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Innostuneena uuteen tehtävään

PÄÄKIRJOITUS 30.10.2020

Hyvät piirin vapaaehtoiset ja jäsenet.  
Olen perehtynyt SPR Varsinais-Suomen pii-
rin toiminnanjohtajan tehtävään kulkien 
Heikkisen Paulin mukana viimeiset viikot. 
SPR:n toiminnanjohtajan tehtävä on kaltaisel-
leni kansalaisjärjestötoimijalle unelmien työ. 

Olen toiminut ennen SPR Varsinais-Suomen 
piiriä erilaisissa järjestö- sekä nuoriso- ja 
vapaa-ajan kentän tehtävissä. Viimeiset 
seitsemän vuotta sain työskennellä oman 
harrastukseni, partion parissa Lounais-
Suomen Partiopiirin toiminnanjohtajana. 
Lounaissuomalainen partiokenttä koostui 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueesta, 
joten myös nykyinen tehtäväkenttäni on jok-
seenkin tuttua, vaikka paljon on opittavaa 
siinäkin. 

Opiskelen varsinaissuomalaisuutta toistai-
seksi ns. arkiturkulaisena, perheeni asustel-
lessa vielä Harjavallassa. Perheeseeni kuuluu 
sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä vai-
moni sekä kolme lasta. Vanhin lapsista, tyttä-
reni, asuu jo omillaan opiskellen tekniikanalaa 
Porissa. Pojista vanhempi kirjoittaa ylioppi-
laaksi keväällä ja nuorimmainen käy perus-
koulun 8. luokkaa. Perheemme ilopilleri on 
2-vuotias suomenlapinkoira Hilla, joka aut-
taa palautumaan työviikoista yhteisillä pitkillä 
metsälenkeillä. 

Harrastuksiini kuuluu edelleen myös pro-
jektiluonteisesti partiotoiminta Tilhi-vartion 
kanssa.  Työkunnostani pidän huolta mm. lii-
kunnan avulla, olenkin aikuisiällä löytänyt 
uusia harrastuksia triathlonin ja golfin parista.    

Järjestötoiminnan kehittämisessä itseäni 
kiinnostaa erityisesti vapaaehtoisten tuke-
minen ja jäsenmäärän kasvattaminen. 
Tulevaisuudessa erityistä huomiota tulisi kiin-
nittää lasten ja nuorten rekrytointiin ja heille 
suunnatun toiminnan kehittämiseen - mitään 
muita toimintoja kuitenkaan unohtamatta.  

Haluaisin, että jokaiselle vapaaehtoiselle löy-
tyisi harrastuspolku Punaisen Ristin sisällä, 
jota voisi kulkea ns. ”vauvasta vaariin”.  
Vapaaehtoisille tulee kertoa aktiivisesti eri toi-
mintamahdollisuuksista, jotta mielenkiinto 
säilyy ja näin he voivat toimia monipuolisissa 
vapaaehtoistehtävissä mahdollisimman kauan 
niin osastoissa kuin piirinkin toiminnassa. 
Osastojen tukeminen on piirin tärkeimpiä teh-
täviä. SPR Varsinais-Suomen piiri on juuri niin 
vahva kuin sen osastot ovat. Niiden hyvin-
voinnin eteen haluan työskennellä.

Tässä yhteydessä kiitän Paulia tekemäs-
täsi työstä Punaisessa Ristissä ja kiitos 
intensiivisestä perehdytyksestä tähän innos-
tavaan tehtävään. Lupaan kunnioittaa teke-
määsi työtä parhaani mukaan, omaa latuani 
hiihtäen.

Haluan kohdata teitä Varsinais-Suomen pii-
rin vapaaehtoisia tulevan talven ja kevään 
aikana. Tapaamisiin osastoissa sekä tapah-
tumissa, joita näin poikkeuksellisina aikoina 
toivottavasti saamme järjestää. Ottakaa 
hihasta kiinni ja kertokaa toiveistanne ja odo-
tuksistanne. Toimistoni ovi on auki, joten 
Yliopistokadullakin saa tulla piipahtamaan.  

Hyvää syksyn jatkoa teille kaikille,  
pidetään huolta!

Kalle-Pekka Mannila
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VARSINAIS-SUOMEN NÄLKÄPÄIVÄ

Koko Suomessa oli tarkoitus järjestää 
näyttävä Nälkäpäivän 40-vuotisjuhlakeräys 
tänä vuonna. Keväällä alkanut koronapan-
demia kuitenkin muutti tilanteen. Aivan ke-
räyksen alkuun asti pohdittiin sitä, onko li-
paskeräys mahdollista järjestää – ja jos on, 
niin minkälaisin järjestelyin.

Koronasta huolimatta Nälkäpäivänä 24.–
26.9.2020 järjestettiin lipaskeräys ja myös 
erilaisia keräystapahtumia eri puolilla Varsi-
nais-Suomea. Tänäkin vuonna myytiin her-
nekeittoa, ohravelliä, nälkäpäiväleipää ja 
herkkumunkkeja katastrofirahaston kartut-
tamiseksi. Uudenlaisena avauksena oli Ruis-
salon osaston keräystempaus, jossa tar-
kistettiin polkupyörien kuntoa, pumpattiin 
ilmaa renkaisiin ja annettiin huoltoneuvoja.

Terveysturvallisuusasiat keskiössä

Terveysturvallisuudesta huolehdittiin ke-
räyksen aikana hyvin, kun kerääjät käyt-
tivät maskeja, huolehdittiin käsien 
desinfioinnista ja pidettiin turvaetäisyyk-
siä. Turvallisuussyistä tänä vuonna myös 
toivottiin, että lipaskerääjinä toimisivat  
muut kuin riskiryhmiin kuuluvat, mikä vä-
hensi lipaskerääjien määrää. 

Turvallisuusjärjestelyistä huolimatta tänäkin 
vuonna Nälkäpäivän lahjoittaneet saivat kii-
tokseksi lämpimän hymyn. Vaikkakin  
maskin takaa.

Nälkäpäivän juhlakeräys koronan varjossa - KIITOS kaikille!
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Sähköiset lahjoitustavat käyttöön

Tänä vuonna sähköiset lahjoitustavat ja di-
gikerääminen ottivat ison harppauksen 
eteenpäin. Sähköiset lahjoitukset mahdol-
listavat hyvän tekemisen omalta kotisohval-
ta, ja siihen moni lahjoittaja tänä vuonna 
myös tarttui. Varsinais-Suomenkin alueella 
entistä useampi osasto perusti nettiin oman 
keräyksen ja haastoi somessa lahjoittajia 
mukaan keräykseen. Osastot myös ottivat 
käyttöön osaston omia MobilePay-
numeroita.  

Nälkäpäiväkeräys jatkuu lokakuun loppuun 
asti, jonka jälkeen selviää lopullinen ko-
ronavuoden keräystulos. SPR Varsinais-Suo-
men piirin alueella lipaskeräyksen tuotto oli 
selvästi edellisvuotta pienempi, mutta poik-
keuksellisen tilanteen huomioiden keräys 
onnistui oikein hyvin.

Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla autetaan 
sekä ulkomailla että kotimaassa. Suomes-
sa katastrofirahaston varoilla autetaan äkil-
lisissä onnettomuustilanteissa, kuten tulipa-
loissa kotinsa menettäneitä. Vuonna 2019 
Varsinais-Suomen alueella apua annettiin 
yhteensä 22 avustustehtävässä. Ulkomail-
la toimimme luonnonkatastrofeissa ja kon-
flikteissa.
 
Lämmin kiitos Nälkäpäivästä  
kaikille vapaaehtoisille, kerääjille  
ja lahjoittajille! 

Osastojen tämänhetkiset Nälkä-
päivän keräystulokset, muutamien 
osastojen kirjaukset puuttuvat vielä.

VARSINAIS-SUOMEN NÄLKÄPÄIVÄ
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KIITOS KAIKILLE NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Kiitos kaikille, jotka olitte toteutta-
massa Nälkäpäivän turvallisesti ja  
luovasti koronaepidemian keskellä!  
40. Nälkäpäivä-keräys tullaan muista-
maan nenä-suusuojiin pukeutuneista 
lipaskerääjistä ja aiempaa selvästi 
aktiivisemmasta digitaalisesta kerää-
misestä.

Lipaskeräyksen järjestelyissä kiinnitettiin 
koronan vuoksi erityistä huomiota turvalli-
suuteen ja hygieniaan. Keräyksen turvalli-
suuteen panostaminen näkyi konkreettisesti 
keräyksen kohdanneille suomalaisille ja 
nousi myös positiivisella tavalla esille medi-
assa. On tärkeää, että Punainen Risti on 

Nälkäpäivä muistetaan poikkeusoloista

näkyvästi esillä vaikeina aikoina ja näyttää 
mallia turvallisista toimintatavoista epide-
mian keskellä.

Lipaskeräyksen tulos tulee jäämään aiempia 
vuosia alhaisemmaksi, tulosarvion ollessa 
670 000 euroa. Tuloksen lasku johtuu luon-
nollisesti lipaskerääjien ja keräystapah-
tumien vähäisemmästä määrästä. Lisäksi 
ihmisiä liikkui erityisesti kaupungeissa 
vähemmän ja käteisen käyttö on vähenty-
nyt koronan vuoksi selvästi. Nälkäpäivä on 
kuitenkin edelleen rakastettu keräys, jolla 
on lämmin paikka monen suomalaisen sydä-
messä. Pidetään se yhdessä sellaisena myös 
seuraavat 40 vuotta.

