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Kiitollisin mielin eläkkeelle

PÄÄKIRJOITUS 27.8.2020

Kauan sitten, 90-luvun puolivälissä, työsken-
telin toiminnanjohtajana Länsi-Suomen Pe-
lastusalan liitossa. Olin silloisen SPR:n V-S 
piirin toiminnanjohtaja Esko Vuorisen kanssa 
samassa tilaisuudessa. Osanottajien esittely-
tilaisuudessa ”jouduin” kuvailemaan muille, 
mikä Pelastusalan liitto on ja mitä se tekee. 
Kun tuli Eskon vuoro, hän sanoi olevansa 
SPR:stä. Tarkempaa kuvailua ei tarvittu. SPR 
ja organisaation tekeminen oli kaikille tuttua. 
Ajattelin, että olisipa joskus kiva olla töissä 
SPR:ssä. 

Kymmenen vuotta tapahtuman jälkeen, 
otin ensiaskeleita Punaisessa Ristissä. Aluk-
si kolme vuotta projektipäällikkönä tur-
vapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia 
kehittävässä hankkeessa ja sen jälkeen lä-
hes 13 vuotta SPR:n Varsinais-Suomen piirin 
toiminnanjohtajana. Olen monelle sanonut, 
että pääsin unelmatyöhön. 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat tuotta-
neet laajasti iloa työpäiviini. Osastoissa on 
haluttu ja osattu toimia, kun avulle on ol-
lut tarve. Erityisen iloinen olen teistä, jotka 
olette halunneet vuosien varrella osallistua 
toimikuntien työskentelyyn. Toimikuntien pu-
heenjohtajat ovat raportoineet suoraan piirin 
hallitukselle ja tarvittavat päätökset on näin 
voitu tehdä saman tien. Tässä meillä on ollut 
piireistä toimivin systeemi.

Tämän organisaation suuruus, tunnettuus ja 
maine on mielestäni edellyttänyt piirin toi-

minnanjohtajalta aktiivista yhteydenpitoa 
alueen viranomaisiin, yrityksiin ja järjestöi-
hin. Meihin on luotettu ja olemme päässeet 
mukaan myös erilaisiin maakuntaa kehit-
täviin työryhmiin. Näen toimintaympäris-
tön tarpeista nousevien tehtävien olevan 
myös vapaaehtoisille ja työntekijöille mie-
lenkiintoisia ja motivoivia. Moninaisissa aut-
tamistilanteissa olemme saaneet alueen 
yhteistyötahoilta runsaasti tukea ja kiitosta.
 
Olen erityisen ylpeä piirin työyhteisöistä sekä 
piiritoimistossa että vastaanottokeskuksissa. 
Meillä on työhön ja Punaisen Ristin arvopoh-
jaan sitoutunut henkilöstö. Tämän porukan 
kanssa on Kalle-Pekka Mannilan hyvä jatkaa 
ja suunnata SPR:n Varsinais-Suomen piirin 
työtä rohkeasti eteenpäin.

Olemme vaimoni kanssa asettuneet Rymät-
tylään. Tänään, elokuun alkupuolen maa-
nantain aamuhämärissä kävin tutkimassa 
rapumerrat. Polun varrella odottaa iso kasa 
keväällä kaatamiani puita liiteriin päätymis-
tä. Pellon reunassa napottaa keskeneräinen 
saunarakennus, jossa tytär lapsineen on vie-
lä nukkumassa. Minulla alkaa loppusyksystä 
eläkeläisen jännittävä arki.

Olen kiitollinen Teille kaikille tästä 16 vuoden 
työrupeamasta Punaisessa Ristissä. 

Toiveikasta ja toimeliasta alkusyksyä!

Pauli Heikkinen

Iloinen juhlatilaisuus. 
Uutta ylioppilasta, piirin hal-
lituksen jäsentä Eliisa Saa-
relaa onnittelemassa piirin 
hallituksesta Kati Lehtimäki, 
Ilse Reinholdt, Harri Virta ja 
Stiina Ratsula, sekä toimin-
nanjohtaja Pauli Heikkinen.
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 
siirtyi koronaepidemiasta johtuen keväältä 
elokuulle, ja se pidettiin lauantaina 22.8.2020 
Mynämäellä. Kokouksen avasi piirin 
puheenjohtaja Harri Virta, ja kokouksen 
puheenjohtajana toimi Anu Vira SPR 
Mynämäen osastosta.

Sääntömääräisinä asioina vuosikokouksessa 
hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus 
ja tilinpäätös sekä vuoden 2020 
työsuunnitelma ja talousarvio.

Koronatilanteesta johtuen vuosikokous 
toteutettiin pelkistettynä sääntömääräisenä 
kokouksena, eikä sen yhteydessä jaettu 
huomionosoituksia eikä järjestetty 
seminaaria.

Kokouksessa huomioitiin erityisesti 
osallistujien turvallisuus muistuttamalla mm. 
huolellisesta käsihygieniasta ja riittävistä 
turvaväleistä. Kokousedustajat käyttivät 
myös kasvomaskeja kokouksen ajan.

Uusia kasvoja piirin hallitukseen

Vuosikokouksessa valittiin piirin hallituksen 
jäseniä erovuoroisten tilalle. Piirin hallituksen 
jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi 
valittiin yksimielisesti Marjo Aaltonen Halikon 
osastosta (uusi), Jenni Airola Turun osastosta 
(uusi), Armi-Tuulikki Kraappa Pyhärannan 
osastosta, Timo Tolppanen Maskun osastosta 
(uusi) ja Mika Vilpo Turun osastosta (uusi).

Vuosikokouksessa valittujen lisäksi piirin 
hallituksessa jatkavat Harri Virta Kaarinan-
Piikkiön osasto (pj), Kati Lehtimäki Paimion 
osasto (vpj), Annukka Kinnari Salon osasto, 
Kaisa Leiwo Kaarinan-Piikkiön osasto, Petri 
Raita Turun osasto, Ilse Reinholdt Ruissalon 
osasto ja Eliisa Saarela Kaarinan-Piikkiön 
osasto.

Vuosikokouksen lopuksi marraskuussa 
eläkkeelle jäävä toiminnanjohtaja 
Pauli Heikkinen kutsui piirin uutena 
toiminnanjohtajana 1.11.2020 aloittavan 
Kalle-Pekka Mannilan esittäytymään 
kokousedustajille.

Piirin vuosikokous toteutui poikkeusjärjestelyin  
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Näin syksyn aluksi on hyvä aika suunnata 
katse kohti koulumaailmaa, jossa juuri tei-
dän osastonne yksin tai yhdessä naapuri-
osaston kanssa voi olla tukena auttamassa 
koululaisia tai opiskelijoita. 

Keväällä testasimme muutaman koulun 
kanssa etäläksyhelppitoiminnan mahdol-
lisuuksia ja kokemukset olivat hyviä. Toi-
minnalle koettiin olevan tarvetta haastavan 
koulukevään aikana, eikä tarve läksyavul-
le ole hävinnyt. Vapaaehtoisella läksyapu on 
hieno tilaisuus olla tur-
vallinen aikuinen pienel-
le koululaiselle tai tärkeä 
tuki opiskelijalle! 
 
Etätoiminnan eduiksi ko-
ettiin mm. kotoa käsin 
toimiminen ja mahdolli-
suus toimia vapaaehtoi-
sena koronatilanteesta 
huolimatta, lisäksi use-
an osaston vapaaehtoiset 
voivat osallistua toimin-
taan yhdessä.  

Onko sinun osastosi kiin-
nostunut tukemaan kou-
lulaisia tai opiskelijoita 
etänä? 

Vapaaehtoistoimintaa kotoa käsin  
– etäläksyhelppi tarjoaa uusia toiminnan mahdollisuuksia

Ole yhteydessä nuorisotoiminnan suunnitteli-
ja Elinaan, elina.jalonen@redcross.fi  
p. 040 731 3595 tai 
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Pauliinaan, pauliina.pensikkala@redcross.fi, 
p. 0400 541 033.  
 
Autamme ilolla toiminnan suunnittelussa!

S
usanna Kekkonen

Haluatko tulla mukaan Punaisen Ris-
tin toimintaan?

Kotoutumisen tukena -koulutus 
6.10.2020 klo 17-20. 
 
Koulutuksessa saat tietoa pakolaisuudesta, 
kotoutumisesta, rasismin vastustamisesta ja 
vapaaehtoistoiminnasta Punaisessa Ristissä. 
Osallistuminen on maksutonta.
 
Koulutus järjestetään etäyhteyksin Teamsis-
sa. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki 
kaksi päivää ennen koulutusta.
 

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 
viimeistään 2.10. osoitteessa  
www.lyyti.in/kotoutumisentukena_6_10

Lämpimästi tervetuloa!
 
Lisätiedot:  
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä  
Pauliina Pensikkala, p. 0400 541 033 /  
pauliina.pensikkala@redcross.fi 

P.S. Kiinnostaako koulutus, mutta ajankohta 
ei sovi? Nyt voit osallistua kaikkiin eri puolilla 
Suomea järjestettäviin Kotoutumisen tuke-
na -koulutuksiin etänä. Tsekkaa ajankohdat 
Oma Punaisesta Rististä haulla ”Kotoutumi-
sen tukena”.

TAPAHTUMIA 
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Aika:     14.9.2020 klo 18-20
Paikka: Teams-webinaari (linkki lähetetään 
ilmoittautuneille ennen tapahtumaa)
Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/8382

Perheyhteyksien palauttaminen on tärkeä 
osa niin Suomen Punaisen Ristin kuin 
koko Punaisen Ristin ja Puolikuun liikkeen 
työtä. Se sitoo koko liikkeen yhteen 
maailmanlaajuisesti toteuttamaan Punaisen 
Ristin jo perustamisesta asti harjoittamaa 
toimintaa, jonka keskiössä on helpottaa 
epätietoisuutta, auttaa toisistaan eroon 
joutuneita perheitä löytämään toisensa 
ja palauttamaan yhteyden heidän 
välilleen. Mutta mitä todella tarkoitetaan 
perheyhteyksien palauttamisella ja kuinka 
sitä tehdään Suomessa? Tule löytämään 
vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin 
syyskuussa.  

Webinaarin ensimmäinen osa pidetään 
puoliksi englanniksi ja puoliksi suomeksi.  

Webinaarisarja  
Ihmisiä ja perheitä - meillä ja 
maailmalla
Osa 1: Perheyhteyksien 
palauttaminen

Muista myös muut webinaarisarjan osat, 
joihin ilmoittautuminen avautuu myöhemmin 
Oma Punaisessa Ristissä: 

5.10.2020 Osa 2:  
Kohtaamisen merkitys kotoutumisessa  
16.11.2020 Osa 3:  
Paperittomat – ihminen ihmiselle  
14.12.2020 Osa 4:  
Rasismi koskettaa

Tervetuloa osallistumaan  
Punaisen Ristin webinaarisarjaan!

Fiskarsin retki 13.9.2020 on peruttu

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa toimivien vapaaehtoisten  päiväretki Fiskarsin 
kylään sunnuntaina 13.9.2020 on peruttu vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Harmillista, että 
joudumme näin tekemään, kun teitä ilmoittautuneita oli suuri ja loistava joukko. Emme halua 
kuitenkaan riskeerata mitään tässä hetkessä. 

Vaikka nyt perumme, seuraamme tilannetta ja olemme valmiudessa järjestämään yhteisen 
retken, kun se on turvallista. Toivottavasti pääset silloin osallistumaan.

