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Mazda Suomi on Punaisen Ristin 
valtakunnallinen kumppani, ja se 
luovutti SPR Varsinais-Suomen 
piirin alueelle auton käyttöön pa-
rin kuukauden ajaksi. Autoa tul-
laan käyttämään koronaan liitty-
vässä auttamistoiminnassa. Sen 
avulla vapaaehtoiset auttajat 
pääsevät mm. liikkumaan hel-
posti harvaan asutuilla alueilla.

Auton ajoivat Varsinais-Suo-
meen vapaaehtoinen Katja Hei-
nonen SPR Mynämäen osastos-
ta ja hankeavustaja Risto Paukku 
Suomen Punaisesta Rististä.



3

Oikeat valinnat

PÄÄKIRJOITUS 5.6.2020

Viimeisten kuukausien aikana valtiovalta on 
joutunut tekemään isoja valintoja koronae-
pidemiaan liittyen. Viruksen vaikutuksista ei 
ole tiedetty tarpeeksi eikä vieläkään tiedetä 
ovatko päätökset olleet oikeita. Toistaisek-
si valtiovallan linja taudin leviämisen estä-
miseksi on säästänyt varmuudella tuhansia 
ihmishenkiä. Se tiedetään, kun verrataan 
tämän hetkisiä lukuja avoimen strategi-
an valinneeseen naapurimaahan. Suomes-
sa tehohoidon kapasiteetti on riittänyt hyvin 
kaikkien sitä tarvitsevien hoitoon. 

Mielestäni Suomen linja on ollut oikea mo-
nestakin syystä. Vanhukset tietävät, ettei 
heitä jätetä ilman hoitoa, hoitajat ja lääkä-
rit tietävät, ettei heidän ole tarvinnut katsoa 
avuttomina hoitoa tarvitsevien ihmisten ja 
heidän läheistensä tuskaa. Näin on selvitty 
vähemmillä traumoilla. 

Taloudellisesti tämä aika on ajanut monet 
ihmiset tosi ahtaalle. Edessä on niukkuut-
ta ja yksinkertaisempaa elämän menoa. Jos 
jäämme taloudessa jälkeen naapuristam-
me, on hyvä muistaa arvovalinta. Olemme 
olleet laajasti tukemassa valittua strategiaa, 
jossa heikkojen ja hauraiden suojeleminen 
on yhteiskunnan tehtävä. Tämä jää mieleen 
myös tulevaisuuden rakentajille, tämän päi-
vän koululaisille. 

Valintoja on tehty myös Punaisessa Ristis-
sä. Olemme piirinä kotimaan valmiustoimi-
kunnan johdolla ottaneet todesta roolimme 
järjestöjen vapaaehtoisten koordinoimisessa 
poikkeusoloissa. Toimikunnan jäsenten tuel-
la rakensimme toimivan järjestelmän, jossa 
vapaaehtoiset alueyhdyshenkilöt voivat vä-
littää tehtäviä lähes 500:lle vapaaehtoisel-
le auttajalle. Puolet ilmoittautuneista ei ole 
ainakaan vielä Punaisen Ristin omaa väkeä. 
Toivon mukaan myös he kiinnostuvat mei-
dän toiminnastamme ja ilmoittautuvat myös 
OMA-järjestelmän kautta osastojen vapaa-
ehtoisiksi. 

Piirin hallitus on tehnyt myös hyvän valin-
nan, kun se perusteellisen seulonnan jäl-
keen päätyi Kalle-Pekka Mannilaan. Kalle-
Pekka on viimeiset kuusi vuotta johtanut 
Lounais-Suomen partiopiiriä. Kalle-Pek-
ka aloittaa toiminnanjohtajana marraskuun 
alussa ja tulee taloon sisälle lokakuussa. 
Sitä ennen olemme sopineet useista pereh-
dyttämispäivistä. Hän tuntee hyvin vapaa-
ehtoistoiminnan. Nuorisojärjestön vetäjänä 
hän on tottunut nopeatempoisiin uudistuk-
siin. Siitä on varmasti apua, kun Punaisessa 
Ristin toiminnassa siirrymme ”uuteen nor-
maalin”. 

Pauli Heikkinen

SPR Varsinais-Suomen piirin ny-
kyinen ja tuleva toiminnanjohtaja 
- Kalle-Pekka Mannila ja Pauli. Toi-
minnanjohtaja vaihtuu marraskuun 
alussa, jolloin Pauli jää eläkkeelle.
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Talven ja alkukevään aikana uutislähetykset 
välittivät tietoa Kiinan Wuhanista lähtöisin ole-
vasta korovirus-epidemiasta, jonka aiheut-
tama sairaus nimettiin Covid-19 virussairau-
deksi. Pikkuhiljaa virus levisi ensin Aasiassa 
ja sitten myös mm. Eurooppaan. Leviäminen 
kiihtyi nopeasti ja suunnitelmat loppukevään 
ja alkusyksyn koulutuksista epidemioihin liit-
tyen jäivät itse epidemian jalkoihin.

Teoriasta käytäntöön 

Keskiviikkona 11.3.2020 järjestettiin ”Punai-
nen Risti poikkeusoloissa” -seminaari TYKSin 
Risto Lahesmaa-auditoriossa, sen teemana oli 
yhteiskunnan ja Punaisen Ristin rooli poikke-
usoloissa.  Seminaari-iltana YK:n terveysjär-
jestö WHO julisti koronaepidemian muuttu-
neen pandemiaksi. Seminaaria seuraava päivä 
menikin jo aiheeseen liittyvissä kokouksissa ja 
mm. osastojen ohjeistuksen valmistelussa. 

Perjantaina 13.3.2020 SPR Varsinais-Suomen 
piiri siirtyi valmiusoperaation mukaiseen toi-
mintatapaan valtioneuvoston antamien suo-
situsten pohjalta. Valmiusoperaatiossa piirin 
toimintaa johtaa valmiussuunnitelman mu-
kaisesti Valmiuden Johtoryhmä yleisjohtajan 
(mm. resurssit) ja operatiivisen johtajan (mm. 
toiminta) johdolla. 

Koronaoperaatio Varsinais-Suomessa
Valmiuden johtoryhmä kokoontui aluksi ker-
ran arkipäivässä ja johtamisen dokumentoin-
titavaksi päätettiin erillinen teams-tiimi. Siellä 
ylläpidetään omana kanavanaan johtoryhmän 
kokousmuistioita ja päiväkirjaa esimerkiksi 
tärkeimmistä päätöksistä ja viestinnästä. Myö-
hemmin johtoryhmän kokoustaajuutta on har-
vennettu. Johtoryhmä on tähän mennessä ko-
koontunut 22 kertaa. 

Valtioneuvoston todettua Suomessa olevan 
voimassa poikkeusolot, toiminnan painopis-
teiksi todettiin tukea viranomaisia ja kuntia 
STM:n (ja SM:n) kanssa sovitun mukaises-
ti koordinoiden sosiaali- ja terveysviranomais-
ten tueksi vapaaehtoisryhmiä, sekä varmistaa 
piirin ja sen vastaanottokeskusten toimintaky-
ky ja keskeytyksetön toiminta pitkäkestoises-
sa tilanteessa 

Päätöksiä tarvittiin

Poikkeuksellisessa tilanteessa piirissä tehtiin 
paljon päätöksiä, päätettiin mm.:
- siirtää suunnitellut koulutukset myöhem-
mäksi tai siirtää ne verkossa toteutettavaksi
- määritellä ohjeistus vastaanottokeskuksen 
työntekijäryhmien erillään pitämiseksi (kohor-
tointi), 
- määritellä muut suojelutoimenpiteet, joil-
la varmistetaan piirin toiminnan jatkuminen 
mahdollisissa sairastumistapauksissa ja mää-
rätä pääsääntöisesti toimistotyötätekevät siir-
tymään etätyöhön
- tehdä suunnitelmat henkilövarauksiin tai si-
jaistuksiin, sekä työnkuvamuutoksiin
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- aloittaa suojainhankinnat omaan toimintaan 
ja viranomaisten tukemiseen
- aloittaa tiedotus osastoille, järjestöverkostol-
le (Vapepa) ja henkilöstölle
- informoida kuntia ja viranomaisia Punaisen 
Ristin poikkeusoloroolista 
- aloittaa rooliimme liittyen uusien vapaaeh-
toisten voimakas rekrytointi 

Alueellinen koordinaatio toimii hyvin

Poikkeusolotehtävään liittyvän vapaaehtoistoi-
minta päätettiin nopeasti toteuttaa alueellise-
na, ja alueiksi valittiin kuusi ns. kummialuetta. 
Päätettiin myös, että kaikki koronatilanteessa 
auttamaan ilmoittautuvat vapaaehtoiset kerä-
tään yhteiseen vapaaehtoispooliin. Sieltä löy-
tyvät niin auttamiseen erikseen rekrytoituneet 
eli ns. spontaanit vapaaehtoiset, osastojen 
käytettävissä olevat jäsenet ja vapaaehtoiset 
kuin muidenkin Vapepa-järjestöjen vapaaeh-
toiset. Yhteiseen järjestelmään kirjautui nope-
asti lähes 500 henkilöä

Alueellista auttamistoimintaa ja vapaaehtois-
poolia koordinoimaan rekrytoitiin 2-3 vapaa-
ehtoista alueyhdyshenkilöä jokaiselle alueelle. 
Aluetoiminnan hallinnointiin Mika Vilpo Turun 
osastosta kehitti tietojärjestelmän, jonka avul-
la voidaan seurata ja hallinnoida vapaaehtois-
ten saatavuutta, tehtävien vastaanottamista 
esimerkiksi kunnilta sekä tilanteen raportoin-
tia. Valittu toimintatapa on toiminut erinomai-
sesti.

Piirin organisaatio koronatilanteessa

Piirin valmiussuunnitelman mukaisesti 
valmiuden johtoryhmän puheenjohtaja-
na on toiminut yleisjohtajana toiminnan-
johtaja Pauli Heikkinen ja operatiivisena 
johtajana valmiuspäällikkö Tommi Virta-
nen.

Muiksi johtoryhmän jäseniksi nimettiin 
vapaaehtoistoiminnasta vastaavana toi-
mialajohtajana ja terveysuhka-asiantun-
tijana ohjelmapäällikkö Minna Rautanen 
ja vastaanottotoiminnan vastaava vas-
taanottokeskuksen johtaja Jaana Sikiö 
(aluksi sijaisena Heimo Nurmi). 

Johtoryhmään nimettiin lisäksi henkilös-
töasioista vastuullisena talous- ja hen-
kilöstösuunnittelija Karoliina Kallioinen,  
tilannekuvasta ja Turunmaan piirin toi-
minnasta vastuullisena toiminnanjohtaja 
Annalena Sjöblom ja viestinnän vastuu-
henkilönä järjestöpäällikkö Sirpa Lehti-
mäki. 

Kaikkien vastuuhenkilöiden sijaistukset 
sovittiin valmiussuunnitelman mukaises-
ti. 

Muista piiritoimiston toimihenkilöistä ni-
mettiin vastuutiimit tukemaan eri vapaa-
ehtoistoiminnan osa-alueita, vapaaeh-
toisten koulutusta ja viestintää. 

Hallintoa ja yhteistyötä 

Hallinnon osalta piirin hallitus käsitteli koro-
natilannetta kokouksessaan 19.3.2020, jolloin 
se vahvisti toiminnan periaatteet. Kotimaan 
valmiustoimikunta kokoontui tilannepäivi-
tys- ja linjauskokoukseen ensimmäisen kerran 
20.3.2020, ja on kokoontunut kevään aikana 
tähän mennessä yhdeksän kertaa. 

Laaja-alaisen viranomaisyhteistyön työkaluna 
on toiminut viikoittain 12.3. alkaen kokoontu-
nut Lounais-Suomen aluehallintoviraston val-
miustoimikunnan kokous. Kokouksissa yh-
teiskunnan ja sen eri osien tilaa on käsitelty 
ajankohtaisraporttien ja teema-aihealustusten 
avulla. Kokouksia on tähän mennessä ollut 11. 
Punainen Risti (Varsinais-Suomen ja Satakun-
nan piirit) edustaa kokouksessa koko kolmatta 
sektoria poikkeusoloroolinsa mukaisesti.
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Heti poikkeustilan toteamisen jälkeen piiri on 
ollut säännöllisesti yhteydessä terveydenhuol-
lon maakunnallisiin vastuuviranomaisiin ja 
kuntiin, ja selvittänyt tuen tarvetta ja varau-
tumista mahdollisiin tarpeisiin. 

Terveysviranomaisten kanssa käytiin keskus-
telua yhteistyöstä ja tarpeista koskien lisäka-
pasiteettia ja suojainhankintoja Varsinais-Suo-
men sairaanhoitopiirin hankintaorganisaation 
kanssa ja koskien TYKS-Salon sairaalaa. Apua 
ei lopulta tarvittu.

Kuntien tarve on keskittynyt pääsääntöises-
ti asiointiapuun ja jossain määrin riskiryhmiin 
kuuluvien henkilöiden sosiaaliseen auttami-
seen esimerkiksi puhelinkontaktoinnin, etäys-
tävätoiminnan tai auttavasta puhelimesta tie-
dottamisen avulla. Lisäksi vapaaehtoisia oli 
yhdessä kaupungissa tukemassa hajautetun 
kouluruokailun toteuttamista sen jälkeen, kun 
koulut jatkoivat lähiopetusta. 

Järjestöyhteistyön kehittämiseksi ja järjestö-
jen sopeutumis- ja selviytymiskyvyn seuraa-
miseksi SPR Varsinais-Suomen piiri toteutti 
ns. resilienssikyselyn, jonka ensimmäisen vai-
heen tulokset julkaistiin toukokuun viimeisel-
lä viikolla.