S
irpa Lehtim

äki

Em
ilia A

nundi

Joonas B
randt
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VARSINAIS-SUOMEN NÄLKÄPÄIVÄ

Nälkäpäivä tarkoittaa meille kaikille eri asioi-
ta. Useimmille mielleyhtymät ovat positiivisia, 
hyvin harvalle sana ei tuo mieleen mitään. It-
selleni Nälkäpäivä on tarkoittanut jo pitkään 
kirkkaan punaisia liivejä ja lippaita ruskan 
sävyttämässä syksyssä. Nälkäpäivä on mahdol-
lisuus auttaa matalalla kynnyksellä ja kerääjältä 
saa ystävällisen hymyn kiitokseksi pienestäkin 
kolikosta. Ajan myötä olen saanut itsekin pukea 
päälleni tuon tutun punaisen liivin ja päässyt 
kokemaan sen vilpittömän ilon jokaisesta lahjoi-
tuksesta ja yhdessä auttamisen merkitykselli-
syydestä.

Nälkäpäivän koulusivut

Tänä epätavallisena vuonna 2020 Nälkäpäivä 
sai jälleen uuden aspektin elämässäni, eikä pel-
kästään globaalin pandemian takia. 

Sain keväällä lähteä rakentamaan sähköisiä 
Nälkäpäivä-oppimateriaaleja peruskouluun ja 
toiselle asteelle. Olimme perehtyneet Nälkä-
päivään useana vuonna omien oppilaideni kans-
sa ja nyt pääsin pohtimaan keräyksen luonnet-
ta ja merkityksiä vielä laajemmin - tällä kertaa 
kuulijana saattoi olla 10-vuotias oppilas Turun 
Varissuolta tai abiturientti Sodankylän lukiosta. 

Projekti oli kokonaisuudessaan hyvin antoisa ja 
mielenkiintoinen, täydellinen lisä hoitovapaan 
(ja koronan) värittämään kevääseen. Hyödynsin 
laajasti luovuuttani ja pedagogista osaamistani, 
ja opin vastalahjaksi lähes joka työpäivä jotain 
uutta tuosta niin tärkeästä, minuakin vanhem-
masta Nälkäpäivästä. 

Apu menee perille

Pysäyttävintä oli perehtyä todellisiin tarinoihin 
kuivuuden keskellä elävistä lapsista ja nuoris-
ta Swazimaassa. Onnekkaimmat heistä saa-
vat käydä koulua, joka tarjoaa heille mahdol-
lisuuden yhteen lämpimään ruokaan päivässä. 
17-vuotias Temahlunguane kävelee kahden ki-
lometrin koulumatkansa useimmiten tyhjin 
vatsoin, mutta toivo koulutuksen tarjoamasta 
paremmasta huomisesta on jokaisen askeleen 
arvoinen. Vähemmän onnekkaat heräävät joka 
päivä uuteen aamuun tietämättä, riittääkö täl-
le päivälle ruokaa tai energiaa hakea puhdasta 
juomavettä. 

Kahdesta veljestään ja vauvastaan yksin huo-
lehtiva 16-vuotias Thabile Matse on kiitollinen 
Punaisen Ristin käteisavustuksesta, jonka an-
siosta perhe voi syödä kolme ateriaa päiväs-

sä. Kun taas illalla suukotan tyttäreni pellavai-
sia hiuksia, en voi lakata toivomasta, että myös 
nämä Swazimaan lapset ja nuoret saisivat jos-
kus sulkea silmänsä täysin vatsoin - tietäen, 
että joku välittää.

Avun ketjun alkupäässä

Syksyllä samat tarinat pysäyttivät myös oman 
luokkani 10-12-vuotiaat oppilaat pohtimaan 
etuoikeutettua asemaamme Suomessa. Ihme-
tys oli suuri, kun vertailimme Thabilen ja  
Temahlunguanen arkea omaamme. Runsaudes-
ta notkuvat kauppamme tuntuivat lähes nauret-
tavilta lukiessamme, kuinka kiitollisia Swazi- 
maan nuoret ovat päivittäisestä maissivelli-
stään. 

Nälkäpäivä-oppitunnin päätteeksi nuorin oppi-
laani kaivoi repustaan kaksi iloisesti kilisevää 
kolikkoa ja pudotti ne hymyillen punaiseen lip-
paaseen. Tuona iltapäivänä minun ei tarvinnut 
kehottaa ruokailemaan kauniisti tai patistaa ha-
kemaan oppikirjoja. 

Toivon sydämeni pohjasta, että auttamisen sie-
men jää itämään sekä omien oppilaideni että 
muidenkin oppimateriaaleja käyttäneiden mie- 
liin, sillä näissä lapsissa ja nuorissa on myös 
Nälkäpäivän tulevaisuus.

Avun ketju on aluillaan. Yhdessä pienikin 
on suurta. Ilolla ja iloa levittäen.

Teksti: Sara Suutala

Auttaminen. Yhdessä tekeminen. Ilo. 
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Henkisen tuen webinaari 
ke 25.11.2020 klo 18-20.00 
 

Webinarissa käsiteltäviä aiheita ovat mm.. 
• Kriisit
• Henkisen tuen tarkoitus
• Selviytymiskeinot
• Aktiivinen kuuntelu
• Koronan ja poikkeusolojen aiheuttama 
huoli
• Miten puhua lapsen kanssa koronasta?
• Oma hyvinvointi poikkeusoloissa

Ilmoittautuminen viimeistään 23.11.2020:
www.lyyti.in/henkinentukimarraskuu

Ilmoittatumisajan jälkeen saat sähköpostiisi 
linkin jolla pääset mukaan webinaariin.
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Etäyhteysharjoitukset

Haluatko oppia käyttämään etävi-
deoyhteyttä? Tule mukaan tiistaina 
24.11.  
klo 13-14  harjoittelemaan Teamsin 
käyttöä ja kokeilemaan etäkeskustelua 
muiden kanssa.  
 
Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, 
tabletin tai älypuhelimen sekä netti-
liittymän ja toimivan sähköpostiosoit-
teen.
 
Jos et ole aikaisemmin ole ollut etäyh-
teydessä, niin saat etukäteen apua 
harjoitukseen liittymiseen.
 
Lisätiedot: Jaana Paasonen  
jaana.paasonen@redcross.fi  /  
043 824 1030

Ilmoittaudu mukaan harjoittelemaan 
yhdessä!  
www.lyyti.in/etayhteysharjoitus 

Tavataan linjoilla!

Teams Free –koulutus   
- apua ja tukea osastojen 
etätoimintaan

Marraskuussa on vielä tarjolla keskustoimis-
ton organisoimaa koulutusta maksuttoman 
Teamsin käyttöön osastoissa. Koulutukses-
sa saat vinkkejä esimerkiksi siihen, kuinka 
järjestää kerhotoimintaa etänä tai vaikkapa 
kokoustaa osaston vapaaehtoisten kanssa.

Koulutuksessa käydään läpi askel askeleelta 
mm. kuinka järjestät Teamsin avulla etätoi-
mintaa ja kutsut siihen osallistujia.  
 
Valtakunnallisesti järjestettäviin koulutuk-
siin ovat tervetulleita kaikki Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset. Valitse itsellesi sopiva ajan-
kohta osallistua, kaikki koulutukset ovat 
samansisältöisiä.

Kouluttajina toimivat Wistec Training Oy:n 
kouluttajat.

Koulutusajankohdat ja muut lisätiedot 
löydät täältä:  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/publi-
cevents?search=teams

Jussi V
ierim

aa
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VAPAAEHTOISEKSI

Turun Messukeskuksessa järjestetään Influ-
enssarokotustapahtumat 4.11. – 4.12.2020. 
Näihin (ti -pe) rokotustapahtumiin olem-
me saaneet pyynnön tulla auttamaan. Ko-
rona-aikana halutaan järjestää rokotukset 
erityisesti terveysturvallisuus huomioiden, 
siksi paikaksi on valittu Turun Messukeskus.

Olet oikea henkilö tehtävään, jos haluat 
opastaa ja neuvoa asiakkaita löytämään oi-
keaan paikkaan sekä huolehtia, että asiak-
kaat pitävät turvavälit, käyttävät käsidesiä 
sekä maskia. Tehtävään saat perehdytyk-
sen. Lisäohjeita tässä alla, ilmoittautumis-
linkin osoite tekstin lopussa.

Loistavaa, jos Sinulla on mahdollisuus 
tulla avuksi! 

Käytännön järjestelyt

Influenssarokotukset järjestetään Turun 
Messukeskuksessa keskiviikosta 4.11. – per-
jantaihin 4.12.2020. Päivittäinen rokotusai-
ka on ti, ke ja to klo 8-18 ja perjantaina klo 
8-16

• Vapaaehtoisten apua tarvitaan varmis-
tamaan, että asiakkaalla on ajanvaraus, 
tarjoamaan käsidesiä ja mahdollisesti 
maskia, mikäli hänellä ei sitä ole saa-
puessaan paikalla sekä opastamaan oi-
kealle pisteelle.

• Influenssarokotustapahtumassa ro-
kotuksia jaetaan tiistaista perjantaihin. 

• Asiakkaat tulevat ajanvarauksella por-
rastetusti.