Vapaaehtoisten kiitos ja tulevaisuusseminaari 10.10.2020 on peruttu

Ikävä kyllä joudumme peruuttamaan myös lokakuun alkuun suunnitellun vapaaehtoisten 
kiitostilaisuuden, jonka yhteydessä piti olla myös tulevaisuusseminaari. Tässä tilaisuudessa 
oli tarkoitus jakaa varsinaissuomalaisille myönnetyt ansiomitalit, palkita vuoden osasto sekä 
jakaa ensiavun huomionosoitus.  
 
Seuraamme tilannetta tämänkin tapahtuman osalta. Järjestämme tilaisuuden sitten, kun se 
on jälleen turvallista ja tiedotamme siitä hyvissä ajoin.

ICRC

TAPAHTUMIA 
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Suomen Punaisen Ristin hallitus päätti 
30.3.2020, että yleiskokous siirretään 
syksyyn. 

Koronatilanteesta johtuen järjestön 
hallitus kokoontui jälleen 19.8.2020 
ja päätti, että yleiskokous toteutetaan 
lauantaina 5.9.2020 yksipäiväisenä 
Vaasassa, sekä alueellisesti hajautet-
tuna etäyhteyksin. 

Vahva suositus on edelleen, että vain ääni-
valtaiset kokousedustajat saapuvat koko-
uspaikalle. 

Piirit ovat yhteydessä oman piirinsä koko-
usedustajiin ja antavat lisätietoa kokouk-
seen osallistumisesta ja kokouspaikasta. 

Kokous myös streemataan ja on kaikkien 
kiinnostuneiden seurattavissa.

Kokouksen juoksutus

Kokouksessa ei haastatella henkilövaaleissa 
ehdolla olevia henkilöitä, vaan kokousedus-
tajat voivat tutustua ehdokkaiden videoesit-
telyihin RedNetin Yleiskokous 2020 -sivulla. 

Kokoukseen osallistujien käytössä on myös 
puhelimen Eventos-sovellus, josta löytyvät 
ehdokkaiden esittelyt. 

YLEISKOKOUS 5.9.2020

Poikkeuksellinen yleiskokous 5.9.2020 -  
toteutuu yksipäiväisenä ja hajautettuna 

Käsitellään sääntömääräiset asiat

Yleiskokouksessa ei ole valiokuntatyöskente-
lyä, näyttelyosastoa, nuorten tapahtumaa ei-
kä  ansiomitalien luovutusta.  

Seuraa yleiskokoukseen liittyviä uuti-
sia: RedNet / Yleiskokous 2020 

Varsinais-Suomen piirin osalta 
yleiskokous toteutetaan yhdes-
sä Turunmaan piirin kanssa.

Kokous järjestetään Turussa, 
Turun Messukeskuksessa lau-
antaina 5.9.2020.

Poikkeuksellisen tilanteen vuok-
si myös kokouspaikalla kiinnitetään 
erityistä huomiota osallistujien tur-
vallisuuteen ja kokous järjestetään 
mahdollisimman vastuullisesti.

Tulethan kokoukseen vain 
oireettomana!
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Tänä vuonna Nälkäpäivä järjestetään 
40. kerran ja siihen valmistaudutaan 
hyvin poikkeuksellisissa oloissa. On 
mahdollista, että lipaskeräys onnistuu 
syksyllä vain rajoitetusti. 

Varmaa kuitenkin on, että Nälkäpäivä tul-
laan syksyllä järjestämään, sillä avun tarve 
maailmassa on koronan vuoksi kasvanut.

Nälkäkriisi maailmalla ja  
valmius kotimaassa 
Jo ennen koronaa eteläisessä Afrikassa on 
ollut käynnissä vakava nälkäkriisi. Yli 11 
miljoonaa ihmistä kärsii ruuan puutteesta 
hälyttävällä tasolla. Ihmiset saattavat jou-
tua sinnittelemään jopa kolme päivää ilman 
ravintoa. Koronapandemian tuomat haas-
teet vaikeuttavat tilannetta entisestään, 
koska  maaseudun lisäksi myös kaupun-
geissa asuvien ruokaturvattomuus kasvaa. 
Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Punai-
nen Risti pystyy jakamaan perheille ruoka- 
tai käteisavustuksia, jonka turvin voi selvitä 
pahimman yli. 

Koronakriisin aikana Suomessa koulute-
tut vapaaehtoisemme tarjoavat asiointiapua 
riskiryhmille ja jakavat ruoka-apua hei-

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 

Nälkäpäivään valmistautuminen  
poikkeusoloissa

Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?

koimmassa asemassa oleville. Nälkäpäivä-
nä tuomme esille valmiuden ylläpitämisen 
ja kehittämisen tärkeyden Suomessa. Myös 
jatkossa haluamme toimia tehokkaasti ko-
ronan kaltaisissa poikkeuksellisissa oloissa.

Valmistautuminen  
uudenlaiseen keräykseen
Seuraamme koronatilannetta aktiivisesti ja 
mukautamme Nälkäpäivää vallitseviin oloi-
hin. Valmistaudutaan tekemään keräystä 
yhdessä uusilla ja luovilla tavoilla. Jos lipas-
kerääminen on mahdollista, järjestetään se 
olosuhteiden sallimalla tavalla, huomioiden 
niin kerääjien kuin lahjoittajienkin turvalli-
suus. Laadimme osastoille toimintaohjeet 
lipaskeräyksen järjestämiseen ja olemme 
hankkineet myös hengityssuojia sekä käsi-
desiä, joita osastot voivat tilata verkkokau-
pasta. 

Lue tästä lehdestä vinkkejä siihen, miten 
saamme yhdessä Nälkäpäivästä näkyvän 
keräyksen, vaikka kadut eivät täyttyisikään 
tavallisen vuoden tavoin punaliivisistä lip-
paita pitelevistä vapaaehtoisistamme. 

Otetaan yhdessä loikka kohti uuden-
laista keräystä!

mukavia muistoja. Kuvia voi julkaista omissa 
kanavissa ja niistä voi myös luoda suosittuja 
kuvapareja someen jaettavaksi.

S
PR
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti viime vuonna 
n. 1,2 miljoonaa euroa. Summassa on muka-
na koulukeräyksen, osastojen digikeräysten ja 
tuotemyynnin osuus. Tuloksen takana on val-
tava määrä korvaamatonta vapaaehtoistyötä. 
Kun summan jakaa viime vuoden kerääjämää-
rällä, on jokainen lipaskerääjä kerännyt keski-
määrin 94 euroa Nälkäpäivään. Kukin kerääjä 
on kohdannut kymmeniä ja taas kymmeniä 
lahjoittajia keräysrupeamansa aikana. 

Somessa kerääminen vaatii samalla taval-
la aikaa ja panostusta, vaikka homman voi-
kin tehdä kotisohvalta käsin. Lahjoittaminen on 
teknisesti varsin helppoa ja haaste piileekin ih-
misten innostamisessa, kun lipaskeräyksestä 
tuttu hymy ja katsekontakti, eikä edes kauas 
loistava punainen liivi ole käytettävissä. Ne pi-
tää korvata jollain muulla konstilla. Valitse itse, 
mitä sosiaalisen median kanavaa käytät. Olipa 
se Facebook, Instagram, Twitter tai vaikka säh-
köposti, seuraavat vinkit lahjoittajien houkutte-
luun pätevät kaikissa kanavissa:

1. Pyri pysäyttämään lahjoittajat. 
Keksi vetoava lahjoituspyyntöteksti. Tyyli on 
vapaa, oman persoonan likoon laittaminen 
yleensä puree.

2. Kerro keräyksestä näkyvästi. 
Käytä kuvia ja jaa keräystä usein. Muuta-

Näin innostat ihmiset lahjoittamaan somessa 
Nälkäpäivänä

ma kerta päivässä ei ole yhtään liikaa, kunhan 
muistat kiittää ja kannustaa samalla. Jaa kerä-
ystä paikkakunnan someryhmissä, etenkin jos 
se on tehty osaston nimissä.  

3. Kommunikoi lahjoittajien kanssa. 
Aivan kuten kadullakin, kiitä jokaista lahjoit-
tajaa. Etenkin Facebookissa kommunikointi on 
tärkeää - mitä enemmän kommentteja keräyk-
sesi alla on, sitä paremmin Facebook näyttää 
keräystäsi muille.

4. Auta kaveria. 
Anna tykkäys- ja jakoapua näkemillesi keräyk-
sille. Niin ne saavuttavat enemmän näkyvyyt-
tä somessa.

Keräämisen monet keinot

1. Nettikeräys perustetaan osoitteessa 
oma.punainenristi.fi  Tietoa keräykses-
tä kannattaa jakaa kaikissa sosiaalisen 
median kanavissa. Voit valita keräykselle 
nimen, kuvan ja tavoitteen. Keräys teh-
dään omassa, osaston, luokan tai vaikka  
kaveriporukan nimissä. Keräyspottia voi 
seurata koko ajan.  

2. Facebook-keräys toimii nimen-
sä mukaisesti Facebookissa. Keräys nä-
kyy julkisena ja kuka tahansa keräyksen 
nähnyt voi lahjoittaa. Voit käyttää Face-
bookin kutsutoimintoa ja kutsua kaikki 
kaverisi lahjoittamaan keräykseesi. Kerä-
yspotti näkyy koko ajan.

3. MobilePay-numero kannattaa ker-
toa lahjoittajille myös silloin, kun käytät 
muita nettikeräyksen muotoja. Jos osas-
tollasi on oma MobilePay-numero, käytä 
sitä. Muussa tapauksessa pyydä lahjoi-
tukset suoraan katastrofirahaston ylei-
seen numeroon 10900.

4. Keräystili. Osaston Nälkäpäivä-viitet-
tä käyttämällä lahjoitus kohdentuu osas-
ton Nälkäpäivä-pottiin. Katastrofirahaston 
tilinumero on FI52 5000 0120 4156 73. 

5. Tekstiviestilahjoitus tulee suoraan 
katastrofirahaston tilille. Viestit lähete-
tään numeroon 16499 ja viestin sisältö 
määrittää lahjoitussumman. 5 € = SPR5, 
10 € =  SPR10 ja 15 € = SPR. Lisää käy-
tössä olevia lahjoitussummavaihtoehtoja 
löydät Rednetistä. 
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1. MobilePay löytyy 1,3 miljoonan suomalai-
sen puhelimesta.  Jo 130:lla osastolla on oma 
MobilePay-numero, jonka avulla voi seurata 
osaston keräyspottia. Osastokohtainen numero 
tilataan verkkokaupasta. Osasto voi myös ke-
rätä yleiseen numeroon 10900. 

2. iZettlen avulla voit vastaanottaa korttimak-
suja, jotka kertyvät osaston pottiin. Sen käyt-
tämiseen tarvitaan älypuhelin, johon on ladattu 
maksuton iZettle-sovellus. Jokainen kerääjä voi 
käyttää omaa puhelintaan, mutta iZettle-laite 
pitää osaston hankkia itse. Osastolle voi tilata 
käyttäjätunnukset osoitteesta keraykset@pu-
nainenristi.fi.

3. Lahjoituspyyntökirje sopii jaettavaksi 
etenkin tiheästi asutulla alueella – ellette sitten 
saa postinkuljettajaa innostumaan jakamaan 

Koulut ovat olleet Nälkäpäivän kantava voima 
jo ensimmäisestä Nälkäpäivästä lähtien. Kun 
Nälkäpäivä ensimmäisen kerran järjestettiin 
Pälkäneellä vuonna 1980, lehtilakko vaikeutti 
keräyksestä tiedottamista. Koululaisten avulla 
tieto keräyksestä saatiin toimitettua yli tuhan-
teen kotiin ja kuten tiedämme, loppu on histo-
riaa.

