan – 
yhdessä näymme ja kuulumme!
Pääviestimme on: Vain yhdessä voimme lopet-
taa yksinäisyyden. Nähdään – Toisemme.
Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtageja 
#nähdään ja #punainenristi.

Tapahtumia on hauska tehdä yhdessä
Ystävänpäivän viikko 10.–16.2. on erinomainen 
ajankohta järjestää paikallisia tapahtumia. Hy-
viksi todettuja tapahtumia ovat esim.
• Nähdään-kahvilat ja 
• Tutustu tuntemattomaan -tapahtumat. 

Suunnitelkaa porukalla ja muistakaa ottaa 
suunnitteluun mukaan myös uusia vapaaeh-
toisia. Kertokaa tapahtumista paikalliselle me-
dialle ja tarjotkaa median haastateltaviksi 
mielenkiintoisia vapaaehtoisia ja ystäväpareja.

Lisätietoja:  
• RedNet / Ystäväpäivä
• Ystävänpäivän sähköinen kampanjakirje 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 
Viestinnän asiantuntija Tuuli Daavittila,  
p. 040 5893414

Joonas B
randt
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YLEISKOKOUS VAASASSA 2020 

Kesäkuussa Vaasassa järjestettävän 
yleiskokouksen valmistelut ovat 
jo täydessä vauhdissa. Suomen 
Punaisen Ristin jäsenille yleiskokous 
merkitsee mahdollisuutta osallistua 
järjestön päätöksentekoon ja käydä 
keskusteluja arvoista ja valinnoista, 
jotka ohjaavat työtämme ihmisyyden 
puolustamiseksi.

Yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin ylin 
päättävä elin. Samalla se on yli tuhat vapaa-
ehtoista yhteen kokoava tapahtuma, joka on 
avoin kaikille jäsenille. 

Äänivaltaisten edustajien lisäksi osastot voi-
vat lähettää yleiskokoukseen myös mui-
ta jäseniä. He saavat osallistua kokoukseen 
ja viikonlopun kaikkeen ohjelmaan, mut-
ta ilman äänioikeutta. Yleiskokous tarjoaa-
kin osastoille hienon tilaisuuden tutustuttaa 
myös nuoria jäseniä muihin aktiiveihin ja jär-
jestön päätöksentekoon.

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä

Päätöslistalla linjaukset  
vuosille 2021–2023
Yleiskokouksessa päätetään Punaisen Ristin 
strategiasta eli toimintalinjauksesta vuosil-
le 2021–2023. Lisäksi järjestölle valitaan uusi 
puheenjohtaja sekä luottamushenkilöt halli-
tukseen ja valtuustoon.

Toimintalinjaus ohjaa Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä 
seuraavien kolmen vuoden ajan. Toimintalin-
jauksen tekemiseen osallistuu satoja ihmisiä 
järjestön kaikilla tasoilla. Kevään järjestökä-
sittelyssä 6.2.–31.3.2020 kaikilla osastoilla on 
mahdollisuus kommentoida toimintalinjausta.

Yleiskokous järjestetään Botniahallissa ja il-
tajuhlaa vietetään Scandic Waskiassa. Yli 
tuhannelle kokousvieraalle on alustavasti va-
rattu myös majoitus Vaasasta. Lisätietoja 
majoituksesta ja muista yksityiskohdista on 
luvassa, kun ilmoittautuminen avataan 6.2. 
Ilmoittautumalla 30.4. mennessä varmistat 
kokouspaikan lisäksi myös yösijan Vaasassa!
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YLEISKOKOUS VAASASSA 2020 

Yleiskokous on avoin kaikille 
jäsenille
Jokaisella osastolla on yksi äänivaltai-
nen edustaja kutakin alkavaa 200 jä-
sentä kohden. Lisäksi jokaisella piirillä 
on yksi edustaja. Äänivaltaiset edus-
tajat valitsee osaston tai piirin hallitus. 

Yleiskokoukseen voi osallistua myös 
ei-äänivaltaisena edustajana, jolloin 
pääsee seuraamaan lähietäisyydeltä 
järjestön päätöksentekoa ja saa osal-
listua kokousviikonlopun kaikkeen oh-
jelmaan.