Viestintää ja koulutuksia

Koronatilanteeseen liittyen piirissä on järjes-
tetty valmiuswebinaareja 20.3.2020 alka-

KORONA

en kuusi kertaa eri aihein. Lisäksi piirin koulu-
tustiimi on järjestänyt eriaiheisia koulutuksia, 
joihin on osallistuttu tähän mennessä 299 
koulutuskertaa. Lisäksi vapaaehtoiset ovat 
osallistuneet keskustoimiston ja muiden pii-
rien koulutustilaisuuksiin, kokemuskeskuste-
lu-teamseihin, iltapäivätee-hetkiin yms. tilai-
suuksiin satoja osallistumiskertoja.

Vapaaehtoisille on viestitty koronatilanteesta 
lähettämällä säännöllisiä tiedotteita 1-2 ker-
taa viikossa piirin alueen luottamushenkilöille 
ja lisäksi alueyhdyshenkilöiden kautta vapaa-
ehtoispoolille viikoittain. Lisäksi valmiusope-
raation aikana on lähetetty neljä mediatie-
dotetta sekä kirjeitä kunnille. Tiedotteet ja 
kirjeet ovat koskeneet vapaaehtoisrekrytoin-
tia ja SPR:n roolia, verkko-oppimismateriaale-
ja sekä järjestöjen sopeutumiskykyä.

Auttamista sekä livenä että etänä

Pääosa kuntien tukemisesta ja riskiryhmään 
kuuluvien auttamisesta on toteutettu alueelli-
siin pooleihin rekrytoituneiden vapaaehtoisten 
toimesta. Muutamilla paikkakunnilla osastot 
ovat lisäksi tukeneet kuntaa tai riskiryhmiin 
kuuluvia kuntalaisia paikallisesti. Varsinaissuo-
malaisia vapaaehtoisia on ollut mukana myös 
Auttavassa puhelimessa ja nuorille suunnatun 
Sekasin-chatin päivystyksissä. 
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Lisää koronatietoa päivittyvillä nettisivuilla
Piirin Valmius/korona -sivusto:   rednet.punainenristi.fi/node/59428 
Piirin päivittyvä tiedote vapaaehtoisille:  rednet.punainenristi.fi/node/59245 
Keskustoimiston korona-sivusto:   rednet.punainenristi.fi/Korona2020 
THL:n sivusto:     thl.fi/fi/ 

Varsinais-Suomen alueella varsinaista ruoka-
apua (ruokakassien hankinta ja jako, ruoanja-
ko tai hävikki- ja lahoitusruuanjako) ovat ko-
rona-aikana toteuttaneet muut jo perinteisesti 
ruokajaossa toimineet järjestöt, pl. muutami-
en paikkakuntien yhteistyötoiminnot (esim. 
Pyhäranta).

Varsinais-Suomessa niin terveydenhuolto kuin 
muutkin viranomaiset ja kunnat ovat erin-
omaisesti selvinneet poikkeusolojen aikaisessa 
auttamistoiminnassa. 

Tähän mennessä apuamme on tarvit-
tu 227 tehtävässä ja apua on saanut 340 
henkilöä.

Näistä luvuista puuttuu Auttavan puhelimen 
ja Sekasin-chatin valtakunnallisesti koordinoi-
tu toiminta. 

Vaikka rajoituksia jo lievennetään, niin poikke-
usolotilanne on yhä olemassa. Ystävätoimin-

taa ja muutakin sosiaalista auttamistoimintaa 
tulee edistää, mutta vältetään lähikontakteja 
ja toteutetaan toimintaa ulkona. Lisäksi muis-
tetaan erityisesti koronaviruksen vaarallisuus 
riskiryhmille sekä pidetään huolta hyvästä 
käsi- ja yskimishygieniasta.

Iso kiitos kaikille koronatilanteessa eri 
tavoin mukana olleille!

Tommi Virtanen
valmiuspäällikkö

Sivujen 4-7 kuvat ovat itäisen alueen ja 
Vakka-Suomen alueen vapaaehtoisten 
ottamia heidän auttamistehtävistään ko-
ronatilanteessa, sekä kuva piirin Teams-
palaverista tietokoneruudulla.

Punainen Ris-
ti avusti Hyvin-
kään sairaalaa 
koronavirusti-
lanteeseen va-
rautumises-
sa ja toimitti 
19.3.2020 sai-
raalan käyttöön 
telttoja ja ka-
lusteita Kalkun 
logistiikkakes-
kuksesta.  

A
nni Koponen
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Alueyhdyshenkilöt
Itäinen alue:  Tuula Holtti 
  Kati Lehtimäki 
  Aurora Nisso

Loimaan alue: Mikko Tammelin
  Juha Toivanen

Läntinen alue:Katja Heinonen
  Hanna Ollikainen
  Tarja Tiitta-Nieminen

Salon alue: Annukka Kinnari
  Hanna Saari

Turun alue:  Tuula Mielonen
  Petri Raita
  Ilse Reinholdt
  Katja Simola
  Mika Vilpo

Vakka-Suomi: Kyösti Hallikainen
  Armi-Tuulikki Kraappa

Alueyhdyshenkilöiden kokemuksia  

Miten osastojen alueellinen yhteistoimin-
ta on onnistunut?

Itäinen alue:
• Alueellinen toiminta on ollut ok, vaikka osas-
ton/alueen työnjako haki alussa muotoaan.
• Uudet vapaaehtoiset sulautuvat joukkoon 
hyvin, koska ovat aiemminkin tehneet vapaa-
ehtoistyötä - järjestö vaan on ollut joku muu 
kuin SPR.

Loimaan alue
• On toiminut hyvin siltä osin, mitä nyt tässä 
tilanteessa voi toimia.

Läntinen alue:
• Läntisellä alueella toimii kolme alueyhdys-
henkilöä. On ollut tarpeellista, että meitä on 
useampi, koska alue on laaja ja työtehtäviä on 
ollut mahdollisuus jakaa. Helpottaa alueellis-
ten kontaktien hyödyntämistä, kun on paikal-
listuntemusta useammasta kunnasta.

Salon alue
• Salon alueella ei ole ollut paljon korona-ai-

Koronatilanteen auttaminen koordinoitiin alueellisesti 
Varsinais-Suomessa – miten se onnistui?

kaista toimintaa, mutta yhteistyö on kuitenkin 
toiminut hyvin. 
• Erityisesti on ollut hyvä kuulla, mitä muualla 
tehdään ja miten asioita on tehty, niin olemme 
osanneet vastailla hyvin kyselyihin, joita meil-
le on tullut.

Turun alue
• Pyyntöjä ei ole ollut paljon, mutta yhteistyö 
mukaan lähteneiden osastojen kesken on toi-
minut hyvin

Vakka-Suomi
• Yhteistoimintaa Vakka-Suomen osastojen 
kesken tehtiin ”linjoilla” Teams-palavereissa 
ja soittelemalla. Niissä keskusteltiin osastojen 
valmiudesta ja mahdollisista avustustehtävistä 
ja se toimi erittäin hyvin.
• Alueellinen yhteistyö Pyhäranta-Uusikaupun-
ki alueyhdyshenkilöiden kesken sujui oikein 
kivasti. Raportoinnit hoidettiin yhdessä, ym-
märrystä ja tukea uuden edessä osattiin antaa 
ja pyytää. Läppärini äärellä näin hymyilevän 
katseen, johon oli hyvä vastata.
• Nyt korona-pandemia rajasi 70+ ikäiset siir-
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tymään karanteeniin, eli pois fyysisistä autta-
mistehtävistä. Alueen osastoissa on kuitenkin 
paljon juuri kyseistä ikäluokkaa olevia jäseniä, 
jotka normaalioloissa ovat valmiudessa ja toi-
mivat aktiivisesti. Se herätti miettimään rat-
kaisuja ja osastojen  auttamisvalmiutta. 
• Melko uutena vapaaehtoisena tämä korona-
tilanteen alueyhdyshenkilön tehtävä on ollut 
Kyöstille positiivinen kokemus: ”Tämä on ollut 
erinomainen foorumi tutustua alueen muiden 
osastojen ja myös piirin ihmisiin ja toimin-
taan. Minulle on myös vahvistunut näkemys 
jonka mukaan osastojen yhteistyö sisältää 
paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia.”

Vapaaehtoiset, auttamispyynnöt ja rapor-
tit on kirjattu sähköiseen järjestelmään. 
Myös alueyhdyshenkilöiden kokoontumi-
set ovat olleet etänä. Miltä digiloikka on 
tuntunut, mitä hyvää/mitä haasteita?

Itäinen alue
• Asioiden hoito sähköisesti on ollut luontevaa 
ja helppoa. Alueyhdyshenkilöiden digitaidot 
ovat olleet pääsääntöisesti riittävät.
• Emme tiedä, jäikö joku vapaaehtoinen il-
moittautumatta, koska se piti tehdä sähköi-
sesti. Toisaalta, jos jäi, ei hän olisi jatkossa 
pystynyt esim. raportoimaan tietokoneella. 
• Teams-kokoukset ovat toimineet pääsääntöi-
sesti hyvin 

Loimaan alue 
• Teamsin kanssa on välillä ollut hankaluuksia 
ja kokouksissa turhaa ajankulua, kun ei kaik-
kien laitteet toimi. Muuten toiminut kyllä.

Läntinen alue:
• Digiloikka on tuonut sen, että on ollut itsekin 
pakko opetella uusia tapoja hoitaa asioita. On 
ollut positiivista huomata, että näin sähköises-
tikin asiat hoituivat, pienien alku kompastelu-
jen jälkeen. Haastavinta on ehkä ollut aktivoi-
da vapaaehtoiset päivittämään omia tietojaan 
Lyytin kautta. 
• Tehtävien raportointi on helppoa ja nope-
aa sähköisesti. Pienempiin kuntiin on oltu suo-
raan yhteydessä paikallisosastojen kautta ja 
kyselty onko avun tarvetta. 

Salon alue
• Annukka ei ole varsinaisesti tehnyt digiloik-
kaa, koska on työn ja opiskeluiden kautta ol-
lut useasti etäpalavereissa ennenkin. Tosin 
nyt, kun kaikki on muuttunut digiksi, niin An-
nukka on huomannut kaipaavansa perinteisiä 
palavereja. Etäyhteyksillä palaverit pysyvät 
tiukasti asiassa ja kokoukset toimivat sutjak-
kaasti, mutta kanssakäyminen ja pienet sut-
kaukset puuttuvat, mikä luo yhteisöllisyyttä ja 
rakentaa paremmin yhdessä tekemisen miel-
tä. Hannalle etäyhteydet ovat olleet uusi jut-
tu, mutta hän sai nopeasti kiinni siitä, miten 
homma toimii ja on pystynyt osallistumaan 
kaikkiin kokouksiin aktiivisesti.

KORONA
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Turun alue
• Sähköinen raportointi on toiminut hyvin, so-
veltuu hyvin tähän käyttötarkoitukseen ja on 
ollut helppokäyttöinen. 
• Haasteita on ollut lähinnä järjestelmän jal-
kautuksessa kaikkeen auttamistoimintaan, 
keskitetyt pyynnöt on saatu hyvin dokumen-
toitua.

Vakka-Suomi
• Digiloikka on ollut iso. Armi-Tuulikin tiivistys 
asiasta: ”Tämä on ollut oiva tilaisuus päästä 
päivittämään tietotaitoa sähköisissä ohjelmis-
sa. Sain tärkeää osaamista niin itselleni kuin 
osastollekin. Kaikki opittu on hyvä ottaa jat-
kossa käyttöön. Sähköiset järjestelmät osoit-
tautuivat lopulta helpoksi, ja myös Teamsissa 
ja webinaareissa pärjääminen alkukankeuden 
jälkeen toimi hyvin. Jos on aikaa opetella, niin  
kaikkea oppii! Nyt kaikki tapahtui nopeasti. ”
• Mika Vilpo ja muut ovat tehneet erinomais-
ta työtä sujuvien ohjelmien ja erinomaisen 
käyttöopastuksen muodossa. Moni nyt käyt-
töön otettu toimintatapa osoittautuu varmas-
ti hyväksi myös muissa yhteyksissä. Iso kiitos 
Mikä Vilpolle ohjelmista sekä kaikille piiritoi-
miston työntekijöille  sinnikkäästä opastukses-
ta, tukisanoista ja ajatuksista. 
• Lyyti-linkin kautta Vakka-Suomessa ilmoit-
tautui 28 henkilöä, joista 10 ei ole aiemmin 
SPR:n vapaaehtoisia. Ilmoittautuneille väli-
tettiin viikkokirjeitä, joissa oli linkkejä pereh-
dytyksiin, koulutuksiin, webinaareihin, pää-
si pelaamaan Kahoot-peliä ensiaputeemalla ja 
piipahtamaan kokemuskahvilassa.  Kun soitte-
lin uusille vapaaehtoisille, niin osa kertoi hyö-
dyntäneensä viikkokirjeen tarjontaa. Lisäksi 

KORONA

olisivat valmiita vapaaehtoistehtäviin jatkos-
sakin, joten heidät olisi hyvä saada toimintaan 
mukaan. 
•Haaste: Merkittävälle osalle vapaaehtoisista 
tietotekniikka on vieras maailma, johon ei ole 
myöskään kiinnostusta. Miten heidät pidetään 
motivoituneina ja mukana?

Onko alueellanne ollut koronaan liittyviä 
auttamistehtäviä? Jos on, niin minkälai-
sissa tehtävissä olette olleet mukana?