Pyydetään koululaiset apuun tänäkin vuonna. 
Diginatiiveilta koululaisilta uusien keräystapo-
jen käyttö onnistuu luontevasti ja kotiväen li-
säksi nuoret voivat levittää sanaa keräyksestä 
sosiaalisen median kanavien kautta laajoillekin 
joukoille.

Kerätään käteisen sijaan digivaluuttaa

Koululaiset mukaan Nälkäpäivään

kirjeitä osaston puolesta! Rednetistä löytyy val-
mis kirjepohja, johon ei tarvitse kuin lisätä 
osaston Nälkäpäivä-viite. Halutessanne voitte 
toki kirjoittaa omankin kirjeen.

Kannustetaan nuoria tekemään keräystä oman 
näköisesti – heidän kauttaan voimme oppia 
paljon uutta!

Kouluja varten on tehty laadukkaita oppimate-
riaaleja verkkoon, jotka mahdollistavat Nälkä-
päivään ja Punaisen Ristin työhön tutustumisen 
siinäkin tapauksessa, että koulua käytäisiin 
taas syksyllä etänä. 

Tutustu oppimateriaaleihin:  
www.sproppimateriaalit.fi. 

Em
ilia Kangasluom

a

Nälkäpäivä-koulutukset  
järjestettiin etänä
Nälkäpäivän koulutukset järjestettiin val-
takunnallisina etäkoulutuksina, joihin voi 
osallistua Teamsin kautta. Toivottavasti 
monella teistä oli mahdollisuus osallistua 
näihin koulutuksiin ja saada sieltä tietoa 
ja ideoita tämän vuoden Nälkäpäivään.

Lopulliset päätökset lipaskeräyksestä ja 
ohjeet muistakin lähikontakteja vaativista 
toimista päivitetään Rednetin Nälkäpäivä-
sivuille, ja niistä tiedotetaan keräysjohta-
jia myös sähköpostitse.

Nälkäpäivänä erityishuomio 
turvallisuuteen
Tänä vuonna Nälkäpäivänä on hyvä har-
kita tarkkaan, jätetäänkö esimerkiksi näl-
käpäiväleivän tai hernekeiton myynti 
kokonaan väliin koronatilanteen takia. 

Jos lähikontakteja vaativia tapahtumia 
järjestetään, ne tulee mahdollisuuksien 
mukaan toteuttaa ulkona, ja niissä tulee 
kiinnittää erityishuomio turvallisuuteen: 
turvaetäisyydet, maskit ja käsidesit tulee 
olla käytössä. 

Pidetään huolta turvallisuudesta!
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VALMIUSTOIMINTA VARSINAIS-SUOMESSA

Kevään koronaepidemian synnyttämän 
poikkeustilan auttamistoiminta ja sii-
hen varautuminen päätettiin toteuttaa 
alueellisesti organisoituna toiminta-
na. Päätettiin myös, että alueelliseen 
osastojen yhteiseen valmiustoimintaan 
sisällytetään jatkossa myös muu vapaa-
ehtoistoiminta, jonka koordinoinnista 
on sovittu sosiaali- ja terveysministeri-
ön kanssa. 

Kevään hyvien kokemusten pohjalta piirin 
valmiustoimikunta päätti toukokuun kokouk-
sessaan vakiinnuttaa alueellisen toimintavan 
jatkossa auttamis- ja valmiustoiminnan pe-
rustaksi. 

Alueellinen toiminta ei poista osaston ensi-
sijaista roolia auttaa kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevia ihmisiä tai tukea viranomai-
sia valmiustoiminnassa, mutta alueellinen 
toiminta varmistaa, että meillä on valmi-
us auttaa koko maakunnan alueella. Yhtei-
nen toiminta tukee osastoa, mikäli sillä ei 
olisikaan itsellään riittävästi koulutettuja ja 
toimintakykyisiä vapaaehtoisia kaikkiin teh-
täviin.
 
Jo nyt psykososiaalinen tuki on toteutet-
tu alueellisten henkisen tuen ryhmien avul-
la, ensiapuryhmän toimintaan osallistuu 
usein vapaaehtoisia useammasta osastosta 
ja maakunnassa on yksi osastojen yhteinen 
ensiapuryhmäkin, Peimarin ensiapuryhmä. 

Punaisen Ristin auttamis- ja valmiustoiminta alueelliseksi

Myös suurimpien yleisötapahtumien ensiapu-
päivystykseen osallistuu lähes poikkeuksetta 
päivystäjiä useasta ensiapuryhmästä.
Ns. kotimaan avun antaminen SPR:n Ka-
tastrofirahastosta on valtakunnallisesti 
linjattu olevan jokaisen osaston minimiautta-
misvalmius. Tehtäviä, jossa apua tarvitaan, 
tapahtuu vuosittain koko maakunnassa vain 
10-40. Usein tehtäviä, esimerkiksi apua tu-
lipalossa kotinsa menettäneille, tulee väes-
tökeskittymissä: tulipaloja on siellä, missä 
on ihmisiä. Pienimmässä osastoissa saat-
taa kulua kymmenenkin vuotta, ennen kuin 
auttamistapahtuma osuu osastolle ja autta-
mistapahtuma saattaa olla vastuuhenkilölle 
ainutkertainen. 

Salon seudulla ja Vakka-Suomessa on ko-
keiltu tässä yhteistoimintaa yhteisen hä-
lytysyhteyden, valmiuspuhelinpäivystäjien 
muodossa. Valmiuspuhelinpäivystäjistä on 
samalla muodostunut osastojen välinen tuki-
ryhmä, jolta saa apua ja neuvoa auttamisti-
lanteissa toimimiseen. 

Ensihuoltotoiminta pitää sisällään kaik-
kea edellä mainittua, ja lisäksi tilanneku-
van ylläpitoa sekä majoitusta, ruokahuoltoa 
ja henkilöiden luettelointia esimerkiksi eva-
kuointikeskuksessa. Ensihuolto korostuu 
suuronnettomuuksissa tai pitkäkestoisis-
sa tapahtumissa. Esimerkiksi evakuointikes-
kuksen järjestelyihin tarvitaan usein paljon 
vapaaehtoisia, varusteita, tekniikkaa ja sen 
osaamista - siis paljon yhteystyötä.

Korona-auttaminen koordinoitiin alueel-
lisesti

Kevään ja yhä jatkuvan korona-auttami-
sen alueellista toimintaa ovat koordinoineet 
alueyhdyshenkilöt kuudella osastoalueella: 
Vakka-Suomi, Turku, Turun läntinen, Turun 
itäinen, Salon alue ja Loimaan alue. Alueyh-
dyshenkilöitä on ollut nimettynä kunkin alu-
eiden osastoista 2-4/alue. 

Kaarinan-Piikkiön osaston vapaaehtoiset huolehtivat 
myös turvallisuudesta, kun he paistoivat lettuja kaupun-
gin järjestämässä tapahtumassa elokuussa.
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Korona-auttaminen jatkuu

Tätä kirjoittaessa elokuun lopulla korona-al-
tistumiset ovat nousussa Varsinais-Suomes-
sa ja todettuja sairastumisiakin on enemmän 
kuin heinäkuussa. Koronaa ei siis ole tu-
kahdutettu. Etätyösuositus on annettu alu-
eellemme, maskin käyttöä suositellaan 
suuressa osaa Suomessa joukkoliikentees-
sä ja matkustussuosituksia on tiukennettu. 
Toistaiseksi normaalin lainsäädännön val-
tuudet ovat kuitenkin riittäneet, ja poikke-
usolojen valmiuslain tiukkoja pykäliä ei ole 
tarvinnut ottaa uudelleen käyttöön.

Kirjoitushetkellä esimerkiksi Turussa Punai-
nen Risti ja sen kokoama vapaaehtoispoo-
li aloittaa monikielisten esitteiden jakamisen 
tietyillä alueilla, valmistaudutaan myös tu-
kemaan kuntia maskien jaossa kaikkein hei-
koimmassa asemassa oleville sekä lisäämään 
terveysneuvontaa ja ohjausta. Vapaaehtoisia 
siis tarvitaan.

Auttajaksi koronatilanteen jatkuessa?

On tärkeää, että jokaisen osaston kaik-
ki henkilöt, joilla on mahdollisuus osallistua 
auttamistoimintaan joko etänä vaikka pu-
helinystävänä tms. tai kasvokkain, käyvät 
ilmoittautumassa alueellisiin ns. vapaaeh-
toispooleihin, mikäli ei ole keväällä ilmoittau-
tunut.

Kerro mahdollisuuksistasi osallistua täällä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/59732

VALMIUSTOIMINTA VARSINAIS-SUOMESSA

Kunnilta ja viranomaisilta tuleviin tehtävä-
pyyntöihin kehitettiin alueyhdyshenkilöiden 
käyttöön sähköinen järjestelmä, ja vastaa-
va myös alueiden ja osastojen toteuttamien 
tehtävien tilastointiin. Tätä rakennetta kehi-
tetään syksyn aikana eteenpäin, ja järjestel-
mä tullee olemaan ainakin osittain käytössä 
myös jatkossa. 

Alueelliset valmiussuunnitelmat ovat yksi osa 
alueellista toimintatapaa. Toiminnan suunnit-
telua ja sen toteuttamista kehittää ja ohjaa 
piirin valmiustoimikunta yhdessä osastojen-
valmiuden yhteyshenkilöiden ja puheenjoh-
tajien kanssa.

Samoin tulee myös päivittää käytettävyys 
auttamiseen, mikäli oma tilanne muuttuu. Il-
moittautua voi vaikka ei olisikaan Punaisen 
Ristin jäsen, jokaiselle löytynee tehtävää, 
varsinkin jos tilanne pahenee. Ilmoittautu-
neille järjestetään koulutusta ja perehdytys 
annettavaan tehtävään. 
  
Valtakunnallinen suositus on, että toiminta-
ryhmät tapaavat etänä tai suojaetäisyyksin 
esimerkiksi ulkona niin kauan kuin etätyö-
suositus on voimassa. 

Samoin on annettu ohjeet suojautumisesta 
kasvokkain tapahtuvassa vapaaehtoistoimin-
nassa (esim. auttamistehtävissä).   

Ohjeita toimintaan löytyy täältä:  
https://rednet.punainenristi.fi/korona2020

Alueellinen toimintatapa ei poista osastojen 
roolia, esimerkiksi vapaaehtoiset ovat aina 
jonkun osaston jäseniä. Alueellinen toimin-
tatapa ei myöskään luo uutta hallinnon tai 
päätöksenteon porrasta, vaan se on jatkossa 
yhteinen, vakiintunut tapaa toimia yhdessä.

Vain yhdessä tekemällä vahvistamme autta-
misvalmiuttamme!

Tommi Virtanen
valmiuspäällikkö
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TYÖNOHJAUS / COACHING

SPR Varsinais-Suomen piiriin korona-
tilanteessa valituille vapaaehtoisille 
alueyhdyshenkilöille tarjottiin mahdollisuutta 
osallistua lyhyeen coaching-prosessiin. 
Coachingin toteutti Pro bono -työnä 
Työyhteisöpalvelut. Tavoitteena oli coachingin 
avulla tarkastella ja vahvistaa toimimista 
uudessa alueyhdyshenkilön vastuuroolissa. 
Prosessi synnytti osallistujissa oppimisen ja 
oivaltamisen kokemuksia!