• Olemme jakaneet päivät kahteen va-
paaehtoisvuoroon: klo 8-12 sekä klo 12-
16(18). Järjestäjät arvioivat, että illal-
la klo 16 -18 on vähemmän rokotettavia, 
jolloin ei tarvita montaa avustajaa. Mi-
käli haluat ja sinulla on mahdollisuus 
antaa aikaasi, voit valita alla olevasta 
listauksesta useamman vuoron kerralla.

• Voit myös tulla lyhyemmäksikin aikaa. 
Kirjoita kohtaan ”Terveiset järjestäjälle”, 
minkä ajan voit olla tehtävässä. Pienikin 
apu tulee tarpeeseen.

Auttamistehtävä: Influenssarokotukset Turun Messukeskuksessa

Miten asiakas etenee  
Messukeskuksessa?

• Kaikki asiakkaat tulevat sisään pääovien 
vasemmalla puolella olevasta pienem-
mästä ovesta, tarkastetaan ajanvarau-
saika, tarjotaan käsidesiä ja maski, jos 
hänellä ei sitä ole. 

• Sen jälkeen heidät ohjataan A-halliin, 
jossa 51 tuolia turvavälein odotusta var-
ten.

• Rokotukset tapahtuvat A-hallissa, 17 pis-
tettä, jotka on erotettu toisistaan.

• Rokottamisen jälkeen on myös tuolit, 
asiakkaan jälkiseurantaa varten.

• Asiakas ohjataan ulos A-hallin perällä 
olevasta ovesta.

• Kaikkialla huolehditaan riittävistä turva-
väleistä sekä hyvästä hygieniasta.

• Perehdytämme tähän tehtävään, pere-
hdytyksen saat sovitusti, kun tulet pai-
kalle.

• Maksamme osallistujille kilometrikorv-
aukset.

Lisätietoja tehtävästä antaa  
Miia Rosenqvist, miia.rosenqvist@redcross.fi

Voit käydä ilmoittautumassa tässä osoitte-
essa: www.lyyti.in/Rokotukset2020_SPRVS
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Vapepan peruskurssi menossa Heikinsuon koululla Pöytyällä maanantaina 26.10.2020.

Tilaisuudessa 20 innostunutta kylätoimikuntalaista perehtyi Vapepa-organisaatioon.
Kaikki varustautuneina niin kuin näin pandemia-aikana kuuluukin. Paikalla kävi esittäyty-
mässä poliisipartio Loimaalta. Kylätoimikunta jäi kurssin jälkeen suunnittelemaan yhteistä 
Whatsapp-ryhmää sekä tulevia koulutuksia. 

Vapepan peruskurssi järjestettiin Pöytyällä 

Keskustoimiston valmiustiimi järjestää kak-
si valmiuden webinaariluentoa, jotka on 
suunnattu osastojen valmiudesta vastaavil-
le vapaaehtoisille. Mukaan toivotaan niin 
osastojen puheenjohtajia, valmiuden yhdys-
henkilöitä sekä eri hälytysryhmissä toimivia 
vastuuvapaaehtoisia. 

Molemmat webinaarit toteutetaan kahteen 
kertaan samansisältöisinä. 

Webinaareista tehdään nauhoitteet, jotta 
niitä voidaan myös myöhemmin hyödyntää. 
Osallistumislinkit Microsoft Teamsiin toimi-
tetaan ilmoittautuneille edellisellä viikolla 
sekä vielä myöhäisimmille ilmoittautuneille 
saman päivän aamupäivällä.

SPR:n valmiuden perusteet
25.11. ja 1.12. kello 17:30-18:30 teemana on 
”SPR:n valmiuden perusteet”. 

Webinaarissa käydään läpi mihin sopimuk-
siin ja periaatteisiin SPR:n valmiustoiminta 
perustuu ja mikä rooli eri SPR:n komponen-
teilla valmiudessa on.

SPR:n valmiussuunnittelu 
7.12. ja 15.12. kello 17:30-18:30 teemana 
on ”Valmiussuunnittelu Suomen Punaisessa 
Ristissä”. 

Webinaarissa käsitellään perusteet valmi-
ussuunnittelusta, etenkin osaston ja osas-
tojen yhteistoiminnan näkökulmasta, ja 
annetaan vinkkejä siihen kuinka valmius- 
suunnittelua voi toteuttaa. Tarkoitus on, 
että osallistujilla on webinaarin jälkeen sel-
keä kuva siitä mikä on SPR:n valmiussuun-
nittelun kokonaisuus ja miten eri suunnitel-
mat tukevat toisiaan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu webinaareihin tässä osoittees-
sa: www.lyyti.in/Punaisen_Ristin_valtakun-
nalliset_valmiuswebinaarit_6948 

Tervetuloa linjoille!

Valtakunnalliset valmiuden webinaarit

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Piirin virtuaalikahvit ja  
osastojen perustamispäivät 
Piiri järjestää 17.11.2020 virtuaalikahvit piirin omien 
synttäreiden kunniaksi. Myös monella osastolla ensi 
vuosi on juhlavuosi. Viereisessä taulukossa on piirin 
nykyisten osastojen perustamispäivät. 
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA 

Punaisessa Ristissä päihdetyötä 
20 vuotta! -juhlaseminaari

Lauantaina 7.11.2020 klo 10.00-16.30

Seminaari järjestetään verkossa, ja se on 
tarkoitettu KAIKILLE SPR:n vapaaehtoisille 
ja SPR:n päihdetyön yhteistyökumppaneille.

Webinaarin ohjelma
10.00 Tervetulosanat / 
  Marja Lehtimäki, 
  SPR, järjestöjohtaja
 Katsaus päihdetyön 20 vuoteen / 
   Kati Laitila, SPR,  
  päihdetyön suunnittelija
 Mitä opittiin koronakeväästä? /  
  Elina Kotovirta, neuvotteleva  
  virkamies, VTT
 Päihteitä käyttäneestä SPR:n päih 
 detyön vapaaehtoiseksi /  
  kokemusasiantuntija  
  Riikka Tuomi
 Riippuvuuden sosiaalipsykologia /  
  Ilkka Vuorinen, YTM
13.00 Ruokatauko
 Mihin yliannostuksissa kuollaan /  
  Pirkko Kriikku,  
  Oikeuskemisti, FT
 Päihteet ja ensiapu 
 Alkoholi ja kansansairaudet /  
  Tiina Laatikainen, professori,  
  THL, Itä-Suomen yliopisto
 Ajankohtaiset asiat ja päätössanat
16.30  Seminaari päättyy

Ilmoittautumislinkki:  
www.lyyti.in/paihdetyo20vuotta 

Lisätietoja: https://vapaaehtoiset.punai-
nenristi.fi/event/9248

Marraskuu 
vko 45 Järjestötiedote 4/2020 ilmestyy
 Ehkäisevän päihdetyön viikko
3.11. Teams Free -koulutus osastoille 
 (ruotsiksi)
5.11. Piirin webinaari / valmiusteema
(7.11. Ensihuollon peruskurssi, Turku)
(7.11. Punaisessa Ristissä päihdetyötä  
 20 vuotta! -juhlaseminaari)
(9.11.  Teams Free -koulutus  
 osastoille)
(13.11. Tapaturmapäivä)
(16.11. Paperittomat-webinaari)
17.11. Piirin 85-vuotisvirtuaalikahvit
19.11. Piirin hallitus
21.11. Piirin valmiustoiminnan 
 seminaaripäivä
24.11. Digitärskyt
(25.11. Henkisen tuen webinaari)
26.11. Vapepa-maakuntatyöryhmä
28.11. Lounaisrannikon Vapepa-semi 
 naari ja Vapepa-foorumi
 
Joulukuu 
(1.12. Maailman AIDS-päivä)
1.12. Pj-foorumi, Teams
2.12. Tietosuojakoulutus osastojen  
 tietosuojavastaaville
3.12. Piirin webinaari / Tulevaisuus- 
 näkökulma Juha Heikkala
4.12. Jouluglögit
(14.12. Rasismi koskettaa -webinaari)
 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakun-
nallinen, järjestelyvastuu keskustoimis-
to tai muu piiri) 
Vapepan paikallistoimikuntien järje-
stämät koulutukset tulevat nettiin www.
vapepa.fi 

Tapahtumakalenteri
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM 
 
 
Sakari Kaasinen 1948–2020
Mietoisten osaston pitkäaikainen puheenjoh-
taja Sakari Kaasinen menehtyi syyskuussa 
vakavaan sairauteen. Sakari oli osaston 
pidetty keulahahmo, jonka uuttera työ on 
jättänyt vahvan jäljen osaston toimintaan ja 
perinteisiin.

Sakari liittyi osaston toimintaan syk-
syllä 1996, ja tuli heti seuraavana vuonna 
valituksi varapuheenjohtajan toimeen. 
Puheenjohtajaksi hänet valittiin vuonna 
1998. Tässä tehtävässä hän ehti vaikuttaa 
yhteensä 11 vuotta, varapuheenjohtajana  
3 vuotta sekä keräysjohtajana 14 vuotta.

Vielä puheenjohtajakausiensa jälkeenkin 
Sakari jatkoi monta vuotta osaston halli-
tuksessa ollen se turvallinen olkapää, jonka 
tietämykseen, tarkkuuteen ja osaamiseen 
saattoi aina luottaa.

Sakari suhtautui SPR:n paikalliseen toimin-
taan suurella sydämellä kehittäen sitä monin 
eri tavoin. Hän näki jo varhain alueellisen 
tarpeen ystävätoiminnalle, ja huolehti myö-
hemmin siitä, että myös rintamaveteraa-
nien ja heidän leskiensä avuntarpeet tulivat 
kartoitetuiksi.