Itäinen alue:
• Kauppa-apua: kauppakassien keräily kau-
passa.
• Apua kouluruokailussa: ruokajakelussa 
avustaminen kouluilla.
• Puhelinauttaminen: puhelinkeskustelua kau-
pungin soittokierroksen jälkeen sitä haluaville.

Loimaan alue
• Ei ole ollut auttamistehtäviä.
 
Läntinen alue:
• Alkuun vaikutti kovin hiljaiselta. Vapaaeh-
toisia meillä oli paljon, mutta tehtäviä ei ol-
lenkaan. Kun tehtäviä vihdoin alkoi tulla, tun-
tui hetken siltä, että tehtäviä olikin enemmän 
kuin tekijöitä. 
• Meitä pyydettiin mukaan sellaisessa vaihees-
sa, jolloin rajoituksia alettiin hieman purka-
maan, joten esimerkiksi ikäihmisten ruokaja-
kelu Raisiossa ei koskaan käynnistynytkään, 
vaikka ensin saimme siihen pyynnön.  

Pyhärannassa jaettavan avustuskassin sisältöä.
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• Olemme olleet mukana K-Supermarket Rai-
sio Centerissä kauppakassi keräilyssä, ja 
kauppakassien purkamisessa ikäihmisille Hul-
velan palvelutalon asukkaille. 

Salon alue
• Somerolla on ollut jonkin verran erityisesti 
asiointiapuun liittyviä tehtäviä. Salossa on ol-
lut joitain kyselyitä, mutta mitään konkreettis-
ta ei olla tehty. 
• Puhelinystäväpalvelua ollaan jonkin verran 
kokeiltu, mutta ei mitenkään järjestelmällises-
ti.

Turun alue
• Auttamistehtäviä on ollut muutamia: kaup-
pa-apuja sekä keskustelupyyntöjä.

Vakka-Suomi
• Pyhärannassa viranomaispyyntönä tuli vii-
koittainen ruokakassijakelu kolmella eri kyläl-
lä. Osaston vapaaehtoiset hoitivat jakoreitin 
jakaen Rauman kauppojen ja yritysten lahjoit-
tamaa ruokaa, jonka Rauman Katulähetys oli 
pakannut.
• Pyhärannan lisäksi muita viranomaispyyn-
töjä Vakka-Suomen alueella ei maalis-touko-
kuun aikana tullut.  
• Osastojen vapaaehtoiset ovat tehneet oma-
ehtoisia auttamistehtäviä riskiryhmäläisten ja 
vanhusten auttamiseksi: asiointiapuna kaup-
pa- ja apteekkiostoksia ja niiden kuljetuksia 
sekä postiasiointia. Myös puhelinauttamista 
sekä virkistystä ja liikuntaa pihamaalla, met-
säpolulla ja meren rannalla.

KORONA

Elokuu 
14.8. Järjestötiedotteen 3/2020 materiaali 
 piiritoimistoon
vko 35 Järjestötiedote 3/2020 ilmestyy
vko 34-35 Nälkäpäivän info-illat =>  
 valtakunnalliset etäkoulutukset
22.8. Piirin vuosikokous, Mynämäki
27.8. Piirin hallitus
 
Syyskuu 
2.9. Vapepa-maakuntatyöryhmän kokous
5.-6.9. Yleiskokous, Vaasa
12.9. Maailman ensiapupäivä
15.9. Ansiomerkkien haku päättyy
18.-19.9. Piirin hallitus
24.-26.9. Nälkäpäivä

Lokakuu 
11.10. Ohton nimipäivä
10.10. Vapaaehtoisten koulutuspäivä
10.10. Syyspimee
17.-18.10.Valmiuskouluttajien valtak. täyden
 nyskoulutus, Varsinais-Suomi
21.10. Varsinais-Suomen Vapepa-maakunta
 toimikunta
23.10. Järjestötiedotteen 4/2020 materiaali
 piiritoimistoon
31.10. Ansiomitalien haku päättyy

* Syksyllä järjestetään paljon lähi- tai etä-
koulutuksia, aikataulut tarkentuvat myö-
hemmin. Tapahtumien toteutuminen ja 
muoto riippuu koronatilanteesta. 

Tapahtumakalenteri * 

Sivujen 8-11 kuvat ovat itäisen alueen 
ja Vakka-Suomen alueen vapaaehtois-
ten ottamia heidän auttamistehtävis-
tään koronatilanteessa.
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TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Osastoviestinnän perusteet 
webinaari 16.6.2020
Valtakunnalliseen Osastoviestinnän pe-
rusteet -webinaariin voi osallistua kuka 
tahansa viestinnästä kiinnostunut Punai-
sen Ristin vapaaehtoinen.

Kahden tunnin koulutus antaa perustie-
dot Punaisen Ristin viestinnän tavoitteis-
ta, työnjaosta ja viestinnän suunnitte-
lusta. Pääset tutustumaan esimerkkeihin 
onnistuneesta osastoviestinnästä sekä 
kuulet, mitä tukea ja apua viestinnän 
tuottamiseen on tarjolla. Suunnitteil-
la myös Somen käyttö osastoissa -webi-
naari. Seuraa ilmoittelua Oma Punaises-
sa Ristissä.

Tule mukaan linjoille! 
Lisätiedot:  vapaaehtoiset.punainenristi.
fi/event/7585

Tämän peruskoulutuksen lisäksi voimme 
pohtia yhdessä, mitä viestintä voisi olla  
juuri teidän osastossanne.  
 
Ole yhteydessä Annaan 0400 673 047,  
anna.tenho@redcross.fi

Terveyden edistämisen 
materiaalia verkossa
Terveyden edistämisen verkkoperehdytys on 
nyt valmis ja löydätte sen osoitteesta:  
sproppimateriaalit.fi
=> sivun yläosassa on haku:  
      ”Etsi materiaaleja” 
=> kirjoita siihen ”Terveyden edistämisen
      verkkoperehdytys” 

Suosittelen lämpimästi, että mahdollisimman 
moni tutustuu terveyden edistämisen toimin-
toihin verkkoperehdytyksen avulla.

Toivon myös kaikkia vapaaehtoisia osallistu-
maan aktiivisesti perehdytyksen markkinoin-
tiin. Vaikka osaston alueella ei olisi terveyden 
edistämisen toimintaa, on kehitetty uusia etä-
toimintoja, jotka mahdollistavat osallistumisen 
laajasti. 

Uusia vapaaehtoisia tarvitaan!

Kesäterveisin
Minna Rautanen

Baltprep PSS ja DM
koulutusten haku auki
Baltprep projektin järjestämien henkinen tuki 
onnettomuuksissa ja Baltian alueen katastro-
fityö ovat nyt auki. Koulutus on suunnattu va-
paaehtoisille, katastrofiavun reserville ja työn-
tekijöille 

Hakuaikaa koulutuksiin on 24.8.2020 asti. 
Koulutus on valituille osallistujille maksuton, 
se on ennakkotehtävineen kokonaan englan-
ninkielinen ja se järjestetään Latviassa. 

Lisää tietoa ja hakulinkit :
PSS koulutus: 27.10.-30.10.2020
Psychosocial Support in Emergencies
https://www.lyyti.fi/reg/Baltprep_PSS2020

DM koulutus: 25.10.-1.11.2020.
Regional Disaster Management training
https://www.lyyti.fi/reg/Baltprep_DM2020

Lisätietoa Baltprep projektista:  
www.redcross.fi/baltprep

Lisätiedot: rednet.punainenristi.fi/node/60150
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TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pi-
detään lauantaina 22.8.2020 klo 10 Mynä-
mäen lukion salissa, os. Keskuskatu 19, My-
nämäki. Äänivaltaisten kokousedustajien 
ilmoittautuminen ja kahvitus klo 9.30 alkaen. 

Tämä kuitenkin sillä varauksella, että korona-
tilanne ei elokuussa estä vuosikokouksen jär-
jestämistä.

Vuosikokouksessa ovat tämänhetkisten suun-
nitelmien mukaan mukana myös SPR:n pää-
sihteeri Kristiina Kumpula sekä piirin uutena 
toiminnanjohtajana 1.11.2020 aloittavat 
Kalle-Pekka Mannila. 

Vuosikokousasiat 

Piirin vuosikokouksessa
- esitetään kokoukselle piirin hallituksen an-
tama piirin edellisen toimintavuoden toiminta-
kertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä 
piirin tilintarkastajien antama tilintarkastus-
kertomus
- päätetään piirin tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
- vahvistetaan piirin hallituksen hyväksymät 
piirin työsuunnitelma ja talousarvio kuluval-
le vuodelle 
- valitaan kahden vuoden toimikaudeksi piirin 
hallituksen viisi jäsentä erovuoroisten tilalle

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen

Vuosikokous pidetään lyhyenä, ja siksi päivän 
tarjoiluna on vain aamukahvi ja sämpylä (ei 
siis lounasta). 

Ilmoittautumiset viimeistään 16.8.2020:  
www.lyyti.in/SPR_VS_vuosikokous_elokuu2020   
Ilmoita myös mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Koronatilanteesta johtuen osastojen toivotaan 
mahdollisuuksiensa mukaan valitsemaan ääni-
valtaisiksi kokousedustajiksi sellaisia henkilöi-
tä, jotka eivät kuulu riskiryhmiin.

Henkilövalinnat 

Vuosikokouksessa 22.8.2020 ovat erovuoroi-
sia 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 uudel-
leenvalintaa.
Seuraavien piirin hallituksen jäsenten toimi-
kausi 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 31.7.2020

Vuoden 2019 vuosikokouksessa valittu vaali-
toimikunta pyytää osastoilta huolellisesti teh-
tyjä ehdotuksia vuosikokouksessa valittavista 
luottamushenkilöistä. Ehdotukset tulee toimit-
taa piiritoimistoon viimeistään 31.7.2020 klo 
16 mennessä joko osoitteeseen SPR Varsinais-
Suomen piiri / Vaalitoimikunta, Yliopistonkatu 
24 A, 20100 Turku, tai sähköpostitse 
sirpa.lehtimaki@redcross.fi  

Vaalitoimikunta käsittelee tehdyt ehdotukset 
ja valmistelee vuosikokoukselle esityksen va-
littavista henkilöistä. Vaalitoimikunta voi aset-
taa ehdolle myös sellaisia henkilöitä, joita 
osastot eivät ole ehdottaneet.

Virallinen kokouskutsu, vaalitoimikunnan eh-
dotus ja muu kokousmateriaali lähetetään 
osastoille kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Tervetuloa!

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 22.8.2020 Mynämäellä
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Koronatilanteesta johtuen 
Punaisen Ristin yleiskokous on 
siirretty pidettäväksi 5.-6.9.
Vaasan Botniahallissa. 
 
Ilmoittaudu yleiskokoukseen nyt, ilmoittau-
tuminen päättyy 5.7.2020. Löydät sähköisen 
ilmoittautumislinkin Rednetistä / Yleiskokous 
2020 ja Oma Punainen Risti -järjestelmän ta-
pahtumista. 

Varaa samalla myös majoitus. SPR Varsinais-
Suomen piirin edustajat majoittuvat Scandic 
Waskiassa.
 
Kokouskutsu postitetaan piireille ja osastoille  
viimeistään 7.8.2020. RedNetin ilmoittautu-
mislomakkeessa on mahdollisuus valita pa-
peripostin sijasta sähköinen kutsu. Toivomus 
on, että tätä mahdollisuutta käyttää mahdol-
lisimman moni.  

Ilo, toivo ja luottamus 
Mihin järjestömme pitäisi keskittyä tulevina 
vuosina? Miten maailma on muuttumassa? 
Mitä muutoksia meidän on tehtävä toimin-
tamme suunnassa ja organisoinnissa? Yleis-
kokouksessa päätetään Suomen Punaisen 
Ristin strategia vuosille 2021-2023. 

Toimintalinjausehdotus on ollut kommenteil-
la osastoissa ja piireissä helmikuun alusta 
alkaen. Hallituksen esittämän toimintalin-
jausluonnoksen kommentointiaika päättyy 
30.6.2020.  

YLEISKOKOUS VAASASSA 5.-6.9.2020

Ilmoittaudu yleiskokoukseen  
ja varaa majoitus – nyt heti 

Lataa puhelimeesi yleiskokous-sovellus 
Kokoukseen osallistujat saavat käyttöön-
sä ensimmäistä kertaa mobiilisovelluksen, 
jonka avulla voi seurata yleiskokouksen 
valmisteluja ja itse tapahtumaa sekä yleis-
kokousviestintää. Voit ladata Eventos Mobile 
-sovelluksen puhelimestasi ja kirjautua si-
sään PIN-koodilla 0606. 

Koronan takia huomioitavat asiat 
- Kokouspaikkana olevassa Botnia-hallissa-
pystytään varmistamaan riittävät turvavälit
- SPR:n hallituksen vahva suositus on, 
että vain äänivaltaiset edustajat tulisi-
vat henkilökohtaisesti paikalle Vaasaan
- Henkilövaalien ehdokkaiden haastattelua 
Vaasassa ei toteuteta, vaan esittelymateriaa-
li tuotetaan ennakkoon 
- Botnia-hallissa ei järjestetä näyttelyosastoa 
- Ansiomitalien luovutustilaisuutta ei järjes-
tetä Vaasan yleiskokouksen yhteydessä 
- Nuorten etkoja ei järjestetä
- Perinteistä yleiskokouksen iltajuhlaa ei jär-
jestetä (pyritään toteuttamaan joku yhteinen 
tilaisuus) 

Yleiskokouksen tärkeät 
päivämäärät 
• Ilmoittaudu yleiskokoukseen viimeis-

tään 5.7. ja varaa majoitus.  
Piiri järjestää koronatilanteen sallies-
sa  yhteiskuljetuksen Vaasaan, lähtöpe 
4.9. illalla.