Työnohjaus ja coaching 
valmennusmuotoina 

Työnohjausta ja coachingia käytetään 
työyhteisöissä, ryhmissä ja yksilöillä 
työhyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseen. 
Valmennusmuotoina ne ovat tavoitteellista 
työskentelyä, jossa keskustellaan työhön 
liittyvistä asioista, arvioidaan ja kehitetään 
omaa toimintaa sekä jäsennetään eri 
näkökulmia työelämään liittyen.Fyysisen 
läsnäolon lisäksi kumpaakin valmennus- 
muotoa voi toteuttaa verkon välityksellä, 
mutta silloinkin tärkeää on mahdollisuus 
reaaliaikaiseen videokuvaan. 

Työnohjaus on usein kestoltaan pidempi 
prosessi, jossa voidaan käsitellä laajemmin 
omaa työelämää ja työssä suoriutumista. 
Coaching-prosessissa tavoitteet voivat 
olla rajatumpia, jolloin myös työskentelyn 
kesto on tiiviimpi. Yhteistä menetelmille on 
yhteys työhön ja ohjattavien kehityksen 
tapahtuminen itse oivaltamalla. Työnohjaaja 
tai coach ei anna niinkään valmiita 
vastauksia, vaan auttaa ohjattavaa itse 
löytämään parhaat tavat toimia. 
Päämenetelmä sekä työnohjauksessa että 
coachingissa on dialoginen keskustelu ja 
vuorovaikutus. Tämän apuna voidaan käyttää 
toiminnallisia menetelmiä ja draamaa.

Työnohjaus ja coaching 
vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoimintaan tulevien taustat ovat 
erilaiset, eikä vapaaehtoisilla välttämättä 
ole ammattikoulutuksen ja työkokemuksen 
tuomaa osaamista tai suojaavaa ammatti-
identiteettiä kyseiseen vapaaehtoistehtävään. 
Vapaaehtoisilla ei aina ole mahdollisuutta 

peilata omia toimintatapojaan tai saada 
palautetta ja arvostusta tehtävistään. 
Työnohjaus tai coaching on yksi tapa tarjota  
vapaaehtoisille tukea ja apua sekä 
vertaisryhmä. 

Vapaaehtoistehtävien luonteesta riippuen 
pääpaino työnohjauksessa tai coachingissa 
voi olla tunnekuorman purkamisessa, 
merkityksen ja arvostuksen löytämisessä 
tai oman roolin jäsentämisessä suhteessa 
vapaaehtoisorganisaation perustehtävään.

Vapaaehtoistehtäviin liittyvässä 
ryhmätyönohjauksessa vapaaehtoinen saa 
itselleen vertaisryhmän, jonka kanssa voi 
jakaa kokemustietoa ja oppia, saavuttaa 
yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä kehittää 
vapaaehtoistoiminnan mukaista identiteettiä. 
Vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöroolissa 
olevat saavat tukea työnohjauksesta muiden 
vapaaehtoisten toiminnan ohjaamiseen ja 
heistä huolehtimiseen. 

Kuuntelu, mielenkiinnon osoittaminen 
ja läsnäolo ovat itsessään jo tärkeää 
arvostuksen osoittamista vapaaehtoiselle. 

Työnohjauksella ja coachingilla mahdollisuuksia 
vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen 

Terhi Luhtanen
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Työnohjauksen tai coachingin tapahtuminen 
säännöllisesti lisää vapaehtoisen tunnetta 
siitä, että vapaaehtoistoiminta ei ole 
ainoastaan hänen harteillaan ja hän tietää, 
milloin pääsee purkamaan kokemuksiaan. 

Coachingilla vahvistusta 
alueyhdyshenkilön rooliin

SPR Varsinais-Suomen piirin alueyhdys-
henkilöille tarjottiin mahdollisuutta osallistua 
lyhyeen coaching-prosessiin. Coachingin 
toteutti Pro bono -työnä Työyhteisöpalvelut. 

Tavoitteena oli coachingin avulla 
tarkastella ja vahvistaa toimimista uudessa 
vapaaehtoistehtävässä, alueyhdyshenkilön 
vastuuroolissa. Coaching-tapaamiset 
järjestettiin Teams-etäyhteydellä. Coaching-
ryhmiä oli kaksi ja kummassakin ryhmässä 
oli 4 osallistujaa osittain eri alueilta. 
Kummallakin ryhmällä oli touko- ja kesäkuun 
aikana neljä Teams-tapaamista.

Ryhmät miettivät aluksi coachingprosessin 
tavoitteita. Molemmissa ryhmissä 
päätavoitteeksi nousi valmiustoimintaan 
ilmoittautuneiden uusien 
vapaaehtoisten sitouttaminen mukaan 
vapaaehtoistoimintaan. Varsinais-Suomen 
alueet ovat valmiustoiminnaltaan ja kuntien 
sekä viranomaisten avunpyynnöiltään 
erilaisia. Yhteistä oli kuitenkin monelle 
alueelle se, että avuntarvetta oli odotettua 
vähemmän ja kaikille uusille vapaaehtoisille 
ei ollut auttamistoiminnassa tehtäviä. 
Tapaamisissa pohdittiin tätä odotusajan 
hallintaa sekä ideoitiin uusien vapaaehtoisten 
sitouttamista Punaisen Ristin toimintaan.  

Tärkeäksi coaching-tapaamisissa koettiin 
tiedon ja ideoiden vaihto eri alueiden välillä. 
Osallistuja kuvasikin tätä palautteessaan 
seuraavasti:

”Opin paljon SPR:n kulttuurista ja 
toimintatavoista. Koska itse olen ollut 
mukana vasta joitakin vuosia oli kehittävää 
kuulla, miten pidempään ja isommissa 
rooleissa mukana olleet konkarit suhtautuivat 
asioihin. Lisäksi oli antoisaa kuulla muita kuin 
omaan osastoon liittyviä asioita.”

Tärkeää oli myös saada puhua omista 
tunteista turvallisessa ryhmässä ja kokea 
vertaistukea. Laajemman perspektiivin 

saaminen alueyhdyshenkilön rooliin sekä 
yhteistyön merkityksen kokeminen antoivat 
coaching-prosessiin osallistuneille iloa ja 
varmuutta omaan tekemiseen. 

”Oivalsin kokonaiskuvan merkityksen. Oli 
tärkeää pitää katse tulevaisuudessa ja 
vapaaehtoisten motivoinnissa, vaikka ”kriisi” 
oli akuutti coachingin alkaessa. Tällainen 
kokonaiskuvan tarkastelu oli minulle ehkä 
projektin suurin anti.”

Akuuttia koronatilannetta ja sen keston 
epävarmuutta auttoi hallitsemaan ajatusten 
ja suunnittelun keskittäminen tulevaan ja 
tämän tulevaisuudenuskon viestiminen 
myös muille vapaaehtoisille. Coaching 
toi osallistujille oppimisen ja oivalluksen 
kokemuksia. Yhteinen asioiden jakaminen 
ja toiminnan kehittäminen luovat virtaa 
vapaaehtoistoimintaan kuten coachingiin 
osallistunut summaa:

”Jännästi se yllättää joka kerta, miten 
paljon vertaisilta voikaan saada nostetta! 
On hyvä muistuttaa itseään, että laaja 
verkostoituminen tuo positiivista virtaa. 
Ennakkoluuloton ajatustenvaihto ja 
osaamisen / kokemusten jakaminen on 
plussaa.”
 
Susanna Sundberg-Viljanen
Työnohjaaja (STOry), coach, prosessikonsultti
https://tyoyhteisopalveluturku.fi

TYÖNOHJAUS / COACHING
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA 

Ritva Piiroselle eli PiiRoskalle ensikosketus Pu-
naiseen Ristiin tapahtui Helsingissä 1950-lu-
vulla hänen osallistuessaan Punaisen Ristin 
ensiapukurssille. Tämä ensikosketus on kanta-
nut 2020-luvulle saakka. ”Ensin osallistuin ensi-
aputoimintaan ja sen jälkeen sydän jäi Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoimintaan kiinni eikä ole ir-
ti päästänyt”, hymyilee PiiRoska. “Lähes koko 
sukumme on mukana Punaisen Ristin toiminnas-
sa”, hän jatkaa.

PiiRoskan muuttaessa Perniöön vapaaehtoisteh-
tävät jatkuivat. ”Tulin mukaan Perniön osaston 
toimintaan vuonna 1964. Tämän jälkeen olenkin 
osallistunut osaston toimintaan kaikessa missä 
tarvitaan,” kuvaa PiiRoska kuluneita vuosikym-
meniä. Näihin on mahtunut ensiaputoiminnan li-
säksi muun muassa nuoriso- ja ystävätoimintaa, 
henkistä tukea ja keräysten organisointia. 

”Olen ollut lukuisissa kotimaan avun tehtävis-
sä. On ollut suuri rikkaus saada olla mukana hä-
lytystehtävissä. Muistelen edelleen kiitollisena 
sitä, että kun hälytys tuli, niin työantaja antoi ai-
na mahdollisuuden lähteä auttamaan. Nykyään 
työelämässä on varmaan erilaista, mutta yh-
teistyössä auttamistoiminta edelleenkin syntyy”, 
kuvaa PiiRoska osaston aktiivista vapaaehtoisten 
joukkoa.

Punainen Risti kouluttaa monin tavoin vapaaeh-
toisiaan eri tehtäviin niin alueellisesti kuin val-
takunnallisestikin, ja niihin myös PiiRoska on 
osallistunut aktiivisesti. “Erityisesti on ilahdut-

tanut se, että olen koulutuksissa ja tapahtumis-
sa tavannut muita vapaaehtoisia, ja mukana on 
ollut väkeä myös yli järjestö- ja organisaatiora-
jojen. Koko yhteiskunnassa ihmisen kokonaisval-
taiseen kohtaamiseen osataan kiinnittää nykyisin 
enemmän huomiota. Äkillisissä kriisitilanteissa 
tämä kohtaamisen merkitys korostuu ja iloitsen 
siitä, että voimme olla omalta osaltamme viran-
omaisten tukena monissa tehtävissä”, kertoo Pii-
Roska vuosikymmenten kokemuksella.

Omapaikka - vapaaehtoisten oma paikka 

Perniön osasto on perustettu vuonna 1951, joten 
ensi vuonna osasto juhlii jo 70-vuotista taival-
taan. Osaston toiminnan kannalta merkittä-
vää oli se, kun osasto sai omat tilat käyttöönsä 
toiminnalleen ja kirpputorilleen 2000-luvun al-
kupuolella. “Kun löysimme tilat, pystyimme ke-
hittämään toimintaa ihan uudella otteella. Tästä 
Omapaikasta on tullut kohtaamispaikka ja kun-
talaiset ovat löytäneet meidät”, iloitsee PiiRoska. 

Myös moni ystävätoiminnan vapaaehtoinen tu-
lee juomaan kahvikupillisen ja vaihtamaan kuu-
lumisia. “Jos emme näe muutamaan päivään, 
alamme jo kysellä perään, että onko kaikki hy-
vin”, kuvaa PiiRoska yhteisöllisyyttä, jota Punai-
sen Ristin toiminta Perniössä tarjoaa. 

Omapaikka tilana tarjoaa mahdollisuuden myös 
luottamukselliseen keskusteluhetkeen. “Tämä on 
ehdottomasti matalan kynnyksen paikka. Tääl-
lä voimme myös henkisen tuen vapaaehtoisen 
tehtävässä luottamuksellisesti kuunnella huo-
lia ja murheita. Meille ei tarvitse varata aikaa 
vaan voi vain tulla piipahtamaan.” Sama toteu-
tui korona-aikana puhelimitse. Perniön osastossa 
huomattiin, että ihmiset kaipasivat kuuntelijaa 
ja erityinen tilanne lisäsi monella huolia ja yk-
sinäisyyden tunnetta. “Meille sai soittaa ja me 
kuuntelimme. Tarvittaessa järjestimme myös 
käytännön apua sitä tarvitseville”.