Kehityksen yhtenä tärkeänä elementtinä 
toimi uudenlainen yhteistyö alueen eri toi-
mijoiden välillä. Tässä suureksi avuksi oli 
Sakarin aktiivisuus sekä laaja kontakti-
verkko. Ystävätoiminnan käynnistyessä SPR 
sai kunnan hyvinvointiverkostossa entistä 
selkeämmän ja näkyvämmän roolin.

Sama määrätietoisuus ja positiivinen ote  
heijastuivat myös keräystyöhön, jossa 
tavoitteet asetettiin korkealle - ja ne useim-
miten myös saavutettiin.

Paikallistason toiminnan ohessa Sakari vai-
kutti Varsinais-Suomen piirin hallituksessa 
sekä piirin Ohjelma- ja kehitysvaliokunnassa. 
Hänelle myönnettiin vuonna 2018 SPR:n 
hopeinen ansiomitali.

Sakaria jäivät kaipaamaan perhe, sukulai-
set ja ystävät sekä laaja joukko tuttavia niin 
Punaisen Ristin kuin muidenkin yhdistysten 
toiminnassa.

Punaisen Ristin Mietoisten osasto
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PIIRIN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Piirin hallitus on kokouksessaan 
18.9.2020 päättänyt mm:
- merkitä tiedoksi toiminnanjohtajan 
katsauksen
- merkitä tiedoksi toimikuntien kokouk-
sissa esillä olleet asiat
- merkitä tiedoksi turvapaikanhakjoi-
den vastaanoton ja SPR Turun vas-  
taanottokeskuksen tilanteen
- päivittää piirin työjärjestyksen
- valita piirin toimikuntien puheenjoh-
tajat
- valita piirin toimikuntien jäsenet alka-
neelle yleiskokouskaudelle
- valita piirin hallituksen ja toimihenki-
löiden kummialueet ja kummiosastot
- merkitä piirin talouskatsauksen 
1-7/2020 tiedoksi
- merkitä tiedoksi väliarvioinnin Punai-
sen Ristin koronapandemian tehtävistä
- merkitä tiedoksi Koju-kierrätys- 
myymälätoiminnan valmistelun tilan-
teen
- esittää toiminnanjohtaja Kalle-Pek-
ka Mannilan edustamaan SPR:n Var-
sinais-Suomen piiriä Varsinais-Suo-
men yhteistyöryhmä järjestöjaostossa 
1.11.2020 lähtien
- hyväksyä suunnitelman piirin halli-
tuksen kokousaikatauluksi ja niiden  
teemoiksi vuonna 2021 
- hyväksyä SPR Uudenkaupungin ja 
Vehmaan osastojen yhdistymisen 
1.1.2021 alkaen 
- hyväksyä pankkitilien käyttöoikeuk-
sien päivitykset

Piirin hallituksen päätöksiä

Hallinto- ja taloustoimikunta
Leiwo Kaisa, pj Kaarina-Piikkiö
Heino Lasse  Nousiainen
Hoikkala Rauno Salo
Laaksonen Pentti Karjala
Rahunen Pekka Salo
Rajaniemi Alpo Turku
Salmio Marja-Helena Kaarina-Piikkiö
Stenberg Markku Turku
Kallioinen Karoliina, sihteeri  

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta 
Tolppanen Timo, pj Masku
Ekman Terhi-Maria Turku
Järvinen Tanja  Turku
Lyytinen Minna Ruissalo
Muurinen Tuula  Turku
Ojala Arja   Uusikaupunki
Parmi Katja  Salo
RajalaaksoKaisa Ruissalo
Sivonen Riikka Kaarina-Piikkiö
Rautanen Minna, sihteeri 
 
Järjestötoimikunta  
Reinholdt Ilse, pj Ruissalo
Kinnari  Annukka Salo
Kirjavainen Pipsa Turku
Nummela Piritta Masku
Ratsula Stiina  Sauvo-Karuna
Tolonen Anja  Naantali
Vihervä Esko  Kaarina-Piikkiö
Vira Anu  Mynämäki
Lehtimäki Sirpa, sihteeri 

Lapsi- ja nuorisotoimikunta  
Saarela Eliisa, pj Kaarina-Piikkiö
Henriksson Sofia Kaarina-Piikkiö
Holmström Anni Turku
Lylyharju Laura  Salo
Pihlajamaa Pessi Kaarina-Piikkiö
Rytkölä Anni  Aurajoki
Väliheikki Viivi Turku
Jalonen Elina, sihteeri 
  
Valmiustoimikunta
Lehtimäki Kati , pj Paimio
Holtti Tuula   Kaarina-Piikkiö
Nisso Aurora  Kaarina-Piikkiö
Ollikainen Hanna  Mynämäki
Raita Petri  Turku
Salonen Riitta  Salo
Tiitta-Nieminen Tarja Raisio
Valjakka Aleksi Turku
Vilpo Mika  Turku
Virtanen Tommi, sihteeri 

Toimikuntien kokoonpanot
 
Piirin hallitus valitsi syyskuun kokoukses- 
saan toimikuntien jäsenet alkaneelle yleis-
kokouskaudelle.
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TAPAHTUMAKALENTERI

Tammikuu 
8.1. Järjestötiedotteen 1/2021 materiaali piiritoimistoon
14.1. V-S Vapepa-maakuntatyöryhmä
vko 3 Järjestötiedote 1/2021 ilmestyy
22.-24.1. Valtakunnalliset kouluttajapäivät
31.1. Ansiomerkkien haku päättyy
 
Helmikuu 
4.2. Piirin hallitus
6.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutuswebinaari (kt)
11.2. 112-päivä
14.2. Ystävänpäivä
 Maakunnallinen valmiuskokous (pj:t, Va.yhdysh., alueyhdyshenkilöt)
 
Maaliskuu 
6.3. Ajankohtais ja johtopaikkakoulutus (Vapepa)
15.-20.3. Rasisminvastainen toimintaviikko
17.3. V-S Vapepa maakuntatoimikunta
19.3. Järjestötiedotteen 2/2021 materiaali piiritoimistoon
19.-21.3. Valmiuskouluttajien sisältöosa (kt)
21.3. YK:n rasisminvastainen päivä
25.3. Piirin hallitus
vko 13 Järjestötiedote 2/2021 ilmestyy
 Kotimaan apu ja valmiussuummittelu 1
 Kotimaan apu ja valmiussuummittelu 2
 
Huhtikuu 
7.4. WHO:n maailman terveyspäivä
 Kotimaan apu ja valmiussuummittelu 3
10.4. Valmiustoimikunnan seminaari
17.4. Piirin vuosikokous
22.4. V-S Vapepa maakuntatyöryhmä
 Kotimaan apu ja valmiussuummittelu 4
 
Toukokuu 
3.-9.5. Punaisen Ristin viikko
(3.)7.-8.5. Vellamo-harjoitus (VS pelastuslaitos)
20.5. Piirin hallitus
 
Kesäkuu 
  
 
Heinäkuu 
 Kesäkumikampanja
 
Elokuu 
13.8. Tapaturmapäivä
13.8. Järjestötiedotteen 3/2021 materiaali piiritoimistoon
vko 34 Järjestötiedote 3/2021 ilmestyy
 Maakunnallinen valmiuskokous (pj:t, Va.yhdysh., alueyhdyshenkilöt)
 

Tapahtumakalenteri 2021
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TAPAHTUMAKALENTERI

Syyskuu 
4.-5.9. Vapepa-ajankohtaispäivät ja VAK-tydennyskoulutus  
  (VS, SK, Häme)
9.9. V-S Vapepa maakuntatyöryhmä
12.9. Maailman ensiapupäivä
15.9. Ansiomerkkien haku päättyy
17.-18.9. Piirin hallitus ja seminaari
23.-25.9. Nälkäpäivä
26.9. Ensihuolto- ja etsintäharjoitus Kuisma
 
Lokakuu 
9.10. Piirin toiminnan kehitys- ja suunnittelupäivä
13.10. V-S Vapepa maakuntatoimikunnan kokous
23.10. Valmiusseminaari (Ajankohtaisaihe)
29.10. Järjestötiedotteen 4/2021 materiaali piiritoimistoon
31.10. Ansiomitalien haku päättyy
 
Marraskuu 
vko 45 Järjestötiedote 4/2021 ilmestyy
13.11. Ensihuollon peruskurssi, Turku
18.11. Piirin hallitus
 
Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä
2.12. V-S Vapepa maakuntatyöryhmä
10.12. Glögit
 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnallinen, järjestelyvastuu keskustoimisto  
tai muu piiri) 
Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 
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KOULUTTAJAESITTELYT

Vapaaehtoiskouluttajia Varsinais-Suomessa
-humanitaarinen oikeus (IHL)

IHL-kouluttaja Markku Nikulainen

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), päihdetyö, terveystieto ja terveyden edistäminen (nro 2/2020) ja osastoviestintä ja 
henkinen tuki 3/2020. 
 