• Osastot ja jäsenet voivat tehdä yleis-
kokoukselle järjestön toimintaa koske-
via aloitteita 5.7. saakka.

• Ehdokkaat kokouksessa valittavik-
si luottamushenkilöiksi esitetään 
vaalitoimikunnalle 24.7. mennessä. Toi-
mikunnassa ovat jäseninä piirien ääni-
valtaiset edustajat. 

• Osastoille ja piireille postitetaan viral-
linen kokouskutsu ja esitys toiminta-
linjaukseksi 7.8. mennessä. Samassa 
postissa lähetetään myös vaalitoimi-
kunnan ehdotus luottamushenkilöiksi 
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Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä 

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 
Suomen Punaisen Ristin jäsenet kokoon-
tuvat Vaasan yleiskokoukseen tärkeiden 
päätösten äärelle. Yleiskokouksessa pää-
tetään yhteisestä toimintalinjauksesta, 
joka ohjaa meitä kaikkia seuraavien kol-
men vuoden ajan. 

Kokous valitsee myös järjestön uuden pu-
heenjohtajan ja luottamushenkilöt hallituk-
seen sekä valtuustoon. Yhteinen keskustelu 
ja päätöksenteko rakentavat pohjan kaikel-
le sille vapaaehtoistoiminnalle, jota tässä-
kin lehdessä esitellään. Sadat vapaaehtoiset 
ympäri Suomea ovat olleet valmistelemas-
sa toimintalinjausta viime syksystä lähtien 
kymmenissä työpajoissa ja keskustelutilai-
suuksissa. Näiden hienojen kohtaamisten 
aikana tulevien vuosien teema on tiivisty-
nyt yhteen virkkeeseen: Haluamme, et-
tä Suomen Punaisen Ristin toiminta tuo iloa, 

synnyttää toivoa ja vahvistaa ihmisten luot-
tamusta toisiinsa ja Punaisen Ristin apuun. 

Lisätietoja järjestelyistä löydät nettisivulta: 
rednet.punainenristi.fi/Yleiskokous2020

Tule vaikuttamaan yleiskokoukseen Vaasaan 
5.–6.9.2020!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@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, 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

Ilpo Kiiskinen  
Viestintäjohtaja

B
enjam

in S
uom

ela 

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyö-
kumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Nälkäpäivä järjestetään 40. kerran. 
Nälkä ja ruoan puute ovat yhä ajan-
kohtaisia haasteita, kuten kampanjan 
syntymävuonna 1981. Haluamme aut-
taa eteläistä Afrikkaa, mitä uhkaa nä-
länhätä. Muuttuva ilmasto aiheuttaa 
ankaraa kuivuutta, mikä tekee ruo-
an viljelystä ja karjan kasvattamises-
ta mahdotonta. Ihmiset saattavat jou-
tua sinnittelemään jopa kolme päivää 
ilman ravintoa. 

Nälkäpäivä palaa juurilleen 
Herättelemme ihmiset  
pärjäämään vähemmällä
Nälkäpäivänä palaamme kampanjan juu-
rille ja haastamme ihmiset pohtimaan ku-
lutustottumuksiaan. Innostamme ihmiset 
pelkistämään elämäänsä yhden päivän ajan 
ja lahjoittamaan säästyneet rahat heikoim-
massa asemassa oleville. Kampanjan alku-
peräinen ideahan oli syödä yhtenä päivänä 
kevyesti ja lahjoittaa säästyneet varat  
keräykseen. 

Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?
Nälkäpäivästä on kasvanut neljän vuosi-
kymmenen aikana keräys, jolla on erityinen 
paikka suomalaisten sydämissä. Niin on ta-
pahtunut vapaaehtoisten tekemän pitkäjän-
teisen työn ansiosta. Tarjotaan myös tänä 
vuonna uusille ja vanhoille vapaaehtoisil-
le mahdollisuus pukea päälle Punaisen Ristin 
keräysliivi ja kokea ainutlaatuisia kohtaami-
sia keräykseen lahjoittavien kanssa.

Kuva kertoo enemmän  
kuin tuhat sanaa
Kampanjaan kannattaa valmistautua jo nyt 
etsimällä omista tai osaston kuva-arkistoista 
otoksia, joissa on historian havinaa. Ne ker-
tovat keräyksen jatkuvuudesta ja herättävät 
mukavia muistoja. Kuvia voi julkaista omissa 
kanavissa ja niistä voi myös luoda suosittuja 
kuvapareja someen jaettavaksi.

Lisätietoja: Nälkäpäivä-koordinaattori 
Raisa Heinämäki, p. 040 637 3379

H
eidi Ihalainen 

S
PR

M
arjaana M

alkam
äki

Vapaaehtoiset ovat Nälkäpäivän sydän. Ilman vapaa-
ehtoisia ei Nälkäpäivää olisi koskaan edes syntynyt. 
Kuva vuodelta 1985.

Nälkäpäivä-kerääjäsiskokset Hanna ja Mari Välimaa vuosimallia 2006 ja 2019. 

Ruokapulan ennustetaan jatkuvan vuoden 
2021 kevääseen saakka. Kun järjestämme 
menestyksekkään keräyksen, olemme osa 
historiallista avun ketjua. Nälkäpäivän tuo-
toilla perheille voidaan jakaa ruoka- ja  
käteisavustuksia. 
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Juuri nyt Nälkäpäivä-keräyksen suunnitte-
lu on todella haastavaa. Se kuitenkin tiede-
tään, että tänäkin vuonna Nälkäpäivä jär-
jestetään!

Ei ole varmuutta siitä, onko syksyllä mah-
dollista järjestää lipaskeräystä entiseen 
tapaan lainkaan. Jos ei ole, niin keräys 
toteutetaan  sähköisten viestimien ja vetoo-
musten avulla. 

Tämä vuonna 40 vuotta täyttävä Nälkäpäi-
vä ansaitsee mahdollisimman suuren näky-
vyyden. Tehdään yhdessä parhaamme on-
nistuneen keräyksen toteuttamiseksi myös 
poikkeuksellisissa oloissa.

Nyt on hyvä hetki pohtia, voisiko oman 
osaston keräystä toteuttaa osittain sähköi-
sesti. Onko osastolla oma Mobile Pay nu-
mero, tai voisiko sen hankkia tänä vuon-
na? Onko osastolla oma Facebook-tili, jonka 
kautta voisi käynnistää keräyksen? Tai onko 
osaston vapaaehtoisissa aktiivisia some-
käyttäjiä, jotka voisivat käynnistää oman 
keräyksen joko Facebookissa tai lahjoita.fi 
-sivulla Nälkäpäivän hyväksi?

Nälkäpäivään ja keräyksen suunnitteluun 
palataan tarkemmin elokuussa. 

Nälkäpäiväterveisin,
Sirpa Lehtimäki 

Nälkäpäivä toteutetaan tänäkin vuonna
Koulutuksia elokuussa

Nälkäpäivä-koulutuksia järjestetään tänä 
vuonna etäkoulutuksina Teamsin kautta. 
Teamsin käyttö edellytää osallistujilta vain 
toimivaa nettiyhteyttä ja sähköpostia, johon 
kutsulinkin koulutukseen voi lähettää. 

Keskustoimisto järjestää elokuussa valta-
kunnallisia koulutuksia alla olevan aika-
taulun mukaan. Koulutuksia järjestetään 
neljästä aihealueesta, ja jokaisen aiheen 
koulutus järjestetään samansisältöisenä 
useana eri ajankohtana – toivottavasti löy-
dätte kaikista aiheista itsellenne sopivan 
ajankohdan. Koulutukset löytyvät netistä:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/60024)  
Ilmoittautuminen koulutuksiin alkaa kesä-
kuun puolivälissä:
 
Nälkäpäivä-kampanjan yleisesittely 
ma 17.8. ja ma 24.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30 (1.5 h)
 
Nälkäpäivän somekampanjointi 
ti 18.8. ja ti 25.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30 (1,5 h)
 
Uudet maksutavat Nälkäpäivässä
ke 19.8. ja ke 26.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30 (1,5 h)
 
Nälkäpäivä kouluissa
to 20.8. ja to 27.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30 (1,5 h)

NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Hyväksi havaitut keräystem-
paukset toimivat vuodesta 
toiseen. Vuoden 2006 Nälkä-
päivänä Turun kauppatorilla 
oli myynnissä hernekeittoa.
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TOIMIKUNNAT VAIHTUVAT 

SPR Varsinais-Suomen piirin työjärjestyksen 
mukaan piirin toimikuntien toimikausi on 
yleiskokouskausi. Uudet toimikunnat yleis-
kokouskaudelle 2020-2023 nimetään piirin 
hallituksen kokouksessa syyskuussa. 

Piirissä on viisi toimikuntaa: 
1. Kotimaan valmiustoimikunta (viranomai-
sia tukeva valmius- ja ensiaputoiminta sekä 
ensihuolto)
2. Terveys- ja hyvinvointitoimikunta (mm. 
ystävätoiminta, terveyspisteet, pluspiste ja 
päihdetyö)
3. Järjestötoimikunta (osastojen hallinnon 
tuki, keräykset ja tiedotus)
4. Nuorisotoimikunta (nuorisotoiminta)
5. Hallinto- ja taloustoimikunta (mm. piirin 
talous- ja henkilöstöasiat, varainhankinta, 
vastaanottokeskus, osastojen talouden tuki 
ja seuranta)

Toimikunnan muodostavat piirin hallituk-
sen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja 
sekä enintään seitsemän (7) jäsentä, jotka 
ovat toimialansa osaajia ja asiantuntijoita, 

Toimikunnat vaihtuvat

ja joista suurin osa valitaan piirin hallituk-
sen ulkopuolelta. Toimikunta valitsee kes-
kuudestaan varapuheenjohtajan.  

Piirin hallitus päättää kokouksessaan 
29.8.2020 toimikuntien puheenjohtajat 
yleiskokouskaudelle 2020-2023: 

Osastoja pyydetään tekemän 
ehdotuksia toimikuntien jäseniksi

Perustellut, vapaamuotoiset ehdotukset tu-
lee toimittaa kirjallisesti viimeistään torstai-
na 31.8.2020 piiriin Sirpalle (sirpa.lehtima-
ki@punainenristi.fi tai kirjeenä).

Varsinais-Suomen osastoissa on runsaasti 
osaavia ja aktiivisia vapaaehtoisia. Toivom-
me osastoilta runsaasti ehdotuksia toimi-
kuntien jäseniksi - sekä jo aiemmin mukana 
olleita että uusia vapaaehtoisia.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä omaan osastoosi tai piiriin!  
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KOULUTTAJAESITTELYT

Päihdetyön, ensiapuryhmätoiminnan, henkisen tuen sekä ensivaste- ja  
valmiuskouluttaja 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.

Päihdetyön ja henkisen tuen kouluttajan sekä valmiuskouluttajan 
(ensihuolto) osaamista voin hyödyntää monenlaisissa koulutuksissa. 
Ensiapuryhmän kouluttajana voin kouluttaa ensiapuryhmäläisiä ryh-
mäilloissa sekä piirin kursseilla. Ensivastekouluttajana voin koulut-
taa esim. ensivastekursilla ja ensiauttajien harjoitusilloissa. 

* tuula.muurinen@gmail.com

Terveyden edistämisen kouluttaja ja turvakoutsi Minna Lyytinen

Olen ollut mukana Punaisen Ristin toiminnassa noin 15 vuotta. Tällä 
hetkellä hallitustoiminta sekä terveyden edistäminen mm. Pluspiste-
vapaaehtoisena ovat ensisijaiset kiinnostuksen kohteeni.  

Voin Turvakoutsina pitää eri mittaisia arjen ja kodin tapaturmien eh-
käisyyn liittyviä koulutuksia. Terveyden edistämisen kouluttajana 
voin kouluttaa yleiseen terveyskäyttäytymiseen tai seksuaalitervey-
teen liittyvistä asioista.

* minna.lyytinen@gmail.com 

Vapaaehtoiskouluttajia Varsinais-Suomessa
- Päihdetyö, terveystieto ja terveyden edistäminen

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), ystä-
vä- ja monikulttuurisuustoiminnan kouluttajat (nro 4/2019) ja ensiapuryhmätoiminta ja ensivaste 
(nro 1/2020) 
 
Kouluttajille esitetyt vapaamuotoiset kysymykset:  
- Kuvaus itsestä ja toiminnasta vapaaehtoisena 
- Kuvaus koulutuksista, joita voit kouluttaa vapaaehtoisille 
- Muita ajatuksia ja kehittämisideoita
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Kahoot! ja korona

Ensiapuryhmät ovat pitäneet yllä en-
siaputaitojaan myös korona-aikana. 

Piiri on järjestänyt ensiapuryhmille 
kaksi etätapaamista, joissa kerrattiin 
ja harjoiteltiin ensiaputaitoja Kahoot!-
pelin avulla. Toinen kerta oli avoin 
myös muille SPR:n vapaaehtoisille. 

Voisitko sinä olla  
InAction -kouluttaja?

InAction!-ensiapukoulutukset pyörähtävät 
taas käyntiin, kun niitä on jälleen turvallis-
ta toteuttaa. 

InAction! on kahdeksasluokkalaisille suun-
nattu toiminnallinen hätäensiapukoulu-
tus. Nuoret suorittavat ensin kahden tunnin 
verkko-opinnot ja sen jälkeen on 4 tunnin 
toiminnallinen osuus, jossa käytetään virtu-
aalista Seppo-pelialustaa. Oppilaat toimivat 
pelissä ensiapuryhminä suorittaen erilaisia 
ensiapuaiheisia tehtäviä. 