Mitä seuraavaksi?
Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
alkaa 6.2.2020

Toimintalinjauksen luonnoksen 
järjestökäsittely päättyy 31.3.2020

Aloitteiden jättö hallitukselle  
päättyy 10.4.2020

Ehdokkaiden esittämisaika  
vaalitoimikunnalle päättyy 24.4.2020

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
päättyy 30.4.2020

Linus Lindholm



26

KOULUTUS

Yksi Punaisen Ristin koulutusjärjes-
telmän keskeisiä kehittämisalueita on 
koulutuksissa, toiminnassa ja tehtä-
vissä kertyneen osaamisen tunnista-
minen ja tunnustaminen.

Tällä hetkellä, uusia ja entisiä koulutussisäl-
töjä kehitettäessä osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen huomioidaan muun mu-
assa siten, että määrittelemme selkeästi ja 
konkreettisesti ja tehtävien vaativuuteen pe-
rustuen tavoiteltavat osaamiset ja taidot. 
Samalla luomme pohjaa ja kriteeristöä myös 
digitaalisille osaamismerkeille!

Eivätkö diplomi ja taitopassi enää riitä?
Digitaaliset osaamismerkit ovat laajene-
va ja nykyaikainen tapa tunnustaa ja tuoda 
esiin osaamista, taitoja ja saavutuksia paljon 
monipuolisemmin kuin esimerkiksi paperi-
todistuksilla, hihamerkeillä ja taitopasseil-
la. Digitaalinen osaamismerkki mahdollistaa 
osaamisen esiin tuomisen kätevästi ja hel-
posti verkon ja sosiaalisen median kautta. 
Se voi olla erinomainen mahdollisuus mer-
kin saajalle osoittaa osaamistaan esimerkiksi 
työ- tai opiskelupaikkaa hakiessa.

Merkki koostuu visuaalisesta kuvasta ja sii-
hen liitetyistä metatiedoista. Sellaisia ovat 
esimerkiksi merkin kuvaus, osaamiskriteerit, 
myöntäjän tiedot (kuten Suomen Punainen 

Digitaaliset osaamismerkit 
vapaaehtoistoiminnan tueksi

Risti) sekä merkin voimassaoloaika.  Merk-
kiin on mahdollista liittää myös vastaanotta-
jan omia todisteita osaamisestaan. 

Osaamismerkki on siis tunnustettu eli serti-
fioitu todiste ja se kertoo saajan osaamisen 
lisäksi osaamisen tunnustajasta ja kriteereis-
tä, joilla merkki on myönnetty.

Merkin saaja päättää itse, missä yhteydes-
sä haluaa näyttää ansaitut merkkinsä muil-
le. Digitaaliset osaamismerkit voi kerätä 
niin sanottuun digitaaliseen osaamispassiin, 
jonka kautta niitä on helppo näyttää ja ja-
kaa muille. 

Kouluttajat testaamaan osaamismerkkiä
Ensimmäinen testiryhmämme on koulutta-
japätevyyden omaavat vapaaehtoiset. Ha-
kulinkki osaamismerkin hakemiseen löytyy 
RedNetistä vapaaehtoiskouluttajien ryhmäs-
tä: rednet.punainenristi.fi/node/56893.

Merkkiä testataan helmikuun ajan ja merk-
kiä hakeneet saavat pienen kyselyn liittyen 
merkin sisältöön ja hakuprosessiin. Testa-
ukseen ja saatuun palautteeseen perustuen 
laajennamme osaamismerkkikäytäntöä vuo-
den mittaan myös muihin toimintamuotoihin.
 
Lisätietoja: Koulutussuunnittelija  
Sole Noranta, p. 040 741 8605

Valtakunnalliset kouluttajapäivät  18.-19.1 Varalan Urheiluopisto, 
Tampere

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus,  
sisältöosa (suomi ja ruotsi)

24.-26.1. 