Kouluttajille esitetyt vapaamuotoiset kysymykset:  
- Kuvaus itsestä ja toiminnasta vapaaehtoisena 
- Kuvaus koulutuksista, joita voit kouluttaa vapaaehtoisille 
- Muita ajatuksia ja kehittämisideoita

IHL-kouluttajia ovat myös

 * Juudit Hurtig 
 * Hanna Lehto 
 * Kaj Åsten

Olen vuoden 2015 syyskuussa eläkkeelle jäänyt poliisi. Suomessa 
tein virkaurani KRP:ssä ja sinä aikana olen ollut 8,5 vuotta eri kan-
sainvälisten yhteisöjen (YK, EU) palveluksessa pääasiassa sotari-
kos- ja terrorismirikosten tutkijana Lähi-Idässä ja Balkanilla.  
 
Eläkkeelle jäätyäni syksyllä 2015 aloitin SPR:n vapaaehtoisena tur-
vapaikanhakijoiden auttamiseksi.

Kävin Humanitaarisen oikeuden perus- ja jatkokurssit 2016 syksyllä 
ja kouluttajaksi kouluttauduin syksyllä 2017 jonka jälkeen olen ollut 
IHL kursseilla yhtenä kouluttajana.

Koulutuskokonaisuuksia ovat IHL yleisesti, ja erityisesti sota- 
rikokset. Sisältö ja kesto riippuu kohderyhmästä, mutta minimi 
1,5 tuntia.

* markku.nikulainen@gmail.com
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KOULUTTAJAESITTELYT, SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

IHL-kouluttaja Jari Vuorijoki

Olen 48 vuotias oikeustieteen lisensiaatti. Toimin Punaisen Ristin 
vapaaehtoisena IHL-kouluttajana ja ensiapupäivystäjänä sekä 
VAPEPAn hälytysryhmissä.

Punaisen Ristin kouluttajana olen ollut lyhyehkön aikaa, mutta kou-
luttamisesta minulla on aiempaa kokemusta. Olen kouluttanut myös 
Teams-ympäristössä.

Olen kouluttanut aiheista Punaisen Ristin merkin käyttö, ihmisoi-
keudet ja lyhyt johdatus sodan oikeussääntöihin (suojattavat koh-
teet ja henkilöt sekä perusperiaatteet). 
 
Koulutusten kestoa pystyy muuttamaan tarvittaessa ja esitykset 
pystyy pitämää etänä.

Toiveena on, että jossain määrin voisi olla tälläkin hetkellä lähita-
paamisia turvallisissa tiloissa. 

*jari.vuorijoki@gmail.com

Sidosryhmäyhteistyö on tärkeä osa järjestöjen toimintaa. Valmiusjärjestöjen tärkeimpiä ul-
koisia sidosryhmiä ovat viranomaiset. Osana uuden toiminnanjohtajan Kalle-Pekan Manni-
lan perehdyttämistä olemme vierailleet tapaamassa kaikkia keskeisiä viranomaistahoja Var-
sinais-Suomessa. 

Tiistaina 27.10. tavattiin Länsi-Suomen merivartiostön komentaja Marko Tuominen, apu-
laiskomentaja Kimmo Ahvonen ja Meripelastuskeskuksen (MRCC) päällikö Mika Möttönen 
(kuvassa takana oikealla).

Sidosryhmäyhteistyö

R
oosa S

eligson
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

SPR Uudenkaupungin osastossa otettiin ko-
ronan myötä käyttöön Teams Free eli maks-
uton Teams mahdollistamaan etätoiminnan 
järjestämistä. Teams on mahdollistanut li-
säksi kokoustamisen osaston vapaaehtois-
ten kesken. 

Ensiapukoulutusta etänä

Korona-aika on tuonut muutoksia toiminta-
an. Olemme toteuttaneet nyt ensimmäisen 
kerran ensiapukoulutusta webinaarina. Ko-
kemukset olivat yllätykseksemme melko po-
sitiivisia puolin ja toisin. Pidin kurssin hen-
kilöille, joille olin pitänyt ensiapukoulutusta 
aiemminkin, joten tunsin heistä useimmat 
jo entuudestaan. 

Kouluttaminen tuntui välillä yksinpuhelul-
ta, koska mikrofonit ja kamerat piti olla sul-
jettuna paremman yhteyden turvaamiseksi.  
Koulutuksen alussa toki avasimme kamerat 
ja mikrofonit hetkeksi toivottaaksemme ka-
ikki tervetulleiksi koulutukseen. Näin teim-
me myös lopussa palautteen antoa varten.   
 
Koulutus toteutettiin kahtena aamupäivänä 
klo 9.00-12.15  ja pidimme kaksi minitaukoa 
sopivissa kohdin. Kertaajat saivat päivitet-
tyä EA I:n  ja muiden kanssa jatkamme lä-
hipäivällä vuonna 2021 koronatilanteen sal-
liessa.

Harjoituksetkin onnistuivat ruudun 
välityksellä

Koulutuksessa on tärkeää olla interaktiivisia 
kertaustehtäviä esim. avainsanojen ja luku-
jen merkityksien avaamista.  
 
Lähetin etukäteistehtävän sähköpostil-
la, joka käytiin sitten yhdessä läpi. Tyyny 
oli hyvä apuväline paineluelvytyksen har-
joittelussa ja samalla harjoitus toimi tauko-
jumppana. Oikean painelupaikan jokainen 
etsi omalta rintalastaltaan ohjatusti. Kyl-
kiasentoon kurssilaiset asettautuivat itse 
kukin koneensa ääressä sanoin ja kuvin 
ohjattuna. 

Ensiapukoulutusta webinaarina  
- kokemuksia SPR:n Uudenkaupungin osastosta

Muiden ensiaputaitojen kohdalla katsottiin 
videoita ja kotitehtäväksi jäi esim. painesi-
teen teko tilapäisvälinein jollekin lähipiirissä 
olevalle. Hyperlinkkien kautta sain animaa-
tiot toimimaan, mutta ääni puuttui kurssi-
laisilta. Kerroinkin heille omin sanoin kaikki 
tärkeimmät asiat. Kehotin osallistujia myös 
tarkistamaan työpaikan ensiapuvälineet ja 
tutustumaan niihin.

Kuvan harjoitusta emme voineet toteut-
taa Teamsin kautta, mutta toivottavasti pian 
voimme jälleen järjestää lähiopetusta.  
 
Etäyhteyksien avulla saamme kuitenkin nyt 
korona-aikanakin järjestettyä toimintaa. 

Teksti:  
Elina Männistö, ETK 
SPR Uudenkaupungin osasto
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA 

Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen 
osa joulun odotusta. Tämän vuoden 
kalentereissa näkyy Raimo Partasen ja 
Martta Wendelinin kuvitus. Kalentereita 
on lähetetty noin 100 000 kotiin. Kalenterin 
suositus hinta on 12 € ja sen voi voi ostaa myös 
verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi tai  
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
myynti@punainenristi.fi.

Lahjavinkki: Punaisen Ristin  
Vaikuttava lahja
Ostamalla Vaikuttavan lahjan annat 
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa 
olevalle. Lahjalla viestit välittämisestä ja 
halustasi auttaa. Suosituimmat Vaikuttavat 
lahjamme ovat Puhdasta vettä lapselle 
vuodeksi (15 €) ja Ystävä yksinäiselle (25 €).  
Verkkokaupasta löytyy lisää Vaikuttavia lahjoja 
ja myös joulukortit, joilla ilahdutat sukulaisia, 
ystäviä ja naapureita.

Lisätietoja: Punaisen Ristin myyntipalvelu, p. 
020 701 2211

Kalenteri tuo joulun odotuksen

Sunnuntaina 6.9.2020 Turussa järjestettiin 
tiettävästi Suomen ensimmäinen eläinavus-
teinen hiljentymisen retriitti.

Turun seudun henkisen tuen vapaaehtoi-
set pääsivät ensimmäisenä testaamaan 
Metsäkylän ratsastustilalla järjestettyä Py-
hän Fransiscus Assisilaisen eläinavusteista 
retriittiä.

Retriitin vetäjänä toimi Turun seudun henki-
sen tuen ryhmän jäsen Kaija Ikäheimo yh-
dessä Päivi Vuorilehdon kanssa Turun ja 
Kaarinan seurakunnasta.

Retriitti antoi osallistujille mahdollisuuden 
hiljentymiseen upeassa luonnossa, eläinten 
ympäröimänä ja mahdollisuuteen halutessa-
an kahdenkeskisiin keskusteluihin, sekä Kai-
jan upean taiteen äärellä. 

Kiitos että saimme olla mukana!