Pelinohjaajana voi toimia ensiavun koulut-
taja, osaston aktiivinen ensiapuryhmäläinen 
tai ensiaputaidot hyvin hallitseva terveys-
alan opiskelija. Olisitko kiinnostunut tule-
maan mukaan kouluttajaksi?

InAction!-hätäensiapukokulutuksen avul-
la nuoret halutaan kouluttaa ensiavun osaa-
jiksi ja tapaturmien ehkäisijöiksi. Samal-
la on mahdollista tehdä tutuksi järjestöä ja 
paikallista toimintaa nuorille ja sitä kautta 
myös heidän vanhemmilleen. 

Osuuspankki Turun Seutu ja LähiTapiola 
mahdollistavat Varsinais-Suomessa toteu-
tettavat koulutukset.

Ota yhteyttä:  
Miia Rosenqvist 040 5323808 /  
miia.rosenqvist@punainenristi.fi
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Piirin hallitus on kokouksessaan 
6.2.2020 päättänyt mm.
- merkitä tiedoksi toiminnanjohtajan tilanne-
katsauksen (esillä paperittomien hätämajoi-
tus, vuokraustilanne, sijoitusasiat ja sisäisen 
tarkastajan ohjelma)
- merkitä tiedoksi toimikuntien katsaukset
- merkitä tiedoksi turvapaikanhakijoiden vas-
taanoton ja SPR Turun vastaanottokeskuksen 
tilanteen
- merkitä tiedoksi vuoden 2019 tulosennus-
teen
- merkitä tiedoksi piirin hallituksen itsearvioin-
nin yhteenvedon ja sopia piirin hallituksen ja 
osastojen puheenjohtajien yhteisestä tapaa-
misesta 14.5.2020
 
Piirin hallitus on kokouksessaan 
19.3.2020 päättänyt mm.
- merkitä tiedoksi toiminnanjohtajan katsa-
uksen, jossa aiheena oli koronaviruksen aihe-
uttama poikkeustila, ja todeta että osastoja 
suositellaan pidättäytymään fyysisten tapah-
tumien järjestämisestä 15.6.2020 asti
- merkitä tiedoksi toimikuntien katsaukset 
- merkitä tiedoksi turvapaikanhakijoiden vas-
taanoton ja SPR Turun vastaanottokeskuksen 
tilanteen
- merkitä tiedoksi raprotin piirin henkilöstön 
terveystilanteesta ja työhyvinvoinnista 
- hyväksyä piirin vuoden 2019 tilinpäätöksen 
ja piirin hallituksen toimintakertomuksen 
hyväksyä piirin vuoden 2019 vuosikertomuk-
sen 
- hyväksyä piirin tarkennetun talousarvioesi-
tyksen vuodelle 2020 esitettäväksi vuosikoko-
ukselle
e- ttä piirin vuosikokousta ei järjestetä 
25.4.2020, vaan piirin hallitus kutsuu vuosi-
kokouksen koolle myöhemmin päätettävänä 
ajankohtana, sitten kun on tietoa poikkeus-
tilan loppumisesta ja kun kokoontuminen on 
mahdollista, vuosikokouspaikkana säilyy My-
nämäki.
- merkitä tiedoksi Punaisen Ristin hallituksen 
hyväksymän riskienhallinnan linjauksen
- merkitä tiedoksi Punaisen Ristin hallituksen 
hyväksymän tietosuojalinjauksen sekä velvoit-
taa piiritoimiston huolehtimaan, että jokaisen 
osaston hallitus käsittelee asian kokoukses-
saan vuoden 2020 aikana
- merkitä tiedoksi Punaisen Ristin hallituksen 
hyväksymän linjauksen: Seksuaalisen häirin-
nän, ahdistelun ja hyväksikäytön ehkäisy ja 
toimintatavat

Piirin hallitus on kokouksessaan 
23.3.2020 päättänyt mm.
- antaa lausunnon järjestö toimintalinjaukses-
ta vuosille 2021-2023
esittää seuraavia ehdokkaita järjestön yleis-
kokouksessa valittavien luottamushenkilöiden 
vaaliin: 
   - järjestön hallituksen puheenjohtajaksi:  
     Elli Aaltonen
   - järjestön hallituksen varapuheenjohtajak
     si: Harri Virta, SPR Kaarina-Piikkiö
   - järjestön hallituksen jäseneksi, mikäli ei
     tule valituksi hallituksen varapuheenjohta
     jaksi: Harri Virta SPR Kaarina-Piikkiö
   - valtuuston jäseneksi: Petri Raita, SPR 
     Turku / henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
     Eliisa Saarela, SPR Kaarina-Piikkiö
   - valtuuston jäseneksi: Kaisa Leiwo, SPR 
     Kaarina-Piikkiö / henkilökohtaiseksi vara-
     jäseneksi Annukka Kinnari, SPR Salo

Piirin hallitus on kokouksessaan 
29.4.2020 päättänyt mm.
- valita Kalle-Pekka Mannilan piirin toiminnan-
johtajaksi, ja että Mannila siirtyy piirin palve-
lukseen 1.10.2020
- siirtää piirin vuosikokouksen pidettäväk-
si Mynämäellä la 22.8.2020,  piirin hallituk-
sen järjestäytymiskokouksen pidettäväksi 
to 27.8.2020 sekä valtuuttaa piiritoimis-
ton siirtämään syksyn kehittämisseminaarin 
(10.10.2020) pidettäväksi muualla kuin laival-
la 
- merkitä toiminnanjohtajan katsauksen tie-
doksi (esillä vastaanottokeskuksen asiat sekä 
alkuvuoden tuloslaskelma)

Piirin hallituksen päätöksiä

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Kaarinan-Piikkiön osasto teki monenlaisia 
suunnitelmia Punaisen Ristin viikon varalle. 
Kun korona iski, suunnitelmat menivät uusik-
si. Jotakin sentään jäi toteutettavaksikin. Toi-
nen oli kirjoitus paikallislehteen Punaisen Ris-
tin synnystä ja tehtävistä tämänkin päivän 
yhteiskunnassa ja toinen Nallesairaala-näyt-
tely Kansalaistoiminnan keskus Puntarin näy-
teikkunaan. 

Kirjoituksen tavoitteena oli tehdä Punaista 
Ristiä tutuksi. Näyttelyn tavoitteena oli ilah-
duttaa lapsia ja lapsenmielisiä, tuoda esiin 
ensiaputaitojen merkitystä ja tuottaa hyvää 
mieltä katsojille. 

Lapset saivat jatkaa tarinaa 

Nallesairaalan neuvolan ja vuodeosaston tee-
maksi nousi kuitenkin kuin itsestään korona-
viruksen ehkäisy ja hoito. Tosin ensiaputaidot-
kin ovat mukana eri-ikäisten ensiapuoppaiden 
muodossa. 

Nallesairaalan oheen kehiteltiin lapsille mah-
dollisuus kirjoittaen tai piirtäen jatkaa aloitet-
tua kertomusta kolmesta nallekaveruksesta, 
jotka päättivät perustaa Nallesairaalan Kaari-
naan. Nimestä huolimatta Nallesairaalan pal-
veluja voivat käyttää kaikki lasten lemmikit. 

Nuo ennakkoluulottomat perustajat ovat kar-
huherra Kanto eli Jack, karhuneiti Pihlaja eli 
Pihla ja nalleseniori Hunaja eli Hani. Hyvä 
paikka sairaalalle löytyi Kaarinan keskustasta, 
Puntarista. Kertomukset perustajien aikaisem-
mista elämänvaiheista ovat Puntarin ikkunas-
sa.  Näinhän on tapana esittäytyä kun jotakin 

Punaisen Ristin viikko koronan varjossa

tärkeää aloitetaan. Lasten piirustukset ja jat-
kokertomukset lisättiin ikkunaan sitä mukaa 
kun niitä tuli. 

Jack oli aikaisemmassa elämässään merikarhu 
ja menettänyt toisen silmänsä hurjissa tais-
teluissa seitsemällä merellä. Onneksi mum-
mon nappirasiasta löytyi sopiva nappi uudeksi 
silmäksi. Hän ryhtyi sairaalan johtajaksi. Pih-
la toimii Nallesairaalan hoitajana ja tykkää lu-
kea satuja lapsille. Hani, joka on kolmikon se-
niori, valitettavasti sairastui. Sen vuoksi hän 
on tällä hetkellä hoidossa vuodeosastolla. Jack 
ja Pihla pitävät hänestä huolta. Sairaala saa-
tiin kuntoon juuri sopivasti. Hanin lisäksi vuo-
deosastolle tuli TYKS:stä jatkohoitoon kaksi 
pientä hiirulaista. Heitä ei voitu vielä kotiuttaa 
virusinfektion tässä vaiheessa.  Onneksi kaikki 
ovat kuitenkin jo tervehtymässä. Nallesairaala 
osoitti siis heti tarpeellisuutensa. 

Neuvolan puolella opiskeltiin ahkerasti käsien 
pesua ja käsidesin käyttöä. 
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Etänallesairaala toimii  

Näyttely on saavuttanut suosiota. 
Niin lapset kuin lapsenmielisetkin 
ovat pysähtyneet lukemaan teks-
tejä ja tervehtimään nalleja. Kun 
olen käynyt ottamassa valokuvia 
ikkunasta, ohikulkijat ovat tulleet 
iloisina tervehtimään ja jääneet 
juttelemaan hauskasta näyttelys-
tä. Tavoite on siis saavutettu.

Nallesairaala purettiin perjantai-
na 29.5. - mutta vain toistaisek-
si. Toiminta jatkuu sopivissa ta-
pahtumissa. Lauantaina 30.5. 
osaston neulekerho ”Ahkeralii-
sat” pystytti ikkunaan oman neu-
lenäyttelynsä kesäkuun ajak-
si. Siellä ovat esillä talven aikana 
valmistuneet neuletyöt.

Marja-Helena Salmio , SPR Kaarinan-Piikkiön osasto

Perniössä kirpputori ikkunan takana

Perniön osasto näkyi Punaisen Ristin viikol-
la osaston Omapaikan sekä Osuuspankin näy-
teikkunoissa. Esillä oli sekä ensiaputeema että 
kirpputori. Kirpputori ei ollut auki, mutta mi-
käli joku kiinnostui kirpputorituotteesta, ikku-
nasta löytyi osaston vapaaehtoisen puhelinnu-
mero, johon soittamalla saatiin myyjä paikalle 
ja tuotteet vaihtoivat omistajaa. Lisääntynyt 
näyteikkunatila toi näkyvyyttä ja sai aikaan 
selvästi normaalia vilkkaamman kirpputori-
myynnin. SPR-viikolla järjestettiin myös on-
gintaa lapsille.

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Suomalaisen ITC-yrityksen palveluksessa kon-
sulttina työskentelevän Mika Vilpon vapaaeh-
toisuus Punaisessa Ristissä alkoi yli 30 vuotta 
sitten. Kahdeksanvuotias löysi ensiapukerhos-
ta toiminnantäyteisen harrastuksen, joka on 
johtanut siihen, että tällä hetkellä Vilpo vastaa 
SPR Turun osaston ensiapuryhmätoiminnas-
ta ja valmiudesta. ”Auttamisen ilo ja hyödyk-
si oleminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka ovat 
pitäneet minut mukana tässä toiminnassa.”

Valmiudessa normaali- ja poikkeusoloissa

Tällä hetkellä Mika Vilpon on pitänyt kiireisenä 
vapaaehtoistehtävissä erityisesti valmiusasiat. 
”Punaisen Ristin valmius toimia normaaliolo-
suhteissa ja myös poikkeusoloissa on mielen-
kiintoinen aihe. Erityisesti resurssien järkevä 
ja tarkoituksenmukainen käyttö kiinnostavat. 
Konkreettisesti olen rakentanut mm. tietojär-
jestelmiä evakuointikeskuksen henkilöseuran-
taa varten sekä järjestelmiä, joilla voimme 
valmiusharjoituksissa varmistaa, että kaikki 
harjoituksen maalihenkilöt tulevat pelastetuik-
si”. Vilpolla on tärkeä rooli myös valmiuskou-
luttajana. Näin osaamista saadaan siirrettyä 
eteenpäin Punaisen Ristin sisällä.

Korona on vaikuttanut Mika Vilpon vapaaeh-
toistehtäviin, kun kohtaamisia vaativa va-
paaehtoistoiminta on tauolla. Esimerkiksi en-

siapupäivystämistä ei ole nyt tarvittu, kun 
yleisötapahtumat on peruttu. Ensiapuryh-
mätoiminta sen sijaan on jatkunut verkos-
sa. ”Toteutamme suunnitellun harjoitusoh-
jelman verkossa niin hyvin kuin mahdollista. 
Muun muassa viestiharjoitukset onnistuvat 
siellä erinomaisesti.” Vilpo on rakentanut Pu-
naiselle Ristille Varsinais-Suomessa myös ko-
ronavarautumiseen ja toiminnan ohjaamiseen 
sähköisen alustan. ”Alustan kautta kunta voi 
välittää meille avunpyynnön ja vapaaehtoi-
set organisoivat tarkoituksenmukaisimman ja 
lähimmän vapaaehtoisen tehtävään. Käsitte-
lemme samalla alustalla myös vapaaehtoisten 
raportit tehtävien jälkeen ja ylläpidämme ti-
lannekuvaa”, avaa Vilpo rakentamaansa jär-
jestelmää.