Valmiuskouluttajien sisältöosat 3.-5.4. Nynäs

EVY-sisältöosa ja täydennyskoulutus 17.-20.9

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 18.-20.9. Oulun piirin alue

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus, sisältöosa 9.-11.10. 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 16.-18.10. Nynäs

Kouluttajakoulutus, välineosa 31.10.-1.11. 

Kouluttajakoulutus, sisältöosat 21.-22.11. 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2020
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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KOULUTUS

Opintokeskus Sivis tukee Punaisen Ris-
tin osastojen, piirien ja keskustoimis-
ton koulutusta. Tee omat tunnukset 
Sivisverkkoon, tee suunnitelma koulu-
tuksesta ja voit saada Sivikseltä talou-
dellista tukea jopa 21,50 euroa ope-
tustuntia kohden. 
 
Lue lisää ja hanki omat tunnukset: 
www.ok-sivis.fi/palvelut/opintojaksot.html

Suomen Punaisen Ristin seuraava  
nuorisodelegaattikurssi järjestetään  
22.-27.5.2020 Heinolassa. Kurssille  
voivat hakea sujuvaa englantia puhu-
vat 18-28-vuotiaat nuoret, joilla on  
kokemusta vapaaehtoistoiminnasta.  
Punaisen Ristin vapaaehtoiskokemus  
ja muu kielitaito lasketaan eduksi.
 
Vuodesta 2006 lähtien vuosittain järjestet-
ty englanninkielinen nuorisodelegaattikurs-
si valmistaa osallistujia toimimaan Punaisen 

Muutamista Suomen Punaisen Ristin koulu-
tuksista on jo olemassa opintojaksomallit eli 
esitäytetty sisältökuvaus Sivisverkossa. Tämä 
nopeuttaa ja helpottaa tukituntien hakemista. 

 

Ristin vastuullisissa vapaaehtoistehtävissä 
kotimaassa sekä nuorisodelegaatteina maa-
ilmalla. Koulutus tarjoaa osallistujille vah-
van ymmärryksen kansainvälisestä Punaisen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeestä, va-
paaehtoisuudesta ja nuorten osallistumis-
mahdollisuuksista liikkeen piirissä.
 
Koulutetut nuorisodelegaatit ovat tärkeäs-
sä roolissa Suomen Punaisen Ristin kotimaan 
toiminnassa ja järjestön kehittämisessä. Va-
paaehtoistehtävissään nuorisodelegaatit 
keskittyvät usein vapaaehtoistoiminnan joh-
tamiseen ja organisointiin sekä järjestökehi-
tykseen järjestön eri tasoilla. 

Aktiivisen kotimaan vapaaehtoistoiminnan 
lisäksi nuorisodelegaatit osallistuvat kan-
sainvälisille leireille, koulutuksiin tai muihin 
tapahtumiin sekä voivat hakeutua nuoriso-
delegaattikomennuksille. Maailmalla nuoriso-
delegaattikomennukset keskittyvät yleensä 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kan-
sallisten yhdistysten vapaaehtoistoiminnan 
sekä nuorten osallistumis- ja toimintamah-
dollisuuksien kehittämiseen. 

Haku vuoden 2020 kurssille päättyy 2.3.2020 
kello 16. Hakuohjeet löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/47868

Lisätietoja: Kansainvälisen avun linjan  
koulutussuunnittelija Hanna Rajala,  
hanna-maria.rajala@punainenristi.fi,  
p. 040 772 0842.

Hei koulutuksen järjestäjä, muistathan että…

Vuoden 2020 nuorisodelegaattikurssin  
haku on nyt käynnissä

K
irsi Ö

versti
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RUOKA-APU 

Punaisen Ristin ruoka-aputoiminta 
kasvaa. Tänä vuonna käynnistettävä 
ruoka-apu.fi -palvelu antaa osastolle 
mahdollisuuden kertoa apua tarvitse-
ville helposti siitä, missä ja millaista 
apua on tarjolla.

Suomen Punainen Risti jakoi tänä vuonna 
yli 100 000 kiloa EU:n ruoka-apua. Mukana 
työssä on ollut vapaaehtoisia yli 50 osastos-
ta. Tämän lisäksi toistakymmentä osas-
toamme jakoi myös merkittävän määrän 
kauppojen ja suurkeittiöiden ylijäämä- ja 
hävikkiruokaa. Valistunut arvio on, että yli-
jäämä- ja hävikkiruuan määrä on selkeästi 
suurempi kuin EU:n ruoka-avun. 