Mikä PiiRoskan on sitten saanut pysymään kaikki 
nämä vuosikymmenet Punaisen Ristin vapaaeh-
toisena? “Ihmiset ovat saaneet pysymään, koska 
meillä on ollut hauskaa. Asiat otetaan vakavasti, 
mutta ilo on mukana yhdessä tekemisessä ja sii-
nä, että pystyy auttamaan.”

Perniössä auttaminen syntyy yhteistyöllä –  
asiat otetaan vakavasti, mutta ilo on mukana yhdessä tekemisessä 

Ritva Piirosta ei Perniössä eikä muuallakaan mo-
ni tunne, mutta PiiRoskan tuntevat kaikki. Sitä 
nimeä hän käyttää myös itse.
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Nälkäpäivää alusta alkaen

Nälkäpäivänä kerätään varoja Suomen Punaisen 
Ristin katastrofirahastoon. Kerättyjä varoja voi-
daan käyttää nopeasti siellä, missä avun tarve 
on suurin. Nälkäpäivä järjestettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1980 Pälkäneellä teemalla “kaik-
kien pälkäneläisten rahankeruutalkoot”. Sieltä 
tapahtuma laajeni valtakunnalliseksi jo seuraa-
vana vuonna. Tänä vuonna Nälkäpäivä täyttää 
40 vuotta! 

PiiRoskalle on kertynyt lukuisia muistoja Nälkä-
päivästä, sillä hän on osallistunut siihen alusta 
lähtien. “Olen ollut mukana Nälkäpäivässä aina, 
vaikka edes tunnin. Yleensä olen kuitenkin ollut 
mukana järjestelyissä, kerääjänä varsinaisena 
Nälkäpäivänä sekä vielä keräyksen jälkeen tar-
vittavissa tehtävissä.” 

Ensimmäinen Nälkäpäivä Perniössä herättää Pii-
Roskassa muistoja: “Silloin oli niin kylmä, että 
tuntui, että ihan jäädymme.” Silloin keräys jär-
jestettiin vielä marraskuussa. Alkuaikoina keräys 
toteutettiin nuorten kanssa ovelta ovelle kerää-
mällä. “Nuoret onnistuivat sulattamaan ovien 
avaajien sydämet auttamaan, he voittivat paikal-
listen asukkaiden luottamuksen”. 

Nykyisin Perniössä kerätään mm. kauppojen 
edessä ja siellä, missä ihmisiä liikkuu. “Edelleen 
keräämme Nälkäpäivänä maitotonkkiin, jotka 
meillä on kotona ollut aikoinaan käytössä”, ku-
vaa PiiRoska. 

Yhteistyön merkitys korostuu Nälkäpäivän järjes-
tämisessä. Hernekeittotarpeet saadaan paikalli-
silta yrityksiltä ja se keitetään koululla. ”Soppaa 
on keitetty osana Nälkäpäivää jo 1980-luvun 
puolivälistä asti. Nälkäpäivä syntyy yhteistyöl-
lä, mikä on pienellä paikkakunnalla  välttämättö-
myys”, summaa PiiRoska hyviä suhteita muihin 
paikkakunnan toimijoihin.

Osasto haluaa erityisesti sytyttää myös lapsissa 
kipinän auttaa. Keskeistä Perniön osaston Nälkä-
päivässä onkin kouluyhteistyö. “Siitä pidämme 
kiinni, että pidämme kouluissa oppitunnit Punai-
sesta Rististä. Kerromme, miten Punainen Risti 
auttaa niin kotimaassa kuin maailmalla. Aloi-
tamme jo eskari-ikäisistä ja vastaanotto on ai-
na upea!” 

Tulevaisuuden PiiRoska näkee muutenkin lap-
sissa ja hän toivookin, että Punainen Risti voi-
si erityisesti olla edistämässä lasten ja nuorten 
auttamistaitoja. “Lapsille tulisi mahdollistaa ensi-
aputaitojen oppiminen. On tärkeää tietää, miten 
toimitaan hätätilanteessa.”

Nälkäpäiväsuunnitelmaa pohditaan  

Koronatilanteen vuoksi Nälkäpäivän suhteen ol-
laan kesällä tehdyn haastattelun aikaan vielä 

odottavalla kannalla. “Se on varmaa, että jo-
tenkin Nälkäpäivä Perniössä toteutetaan. Nälkä-
päivä tehdään apua tarvitsevia varten”, toteaa 
PiiRoska. 

Suomessa Nälkäpäivävaroilla autetaan mm. äkil-
lisen onnettomuuden kuten tulipalon kohdan-
neita. ”Täällä Perniössäkin olemme auttaneet 
ihmisiä tulipalon jälkeen ja kertoneet, että apu 
tulee Katastrofirahastosta. Sen myötä SPR:n 
paikallinen auttamistoiminta on tullut ihmisil-
le tutummaksi ja he suhtautuvat positiivisemmin 
Nälkäpäivään”.
  
Nälkäpäivään osallistuu vapaaehtoisia, jotka ei-
vät välttämättä muuten ole Punaisen Ristin va-
paaehtoistoiminnassa mukana. “On upeaa, että 
ihmiset vuodesta toiseen haluavat antaa aikaan-
sa. Se voi olla vaikka kaksi tuntia, se on arvo-
kasta”. 

Uusia kerääjiä tarvitaan kuitenkin koko ajan ja 
nuoria kaivataan mukaan väen ikääntyessä.  Pii-
Roskan vinkki nälkäpäiväkerääjien hankkimiseksi 
on henkilökohtainen pyytäminen: “Soitan ja ky-
syn, että voisitko tulla mukaan ja mikä olisi si-
nulle paras aika tulla?” Näin kerääjäksi pyydetty 
tietää, että juuri häntä tarvitaan. 

“Me pienet osastot olemme rohkeita toimijoita, 
ja me tunnemme paikalliset ihmiset ja yhteisöt. 
Ovi on avoinna ja sydämessä halu auttaa”, näin 
PiiRoska, Ritva Piironen, toivottaa lopuksi ihmi-
set tervetulleeksi Punaiseen Ristiin.

Teksti: Anna Tenho

Hernekeitto kuului Perniön osaston Nälkäpäivään 
myös vuonna 2007. 
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Mikä ihmeen metakka ja kiljunta kaikuu 
Opetuskoti Pikku-Mustikassa kesken tork-
kuvaa tiistai-iltapäivää? No, siellä vain lap-
set jännittävät kuka löytää Afrikan tähden 
tai voittaa Uno-pelin. Kuudentoista lapsen ja 
yhdeksän ohjaajan voimin on ensin uuras-
tettu päivän läksyt, sen jälkeen syöty Pikku-
Mustikan naisten leipomat tuoreet sämpylät 
mehun kera, ja sitten vihdoin päästy pelaa-
maan.

Läksyker-
hoa jo viisi 
vuotta 
 
SPR Kaari-
nan-Piikkiön 
osasto on jo 
viisi vuotta 
järjestänyt 
keskustan 
alakoulun 
maahan-
muuttaja-
taustaisille 
oppilaille 
läksykerhotoimintaa. Toimimme yhteistyössä 
koulun kanssa. Valmistavan opetuksen opet-
taja on yhdyshenkilömme. Me ohjaajat olem-
me joka tiistai odottamassa läksyläisiä.
 
Kerho on suunnattu maahanmuuttajataus-
taisille lapsille, koska heidän vanhempiensa 
kielitaito ei aina riitä tukemaan lapsia koulu-
tehtävissä. Oppilaamme ovat ykkösluokka-
laisista kolmasluokkalaisiin. Kerhoon tullaan 
suoraan koulusta, ja tämä on hyvä käytäntö: 
lapset tulevat, kun opettaja vielä muistut-
taa. Parhaimmillaan lasten koulu päättyy eri 
aikaan ja ohjaajalle tulee vain yksi tai kak-
si lasta kerrallaan. Näin lapsi saa ohjaajansa 
täyden huomion eikä mikään haastavampi-
kaan tehtävä jää tekemättä.
 
Osasto ostaa välipalasämpylät Pikku-Musti-
kasta, jossa toimii usean kerholaisemme äiti. 
Pikku-Mustikka on maahanmuuttajataustai-
sille äideille tarkoitettu opetuskoti, ja olem-
me kokoontuneet sen tiloissa viime syksystä 
lähtien. Opetuskodin neljässä huoneessa toi-
miminen on ollut tosi luontevaa: opetusta on 
voinut hajauttaa, keskittyminen on parantu-

nut eikä eväitäkään tarvitse enää hakea ka-
dun toiselta puolelta!

Läksyjen jälkeen muuta toimintaa
 
Kun läksyt on tehty, pelaamme pelejä. Osas-
to on hankkinut melkoisen kaapillisen eri-
laisia pelejä, joiden valintaan opettaja on 
antanut vinkkejä. Pelien avulla opetellaan 
kieltä, sääntöjen noudattamista ja kaverin 
kunnioittamista. 

Lapsista on 
hauskaa, et-
tä myös 
aikuiset osal-
listuvat pe-
laamiseen ja 
tarpeen tul-
len auttavat 
ratkomaan 
riidat ja huo-
lehtivat, että 
kaikkia koh-
dellaan tasa-
vertaisesti.
 

Kerhomme on saanut hyvän maineen, ha-
lukkaita tulijoita olisi enemmän kuin voimme 
ottaa ja tarvetta olisi toisellekin viikonpäiväl-
le.
 
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Suosittelen Läksy-Helppi -vapaaehtoisuut-
ta kaikille! Kun tämä poikkeuksellinen koro-
natilanne on ohi ja Läksy-Helppi -toiminta 
jälleen jatkuu, me neuvomme mielellämme 
alkuun ja meille saa tulla tutustumaan toi-
mintaan!
 
Maija Söderblom 
SPR Kaarinan-Piikkiön osasto
monikulttuurisuusvastaava 

Läksyjä ja lystiä
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Korona muutti SPR Taivassalon 
osaston suunnitelmia

SPR Taivassalon osasto on vuosia työllistänyt 
nuoria Palvelukeskus Poijun asukkaiden 
ulkoiluttamisessa. Näin tänäkin kesänä oli 
tarkoitus, mutta päivittäin vieläkin puheissa 
vilahteleva korona esti tämän suunnitelman. 
Harmitus on suuri sekä töihin lupautuneen 
nuoren että jo viime kesänä tutuksi 
käyneiden asukkaiden osalta.

Tulevia kesiä ja ulkoiluhetkiä ajatellen SPR:n 
hallitus päätti kuitenkin täydentää palvelu-
keskuksen pyörätuolikalustoa ja kävi elo-

kuun alkupuolella lahjoittamassa Poijuun 
uuden pyörätuolin.

Osastolla on hyvä yhteys myös nuorempiin 
taivassalolaisiin. Syksyllä on tarkoitus jär-
jestää ensiapukurssi pienten lasten vanhem-
mille yhdessä MLL:n kanssa, jos jo melkein 
kirosanaksi muodostunut korona sen sallii.

Taivassalon osaston toimintaa helpottaa huo-
mattavasti joitakin vuosia sitten saatu testa-
menttilahjoitus. 

Toiminnan tehostaminen olisi mahdollista 
ja tarpeellistakin, kunhan saisimme 
ikääntyneeseen joukkoomme nuorempia 
aktiivisia henkilöitä.

Pyörätuolia 
vastaanottamassa 
Taivassalon vanhin 
asukas, syksyllä 
102 v täyttävä 
Maire Pere ja 
Jaana Palmroos. 
Lahjoittajien 
edustajina osaston 
puheenjohtaja  
Leena Paavola ja 
Marja-Liisa Tuusa.