Avustustyöntekijänä Albaniassa

Suomen Punainen Risti lähettää eri alojen am-
mattilaisia töihin katastrofialueille tai kehi-
tysyhteistyöhankkeisiin. Työntekijät valitaan 
hakuprosessin kautta ja koulutetaan ennen 
tehtäviä. Vapaaehtoistehtävien lisäksi Mika 
Vilpo toimii kansainvälisissä tehtävissä Pu-
naisen Ristin työntekijänä, delegaattina. Vil-
pon Information Management (IM) -delegaatin 
tehtäviin kuuluu mm. käynnissä olevan ope-
raation tukeminen tiedonkeräyksen, -proses-
soinnin, -varastoinnin ja visualisoinnin osal-
ta. ”Keräämme tietoa joko suoraan kentältä 
tai hankkimalla sitä olemassa olevista lähteis-
tä. Sen jälkeen tieto käsitellään ja varastoi-
daan niin, että se tukee operaation tavoittei-
ta ja sen johtamista. Kollegoinani minulla on 
avustustehtävissä ollut mm. karttatietoasian-
tuntijoita, matemaatikoita ja IT-ammattilaisia 
lukuisista eri maista.”

Vilpo sai hälytyksen delegaatti-tehtäviin, kun 
Albaniassa tapahtui tuhoisa maanjäristys vii-
me vuoden marraskuussa. Punaisen Ris-
tin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liit-
to (IFRC) lähetti paikallisen Punaisen Ristin 
avuksi asiantuntijaryhmän. ”En päässyt työ-
tilanteestani johtuen lähtemään vielä joulu-
kuussa 2019, kun ensimmäinen pyyntö teh-
tävään tuli. Helmikuussa 2020 sain uuden 
puhelinsoiton ja tällöin sain sovittua työnan-
tajani kanssa lomien ja palkattoman vapaan 
käytöstä ja lähdin työskentelemään neljäksi 
viikoksi Albaniaan.”

Turkulainen Mika Vilpo antaa osaamisensa Punaisen Ristin 
käyttöön - auttaa kotimaassa ja maailmalla

Jussi V
ierim

aa
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Vilpo työskenteli Albaniassa avunsaajien rekis-
teröinnin ja psykososiaalisen tuen seurantara-
porttien parissa. ”Keräsimme tietoa kentältä 
mobiiliapplikaatiolla ja tieto jäsennettiin lähes 
reaaliajassa operaation johtamisen tueksi.” 

Kuulumisia Karjalan osastosta 

SPR Karjalan osastossa oli viime vuonna 
monenlaista toimintaa, ehkä enemmän kuin 
milloinkaan ennen. 

Mitä kaikkea osaston aktiivinen toiminta-
vuosi sitten pitikään sisällään?

• ”Iloinen Iltapäivä” helmikuussa
• Joel Hallikaisen konsertti huhtikuussa
• Keväällä vierailu seurakunnan perheker-
hossa, siellä käytiin läpi Lapsiperheiden aut-
taja -kurssi ja samalla esiteltiin osastoa 
• Yhteistyöaamupäivä koulun kanssa, siellä 
mukana myös piirin nuorisotoiminnan suun-
nittelija
• Ennen joulua osasto tarjosi Karjalan alu-
een kotipalvelun asiakkaille joululounaan ja 
mukavaa yhdessäoloa Mynämäen keskustan 
Häävuoren palvelutalossa  
• Yksin asuville, yli 70 -vuotiaille ikäihmisille 

vietiin joululahjaksi puna-valkoiset villasu-
kat parin piparin kera. (Vakaa-Suomen sa-
nomissa meitä kiitettiin ko asiasta). Sukkien 
jakamisen lomassa muutaman hetken vie-
railu yksinasuvan luona.
• Nälkäpäivänä kiersimme ovelta ovelle, ja 
myimme Nälkäpäivä-leipiä ennätyksemme, 
360 limppua.  
• Ystäväpiiri kokoontui Valtasen Liisan vetä-
mänä kuukausittain (paitsi kesällä)
• Kotipalvelun kanssa yhteistyössä mieti-
tään, miten yhteistyötä jatketaan
• Vuodenvaihteessa osastossa vaihtui – ja 
nuorentui – puheenjohtaja 

Nämä kaikki ovat tuoneet iloa koko osaston 
sekä jokaisen vapaaehtoisen elämään.

Terveisin 
SPR Karjalan osaston puolesta,
Maija-Liisa Laaksonen 

Hän pääsi käyttämään Albaniassa myös kou-
luttajaosaamistaan. ”Koulutimme paikallisen 
Punaisen Ristin työntekijöitä ja vapaaehtoisia 
tiedonhallintaan liittyvissä asioissa. Tämä tu-
kee paikallista valmiutta myös tulevaisuudes-
sa, mikäli jokin vastaava onnettomuus toteu-
tuisi uudestaan”, summaa Vilpo.

Onnistumisen iloa vapaaehtoistoiminnassa

”Vapaaehtoistoiminnan hienous on siinä, että 
eri alojen ammattilaiset tuovat omaa osaamis-
taan yhteiseen hyvään. Punaisessa Ristissä 
toimimalla pystymme tarjoamaan yhteiskun-
nalle jotain lähes ainutlaatuista. Olemmekin 
yhteistyössä viranomaisten kanssa kehittäneet 
varautumista useissa harjoituksissa”, kertoo 
Mika Vilpo.

Harrastus tuo vastapainoa työlle ja se luo 
myös iloa. ”Punaisen Ristin toiminnassa on 
helppo kokea onnistumisen iloa päästessään 
auttamaan muita ihmisiä. Oli sitten kysees-
sä auttaminen festareilla ensiapupäivystäjänä 
tai isomman onnettomuuden sattuessa vaikka 
evakuointikeskuksen eri tehtävissä. Tekemistä 
löytyy kaikille ja toimintaan voi sitoutua juuri 
niin paljon ja pitkäksi aikaa kuin haluaa,” kan-
nustaa Vilpo.

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Vaikka kevät on ollut normaalista poikkea-
va, niin ensiavun harrastamisesta ei ole tar-
vinnut luopua: Turun osaston Reddie Kids 
-kerholaiset ovat jatkaneet treenaamista 
kotonaan tehtäväpaketin kera. 

Kerholaisille jaettiin kattava setti ensiapu-
välineitä sekä tehtävävihkonen, jossa ker-
rattiin perusensiapua ja vähän muutakin. 
Tehtäviin vastattiin ensin kirjallisesti ja tä-
män jälkeen harjoitus suoritettiin yhdessä 
perheenjäsenten kanssa. Kotona taitoja on 
opetettu mm. pikkusisaruksille. Juuri koto-
na sattuukin helposti kaikenlaisia haaverei-
ta, joten opitut taidot ovat tulleet monella 
tarpeeseen.

Ensiavun lisäksi tehtäviin sisältyi mm. rai-
ruohon kasvatusta ja uuteen kulttuuriin tu-
tustumista. Kuuluipa tehtäviin pääsiäis-
korttien askartelukin, jotka toimitettiin 
turkulaiseen hoivakotiin jaettavaksi asuk-
kaille. Kerholaiset olivat askarrelleet ison ni-
pun mitä hienoimpia kortteja ja ne saivat 
kovasti kiitosta tuotuaan iloa hoivakotiin ka-
ranteeniolojen keskelle.

Kerhossa aloitettiin myös etäkerhotapaami-
set Teams-sovelluksen kautta. Tuttuun ker-
hoaikaan kokoonnumme yhteen ja käymme 
läpi ensiapua mm. tehtävävihkosen tehtä-
vien kautta sekä kertaamme periaatteita ja 
Punaisen Ristin eri toimintamuotoja. 

Ensiapukerho on toiminut 
koronasta huolimatta

Lasten toiveena oli myös kerhomme hitiksi 
noussut hirsipuu, joka sekin luonnistui so-
velluksen kautta mainiosti. Kerhonohjaajan 
piirtotaidoille hihiteltiin yhdessä, mutta sa-
nat saatiin selvitettyä naurunkin kera.

Kunhan poikkeusolot hellittävät, pidäm-
me hartaasti odotetun ja koko alkukevään 
suunnitellun yön yli kestävän kerhoker-
ran! Siellä aiheena on hauska yhdessäolo, 
herkuttelu ja ai niin, ehkä sitä ensiapuakin 
mm. muumiosuunnistuksen kera. 

Reddie Kids-ohjaaja
Karoliina Karppinen 
SPR Turun osasto
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LäksyHelppiä 
alakoululaisille etänä

EtäläksyHelppi potkaistiin käyntiin piiris-
sämme toukokuun alussa. LäksyHelppi-toi-
mintaa on ennen korona-ajan aiheuttamaa 
koulujen sulkemista toteutettu vapaaehtois-
ten voimin lähitoimintana Turussa Varissuon 
ja Norssin sekä Kaarinassa Hovirinnan kou-
lun oppilaille. LäksyHelpistä hyötyvät erityi-
sesti maahanmuuttajaperheiden alakoulu-
ikäiset oppilaat.

LäksyHelppi etätoimintana on hyvä esi-
merkki osastojen rajat ylittävästä toimin-
nasta. Ohjaajana voi toimia mistä tahansa 
rauhallisesta paikasta toimivan netin väli-
tyksellä.

Mutta miten suoriutua läksyjen auttamises-
ta kun välissä on Teams-sovellus, kenties 
takkuavat nettiyhteydet ja oppikirjatkin vain 
oppilailla? SPR:ltä uutta tilannetta koordi-
noivat Elina Jalonen ja Pauliina Pensikka-
la vetivät perehdytykset meille ohjaajille 
Teamsin välityksellä. Yhdessä sovittiin, että 
lähdetään rohkeasti liikkeelle mahdollisim-
man nopeasti ja otetaan oppia matkan var-
rella. Lukuvuotta ei olisi enää paljoa jäljellä 
ja läksytkin kohta loppuisivat, mutta nyt oli 
hyvä hetki harjoitella syksyä varten.

Olin toisena ohjaajana ensimmäisenä to-
teutetussa EtäläksyHelpissä, jossa ohjasim-
me Halikon vastaanottokeskuksen oppilaita. 
Onneksi Teams oli oppilaille tuttu entuudes-
taan. Meitä kaikkia varmasti hiukan jännit-
ti, että minkälaisia tyyppejä toisessa päässä 
olisi ja miten ryhmätyöskentely käytännös-
sä sujuisi. Ilolla ja uteliaisuudella tutustuim-
me toisiimme ja aloitimme matematiikan 
läksyistä.

Vauhdissa keksimme ottaa kännykällä kuvat 
oppilaiden tehtäväkirjojen sivuista, sillä ei-
hän meillä ohjaajilla ollut kirjoja. Autoimme 
kahta 2.-6. luokkalaista sisarusparia, kum-
paakin tunnin kerrallaan. Vaikka kuuluvuus 
ja kuva välillä pätkivät, niin kummankin 
tunnin päätteeksi Teamsin toisessa päässä 
hymyili kaksi oppilasta. Oli todella palkitse-
vaa nähdä tietokoneen näytöllä onnellisen 
koululaistytön ilme, kun hommat alkoivat 

luistaa matematiikan pilkunsiirtotehtävissä. 
Onnistumisen ilolla ei ollut rajaa vaikka ihan 
kaikkea ei tunnissa ennätettykään saamaan 
valmiiksi!

Jo pelkästään teknisten järjestelyiden takia 
koin aloituksen tärkeäksi, vaikkakin koulu-
vuoden loppumetreillä. Homma saatiin näin 
testattua ennen kesälomaa, sillä tämä voi 
olla uusi normaali ensi syksynä. Kuka tie-
tää.

Rohkaisen kaikkia toiminnasta kiinnostunei-
ta tulemaan mukaan, sillä syksyllä koulu-
jen alkaessa työmme jatkuu ja uusia ohjaa-
jia tarvitaan!

Stina Lindroos

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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”Juttua riittää ja aika tuntuu 
aina loppuvan kesken”, näin 
kuvailee iloiten SPR Kalannin 
osaston miesten kerhon toi-
mintaa kerhon vetäjä Jouni 
Tuominen. Syksyllä 2019 käyn-
nistynyt kerho on osa SPR Ka-
lannin osaston ystävätoimintaa 
ja se sai alkunsa ystävätoimin-
nan vetäjän Outi Sonkin poh-
tiessa ystävätoiminnan moni-
puolistamista edelleen. ”Meillä 
on henkilökohtaisia ystäväasi-
akkaita ja käymme myös Pal-
velukeskuksessa ilahduttamas-
sa asukkaita ja ulkoilemassa heidän kanssaan, 
mutta miesten kerhon tyyppistä toimintaa 
meillä ei ollut”, kertoo Sonkki.

Tarve kerholle on ilmeinen

Alkuun ajatus miesten kerhosta oli syttynyt 
Sonkin mielessä hänen osallistuessaan Pu-
naisen Ristin yhteiseen tapaamiseen, jossa 
oli esitelty erilaisia ideoita ystävätoimintaan. 
”Olimme miettineet jotain vastaavaa jo pit-
kään ja konkreettisesti aika toiminnan aloitta-
miselle tuli otolliseksi, kun Jouni Tuominen yh-
dessä Erkka Kesälän ja Mauri Suikin kanssa 
lupautuivat kerhon vetäjiksi”, kuvaa Sonkki.

Ensin osallistujia tavoiteltiin viemällä postilaa-
tikoihin mainoksia uudesta toiminnasta. ”Kun 
laitoimme paikallisen lehden tapahtumapals-
talle ilmoituksen kerhosta, tuplaantui osallis-
tujajoukko ja sen jälkeen kerhoon on tullut 
uusia osallistujia joka kerta”, kertoo Sonkki. 
”Väki lisääntyy nii et pitää ostaa varmaan toi-
nen lonka eli pullapitko”, jatkaa Tuominen ilo 
äänessään Kalannin murteella.