Eläinavusteinen  
hiljentymisen retriitti
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YRITYSYHTEISTYÖ

• AA-Pintarakennus Oy
• Aboa Venture Manage-

ment Oy
• AC & Heating System Oy
• Adecco Finland Oy/ 

Adecco Turku
• Akseli Kiinteistö- 

palvelut Oy
• Alleron Oy
• Arwina Oy
• Asianajotoimisto Aura  Oy
• Aspro Oy
• Auramarine Oy Ltd
• Auran Apteekki
• Avoin yhtiö Raimo ja Anne 

Saarinen
• Bayer Oy
• Beiersdorf Oy
• Bistro Tuote
• Bright Finland Oy
• Brighthouse  

Intelligence Oy
• Cleantime Oy
• Ekosata Oy
• Electro Optical Systems 

Finland Oy
• Ellego Powertec Oy
• Enertest Oy
• Esko Gustafsson Oy
• Euromaski Oy
• Finnfeeds Finland Oy
• Finnparttia Oy
• Flisap Oy
• FläktGroup Finland Oy
• Focusplan Oy
• H. Lundbeck Oy Ab
• Haka-Kone Oy
• Haloila M Oy
• Hannumet Oy
• Heinoja Oy
• Helin Arvi Oy
• Hidex Oy
• Hifimesta Oy
• HMU-tekniikka Oy
• Holiday Club Caribia
• Hotelli Aquarius /  

Ka-Bir Oy 
• Insinööritoimisto  

Suunnittelukide Oy
• Internetstores GmbH /  

Bikester
• J & M Launokorpi Oy
• Jaakkoo-Taara Oy
• Janne Salo Oy
• JMJping Oy

• Julkisivukonsultointi JK Oy
• Jäkärlän Huolto Oy
• Kaarinan Eläinlääkäri- 

asema Oy
• Kaarinan Lukko
• Kaarinan Trimet Oy
• Kaefer Oy 
• Kankareen Paalutus Oy
• Kantrimuna Oy
• Kaukora Oy
• Keskusautohalli 
• Khimaira Oy
• Konepaja A Vanne
• Koneurakointi  

J. Fonsell Oy
• KPL Rakentava Oy
• KSP Kaarina Oy
• Kuljetusliike Ajalin
• Kuljetusliike  

J&T Pajunen Oy
• Kuljetusliike S Kakko
• Kuntoutus- ja hyvinvointi-

keskus Variaatio Oy
• Laitilan Puhelinosuuskunta
• Lasi-Liski
• Leadout Oy
• Lean5 Europe Oy Ltd.
• Liedon Osuuspankki
• Liedon Tili- ja Kiinteistö-

palvelu
• Lintex Nordic Group
• Loimaan 1. apteekki
• Loimaan Rautia  

K-Maatalous
• LSAB Suomi Oy
• Lukkotaiturit Oy
• LVI-Eristys Murto
• Lyyti Oy
• LähiTapiola Varsinais- 

Suomi Keskinäinen  
Vakuutusyhtiö

• Lännen Tekstiilihuolto Oy
• Lääkäriasema Eurolääkärit
• Maanrakennus Hannu 

Vuori Oy
• Maanrakennus L&J Vuola
• Maanrakennus Marela Oy
• Auranmaan Osuuspankki 
• Mastermark
• Mastermark Brands
• Matka-Autot
• Mausteaitta Oy
• Me Group Oy Ab Ltd
• Mepratuote Oy
• Meyer Turku Oy 

• Moosedog Oy
• MPS Career Turku
• Muna Foods Oy
• Muovitech Finland Oy
• MV-tuotteet Oy
• Naantalin Energia Oy
• Naantalin Neliöt Oy 
• Navielektro Ky
• NCAB Group Finland Oy
• Net-Foodlab Oy
• Nextfour Group Oy
• Noratel Finland Oy
• Northern Works Oy
• Nostopalvelu Simola Oy
• Nurmen Sora
• Octomeca Oy
• Oripään Osuuspankki
• Ortomat Herpola Oy
• OSG ViestintäOy
• Painotalo Painola
• Palovuoren Kivi Oy
• Pansion Apteekki
• PC Pinus Oy
• Perhekoti Amanda Oy
• Pietiko Oy
• Piikkiö Works Oy
• Praktia Oy Ab
• Protopaja Oy
• Pukkila Oy Ab
• Pureva Oy Ab
• Pöytyä II Kyrön Apteekki
• R&M Ship Technologies 

Finland Oy
• Radiometer Turku Oy
• Rakennus-Salama Oy
• Rannikkoseudun  

Asennus Oy
• Rautarakenne S Lipponen
• Ravantit Oy
• Ravintola Hus Lindman 
• Röchling Rimito Plast Oy
• Saaristomeren  

ruoppaus Oy
• Salon Aluesähkö Oy
• Salon Leinotilit Oy
• Salon Mikrosaha Ky
• Sandvik Mining and 

Construction Oy
• Santerfood Oy
• Scandic Plaza
• Sepät Oy
• SerenusKodit Oy
• Sicutec Oy
• Sisustus-Nummi
• Sky-Media Oy

Varsinais-Suomen piirin yrityskannatusjäsenet 2020
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YRITYSYHTEISTYÖ  

• SME Elektro-Group Oy
• Steel Master Finland Oy
• Suikkilan Lämpö Oy
• Suomen Terveystalo Oy/ 

Terveystalo Turku Pulssi
• Suomen Turvakauppa Oy
• T. Laitiomäki Oy
• Taivassalon Apteekki
• Talotekniikka Forsblom Oy
• Tarvasjoen Teräsovi Oy
• Teho-Turve Oy
• Teknotoimi Oy Autokiila
• Teroitusliike Teho Oy
• Terramare Oy
• THV Turvapalvelut Oy
• Tietoaika Oy
• Tilitoimisto Lahti Oy
• Triopak Oy
• Turku Energia
• Turun 10. Martin Apteekki

• Turun 18. Hirvensalon  
Apteekki

• Turun Elementtiasennus
• Turun Kansallinen  

Kirjakauppa
• Turun Kone-Rent Oy
• Turun Osuuskauppa
• Turun Sanomat
• Turun Seudun  

Osuuspankki
• Turun Talohuolto Oy
• Turun Vapaavarasto
• Turun VII Aura-Apteekki
• Turun Yliopiston  

Ylioppilaskunta
• Turvatekijät Oy
• Uudenkaupungin 2.  

Apteekki
• Vakka-Suomen Puhelin Oy
• Vallox Oy

• Valmet Technologies Oy 
• Varsinais-Suomen Auto- 

Center Oy
• Veljekset Kanttikoski Oy
• Wenda Oy
• Westas Raunio Oy 
• Vetman Oy
• Vilomix Finland Oy 
• Virte-Metalli Oy
• Vuola Trucks and  

Trailers Ky
• Yara Suomi Oy
• Ykkösmuovi Oy
• Ylitalo Oy,  

kauppapuutarha
• Yläneen Osuuspankki

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyö-
kumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:
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Ilo, toivo ja luottamus
Uudessa toimintalinjauksessa korostu vat 
Punaisen Ristin perustehtävät. Mitä linjaus 
tarkoittaa sinun osastossasi?

Punaisen Ristin yleiskokous päätti syyskuun 
alussa, että keskitymme seuraavien kolmen vuo-
den ajan auttamisvalmiuden vahvistamiseen, 
yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen ja inhi-
millisten arvojen puolustamiseen. 

Tämä päätös kertoo siitä, että olemme yhä vah-
vasti perustehtävämme äärellä: tarjoa massa 
vapaa ehtoista apua hädän hetkellä ja puhu-
massa niiden ihmisten puolesta, jotka eniten 
tukea tarvitsevat. 

Emme kuitenkaan elä samassa maailmassa kuin 
Punaisen Ristin alkumetreillä. Meitä haastavat 
muutosten nopeus ja ilmastokriisi, joka vaikut-
taa sekä globaaleihin katastrofeihin että arki-
siin toimintatapoihin. Jotta pystymme toimimaan 
muuttuvassa maailmassa, vahvistamme vapaa-
ehtoisten johtamista ja osaamista, kehi tä mme 
digitaalisia toimintatapoja ja tuemme uusien aut-
tajien pääsyä joukkoomme.

Toimintalinjaus toteutuu osastossa
Toimintalinjauksen ydinasiat – ilo, toivo ja luot-
tamus – välittyvät sekä meillä että maailmalla 
vapaaehtoisten kautta. 

Siksi juuri sinä olet vapaaehtoisena Punaisen 
Ristin työn ytimessä. Vapaaehtoisena annat toi-
voa vaikeassa tilanteessa elävälle ihmiselle ja 
vah vistat ihmisten luottamusta toisiinsa. Tärkeää 
on, että saat auttamisesta ja yhdessä tekemi-
sestä myös iloa.

Uusi toimintalinjauskausi onkin jokaiselle osas-
tolle hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, mitä toi-
mia omalla paikkakunnalla tarvitaan seuraavien 
kolmen vuoden ajan, jotta ilo, toivo ja luottamus 
vahvistuvat. Kuka apuamme tarvitsee ja miten 
vastaamme avun tarpeeseen? Miten vapaaehtoi-
set voivat ja miten kannustamme uusia ihmisiä 
joukkoomme?

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä
Punaisen Ristin toimintalinjauksesta päätet-
tiin tänä vuonna aivan uudella tavalla. Kokoon-
nuimme yleiskokoukseen yhteensä kah delle toista 
alueelliselle kokouspaikalle, joiden välillä oli 
etäyhteys. 

Osallistujat sopeutuivat uuteen tilanteeseen hie-
nosti: puheenvuorot pidettiin kameroiden väli-
tyksellä, äänestykset hoidettiin kännykällä. 
Vaikka olimme kaukana toisistamme, tekemi-
sestä huokui yhteisöllisyys. 

Poikkeukselliset järjestelyt kertovat siitä, että 
pystymme toimimaan yhdessä joustavasti silloin, 
kun uusia ratkaisuja tarvitaan. Valmius on kaik-
kien yhteinen asia ja ennen kaikkea asenne. 

Samaa asennetta tarvitaan nyt, kun olemme 
muuttamassa toimintalinjauksen päätöksiä  
todeksi. Toiminnan suunnittelu vaatii nyt monelta 
osastolta tavallista enemmän joustavuutta ja 
kykyä nähdä uusia ratkaisuja. 

Kiitos sinulle, että olet vapaaehtoisena mukana 
etsimässä näitä ratkaisuja ja rakentamassa iloa, 
toivoa ja luottamusta ympärillesi.