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyö-
kumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA 
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KOULUTTAJAESITTELYT

Vapaaehtoiskouluttajia Varsinais-Suomessa
-osastoviestintä ja henkinen tuki 

Osastoviestinnän kouluttaja Annukka Kinnari

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),  
ystävä- ja monikulttuurisuustoiminta (nro 4/2019), ensiapuryhmätoiminta ja ensivaste  
(nro 1/2020) sekä päihdetyö, terveystieto ja terveyden edistäminen (nro 2/2020) 
 
Kouluttajille esitetyt vapaamuotoiset kysymykset:  
- Kuvaus itsestä ja toiminnasta vapaaehtoisena 
- Kuvaus koulutuksista, joita voit kouluttaa vapaaehtoisille 
- Muita ajatuksia ja kehittämisideoita

Osastoviestinnän kouluttajia ovat myös
 * Marianne Holmström 
 * Pipsa Kirjavainen
 * Tiina Pitkänen

Henkisen tuen kouluttaja on myös:
 * Päivi Salovaara

Olen osastoviestinnän kouluttaja Annukka. Aloitin tänä vuonna ja 
heti korona heitti koulutussuunnitelmat uusiksi, niinpä olen nyt ke-
väällä kouluttanut etäyhteyksien kautta. Minusta koulutukset ovat 
menneet hyvin ja olemme saaneet paljon hyvää palautetta. Kaipaan 
kuitenkin ihan perinteistä koulutusta, jossa pääsee näkemään osal-
listujien reaktiot. 

Viestinnän kouluttaminen on ollut palkitsevaa, pidän opettamisesta. 
Teen viestinnän alaan liittyvää väitöskirjaa ja nämä käytännönlähei-
set koulutukset ovat mukavaa vastapainoa teoreettisuudelle ja filo-
sofisille pohdinnoille. 
 
Koulutan viestinnän kokonaisuuksia: Viestinnän perusteet, some 
viestintä. Molemmat kokonaisuudet ovat 3h koulutuksia. Voin myös 
kouluttaa räätälöidysti ja keskittyä siihen, mitä halutaan oppia. Koh-
deryhmänä ovat kaikki vapaaehtoiset, viestintä kuuluu kaikille.

Kehittämisideoita: Erilaisia tapaamisia, missä voitaisiin keskustel-
la opetuskeinoista, mikä toimii ja mikä ei. Voitaisiin myös miettiä, 
miten eri koulutettavia aiheita voitaisiin yhdistellä.

* annukka.kinnari@gmail.com
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    KOULUTTAJAESITTELYT

Henkisen tuen kouluttaja Hanna Saarela

Hei, olen Hanna ja toimin Punaisen Ristin kouluttajana Henkisen 
tuen perus- ja jatkotason kursseilla. Olen kouluttanut myös ensi-
apua, mutta se on jäänyt viime aikoina vähemmälle.Vapaaehtoisena 
Punaisessa Ristissä olen aloittanut Terveydenhuolto-oppilaitok-
sen ensiapuryhmässä opiskellessani psykiatriseksi sairaanhoitajaksi 
90-luvun lopulla, ja myöhemmin Peimarin ensiapuryhmässä.  
 
Henkisen tuen vapaaehtoiseksi hakeuduin Turun seudun päivystys-
ryhmään ammatillisen kiinnostuksen vuoksi ja olenkin saanut siel-
tä paljon oppia, ymmärrystä ja kokemusta. Tärkeää on ollut myös 
olla osa erittäin osaavaa ja lämminhenkistä ryhmää. Ryhmästä mi-
nut saatiinkin houkuteltua myös kouluttamaan ja olen nauttinut sii-
tä, mitä kursseilla saadaan yhdessä jakaa ja oppia.  

Pari vuotta olen saanut olla ryhmän kakkosvetäjänäkin, mutta se pesti on tullut toistaiseksi 
päätökseensä, koska elämässäni on nyt isoja muutoksia valmistuttuani keväällä traumapsy-
koterapeutiksi ja ryhtyessäni kokonaan yrittäjäksi. Jää nähtäväksi minkälaiseksi muotoutuu 
jatkossa rooli vapaaehtoisena. Työ samojen asioiden ja ihmisten parissa kuitenkin jatkuu.

Henkisen tuen koulutuskokonaisuudessa tutustutaan äkillisen kriisin kohdanneen henkilön tai 
ryhmien kohtaamiseen. Äkillinen kriisi on mikä tahansa tavallisesta poikkeava tilanne tai ko-
kemus, mistä selviytyäkseen ihmisellä ei ole sillä hetkellä tai heti olemassa olevia resursseja. 
Näissä tilanteissa toisen ihmisen tuki on tärkeää tuomassa turvaa ja auttamassa oman toimi-
juuden ja selviytymisen alkuun. Suurin osa selviää tällaisista tilanteista erinomaisesti läheis-
ten turvin, mutta joskus täysin ulkopuolinen apu on tarpeen. Ihmisen mieli on ällistyttävä ja 
viisas selviytymään vaikeistakin asioista. 

Kurssin antina on mielestäni tärkeimpänä auttajan oman uskalluksen lisääntyminen kohdata 
inhimillinen hätä. Kaikki tällainen kohtaaminen ”kolisee” myös auttajassa itsessään ja kurssil-
la perehdytään myös siihen, miten huomioida itseään ja kollegoja tällaisissa tehtävissä. Tämä 
on tärkeää huomioida kaikessa järjestön toiminnassa, koska näitä haasteellisia kohtaamisia 
on kaikilla järjestössä toimivilla, ei pelkästään henkisen tuen vapaaehtoisilla.

Mielestäni yksi järjestömme tärkeimpiä kehittämisen kohteita on luoda säännönmukaiset ja 
järjestelmälliset puitteet turvalliselle vapaaehtoistoiminnalle ja toimintaryhmille siten, et-
tä huomioidaan auttajan kohtaama psyykkinen kuormitus. Nykypäivää on järjestötoimijoina 
huolehtia mm. automaattisesta ja riittävästä purusta. Henkilökohtaisesti jokaisen tulee huo-
lehtia omista ja toistenkin voimavaroista niin, että vapaaehtoistoiminta auttaa ja lisää hyvin-
vointia siten miten se parhaimmillaan toimii.

* hsaarela@elisanet.fi 
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KOULUTTAJAESITTELYT

Henkisen tuen kouluttaja Kirsi Toivola

Annoin pikkusormen Punaiselle Ristille vuonna 2006, kun kävin 
EA1-kurssin ja hyvin pian myös EA2-kurssin. Paikkakunnallani, Loi-
maalla, ei tuolloin ollut ensiapuryhmää, mutta muutaman vuoden 
kuluttua sellainen perustettiin. Toimin vuosina 2014-2017 ensiapu-
ryhmän johtajana, josta siirryin 1.7.2017 perustetun Loimaan seu-
dun henkisen tuen hälytysryhmän toiseksi vetäjäksi. Saman tien 
kouluttauduin myös henkisen tuen kouluttajaksi. 

Vapaaehtoistoiminnan lisäksi olen ikuinen opiskelija, vaikka päivä-
työkseni opetankin. Harrastan myös liikuntaa ja käsitöitä sekä ra-
kastan oleilua luonnossa sekä "kotoilua" perheen kanssa.

Koulutan henkisen tuen perus- ja jatkokurssia. Kahdeksan tuntia 
kestävällä peruskurssilla käsitellään mm. henkistä tukea autta-
mismuotona, omaa jaksamista ja traumaattiselle kriisille tyypil-

lisiä piirteitä. Kurssi sopii kaikille niille, jotka haluavat olla tukemassa läheisiään surun ja 
vastoinkäymisten kohdatessa sekä on perusedellytys niille, jotka haluavat mukaan henki-
sen tuen hälytysryhmään. Jatkokurssi, myös 8 tuntia, käsittelee syvällisemmin mm. trau-
maattisen kriisin seurauksia (PTSD), sekä kriisistä selviämistä. Jatkokurssia suositellaan 
henkisen tuen hälytysryhmässä toimiville.

Korona-aikaan vedin myös muutaman pari tuntia kestäneen webinaarin aiheesta ”Henki-
nen tuki poikkeusoloissa”.

Jaksamista jokaiselle vapaaehtoiselle, muista että sinä olet tärkeä ja panostasi tarvitaan, 
mutta muista myös pitää huolta itsestäsi!

Kehitysidea: Kouluttajilla voisi olla teams-palavereja muutaman kerran vuodessa.

* kirsi.toivola@novida.fi

Sinustako kouluttaja?
SPR:n vapaaehtoiskouluttajat järjestä-
vät peruskoulutusta järjestön omille vapaa-
ehtoisille ja myös järjestön ulkopuolisille 
tahoille. Kouluttajat saavat tehtäväänsä val-
mennuksen, jossa painotetaan koulutuslin-
jakohtaisen sisällöllisen osaamisen lisäksi 
myös järjestön periaatteiden ja yhteiskun-
nallisen roolin tuntemista sekä henkilökoh-
taisten kouluttajataitojen kehittämistä.

Kiinnostuitko?  
Jos vastasit ”Kyllä”, niin ota yhteyttä piirin. 
Mietitään yhdessä, voisiko tämä olla sinun 
uusi vapaaehtoistehtäväsi!

Lisätietoa kouluttajan tehtävästä:
https://rednet.punainenristi.fi/node/6357
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA 

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri 
osallistui yhtenä yhteistyötahona Turun 
kaupungin järjestämään Kivakesä kulmilla 
-toimintaan kesä-heinäkuussa. 

Kivakesä kulmilla -toimintaa järjestettiin 
Runosmäessä, Lausteella, Pansiossa, 
Jäkärlässä sekä Halisissa. Punaisen Ristin 
vastuualueena oli Jäkärlä, jossa toimintaa 
järjestettiin Maarian nuorisotalolla ja 
sen läheisyydessä. Avoin ja maksuton 
toiminta oli suunnattu lapsille, nuorille sekä 
lapsiperheille.

Kivakesä kulmilla -toiminta lähti käyntiin 
nopealla aikataululla, kun monet perinteiset 
lasten kesäkerhot ja muut aktiviteetit 
jouduttiin perumaan koronaepidemian takia. 
Nopeasta aikataulusta ja erikoisesta 
tilanteesta huolimatta toiminta lähti käyntiin 
hyvin, ja kesän aikana käyntikertoja kertyi 
kaikilla tiloilla yhteensä noin 4 700. 

Kesän aikana Jäkärlässä leikittiin erilaisia 
pihaleikkejä, pelattiin biljardia sekä 
askarreltiin. Toisinaan tehtiin retkiä, 
kokeiltiin vaahtomaalausta ja tanssittiin 
TikTok-sovelluksesta tuttuja tansseja. 
Toiminnasta muodostui kävijöiden ja 
ohjaajien näköistä. 

Palaute lapsilta ja heidän vanhemmiltaan 
oli positiivista. Moni toivoo vastaavanlaista 
toimintaa myös tuleviksi kesiksi. 

Erikoisesta korona keväästä 
ja kesästä huolimatta lapset, 
nuoret ja ohjaajat saivat 
viettää kivan kesän kulmilla!