Kerhon sisältö ja rytmi ovat vakiintuneet. Ker-
ho kokoontuu kerran kuukaudessa Vanhus-
ten talo ry:ltä käyttöön saadussa kerhotilas-
sa. Tarve kerholle on ilmeinen. ”Ensin olimme 
koolla puolitoista tuntia, mutta aika pian huo-
masimme, että kaksi tuntia on sopivampi 
aika,” Tuominen kertoo.

Vaihtelevia keskusteluteemoja ja 
kalantilaista kulttuuriperimää

Kerhossa juodaan aina ensin kahvit ja joka 
kerraksi on suunniteltu erilaisia keskustelu-

teemoja. Teemat ovat tähän mennessä vaih-
delleet aivoterveydestä vanhoihin työkaluihin. 
Kalantilaista kulttuuriperimää ylläpidetään ar-
vuuttelemalla myös vanhoja kalantilaisia sa-
noja. Osallistujat ovat tuoneet mukanaan van-
hoja esineitä ja kerran on käynyt niinkin, että 
mukana ollutta esinettä ei varmuudella tun-
nistanut kukaan. Kyseessä oli pieni kirstu, jos-
sa oli pienille pulloille koteloita. ”Ilmeises-
ti kyseessä oli kylässä kauan sitten toimineen 
kiertävän apteekin kirstu”, toteaa Tuominen. 
Toinen haastava esine oli messinkinen työka-
lu. Laitoimme siitä kuvan sosiaaliseen medi-
aan ja sieltä saimme tiedon, että työkalua on 
käytetty sikarileikkurina ja öljylampun sydä-
men tasauksessa”, jatkaa Tuominen.

Kaiken taustalla on se, että jokainen löytää it-
selleen sopivan vapaaehtoistehtävän. Kalannin 
miesten kerhossa Outi Sonkki hoitaa mm. leh-
ti-ilmoitukset ja itse kerhosta vastaavat Tuo-
minen, Kesälä ja Suikki. Kaikille vetäjille on 
löytynyt kerhon kokoontuessa luontevasti oma 
sopiva rooli. ”Ohjelmaakaan ei tarvitse jän-
nittää, kun koolla on kymmenkunta miestä ja 
puheensorinaa riittää. Me kerhon vetäjät vain 
luotsaamme niin, että kaikki halukkaat pääse-
vät ääneen”, toteaa Tuominen.

”Kerho luo iloa – niin vetäjille kuin osallistujil-
le, porukka on ihan paras”, tiivistää Tuominen 
lopuksi. Tähän mennessä koolla ollut joukko 
on ollut iältään 70 vuodesta ylöspäin, mutta 
mitään ikärajaa osallistumiselle ei ole. 

Kun tämä poikkeuksellinen koronatilanne on 
ohi ja miesten kerhon toiminta jälleen jatkuu, 
tervetuloa mukaan!

Kalannissa Punaisen Ristin miesten kerho luo yhteisöllisyyttä 
ja iloa - porukka on ihan paras!

Jouni Tuom
inen
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Kun reilu vuosi sitten aloitimme Sauvo-Karu-
nan osastossa Nuortenryhmän, otimme Punai-
sen Ristin toimintavinkistä vaarin ja teimme 
oman versiomme ”vanhainkodin valtauksesta”. 
Menimme Sauvon palvelukeskukseen ystävän-
päivän alla kohtaamaan asukkaita ja askarte-
lemaan yhdessä ystävänpäiväkortteja. Tänä 
vuonna olikin jo toinen kerta, kun pääsimme 
ryhmämme nuorten kanssa opettavaiselle ja 
tunteikkaalle tuokiolle ikäihmisten pariin.

Kenes poikia sitä ollaan?

Pöydän ääressä askarreltaessa keskityttiin 
hetkeen ja toisen ihmisen kohtaamiseen. Pu-
helimet jätettiin yhteisestä sopimuksesta hyl-
lylle. Pienen kylän asukkaana kuulee usein ky-
symyksen: ”Kenes poikia/tyttöjä sinä olet?” 
ja niin nytkin. Kysymys herätti keskustelun, 
jonka aikana tehtiin sukukartoitus ja päädyt-
tiin kuulemaan asukkaan ja ryhmäläisen iso-
vanhemman kotikylistä Karjalassa sekä evak-
komatkasta. Toisella puolella pöytää kerrottiin 
millaista oli sotalapsena Ruotsissa. Asukkaat 
päätyivät muistelemaan nuoruutta ja sitä, mi-
ten huoletonta elämä silloin oli. Sen moni 
heistä ottaisi takaisin. Nuoret taas puolestaan 
kertoivat, että aina ei nuoruus tunnu huolet-
tomalta. On pärjättävä koulussa, oltava hyvä 
kaveri, on harrastukset, on toteltava ja toteu-
tettava. Tällaiset keskustelut, sukupolvien vä-
liset kohtaamiset, ovat elämän suola.

Alkujännityksestä iloon

Asukkaiden luonteva keskustelu sai nuoret-
kin unohtamaan alkujännityksensä ja tem-
paisi mukaansa yhdessäoloon. Nuoret, jot-
ka eivät olleet viime vuonna mukana, pohtivat 
etukäteen sitä, miksi menemme palvelukes-
kukseen. Samat nuoret olivat tapahtuman lo-
puttua heti kertomassa, että he haluavat tulla 
uudelleen. Miksi-kysymys nousi kenties jänni-
tyksestä ja siitä, että asia oli uusi ja tuntema-
ton. Ryhmän ohjaajana sain ihaillen seurata 
nuorten loistavaa ryhmätyötä yhteisen hyvän 
saavuttamiseksi. Korttien askartelu loi luonte-
van ilmapiirin hauskalle hetkellemme ja ajat-
telun aiheiden lisäksi saimme karistettua en-
nakkoluuloja.

Kohdataan toisemme

Lopuksi esitimme asukkaille laulun ”Minun ys-
täväni”. Pöytä sai väriä onnistuneista yhdes-
sä tehdyistä ystävänpäiväkorteista ja jokainen 
paikalla ollut oli yhtä kokemusta rikkaam-
pi. Iloinen ilmapiiri vallitsi syödessämme talon 
tarjoamia jäätelöitä ja toivotellessamme hy-
vää ystävänpäivää. Tapahtuman jälkeen jutte-
limme nuorten kanssa vierailustamme. Nuoret 
olivat mielissään huomatuksi tulemisesta ja 
kehuista, kun herttainen hymy tai kiva nimi oli 
huomioitu. Kohdatuksi tuleminen on jokaiselle 
iästä riippumatta tärkeää.

Sini Sarmasto  
SPR Sauvo-Karuna, nuortenryhmän vetäjä

Kohtaamisia ja korttiaskartelua - Sauvo-Karunan osaston
nuoret iloitsivat ystävänpäivästä ikäihmisten kanssa
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Varsinais-Suomen Sinibaretit ry oli saanut 
vuoden ensimmäisen messi-iltansa puhujak-
si Suomen Punaisen Ristin hallituksen puheen-
johtaja Pertti Torstilan Heikkilän sotilaskotiin 
30. tammikuuta 2020. Oman väen lisäksi run-
saslukuista kuulijakuntaa kasvattivat SPR:n 
Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoiset. Soti-
laskotisisarten munkkikahvien jälkeen pääs-
tiin asiaan.

Suomen Kypros-pataljoonan tiedustelujouk-
kueen johtajana vuonna 1967 toiminut Pert-
ti Torstila loi rauhanturvaajana pohjaa pitkäl-
le 44 vuotta kestäneelle diplomaatin uralleen 
suurlähettiläänä maailman eri puolilla. Torstila 
oli rauhanneuvottelijana presidentti Martti Ah-
tisaaren joukkueessa Balkanilla vuonna 1999 
ja päätti diplomaattiuransa  ulkoministeriön 
valtiosihteerinä vuonna 2014.

Humanitääristen avustusjärjestöjen  
merkitys kasvaa

Viimeiset kuusi vuotta SPR:n puheenjohtaja-
na toimineelle Pertti Torstilalle pesti on tarjon-
nut tarkkailupaikan maailman kipupisteisiin ja 
kriiseihin. Maailmalla syttyy uusia kriisejä eikä 
vanhoja kyetä ratkaisemaan. Ilmastonmuutos 
kiihdyttää luonnon katastrofeja ja pakolais-
virrat kasvavat. Poliittiset päättäjät vaikutta-
vat neuvottomilta kriisien keskellä, huomautti 
lokakuussa Syyriassa ja Libanonissa vieraillut 
Torstila. 

Tässä tilanteessa avustusjärjestöjen rooli ko-
rostuu. Jonkun on tultava apuun inhimillisen 
hädän keskellä. Apuun kutsutaan aina Punai-
nen Risti, jota ilman maailma olisi paljon pa-
hempi paikka elää. Avustusjärjestöt eivät kui-
tenkaan ole poliittisia rauhantekijöitä ja jos 
avusta tehdään politiikan väline sen kuva vää-
ristyy. Inhimillisen avun järjestelmä on pidet-
tävä puolueettomana.

PowerPoint-esitys valaisi SPR:n toimintakoh-
teita, joissa se toimii yhdessä mm. Norjan, 
Tanskan ja Kanadan Punaisten Ristien kans-
sa: Bangladesh, Mosambik, Syyria ja Al-Hol 
ovat ajankohtaisia toimialueita. SPR:n henki-
löreservissä on lähes tuhat asiantuntijaa päi-
vän tai kahden varoitusajalla valmiina lähtöön 
kriisiapuun.

Vuoden 2015 pakolaiskriisi

Kun pakolaiskriisi kohtasi Euroopan SPR tuli 
valtiovallan apuun perustamalla lyhyessä ajas-
sa 106 vastaanottokeskusta. Suomalaisten 
suuri enemmistö antoi avustustyölle vankan 
tuen. Syksyllä 2015 SPR:n Nälkäpäivä-kerä-
yksen tuotto kaksinkertaistui ja järjestö sai ri-
veihinsä tuhansia uusia vapaaehtoisia muuta-
massa viikossa. Turvapaikanhakijoiden virta 
on hiljentynyt ja edessä on yli 15 000 Suo-
mesta oleskeluluvan saaneen maahantulijan 
kotouttaminen, joka onnistuakseen vaatii koko 
yhteiskunnan tuen. 

Tähän lähimmäisapuun SPR:n rinnalle Torstila 
toivoi myös rauhanturvaajia. SPR tarvitsee ri-
veihinsä taitavaa ja kansainvälisyyttä osaavaa 
miesvoimaa, jota Liitossa on runsaasti. Torsti-
la kertoi puhuneensa Rauhanturvaajaliiton pu-
heenjohtaja Mauri Koskelan kanssa Liiton ja 
SPR:n yhteistyön tiivistämisestä. Varsinais-
Suomen piirin toiminnanjohtaja Pauli Heikki-
sen  mukaan SPR valtakunnallisine piireineen 
(12) on toimija, jolla on valmiit toimintasuun-
nitelmat kotimaan kriisien varalta. Rauhantur-
vaajaveteraanit toivotetaan lämpimästi valmi-
ustyöhön mukaan. 

Pertti Torstilan esitys synnytti vilkkaan kes-
kustelun. Paikalla oli myös Torstilan Kypros-
ajan sinibarettiveljiä joten myös Kyproksen 
kriisin ratkaisuun löytyi siihenkin neuvoja.

Seppo J Papunen 

Sinibarettien ja Punaisen Ristin yhteinen messi-ilta Turussa

Pauli H
eikkinen

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoimintaa on 
Turussa ollut vuodesta 1994 lähtien. Alkumet-
reiltä asti on toiminta pitänyt sisällään vapaa-
ehtoistoimintaa, kuten Punaisen Ristin peri-
aatteisiin kuuluu.

Vapaaehtoisten toiminta Nuorten turvatalol-
la koostuu arkipäivän askareista ja tavallisis-
ta kodissakin tehtävistä puuhista. Laitetaan 
ruokaa nuorille tai nuorten kanssa, hoidetaan 
pyykkihuoltoa yhdessä, katsellaan televisiota, 
pelaillaan tai ihmetellään kännykän kautta ne-
tin suurta maailmaa. Vapaaehtoinen on taval-
linen aikuinen omana itsenään, ilman sirkus-
temppuja tai erityistä viihdyttämistä.

Nuorten turvatalon vapaaehtoiset - kantava voima 

Noihin arjen pieniin askareisiin sisältyy kuiten-
kin niin paljon enemmän. Niissä piilee sanaton 
viesti siitä, että vierellä on lähimmäinen, joka 
on valmis kantamaan osan hädässä olevan ih-
misen liian suureksi kasvaneesta taakasta. 

Kuppi teetä, lämmin ruoka, suihku, puhdas 
sänky. Miten itsestään selviä, arkisia element-
tejä ihmisen päivässä! Mutta miten suuri on 
niiden vaikutus silloin, kun voimat ovat hei-
koimmillaan. 

Kaikki nuo pienet palaset antavat yhdessä sitä 
viestiä, että kaikesta huolimatta sinä olet suo-
jassa. Voit luottaa siihen, että et jää yksin, 
vaikka maailma kohtelee kaltoin. Joku siinä 
vieressä sohvalla, ojentaa vaiti teekupin; hän 
on läsnä.