Ylijäämä- ja hävikkiruoka-apu on jatkuvas-
ti kasvava ja monipuolistuva trendi, joka tu-
lee varmasti yhä kasvamaan ja yleistymään 
lähivuosina. Kiitokset tärkeästä työstä kuu-
luvat kaikille ruoka-apua jakaville osastoille 
ruuan alkuperästä riippumatta.

Ruoka-apu.fi vie ruoka-avun kartalle
Kirkkopalvelut ry:n Osallistava Yhteisö -han-
ke avaa tämän vuoden aikana ruoka-apu-
toimijoille ja apua tarvitseville tarkoitetun 
ruoka-apu.fi -sivuston. Sen avulla ruo-
ka-apua jakavat järjestöt voivat tuoda 
toimintansa näkyville helppokäyttöisen kart-
tapalvelun kautta. Myöhemmässä vaiheessa 
järjestöt voivat samalla kätevästi kerätä ti-
lastotietoa annetusta ruoka-avun ja sen saa-
jien määristä. Punainen Risti on Osallistava 
Yhteisö -hankkeessa mukana aiekumppanina 
ja osastojen kannattaakin liittyä palveluun 
mahdollisimman pian.

Heti alkuvaiheessa ruoka-apu.fi -palvelus-
sa voi ilmoittaa, minkälaista apua, missä ja 
milloin on tarjolla. Tämä ei siis rajoitu yksin 
ruoka-apuun, vaan palvelussa on toivottavaa 
kertoa myös muusta ruuanjakotapahtuman 
yhteydessä tarjottavasta avusta. Osaston 
kannattaa vinkata palvelussa esimerkiksi 
terveyspistetoiminnasta, jos sitä toteutetaan 
ruokajakelun yhteydessä. Ruoka-avun mää-
rän ja ruokaa hakeneiden ihmisten määrän 
raportointi ja dokumentointi onnistuu palve-

Ruoka-apu.fi tuo tiedon apua  
tarvitsevan ulottuville

lussa myöhemmin, kun siihen tarvittava lisä-
osa liitetään palveluun.

Jokaisen ruoka-avun parissa toimivan osas-
ton kannattaa liittyä palveluun, oli kyse sit-
ten ylijäämä- tai hävikkiruoasta tai EU:n 
ruoka-avusta. Ruoka-apu.fi on oiva mahdolli-
suus sekä tuoda auttamistyö näkyväksi apua 
tarvitseville että myöhemmässä vaiheessa 
dokumentoida jaetun ruoka-avun määrää. 

Koulutusta tarjolla
Ruoka-apu.fi -sivuston käyttämiseen on 
mahdollisuus saada koulutusta ja ohjeet pal-
velun käyttämisestä tulevat RedNetiin tam-
mikuussa. Palveluun on mahdollista perehtyä 
jo nyt – ole ensimmäisten joukossa ja ilmoit-
taudu tammikuun lopun webinaari- 
koulutukseen! 

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697,  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.

RedNet > Ruoka-apu

Leena Koskela

Kaikille avoin koulutus ruoka-apu.fi  
-sivuston käyttöön järjestetään 
webinaarina Skypen välityksellä 
tiistaina 28.1. kello 16.30 – 18.00. 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse:  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.
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AJANKOHTAISTA

Tämänhetkiset yhteistyömallit kunti-
en ja Punaisen Ristin osastojen välillä 
vaihtelevat paljon eri puolilla Suomea. 
Maakunta- ja soteuudistuksen edetes-
sä on hyvä hetki tehdä Punaisen Ristin 
toimintaa tunnetuksi kunnan virkamie-
hille ja luottamushenkilöille.
 
Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä teh-
dään ratkaisuja siitä, missä toimielimissä ja 
miten järjestöt ovat edustettuina ja miten 
niiden toimintaa tuetaan. Siksi on tärkeää, 
että asioiden valmistelua seurataan tarkkaan 
joka puolella maata. Tässä ja Nytin mennes-
sä painoon uudistusten etenemisen tavasta 
ja aikataulusta ei ollut vielä varmuutta, joten 
ajankohtaisinta tietoa kannattaa käydä kat-
somassa RedNetistä.

Piirit ovat tehneet osastojen kanssa kunta-
kierroksia, joissa tavataan viranomaisia ja 

Vuonna 2020 valtakunnallista Tapatur-
mapäivää vietetään ensimmäisen ker-
ran perjantaina 13.3. Päivän tavoittee-
na on saada ihmiset pohtimaan, millä 
keinoilla ja välineillä jokainen voi vä-
hentää tapaturmien riskiä kotona, töis-
sä ja liikenteessä. 

Osastosi voi osallistua 
Tapaturmapäivään esimerkiksi näin:

• Jakakaa eri ikäisille suunnattuja turvalli-
suuden tarkistuslistoja tapaturmariskien 
kartoittamiseen. Tarkistuslistojen avul-
la jokainen voi nopeasti kartoittaa koti- ja 
vapaa-ajan turvallisuusriskejä. Esimerkiksi 
ystävätoiminnassa ohjeita ja vinkkejä tar-
kistuslistojen käyttöön löytyy RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/56442. Tapa-
turmien ehkäisymateriaalia (tarkistuslistat, 
Turvallisia Vuosia -opas, Turvallisesti koto-
na -juliste) voi tilata Punaisen Ristin verk-
kokaupasta: punaisenristinkauppa.fi.

• Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta tapa-
turmien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät RedNe-
tistä: rednet.punainenristi.fi/node/56561. 

kuntien luottamushenkilöitä ja niissä käy-
dään keskustelua tulevaisuuden näkymistä 
ja esitellään Punaisen Ristin paikallista toi-
mintaa. Tapaamiset jatkuvat keväällä. Jos 
osastosi on kiinnostunut kuntatapaamisesta, 
kannattaa olla yhteydessä osastokummiin ja 
selvittää, miten kuntakierros omassa piirissä 
toteutetaan.

Keskustoimisto on tehnyt osastojen toimin-
nan kuvaamisen tueksi erilaisia pohjia, joista 
löytyy yleistä tietoa Punaisen Ristin valta-
kunnallisesta toiminnasta. Niihin voi täy-
dentää osastokohtaiset tiedot toiminnan 
esittelyä varten. 

Löydät viestintäpohjat ja tietoa uudistuksen 
etenemisestä RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/52671

• Oiva idea osallistua Tapaturmapäivään on 
järjestää tapahtuma kaatumistapaturmien 
ehkäisemiseksi eri terveyden edistämisen 
toiminnoissa, esimerkiksi terveyspistees-
sä. Ohjeet kaatumisriskin kartoittamiseen 
löytyvät RedNetistä: rednet.punainenristi.
fi/node/55140

• Muita välineitä tapaturmien ehkäisyyn löy-
tyy osoitteesta tapaturmapaiva.fi. 

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kam-
panjan suunnittelusta ja järjestämisestä 
vastaa tapaturmien ehkäisyverkosto. Punai-
nen Risti koordinoi verkostoa ja vastaa to-
teutuksesta yhteistyössä muiden verkoston 
toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: Terveyden edistämisen  
suunnittelija Saara Aakko, p. 040 480 6973

Osastot tutuiksi kunnille

Tapaturmapäivä 13.3.
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TAPAHTUMAKALENTERI

Tammikuu 
16.1. Aluetärskyt kaikilla alueilla
21.1. Ystäväkurssi, Uusikaupunki
22.1. Ystäväkurssi, Turku
23.1. Puheenjohtajafoorumi
17.-18.1. Varsinais-Suomen Vapepa-
 valmiusavaus
(18.-19.1.Valtakunnalliset kouluttajapäivät) 
25.1. Monikulttuurisuusvapaaehtoisten
 koulutuspäivä
25.1. Ikäihmiset ja päihteet koulutus, Tku
28.1. Oma Punainen Risti -koulutus
28.1. Paperittomat -infotilaisuus,  
 Loimaa/ Punkalaidun
vko 4 Järjestötiedote 1/2020 ilmestyy
31.1. Ansiomerkkien haku päättyy
 