Sofia Henriksson 
kesätyöntekijä,  
SPR Varsinais-Suomen piiri

Kiva kesä kulmilla - koronasta huolimatta
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KIERRÄTYS

Tanskan Punainen Risti on vahvasti mukana 
kierrätyksessä. Tällä hetkellä Tanskan Punai-
sella Ristillä on 240 myymälää, ja myymä-
löitä tulee vuosittain lisää. Pelkästään 20 km 
säteellä Kööpenhaminasta on 35 myymälää. 
Myymäläkoot vaihtelevat R-kioskin kokoises-
ta noin 2000 neliön kokoiseen. Suuria myy-
mälöitä on vain kaksi koko maassa: koska 
vuokrat ovat kalliita, tilat ovat yleensä pie-
niä.

Myymälät ovat usein erikoistuneita myymään 
jotain tiettyä tyyliä, tällaisia myymälöitä on 
erityisesti kaupunkien keskustassa. Toisessa 
mallissa myynnissä on sitten kaikkea mah-
dollista. Myymälöiden sijainnit on mietitty 
tarkasti suhteessa vuokraan ja ihmisten kul-
kureitteihin. Paikalliset Punaisen Ristin osas-
tot vastaavat myymälätoiminnasta. 

Myymälän aukiolo ja sijainti

Tanskan lainsäädäntö on muuttunut ja kau-
pan aukiolo on vapautunut viime vuosina. 
Aikaisemmin säännöt olivat tiukat, ja myy-
mälät piti sulkea arkisin klo 17, lauantaisin 
viimeistään klo 13 ja sunnuntaina mikään ei 
ollut auki. Nykyään aukioloaika on vapautu-
nut, mutta käytännössä esim. butikit ovat 

auki 10-17 tai 18 asti ja sunnuntaisin kiin-
ni. Suuri syy tähän on vapaaehtoisten saa-
tavuus. Ihmiset ovat tottuneita aiempiin 
aikatauluihin ja noudattavat vanhoja käytän-
töjä, vaikka ajat ovat muuttuneet. 

Aukioloaikojen ohella yksi ratkaisu myyn-
nin lisäämiseksi oli myymälöiden sijainti, jota 
on joka paikassa tarkasti mietitty. Myymä-
lät ovat ihmisten kulkureiteillä, jolloin esim. 
työssäkäyvät voivat kotimatkalla poike-
ta, osa jopa päivittäin. Asiakkaat tulevat ky-
seisestä lähiöstä / paikkakunnalta ja myös 
vapaaehtoiset ovat myymälän läheltä. Punai-
nen Risti on siis lähellä.

Kööpenhaminassa oli mm. yksi myymälä 
mietitty puhtaasti turisteille. Se sijaitsi rei-
tillä, missä turistit kulkevat ja myymälän ta-
varat olivat astioita ja sisustustavaroita, ei 
lainkaan vaatteita.

Vapaaehtoiset

Koko Tanskan Punaisessa Ristissä on yhteen-
sä noin 32 000 vapaaehtoista, joista myy-
mälöissä toimii noin 12 000 vapaaehtoista. 
Vapaaehtoisilla on tehtävissä yleensä mini-
missään 4 h vuorot. Yhdessä pienessä myy-

Tanskan Punaisen Ristin kierrätysmyymälät - Röda Kors Butik

Kävin tutustumassa tammikuussa Tanskan malliin siitä, kuinka Punainen Risti on vahvasti 
mukana kierrätyksessä, ja siellä järjestelmä toimii erittäin hyvin. Myös SPR Varsinais-Suomen 
piirissä on uusia kiertotaloussuunnitelmia yhdessä kahden muun SPR-piirin kanssa
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      KIERRÄTYS

mälässä voi olla 30-50 ja suuressa 50-100 
vapaaehtoista. Vapaaehtoiset koordinoi osas-
to/myymälä ja myymälässä tästä tehtävästä 
huolehtii myymälävastaava, joka on itsekin 
vapaaehtoinen. 

Keskustoimisto kouluttaa myymälävastaavat 
ja he huolehtivat vapaaehtoistenkoulutuk-
sesta butiikissa. Vapaaehtoiset saavat it-
se valita, kuinka usein ja kuinka kauan ovat. 
Näin ollen jotkut ovat kerran kuussa, toi-
set kirjaimellisesti joka päivä. Vapaaehtoiset 
ovat myös kohdennetuissa tehtävissä sovi-
tusti: samat henkilöt lajittelussa/hinnoitte-
lussa, kassalla jne. 

Joissakin myymälöissä oli vielä tarkemmin 
rajattuja tehtäviä, kuten vapaaehtoinen huo-
lehti kaikista myymälän kirja-asioista olles-
saan vuorossa, ja muutamalla miehellä oli 
sähkölaitteiden testaus jne. Vapaaehtoiset 
myös somistivat myymälöiden näyteikkunoi-
ta.

Vapaaehtoisten keski-ikä on korkea, mut-
ta nuorempien osuus on kasvamassa. Nuor-
ten osallisuutta pidetään tärkeänä. Noin 85 
% vapaaehtoisista on naisia. Heille oli myy-
mälöissä viikoittaisia tai kuukausittaisia ti-
laisuuksia, joissa sisältönä oli sosiaalinen 
yhdessäolo ja esimerkiksi kiitoksen antami-
nen vaikkapa ruokailun muodossa.

Tärkein syy, miksi vapaaehtoiset ovat 
toiminnassa mukana, on sosiaalinen 
kanssakäyminen.

Lahjoitustavarat – mitä myydään?

Ihmiset tuovat lahjoitukset pääsääntöisesti 
suoraan myymälään ja ne käsitellään siellä. 
Lajittelutilat olivat ahtaasta hyvin pieneen ti-
laan, ja vain joissakin suuremmissa yksiköis-
sä oli järkevät tilat lajittelulle.  

Tanskan Punaisella Ristillä oli käytössä vain 
vähän lahjoituskontteja. Tämä johtuu sii-
tä, että jos kontit eivät ole ns. omalla maal-
la, sen paikasta joutuu maksamaan vuokraa 
- ja vuokra on kallis.

Tanskassa oli vielä muutama vuosia sitten 
laki, että kierrätystuotteita ei saa tuunata. 
Nyt se määräys on poistunut. Nyt tuotet-
ta saa tuunata/korjata siinä määrin kuin on 
tarpeellista, että se saadaan kiertoon/myyn-
tiin. Mutta verottomuuden ehto on edelleen 
se, että myyjät ovat vapaaehtoisia. Näin ol-
len Tanskan Punainen Risti on saanut nuoris-
ta taiteilijoista mm. vaatetuunaajia,  joilla on 
merkittävä arvo näkyvyydessä.

Rödä Kors Butik -myymälöiden suurin myyn-
tituote on naisten vaatteet. Sen jälkeen 
myymäläkohtaisesti suosittuja ovat huo-
nekalut, kirjat, vaatetarvikkeet, vyöt, hui-
vit, korut, aurinkolasit, huivit, elokuvat jne. 
Miesten vaatteiden osalta lahjoituksia on 
erittäin vähän, joten myös myytävää on vä-
hän (sama tilanne kuin Suomessa). 

Miska Keskinen
projektikoordinaattori
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AJANKOHTAISIA TALOUSASIOITA OSASTOILLE

Koronaviruksen aikana asiointiavun järjes-
täminen on voinut lisätä osastoissa mak-
settavien kilometrikorvausten määrää. 
Korvaukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin vii-
meistään maksukuukautta seuraavan kuu-
kauden viidenteen päivään mennessä. 
Ilmoittaminen tehdään sähköisesti. Tulore-
kisteri ottaa vastaan paperi-ilmoituksia vain 
silloin, jos sähköinen ilmoittaminen ei tekni-
sesti ole mahdollista. Jos osastolla on ollut 
satunnaisia korvauksia ilmoitettavana, on vi-
ranomainen hyväksynyt myös paperilla an-
netun ilmoituksen. 

Ohjeet korvausten ilmoittamiseen ja 
linkit Tulorekisterin verkkosivuille löy-
tyvät: RedNet / Osastotoimisto / Talousoh-
jeet.

Korvausten ilmoittamisen voi myös 
tehdä Verohallinnon ilmaisessa ohjel-
massa: www.palkka.fi. 

Yhtenäisen taloushallinnon järjestelmän han-
kinta osastojen käyttöön etenee pilottikäy-
töllä tämän vuoden ajan. Pilotoinnin jälkeen 
täsmentyvät mm. suunnitelma järjestelmän 
käyttöön ottamisesta ja kustannukset. Pi-
lotoitava järjestelmä mahdollistaa palkka-
laskennan ja sähköisen kirjanpidon, jossa 
vapaaehtoisten kulu- tai matkalaskut ja osto- 
ja myyntilaskut voi hoitaa verkkolaskuina.

Suomi.fi-valtuudet korvaavat Katso-valtuu-
det sähköisen asioinnin tunnistautumisessa. 
Punaisen Ristin yksiköillä ei ole vielä mah-
dollisuutta ottaa valtuuksia käyttöön. Kun 
mahdollisuus tulee, osastoja tiedotetaan he-
ti vaadittavista toimenpiteistä ja tarvittavis-
ta asiakirjoista.

Huhtikuusta alkaen yrityksillä on ollut oikeus 
saada toiselta yritykseltä verkkolasku. Verk-
kolaskulaki on velvoittava elinkeinotoimintaa 
harjoittavalle, jonka liikevaihto on yli 10 000 
euroa.  Punaisessa Ristissä laki koskettaa 
vain niitä osastoja, joilla em. ehto toteutuu.

Kilometrikorvausten  
ilmoittaminen tulorekisteriin 

Taloushalliinnon järjestelmä  
osastojen käyttöön

Suomi.fi-valtuudet Sähköinen laskutus 
yrityksille 

M
aiju Pohjanheim

o

Osastot saavat asiasta lisää tietoa ja järjes-
telmän käyttöön siirtymiseen liittyvän kyse-
lyn.  Pilottikäytön kokemusten perusteella 
tehdään lopullinen järjestelmävalintapäätös. 

Lisätietoja: Osastokirjanpidon tiiminvetäjä 
Liisa Karhu, p. 040 642 1925 tai  
sprosastokirjanpito@punainenristi.fi
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS JA YRITYSYHTEISTYÖ TOKMANNIN KANSSA

Osastot ovat voineet tilata Hyvä Joulu-
mieli -lahjakortit jo parin vuoden ajan 
sähköisesti ja ne on toimitettu suo-
raan kortteja jakaville kumppaneille, 
kuten sosiaalitoimistoille. Menetelmä 
on todettu erittäin toimivaksi ja sel-
keäksi myös osastojen näkökulmasta, 
koska näin toimimalla vältetään luovu-
tuslomakkeiden täyttäminen ja palaut-
taminen.

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla. Ta-
voitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppaniensa 
osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin oman 
tervehdyksensä. Perheille kortin ohessa lä-
hetettävä tervehdys tulee toimittaa yhteis-
työkumppanille riittävän ajoissa, jotta se 
ehtii lahjakortin matkaan.  

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä paikka-
kunnalla toimivien MLL:n yhdistysten kanssa 
ja sopia korttien tilaamisesta kumppaneil-
le. Näin mahdollisimman moni kumppani 
saa kortteja ja mahdollisimman moni perhe 
apua. Myös päällekkäisyyksiltä vältytään. 

Tokmanni ja Suomen Punainen Risti ovat 
aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena 
on edistää ihmisten ja yhteisöjen hyvin-
vointia sekä vähentää yksinäisyyttä ja 
syrjäytymistä. Tokmanni toimii Suomes-
sa yli sadalla paikkakunnalla ja on vah-
vasti mukana ihmisten arjessa.