 
Kristiina Kumpula  
Pääsihteeri 
Suomen  
Punainen Risti

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 Marja Keränen, aineistot@punainenristi.fi 
Piiritiedotteen toimitus: SPR Varsinais-Suomen piiri  Taitto: Sirpa Lehtimäki, sirpa.lehtimaki@redcross.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 tunnus.  
Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. 
Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet 
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 osasto materiaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

M
ari Vehkalahti
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Punaisen Ristin yleiskokous pidettiin 5. syys-
kuuta koronatilanteen vuoksi täysin uudella 
tavalla: osallistujat kokoontuivat 12 eri koko-
uspaikkakunnalle, joiden välillä oli etäyhteys. 
Kokousta johdettiin Vaasasta käsin.

Yleiskokous valitsi Punaisen Ristin uudeksi 
puheenjohtajaksi työelämäprofessori Elli 
Aaltosen. Järjestön hallituksen uusiksi 
vara puheenjohtajiksi valittiin Ann-Mari 
Audas-Willman Vaasasta, Laura Musta 
Helsingistä ja Harri Virta Kaarinasta.

Hallituksen jäsenet vuosina 2021–2023  
ovat Outi Forsblom Tikkalasta, Harri  
Joki ranta Seinäjoelta, Katja Kuusela 
Espoosta, Marju Pihlajamaa Punka  laitu-
melta, Jarno Rasinkangas Oulusta ja 
Ruut Rissanen Tampereelta. Valtuuston 

YLEISKOKOUS 5.9.2020

Yleiskokouksessa valittiin luottamusjohto ja 
hyväksyttiin toimintalinjaus

puheen johtajaksi valittiin Otto Kari 
Helsingistä. 

Uusi toimintalinjaus: Punainen Risti 
tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa 
luottamusta
Syyskuisessa yleiskokouksessa päätettiin, että 
järjestö keskittyy auttamisvalmiuden kehittä-
miseen, inhimillisten arvojen vahvistamiseen 
ja yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen vuosina 
2021–2023. Kokouksessa päätetty toimintalin-
jaus ohjaa Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja 
työntekijöiden yhteistä työtä seuraavien kol-
men vuoden ajan.

Tutustu toimintalinjaukseen ja  
henkilö valintoihin RedNetissä > 
Yleiskokous 2020 > Luottamushenkilövalinnat

Punainen R
isti Varsinais-S

uom
en piiri

K
atja Tähjä

Linus Lindholm
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hanki-
taan vähävaraisille lapsiperheille 
ruoka lahjakortteja, joilla voi ostaa 
syömistä joulupöytään. Keräystavoite 
tänä vuonna on 1 050 000 euroa, jolla 
voidaan jakaa 21 000 lahjakorttia. 
Tänä vuonna lahjakortin arvo on 50 
euroa. 

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti 
yhdessä Ylen Puoli seitsemän -ohjelman, 
Yle Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 
Keräyksen kaupallisina partnereina ovat 
K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl. 

Keräys alkaa torstaina 19.11.2020 ja jatkuu 
jouluaattoon asti. Tämän vuoden keräysta-
voite on 1 050 000 euroa.

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella loka-
kuussa ja ne toimitetaan MLL:n keskustoi-
mistolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin 
osoitteisiin viikoilla 45–46.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit 
yhteistyökumppaneiden eli kunnan sosiaali-
toimen, maahanmuuttopalveluiden, neuvo-
loiden, seurakuntien diakoniatyön tai muun 
yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto tilasi 
kortit itselleen on tärkeää, että kortit toi-
mitetaan hyvissä ajoin kumppaneille, jotta 
kortti ei jää matkan tai muiden joulukiireiden 
vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on voimassa 
7.–31.12.2020.  

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi 

• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli) 

• Lisätietoja piiritoimistosta ja  
joulumieli@punainenristi.fi 

 
HUOM.!  
Käykää tarkkaan läpi korttien jako-ohjeet.

Hyvä Joulumieli -keräys on  
ajankohtaisempi kuin koskaan

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla 
näkyvyyttä paikkakunnilla 
koronatilanteen salliessa
Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä järjes-
tämään yhteisen Hyvä Joulumieli -tapahtu-
man, jos koronatilanne sen sallii. Tapahtuma 
tuo näkyvyyttä ja lipaskeräys varoja. 
Tapahtuman voi järjestää keräysaikana ja 
myös media kannattaa kutsua paikalle. 

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
ja materiaalia löytyy RedNetistä (Hyvä 
Joulumieli).

Lisätietoja:  
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

Viestinnän asiantuntija  
Mari Mäkinen, p. 040 664 7779

www.hyvajoulumieli.fi

KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Soita  0600 16555  (10 € + pvm/mpm)
Lähetä tekstiviesti HJM20 numeroon 16499 (20 €)
Lähetä tekstiviesti HJM30 numeroon 16499 (30 €)

LAHJOITA
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PUNAISEN RISTIN JOULUKAHVILAT JA VOIMAVARAKAHVILAT

Jos koronatilanne sallii, Punaisen Ristin jou-
lukahvilat tuovat jälleen iloa seuraa kaipaa-
ville. Tunnelmasta nauttivat myös kahviloita 
pyörittävät vapaaehtoiset.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestä-
mät joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle 
toivottu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä 
tuntuvien joulun juhlapyhien keskellä. 

Joulukahvilat tarjoavat yksin eläjille tai muu-
ten jouluna seuraa kaipaaville mukavan 
tilaisuuden viettää aikaa muiden seurassa. 
Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat lämpi-
mät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset kehuvat 
joulukahviloiden tunnelmaa
Joulukahviloissa on aiempina vuosina ollut 
järjestäjien mukaan leppoisa meininki. 
Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että 
vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna. 
Tänä vuonna ystävätoiminnan yhteistyö-
kumppani tavarataloketju Tokmanni tukee 
joulukahviloita taloudellisen tuen muodossa.

Saadakseen avustusta osaston tulee 
ilmoittaa kahvilasta ennakkoon ja rapor-

Poikkeuksellisena aikana monessa osas-
tossa kaivataan palauttavaa ja innostavaa 
vertaistoimintaa. 

Voimavarakahvila kannattaa ottaa osaksi 
jo suunniteltuja toimintaryhmäkohtaisia 
tapaamisia. Kahvila kestää 2–3 tuntia, mutta 
materiaalista voi myös valita vain yhden tai 
kaksi harjoitusta. Kerran järjestettävän kah-
vilan ja harjoitusten vetäjäksi sopii henkisen 
tuen vapaaehtoinen, vastuuvapaaehtoinen 
tai aiheesta muuten innostunut. 

Avustusta (300 euroa / osasto) voi 
hakea osastoittain Hyväpäivä-avustusten 
kautta. Avustuksia tullaan myöntämään vuo-
den 2020 loppuun saakka, mutta kahvilan 
toteutus voi olla kevättalvella 2021.  

Jouluna ei tarvitse olla yksin

Hae tukea ja pidä osastossa voimavarakahvila

toida tapahtuman jälkeen. Tuki makse-
taan kuluja vastaan ja se voi olla enintään 
200 euroa. Kahvilaa kannattaa mainostaa 
mm. paikallisen Tokmannin ilmoitustaululla. 
Ilmoituspohjia löytyy RedNetistä.

– Nyt on hyvä aika kutsua vapaaehtoisia 
mukaan järjestelyihin. Moni heistäkin kai-
paa tekemistä pitkiin pyhiin. Myös uusia 
vapaaehtoisia voi löytyä tätä kautta, kannus-
taa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta.

Jos paikallinen koronatilanne on rauhalli-
nen, kahviloita voi järjestää, kunhan huomioi 
viranomaisohjeet ja Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten Turvallisuus- ja hygieniaohjeet. 

Vinkkejä järjestämiseen ja  
ilmoitus pohjat: RedNet > Tieto ja taito > 
Ystävätoiminta > Tapahtumamallit

Koronaohjeet:  
RedNet > Tieto ja taito > Korona 2020

Lisätietoja:  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Tarkemmat ohjeet hakuprosessista sekä 
valmiiksi luotu materiaali voimavarakahvi-
lan sekä etä- että lähitoteutukseen löytyvät 
RedNetistä: 
 
Korona 2020 > Henkinen tuki ja vapaaehtoi-
sena jaksaminen > Voimavarakahvila 

Joonas B
randt
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Ystävänpäivänä meillä on jälleen 
ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää  
voimamme ja nostaa esiin ratkaisuja 
vakavaan yhteiskunnalliseen  
ongelmaan: yksinäisyyteen. 

Ystävänpäivän kampanjan myötä keskuste-
lemme yksinäisyyden kokemuksista ja vai-
kutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään 
ihmiset ympärillään sekä kutsumme kaikkia 
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Loppukiri viestintään 
Kampanja toteutetaan viime vuonna uusi-
tuilla kampanjamateriaaleilla. Materiaaleja 
voi tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta,  
ja niitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti 
erilaisissa tapahtumissa.

Paikallismedia haluaa tarinoita ihmisistä,  
ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. 
Löytyisikö paikkakunnaltanne vielä joku 
avoin ja innokas ystävätoiminnan vapaa-
ehtoinen ystävineen paikallismedian 
haastateltavaksi? 

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat 
osallistua kaikki eli myös osastot, joilla ei ole 
ystävätoimintaa. Verkkoystävän voi saada 
paikasta riippumatta, joten toiminnasta kan-
nattaa kertoa kaikkialla. Some-viestinnässä 
auttavat keskustoimiston tuottamat valmiit 
materiaalit.