Helmikuu 
1.2. Henkinen tuki, peruskurssi, Loimaa
1.2. Lippu korkealle -koulutus, Turku
4.2. Kotoutumisen tukena -koulutus
5.-8.2. Mielenterveyden ensiapu 2-kurssi
6.2. Piirin hallitus
8.2. Henkinen tuki, peruskurssi,  
 Uusikaupunki
8.2. Matka Kalkun logistiikkakeskukseen
(8.2.  Vapepa-johtajien täydennyskoulutus,   
  Nynäs)
10.2. Testamentti-ilta
11.2. 112-päivä
12.2. Arjen apu -koulutus
13.2. Rasismin vastaisen kampanjaviikon 
 suunnitteluilta osastoille
13.2. Paperittomat -infotilaisuus, 
 Uusikaupunki
14.2. Ystävänpäivä
24.2. Kielikerho/läksyhelppikoulutus
26.2. Ystäväkurssi, Turku
29.2. Viestinnän koulutus, Turku
 
Maaliskuu 
3. ja 5.3. Henkinen tuki peruskurssi, Turku
4.3. Monikulttuurisuusinfo
4.3. Ystäväyhteyshenkilöiden ja ystävä -
 välittäjien tsemppipäivä
7.-8.3. Varsinais-Suomen Vapepa-
 koulutusviikonloppu
9.3. Paperittomat -infotilaisuus, Salo
11.3. Oma Punainen Risti -koulutus
12.3. Ystäväkurssi, Turku
12.3. Vapepa-maakuntatyöryhmän kokous 

13.-15.3. Nuorten yleiskokous/ Rovaniemi
13.3. Tapaturmapäivä
14.3. Keräysjohtajien koulutus
16.-21.3. Rasisminvastainen toimintaviikko
18.3. Varsinais-Suomen Vapepa-
 maakuntatoimikunta
20.3. Järjestötiedotteen 2/2020 materiaali
 piiritoimistoon
21.3. YK:n rasisminvastainen päivä
26.3. Piirin hallitus
(28.-29.3. Terveyden edistämisen koulutus-
 päivät)
 
Huhtikuu 
4.4. Henkinen tuki, jatkokurssi, Turku
vko 14 Järjestötiedote 2/2020 ilmestyy
7.4. WHO:n maailman terveyspäivä
7.4. Monikulttuurisuusinfo
18.4. Henkinen tuki, jatkokurssi, Loimaa
18.4.-16.5. Ensiapupäivystäjän peruskurssi,
 osat I - III
20.4. Ystäväkurssi, Turku
20.4. Paperittomat -infotilaisuus, Turku
21.4. Kotoutumisen tukena -koulutus
25.4. Piirin vuosikokous, Mynämäki
26.4. Maakunnallinen yhteistoiminta-
 harjoitus Tessa, Vapepa
 
Toukokuu 
4.-10.5. Punaisen Ristin viikko
6.5. Monikulttuurisuusinfo
11.5. Oma Punainen Risti -koulutus 
13.5. Ystäväkurssi, Turku
14.5. Piirin hallitus
18.5. Vapepa-maakuntatyöryhmän kokous
 
Kesäkuu 
 Lastenleiri (kesä tai heinäkuu)
2.-6.6. Öt- ja valmiusharjoitus Vellamo, 
 Saaristomeri
(6.-7.6. Yleiskokous, Vaasa)
20.6. Maailman pakolaispäivä
  Caritas-ensivaste päivystää saaristo-
 merellä yt. Meripelastajat
 
Heinäkuu 
 Kesäkumikampanja  

(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnal-
linen, järjestelyvastuu keskustoimisto tai 
muu piiri)

Tapahtumakalenteri kevät 2020
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 1/2020

Piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A, 20100 Turku
Ohjelmatyö (6.krs), taloustoimisto (5.krs): 

Puhelinvaihde              020 701 2400
Hinta on sekä lankapuhelimesta että matkapu-
helimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Nettisivut: varsinais-suomi.punainenristi.fi
Järjestötiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Levikki 550 kpl

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

Toimittajat piiritoimistossa
Hongisto Tuija
Jalonen Elina
Lehtimäki Sirpa
Paasonen Jaana
Rajalaakso Kaisa
Rautanen Minna 
Tenho Anna 
Virtanen Tommi
 
Julkaisija: SPR Varsinais-Suomen piiri 
Piirin sivujen taitto: Sirpa Lehtimäki
Paino: Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Järjestötiedote 2/ 2020 ilmestyy viikolla 14.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 20.2.2020.