Tokmanni tukee ystävätoimintaa ja osallistuu 
yksinäisyyden vastaiseen työhön. Tokmanni 
antaa tukea esimerkiksi Joulukahviloiden jär-
jestämiseen. Osasto saa avustusta kahvilan 
kulujen kattamiseen ja keskustoimisto maksaa 
raportoinnin jälkeen osastolle aiheutuneet ku-
lut. Ohjeistus Joulukahviloiden järjestämiseen 
ja raportointiin löytyy RedNetistä: Ystävätoi-
minta / Tapahtumamallit. 

Nälkäpäivä näkyy Tokmanneissa
Tokmanni on kumppanina myös Nälkäpäiväs-
sä ja yhteistyö mahdollistaa uudenlaisia koh-

Lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille

Kauppaketju Tokmanni tukee yksinäisyyttä 
torjuvaa vapaaehtoistoimintaa

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä 
Osastot ja yhdistykset voivat yhdessä järjes-
tää omalla paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli 
-tapahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle 
ja auttamistyölle hyvää näkyvyyttä sekä li-
sävaroja lahjakortteihin. Tarkemmat ohjeet 
ja vinkit tapahtuman järjestämiseen toimi-
tetaan osastoille syyskuussa. Tiedotepoh-
ja ja muut viestintämateriaalit tulevat jakoon 
myöhemmin syksyllä. Kaikki materiaali lisä-
tään RedNetin Hyvä Joulumieli -ryhmään. 

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään 
varoja, joiden avulla Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Punainen Risti jakavat ruo-
kalahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille. 
Kampanjan kumppanina toimii Yle. 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257  
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

taamisia kampanjan aikana. Nälkäpäivä tulee 
näkymään Tokmannin myymälöissä ja kaup-
paketju tukee keräystä digitaalisissa lahjoitus-
kanavissa. 

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa 
Tokmanni on lahjoittanut Punaisen Ristin kaut-
ta hygieniatarvikkeita avunsaajille ja tarjon-
nut logistista apua avustusten kuljettamisessa 
eri puolelle Suomea. Tokmanni ja Suomen Pu-
nainen Risti aloittivat kumppanuusyhteistyön 
syksyllä 2019 ja yhteistyö jatkuu ainakin 2021 
saakka.

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257
Varainhankinnan asiantuntija  
Maija Keskinen, p. 040 675 8931
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LYHYESTI

Vapaaehtoistoiminta joutui myllerrykseen 
maaliskuun alkupuolella, kun Suomi siir-
tyi poikkeustilaan. Avun tarve ei kuitenkaan 
loppunut ja käytännössä tämä tarkoitti uu-
sia tekemisen tapoja sekä digitaalisten työ-
välineiden käyttöä ihan uudella tavalla.

Järjestössä onkin koettu nyt ennennäkemä-
tön digiloikka, joka on näkynyt myös Oma 

Voi hyvin auttaaksesi muita – ilmoittau-
du psykososiaalisen tuen seminaariin Hel-
sinkiin. Seminaari järjestetään 3.10. kello 
10-17 Forum Parkissa. Osa seminaaris-
ta striimataan ja siihen voi osallistua etä-
nä. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia 
teemoja, kuten henkistä ja fyysistä turvalli-
suutta vapaaehtoistoiminnassa. 

Ilmoittaudu:   
https://www.lyyti.fi/reg/seminaari201003

Vastaanottotoiminnasta ja kotoutumisen 
tukemisesta kiinnostuneet vapaaehtoiset 
voivat tehdä Kotoutumisen tukena -perus-
kurssin  joko lähi- tai etäkoulutuksena. Lä-
hikoulutuksena moduuli kestää 3 tuntia ja 
etänä 2,5 tuntia. Koulutuksessa käsitel-
lään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasis-

Tapaturmapäivää vietetään perjantaina 
13.11. Tapaturmapäivä herättää jokaisen 
pohtimaan, miten vähentää tapaturmien 
riskiä kotona, töissä ja liikenteessä. Kam-
panjasivustolla Kotitapaturma.fi 
on vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn ja vaa-
ranpaikkojen kartoittamiseen. Lisäksi 
sivustolta löytyy tilastotietoa ja ilmaista ai-
neistoa, kuten kuvia ja julisteita. Kuukausit-

Oman kautta uusien auttajien aalto

Tervetuloa psykososiaalisen tuen seminaariin

Uudet materiaalit etäkoulutukseen

Kikkailut on kikkailtu! 

Punaisen Ristin käyttäjämäärissä. Maalis-
kuun alun jälkeen Omaan on luotu yli 2 000 
profiilia. Luku kertoo sekä lisääntyneestä 
Oman käyttöönotosta järjestön sisällä että 
isosta määrästä aivan uusia auttajia. Kai-
ken kaikkiaan Omaan on luonut profiilinsa 
jo lähes 10 800 vapaaehtoista.

Joonas B
randt

mia sekä esitellään kotoutumista tukevaa 
vapaaehtoistoimintaa. Koulutus antaa val-
miudet toimia kotoutumista tukevassa va-
paaehtoistoiminnassa. Kouluttajina toimivat 
Punaisen Ristin monikulttuurisuuskoulutta-
jat ja koulutusmateriaalit löytyvät RedNetin 
monikulttuurisuuskouluttajien sivuilta. 

tain julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita. 

Materiaalia tapaturmien ehkäisemiseen 
liittyen voi tilata ilmaiseksi Punaisen Ristin 
verkkokaupasta: Punaisenristinkauppa.fi. 

Seuraa kampanjaa ja tule osallistumaan: 
www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/
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Muutos tuli - pyytämättä ja yllättäen

Meistä on moneksi

Kuka olisi vielä alkuvuodesta uskonut, että 
suunnitellessamme 40 vuotta täyttävää Näl-
käpäivää, joudumme miettimään, voidaanko 
lipaskeräystä järjestää ollenkaan.  

Onnelliseksi tilanteen tekee, että meillä on 
runsaasti tapoja organisoida digitaalisia etä-
keräyksiä. Myös tärkein asia pysyy aina 
samana: mitään ei tapahdu ilman teitä va-
paaehtoisia. Tällä kertaa Nälkäpäivän tehtä-
vät voivat olla hieman erilaisia ja saattavat 
vaatia uuden opettelua, mutta nyt jos kos-
kaan vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin tehtä-
viin: viestimään, somettamaan, jakamaan, 
haastamaan…

Olemme oppineet uuden tavan toimia ja koh-
data toisiamme kevään aikana koronaviruk-
sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. 

Olemme kouluttaneet, oppineet ja kokoontu-
neet pienryhmissä. Olemme osoittaneet se-
kä ihmisinä että organisaationa joustavuutta 
ja muutoskykyä uudessa tilanteessa. Olem-
me antaneet ruoka-apua, auttaneet asioin-
tiavun asiakkaita, jatkaneet ystävätoimintaa 
uusissa muodoissa ja kohdanneet nuoria Se-
kasin-chatissä sekä vastanneet Auttavaan 
puhelimeen. Olemme pystyttäneet triage-yk-
siköitä ja ottaneet vastaan uusia vapaaehtoi-
sia. Meistä on moneksi. 

Avun, organisoitumisen ja yhteistyön tar-
ve ovat vaihdelleet paljonkin eri puolilla Suo-
mea. Tämä on ollut hyvä mahdollisuus myös 
varautua ja oppia muiden kokemuksista, jos 

Korona-epidemia on osoittanut Suomen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisten ketteryyden ja 
joustavuuden sekä kyvyn ottaa uusia välinei-
tä haltuun. Jatketaan samaan malliin myös 
Nälkäpäivänä. Laitetaan digitaaliset keräyk-
set kuntoon ja kun toivottavasti päästään 
lippaiden kanssa keräämään, tehdään tupla-
tulos!

Turvallista syksyn  
odotusta toivottaen

Anna Laurinsilta  
varainhankintapäällikkö

tilanne syksyn aikana jälleen aktivoituu ja 
laajenee. 

Monet yritykset ovat tukeneet meidän kaut-
tamme avun tarvitsijoita ja näin mahdollis-
taneet esimerkiksi ruoka-avun niille, joita 
koronavirustilanne on koskettanut erityisen 
paljon. Yritysyhteistyön avulla olemme myös 
saaneet uuden tilannekuvajärjestelmän 
käyttöömme oikea-aikaisen tiedon keruun ja 
tilannekuvan muodostamisen tueksi. 

Syksy tuo jälleen uusia  
tilanteita eteen. Yhdessä  
selviämme niistäkin.

Tuula Luoma  
Psykososiaalisen tuen  
suunnittelija

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
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TAPAHTUMAKALENTERI

Tapahtumakalenteri

Syyskuu 
2.9. Vapepa-maakuntatyöryhmän kokous
3.9. Piirin webinaari
(5.9. Yleiskokous, Vaasa / alueellinen  
 kokous Turku) 
7.9. Vapaaehtoisten perehdytys korona-
 ajan tehtäviin, Teams
11.-12.9. Ensiapuleiri - peruttu
12.9. Maailman ensiapupäivä
13.9. Retki Fiskarsiin - peruttu 
14.9. Perheyhteyksien palauttaminen  
 -webinaari
15.9. Ansiomerkkien haku päättyy
17.9. Vapaaehtoisten perehdytys korona- 
 ajan tehtäviin, Teams
18.9.  Piirin hallitus
21.9. Vapaaehtoisten perehdytys korona- 
 ajan tehtäviin, Teams
24.-26.9. Nälkäpäivä
30.9.  Vapaaehtoisten perehdytys korona- 
 ajan tehtäviin, Teams 

Lokakuu 
1.10. Piirin webinaari
5.10. Kohtaamisen merkitys kotoutumises 
 sa -webinaari
6.10. Kotoutumisen tukena -etäkoulutus
11.10. Ohton nimipäivä
10.10. Vapaaehtoisten kiitos ja tulevaisuus 
 seminaari - peruttu
10.10. Syyspimee - peruttu
14.10. Tietosuojayhdyshenkilöiden koulutus,   
 Teams
20.10. Pj-foorumi, Teams
17.-18.10. Valmiuskouluttajien valtak. täy 
 dennyskoulutus => tammikuu 2021
21.10. Varsinais-Suomen Vapepa-maakunta 
 toimikunta
23.10. Järjestötiedotteen 4/2020 materiaali  
 piiritoimistoon
30.10. Pauli Heikkisen eläkekahvit
31.10. Ansiomitalien haku päättyy

Marraskuu 
vko 45 Järjestötiedote 4/2020 ilmestyy
 Ehkäisevän päihdetyön viikko
5.11. Piirin webinaari
7.11. Ensihuollon peruskurssi, Turku
13.11. Tapaturmapäivä
16.11. Paperittomat-webinaari
19.11. Piirin hallitus
21.11. Piirin valmiustoiminnan seminaari
25.11. Pj-foorumi, Teams
26.11. Vapepa-maakuntatyöryhmä
28.11. Lounaisrannikon Vapepa-seminaari  
 ja Vapepa-foorumi
 
Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä
3.12. Piirin webinaari
4.12. Glögit
14.12. Rasismi koskettaa -webinaari
 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnalli-
nen, järjestelyvastuu keskustoimisto tai muu 
piiri)  

Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät 
koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 

Koronatilanteesta johtuen syksyn tapahtumakalenteri elää jatkuvasti.  
Seuraathan piirin jatkuvasti päivittyviä nettisivuja oikean tiedon varmistamiseksi.
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 3/2020

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 4/2020 ilmestyy viikolla 45.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 23.10.2020.

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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Koronaepidemian takia vuosikouksessa oli erityisjärjestelyt. Kalevi Johansson ojsentaa valtakirjan riittävän etäisyyden päästä. 
Kokousedustajat istuivat riittävin turvaetäisyyksin ja he kaikki käyttivät maskeja koko vuosikokouksen ajan.