Tapahtumissa esitellään ystävä toimintaa 
ja houkutellaan mukaan uusia ystäviä 
Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän-
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan-
tapahtumat. Korona-tilanne voi rajoittaa 
tapahtumien järjestämistä, mutta valmiste-
lemme parhaillaan vaihtoehtoisia toteutuk-
sia. Keskustoimisto tukee erilaisia malleja 
150 eurolla.

Uudet heti mukaan toimintaan 
Vuonna 2020 saimme kampanjan myötä yli 
3 000 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta 
jättämään meille yhteystietonsa. Siksi tie-
don ja kurssien tarjoaminen on erityisen tär-
keää heti ystävänpäivän jälkeen. Kursseja 
voi markkinoida ystävänpäivätapahtumissa. 
Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty 
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistä-
päin tahansa. Verkkoystävätoimintaan pää-
see mukaan vaikka omassa osastossa ei 
olisikaan ystävätoimintaa. 

Muistakaa tehdä kursseista tapahtumat 
myös Omaan! 

Lue lisää:  
RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä. 

Lisätietoja:  
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 

Viestinnän asiantuntija  
Senni Puustinen, p. 040 589 3414

YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Miltä näyttää ystävänpäivä vuonna 2021?

Joonas B
randt
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• 16.11.2020 Osa 3: Paperittomat –  
ihminen ihmiselle

• 14.12.2020 Osa 4: Rasismi koskettaa

Webinaari järjestetään suomeksi ja 
se on suunnattu kotoutumisen tukena 
toimiville vapaaehtoisille ja muille 
aiheesta kiinnostuneille.

VERKKORYHMÄTOIMINTA JA WEBINAARI OMA PUNAINEN RISTISSÄ

Keskustoimisto ja Länsi-Suomen piiri pilo-
toivat kesällä 2020 yksinäisille suunnattuja 
valta kunnallisia verkkoryhmiä ja kokemusten 
pohjalta on tehty ohjeistukset verkkoryhmä-
toimintaan. Pilotteihin osallistui 28 vapaa-
ehtoista ja 60 osallistujaa ympäri Suomea. 

Webinaarisarjassa ”Ihmisiä ja perheitä 
– meillä ja maailmalla” -sarja pureutuu 
loppuvuoden aikana teemoihin, jotka liit-
tyvät läheisesti Punaisen Ristin toimintaan. 
Ilmoittautuminen avautuu Oma Punaisessa 
Ristissä lähellä webinaarin päivämäärää. 
Kannattaa siis käydä Omassa katsomassa 
lisätietoja ja tulevia tapahtumia. 

Marraskuun puolivälissä puhutaan paperit-
tomuudesta ja joulukuussa syvennytään sii-
hen, miksi rasisminvastainen toiminta on 
tärkeää. 

Näin järjestät yksinäiselle suunnattuja 
verkkoryhmiä

Tule seuraamaan mielenkiintoista 
webinaarisarjaa – merkitse kalenteriin

Ryhmiä perustettiin yhteensä neljä: alle 
18-vuotiaille, 18-29-vuotiaille, työ ikäisille ja 
yli 70 vuotiaille. Kesän kokemukset ovat kan-
nustavia: mukaan lähdettiin innostuneesti 
ja vapaaehtoisista tehtävä oli mielekäs. 
Haasteena puolestaan koettiin se, kuinka 
pitää osallistujat aktiivisina. 

RedNetiin on koottu ohjeita ja vinkkejä 
ryhmä toiminnan järjestämiseksi verkossa. 
Apua saa teknisten alustojen eli Discordin ja 
Microsoft Teamsin käyttöön sekä sisältöjen 
suunnitteluun. Sivuilta löytyy myös materi-
aalia mm. ryhmien mainostamiseen sosiaali-
sessa mediassa. 

Verkkoryhmätoiminnan ohjeet:  
RedNet > SPR Ystävätoiminta  
> Ystävät verkkoryhmissä

Lisätietoja:  
Hankekoordinaattori  
Anja Saksola,  
Länsi-Suomen piiri, p. 040 702 9706 

Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Varpu Salmenrinne, p. 040 352 0772

Joonas B
randt
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Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto 
etsii pääkaupunkiseudulta uusia vapaa -
ehtoisia kiintiöpakolaisten vastaan-
ottoon Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

Punainen Risti huolehtii Suomeen saapuvien 
kiintiöpakolaisten vastaanotosta lento kentällä 
ja osallistuu siihen liittyviin järjestelyihin. 
Järjestö seuraa Maahanmuuttoviraston  
käynnistämien ja IOM:n toteuttamien matka-
järjestelyiden etenemistä, informoi kuntia ja  
Helsinki-Vantaa rajavartiostoa saapuvista 
pako laisista sekä varmistaa, että lento-
kentällä on käytettävissä riittävät tulkki- ja 
vastaanottoresurssit.

Lentokentällä tapahtuvassa vastaanotossa 
Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on merkit-
tävä rooli. Vapaaehtoiset avustavat pako-
laisia lentokenttämuodollisuuksien aikana 
(rekisteröinti), järjestävät ruokailun tar-
peen vaatiessa ja saattavat pakolaiset jatko-
yhteyksille. Vapaaehtoiset ovat tulijoille 
ensimmäinen kosketus suomalaiseen yhteis-
kuntaan. Lentokenttävapaaehtoiset tekevät 
uuteen kotimaahan saapumisen inhimilliseksi 
ja ihmisarvoiseksi, mikä on hyvä ensi askel 
kotoutumiselle. Lentokenttävapaaehtoiset 
ovat kokeneet työn antoisaksi ja 
merkittäväksi.

Kiintiöpakolaiset tulevat usein perhekunnit-
tain ja perheissä on usein eri-ikäisiä jäseniä 
sylivauvoista isovanhempiin. Kiintiöpakolaisia 
tulee pääsääntöisesti isommissa ryhmis sä, 
jolloin vastassa on useampi kuin yksi 
vapaaehtoinen.

Wanted: Lentokenttävapaaehtoisia  
Helsinki-Vantaalle

Mitä hyvää sinä voisit tehdä 1.12?

VINKKAA YSTÄVILLESI TAI TULE ITSE MUKAAN

Ketä etsimme? 
Etsimme joustavia ja myös viikolla päiväs-
aikaan mukaan ehtiviä henkilöitä. Työskentely 
tapahtuu usein arkipäivänä ja saattaa kestää  
usean tunnin ajan. Vapaaehtoistyö vaatii 
aikataulullista joustavuutta, sillä lennot saat-
tavat olla useita tunteja myöhässä ja henkilöt 
voivat esimerkiksi myöhästyä jatkolennoilta. 
Lentokentällä tapahtuva vapaaehtoistyö sopii 
hyvin esimerkiksi eläkeläisille ja opiskeli-
joille, joilla on opintojensa puolesta joustava 
aikataulu.

Ensiapu, henkisen tuen osaaminen ja eri kie-
lien taitaminen ovat tehtävässä hyödyllisiä. 
Vapaaehtoistehtävästä suoriutuminen edellyt-
tää vähintään tyydyttävää suomen kielen tai-
toa, sillä kommunikoinnissa on mukana tulkit, 
jotka puhuvat suomea ja tulkattavaa kieltä.

Haemme lisää vapaaehtoista, jotka ovat val-
miita sitoutumaan tehtävään mielellään kah-
deksi vuodeksi. Lentokentälle tarvittava 
kulku lupa on voimassa viisi vuotta, joten 
toivomme, että vapaaehtoinen olisi käy-
tettävissä myös pidemmän aikaa. Vapaa-
ehtois työstä korvataan matkat lentokentälle 
halvimman kulkuneuvon mukaan sekä tarjo-
taan ruokailumahdollisuus kentällä. Koulu-
tamme henkilöt tehtävään. 

Jos kiinnostuit tehtävästä, laita viesti osoit-
teeseen refugees@redcross.fi. Kerro 
itsestäsi ja miksi kiintiöpakolaisten vastaan-
otto kiinnostaa sinua. Lisäkysymykset 
vapaaehtoistehtävästä voi laittaa samaan 
osoitteeseen.

Punainen Risti on mukana #TekojenTiistai-
kampanjassa 1.12. Päivä kannustaa ihmisiä  
hyviin tekoihin ja toimintaan. Sinutkin on 
haastettu - tule mukaan! Teot voivat olla 
kiittämistä, lupauksia, pieniä tekoja, suuria 
kampanjoita, lahjoittamista, vapaaehtois-
työtä tai vaikkapa tavaran lahjoittamista. 
TekojenTiistai on osa kansainvälistä 
#GivingTuesday-kampanjaa. Lue lisää: 
www.tekojentiistai.org.
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 4/2020

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 540 kpl

Päätoimittajat 
Mannila Kalle-Pekka, 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 1/2021 ilmestyy viikolla 3.

Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 8.1.2021.

Yhteystiedot
varsinais-suomi@punainenristi.fi
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi 

Mannila Kalle-Pekka  050 312 9421
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
Sanna Lella          040 550 5837
vastaava ohjaaja, 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

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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Koronan takia myös Nälkäpäivänä pidettiin huolta terveysturvallisuudesta, kuva Mietoisten osaston keräystapahtumasta. 
Punainen Risti kokosi viranomaisten pyynnöstä telttoja Turun satamaan laivalla tulleiden matkustajien koronatestausta varten.