Katastrofialueillakin SPR:n apu lähtee useim-
miten sen pienen suojaisan paikan luomises-
ta; teltta, tulisija, veden ja ruoan tarjoava 
jakelupiste. Nämä eivät saa katastrofia muut-
tumaan pienemmäksi tai vaarattomammaksi, 
mutta luovat ajatuksen toivosta. On ihmisiä, 
jotka ovat valmiina saapumaan paikalle hä-
dän ollessa suurin, tai vähän pienempikin. On 
joku, joka ei pelkää kohdata, vaikka kohtaa-
minen ei olisi pelkkää iloa tai hyvinvointia. 

Tähän ryhmään kuuluvat Nuorten turvatalon 
vapaaehtoiset. Moni jaksaa, jopa useamman 
vuoden peräkkäin, saapua siihen turvatalon 
sohvalle tai hellan ääreen, antamaan hetken 
omasta kalliista ajastaan. Turvallinen ja maan-
läheinen aikuinen, työntekijän korvaamaton 
työpari. Sinulle kiitos. 

Joitakin vuosia sitten aloitimme toimintaa 
myös verkossa. MIELI ry ja Punainen Risti 
koordinoivat yhdessä lukuisten muiden järjes-
töjen kanssa Sekasin-chattiä, jossa Nuorten 
turvatalojenkin vapaaehtoiset päivystävät

Joukkoon mahtuu vielä!  
 
Jos koet nuorten parissa tehtävän työn itselle-
si läheiseksi ja sinulla on mahdollisuus kerran 
kuussa viettää iltasi ja yösi Nuorten turvata-
lolla, tai haluat nettimaailmaan avun tuojaksi; 
ota yhteyttä! 

turvatalo.turku@redcross.fi / 02 2539 667.  

Parannetaan yhdessä maailmaa!

Susanne Etholen-Rättö

Joonas B
randt

M
arjaana M

alkam
äki

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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KOULUTUKSET JA UUSI OPPIMATERIAALIPALVELU

Ilmainen oppimateriaalipalvelu 
tarjoaa tietoa eri ikäisille koululaisille. 
Teemoina ovat sodan säännöt, 
globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, 
yhdenvertaisuus sekä ystävyys. 

Piireillä ja osastoilla on tärkeä rooli tavoit-
taa lasten ja nuorten kanssa työskentelevät 
aikuiset. Jaa palvelusta tietoa alueesi opet-

Punaisen Ristin uudet ja lyhyet kou-
lutukset on suunniteltu vapaaehtoisil-
le ja ne edistävät yhteisiä taitoja. Mo-
duulimaiset koulutukset on luokiteltu 
kolmeen:

1. Kaikille vapaaehtoisille yhteisiä Punaises-
ta Rististä lisätietoja antavia koulutuksia 

2. Kaikille vapaaehtoisille yhteisiä vuorovai-
kutuksesta ja ohjaamisesta lisätietoa  
antavia koulutuksia 

3. Tehtäväkohtaisia koulutuksia (esim.  
Kotoutumisen tukena)

Esimerkkejä uusista koulutuksista

Punainen Risti tutuksi (2h) korvaa Yhtei-
sen lipun alla -koulutuksen. Se sopii uusille 
vapaaehtoisille, vapaaehtoisuutta harkitse-
ville ja heille, jotka haluavat tietää enemmän 
järjestön toiminnasta.

Hei! Vuorovaikutustaidot (2h) on har-
joituspainotteinen lähikoulutus. Se antaa 

Ota käyttöön uusi oppimateriaalipalvelu 

Tutustu ja tule mukaan koulutuksiin 

tajille ja kouluille. Materiaaleja kannattaa 
hyödyntää myös piirien ja osastojen tapah-
tumissa.

Riskien keskellä ja Sodassakin on sään-
nöt -materiaaleja voi käyttää järjestön toi-
minnan ja kansainvälisen avustustyön 
esittelyyn. Visuaalisesti näyttävien ja havain-
nollisten kokonaisuuksien avulla voi perehtyä 
mm. ilmastonmuutokseen ja pakolaisuuteen. 
Materiaaleista voi helposti käyttää myös yk-
sittäisiä osioita. 

Palvelusta löytyy myös valmiita aamunava-
uksia, joiden avulla on helppo toteuttaa vaik-
kapa lyhyt kouluvierailu Nälkäpäivän aikana. 
Palveluun ei tarvitse rekisteröityä, mutta 
opettajaksi kirjautumalla saa ohjeita mate-
riaalien käyttöön ja oikeat vastaukset tehtä-
viin. Kirjautuminen on pakollista vain osassa 
materiaaleja, sillä ne on suunniteltu aikuisen 
johdolla käytäviksi.

Lue lisää: sproppimateriaalit.fi  

valmiuksia kohtaamisiin mm. messuilla ja 
kampanjatapahtumissa sekä ryhmässä toi-
mimiseen.

Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa  
(2h) antaa eväät tutkia ennakkoluuloja ja 
normeja sekä ymmärtää niiden vaikutus 
kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa.

Vapaaehtoisten voimavarapäivä (2-8h) 
on hyvinvoinnin, jaksamisen ja kiittämisen 
teemojen ympärille rakennettu koulutus. Se 
antaa mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja 
saada vertaistukea sekä valmiuksia tehdä ra-
janvetoa oman elämän eri roolien välillä. 

Kotoutumisen tukena (3h) korvaa Tulijan 
tukena -koulutuksen. Koulutuksessa käsitel-
lään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia 
sekä kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoi-
mintaa.

Lisätietoja: RedNet / SPR vapaaehtois- 
kouluttajat / Kouluttajien yhteiset aineistot
Paikkakuntakohtaiset koulutukset: 
Oma Punainen Risti

S
PR
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KASVATTAJAOSASTO, LINJAUKSET JA EA-KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Punainen Risti myöntää kerran yleis-
kokouskaudessa valtakunnallisen 
kasvattajaosastopalkinnon. Palkin-
to nostaa esille osaston merkityksen 
nuorisotoiminnan tukijana ja tuo ilmi 
hyvät käytännöt nuorten saamiseksi 
mukaan toimintaan.  

Kasvattajaosasto saa palkinnoksi viiden 
hengen opintomatkan Geneveen tutustu-
maan kansainväliseen Punaiseen Ristiin. 
Lisäksi kahdelle osastolle jaetaan kunnia-
maininnat ja heidät kutsutaan Helsinkiin 
keskustoimistolle. 

Punaisen Ristin hallituksessa hyväk-
syttiin tammikuussa kaksi toisistaan 
hyvin erilaista linjausta, jotka molem-
mat ovat yhtä tärkeitä. Seksuaaliseen 
häirintään ja tietosuojaa koskeviin lin-
jauksiin tutustuminen kuuluu sekä 
vapaaehtoisille että työntekijöille. Mo-
lempiin linjauksiin liittyen voi olla yh-
teydessä piiriin tai keskustoimistoon. 

Tietosuojalinjaus koskee kaikkea Punai-
sessa Ristissä tehtävää henkilötietojen 
käsittelyä. Linjaukseen liittyy myös kes-
kustoimiston, piirin ja osaston välinen 

Punaisen Ristin ensiavun koulutus-
ohjelmien mukaiset koulutukset ovat 
uudistuneet vuoden alussa. Uudistus 
koskee aluksi hätäensiapukursseja ja 
ensiapu EA 1®- ja EA 2® -koulutuksia.

Uudistuksessa on otettu käyttöön kansalli-
nen pätevyysrekisteri, jossa tieto voimassa 
olevasta ensiapukoulutuksesta ja -pätevyy-
destä säilyy. Lisäksi verkko- ja lähioppimis-
ta yhdistävät koulutukset ovat mahdollistu-

Anna äänesi ja ehdota palkinnon saajaa 

Ota haltuun tärkeät linjaukset 

Ensiapukoulutusjärjestelmä on uudistunut

Palkinto oli tarkoitus jakaa kesäkuun alus-
sa Vaasassa, mutta koronatilanteesta joh-
tuen palkinnon julkistamispaikka ja -aika ei 
ole vielä tiedossa.

Voisiko sinun osastosi kuulua kärkikolmik-
koon? Jätä ehdotuksesi parhaasta kasvat-
tajaosastosta 1.8.2020 mennessä ja käy 
täyttämässä sähköinen lomake osoitteessa: 
RedNet / SPR Nuoret

Lisätietoa: 
Nuorisotoiminnan koordinaattori 
Tiina Lehtovirta, p. 040 151 1815.

kolmikantasopimus, joka pitää käsitellä 
osastoissa tämän vuoden aikana. 

Seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hy-
väksikäytön ehkäiseminen on tärkeää 
kaikkialla, myös Punaisen Ristin järjestötoi-
minnassa. Linjaus ohjeistaa toimimaan oi-
kein, jos joudut itse tai saat tietoosi jonkun 
toisen joutuneen seksuaalisen ahdistelun 
tai hyväksikäytön uhriksi. Aiheesta järjes-
tettävien koulutusten ajasta ja muodosta 
tiedotetaan myöhemmin. 

Lue lisää: RedNet / Tietosuoja

neet. Vanhoja todistuksia ei tule enää jakaa 
kurssilaisille. 

Suomen Punainen Risti ja Punainen Ris-
ti Ensiapu Oy ovat tehneet kumppanuus-
sopimuksen, jonka avulla Punaisen Ristin 
osastot ja piirit voivat jatkossakin tarjota 
vapaaehtoisilleen ja työntekijöilleen ensi-
apukoulutusta. 

Lue lisää: Ensiavunkouluttajat.fi
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OIL SPILL -HANKE JA UUDET TUULET KUUKAUSILAHJOITTAMISESSA

Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoi-
siaan osallistujiksi laajoihin ja pitkä-
kestoisiin auttamistilanteisiin, kuten 
öljyonnettomuuksiin Itämeren alu-
eella. Turun yliopiston koordinoimaan 
Oil Spill -hankkeeseen kuuluu yhteen-
sä 13 kumppania Suomesta, Ruotsista, 
Tanskasta, Virosta, Latviasta ja Liettu-
asta. Punaisen Ristin lisäksi Suomesta 
mukana ovat Varsinais-Suomen pelas-
tuslaitos, Neste ja Suomen ympäristö-
keskus.

Valmius öljyonnettomuuksiin paranee
Punaisen Ristin tehtäviin kuuluu koulutusten 
ja harjoitusten suunnittelu sekä yhteistyön 
edistäminen alueellisten pelastuslaitosten 
kanssa. Hyviä käytäntöjä jaetaan hankkees-
sa toimijoiden kesken ja hankkeessa luotavaa 
toimintamallia voidaan jatkossa hyödyntää 
rantaöljyntorjunnassa ja muissa suuronnetto-
muuksissa.

Uudet öljyntorjunnan ja johtamisen 
koulutukset vapaaehtoisille
Keväällä 2020 hankkeessa pilotoidaan 
WWF:lle öljyntorjunnan kouluttajakoulutus 
sekä Punaiselle Ristille Ensiapu ja öljyntorjun-
ta -kokonaisuus, jonka kautta ensiapuryhmät 
ovat valmiudessa öljyntorjuntatilanteisiin.

Hankkeessa ovat mukana Vapepan öljyntor-
junnan yhteistyöryhmät Varsinais-Suomessa 
(pilottialue), Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuus-
sa. Uusien ryhmien perustamista muille alu-
eille tuetaan kiinnostuksen mukaan. Hanke 
kestää 30.6.2021 saakka.

Lisätietoa: Hankesuunnittelija  
Heta Hyvärinen, p. 040 191 3393
Hankeavustaja Risto Paukku, 040 184 7196

Joonas B
randt

Hankkeen opit ja koulutukset edistävät 
yleisesti SPR:n ja muun Vapepa-verkos-
ton toimintaa laajoissa ja pitkäkestoisis-
sa auttamistilanteissa. Varsinais-Suomen 
alueella toteutetaan syksyn ja ensi ke-
vään aikana johtamiskoulutusta ja kou-
lutusta toimia vapaaehtoistoiminnan 
johtopaikalla sekä käytännön harjoituk-
sia rantaöljyntorjunnassa ja suurten on-
nettomuustilanteiden tukitoiminnoissa.

MobilePay-kuukausilahjoittaminen  
on nyt mahdollista
MobilePay-käyttäjät Suomessa voivat ryhtyä 
vaivattomasti katastrofirahaston kuukausilah-
joittajiksi. Lahjoitustapa on nopea ja turvalli-
nen riippumatta siitä, mihin pankkiin käyttäjä 
kuuluu. Lahjoittajaksi voi tulla Punaisen Ristin 
nettisivuilta tai suoraan omasta MobilePay-so-
velluksesta.  

Puhelimen käyttö lahjoittamiseen ei ole sidok-
sissa esimerkiksi siihen, onko älypuhelimessa 
työsuhdeliittymä, sillä käyttäjä syöttää rekis-
teröitymisen yhteydessä oman maksukorttin-
sa tiedot MobilePayhin. Lahjoitukset tilitetään 
lyhentämättömänä Punaiselle Ristille.
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 2/2020

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
Pensikkala Pauliina
Rautanen Minna 
Tenho Anna 
Virtanen Tommi
 
Julkaisija: SPR Varsinais-Suomen piiri 
Piirin sivujen taitto: Sirpa Lehtimäki
Paino: Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Järjestötiedote 3/2020 ilmestyy viikolla 34.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 14.8.2020.

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 
Pensikkala Pauliina           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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* Koronapandemian aikana Punaisen Ristin vapaaehtoiset tekivät mm. kauppa-apuun liittyviä tehtäviä.
* Punaisen Ristin viikolla Nallesairaala oli koronan takia pystytetty näyteikkunaan Kaarinassa.

Joonas B
randt