Yhteystiedot
s-posti:  varsinais-suomi@punainenristi.fi
 etunimi.sukunimi@punainenristi.fi 

Heikkinen Pauli  040 770 9341
toiminnanjohtaja
Hongisto Tuija  040 731 3585
ohjelmapäällikkö
Honkainmaa Anne              0400 634 517 
järjestöassistentti
Jalonen Elina                                       040 731 3595
nuorisotoiminnan suunnittelija 
Kallioinen Karoliina              040 149 1114
talous- ja henkilöstösuunnittelija
Keskinen Miska                                  040 546 6440 
projektikoordinaattori
Lehtimäki Sirpa                  040 542 1421
järjestöpäällikkö                              
Paasonen Jaana         043 824 1030
omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija 
Paukku Risto                                      040 184 7196 
hankeavustaja, Oil Spill -hanke 
Rajalaakso Kaisa            0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija  
Rautanen Minna                                 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto
Rosenqvist Miia          040 532 3808
pluspistevastaava
Salomaa Riikka 0400 651 408
kirjanpitäjä
Tenho Anna          0400 673 047 
projektipäällikkö
Virtanen Tommi                     0400 127 152
valmiuspäällikkö   

TURUN VASTAANOTTOKESKUS
vok.turku@punainenristi.fi                  02 276 4111
Sikiö Jaana      0400  907 964
vastaanottokeskuksen johtaja 

Nurmi Heimo             0400 907 958
apulaisjohtaja, Pansio
Hyyti-Suojanen Kaisa         040 534 8812
apulaisjohtaja, Punkalaidun
Nikander Marita            040 552 1418
apulaisjohtaja, Halikko 

ENSIAPUKOULUTUS
www.ensiapukoulutus.fi                     0400 112 113
Riikonen Petri       040 731 3575
kurssisihteeri
Lehtonen Kati  0400 486 337
ensiapukouluttaja
Männistö Matti  043 820 0646
ensiapukouluttaja

NUORTEN TURVATALO  02 2539 667
Yliopistonkatu 24 A, 5. krs, Turku 
 
KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALO 
Viilarinkatu 5, Turku                            040 1804 106
 
VERIPALVELU
Yliopistonkatu 29, Turku                     029 300 1140

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

Osaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihtee-
ri, rahastonhoitaja, toiminnantarkastaja, jäsenmes-
tari, keräysjohtaja, OMA-pääkäyttäjä, tiedottaja, 
tietosuojavastaava,  sekä kotimaanavun, ea-toi-
minnan-, kouluyhteistyön, nuorisotoiminnan, val-
miuden, ystävätoiminnan, ea-päivystys-, humani-
taarisen oikeuden, monikulttuurisuustoiminnan, 
terveystoiminnan, varainhankinnan, Veripalvelun, 
Kontin, Turvatalon ja Vastaanottokeskuksen yhteys-
henkilöt, kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t) sekä pii-
rin hallituksen ja piirin toimikuntien jäsenet.

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon. Tiedote on 
luettavissa sähköisesti piirin nettisivuilta.
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* Piirin terveys- ja hyvinvointitoiminnan esittelykiertue alkoi viime syksynä, sen avulla tuetaan osastoja uusien vapaaehtoisten 
rekrytoinnissa. Syksyllä kiertue pysähtyi kymmenen osaston alueella ja se jatkuu nyt keväällä, tule mukaan!
* Kiitos kaikille vapaaehtoisille vuodesta 2019 ja kaikkea hyvää uudelle vuoskymmenelle 2020!


