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Vuosi piirin toiminnanjohtajana - innolla  
seuraavaa kohti

PÄÄKIRJOITUS 1.11.2021

A
nna Tenho

Aika tarkalleen vuosi sitten astuin piirin 
toiminnanjohtajan tehtävään. Vuosi on ollut 
todella erilainen, kun osasin tai kukaan meistä 
varmasti osasi odottaa. Monet suunnitellut 
tapaamiset kasvotusten ovat jääneet tekemättä, 
koska vuotta on edelleen leimannut korona. 
Viime syksynä lupasin mm. alkaa vierailla 
kevään aikana piirimme osastoissa, mutta 
ensimmäiset vierailut olen saanut tehdä vasta 
tämän kuluvan syksyn aikana.
Vuosi on ollut kuitenkin mieleenpainuva 
kokemus. Paljon on ollut uutta asiaa 
omaksuttavana, ihmisiä tutustuttavana ja 
töitä tehtävänä. Päiväkään en vaihtaisi pois.  
Kokemuksen reppuun on tullut uutta sisältöä 
runsaasti. On ollut suuri ilo oppia uutta! 
Tutustuminen työyhteisöön ja kollegoihin sekä 
Punaisen Ristin organisaatioon on sujunut 
TEAMS-aikanakin kuitenkin jouhevasti. Piirin 
luottamushenkilöitä olen tavannutut niin 
hallituksen kuin toimikuntien kokouksissa, 
pääasiassa ruudun välityksellä – kuinkas 
muutenkaan. 
Teen muutaman noston vuodestani. 
Ensimmäisenä esiin nousee aivan uuden 
toimintakonseptin rakentaminen yhdessä SPR 
Hämeen piirin kanssa eli kierrätysmyymälä 
Sopin perustaminen. Soppia oli valmisteltu jo 
edellisen toiminnanjohtajan aikana, joten pääsin 
hyppäämään mukaan ”liikkuvaan junaan”. Sopin 
valmistelu yhdessä Hämeen, myös uuden vs. 
toiminnanjohtajan kanssa, tutustutti minut 
naapuripiirin toimintaan ja sen henkilöstöön 
ja vapaaehtoisiin. Paljon on tehty töitä isolla 
porukalla Sopin eteen ja tätä kirjoittaessani 
on vain kuukausi aikaa ensimmäisen Soppi 
kiertotalousputiikin avaamiseen. Se avataan 
Hämeenlinnan Tiiriöön 24.11. kuukausi ennen 
jouluaattoa. Seuraava myymälä avataan 
Varsinais-Suomen piirin alueelle, ja se 
tapahtunee syksyn 2022 aikana. 
Mielenkiintoista on ollut päästä myös 
tutustumaan Punaisen Ristin valmiustoimintaan, 
joka sekin on itselleni uusi kenttä. Ensimmäisis-
sä valmiustoimikunnan kokouksissa ja korona-
auttamisyhteistyöpalavereissa esim. Turun 
kaupungin kanssa, en voinut kuin ihailla 
vapaaehtoisten ja työntekijöiden saumatonta 
yhteistyötä ja osaamista. Ilman osastojen 
aktiivisia vapaaehtoisia ei tällaisen valmiuden 
ylläpitäminen olisi mahdollista. Valmiuden 
kautta olen päässyt tutustumaan myös laajaan 
viranomaisyhteistyön verkostoon, joka SPR 
Varsinais-Suomen piirillä on. Olen myös  
 

huomannut viranomaisten arvostuksen Punaista 
Ristiä kohtaan.  
Työhistoriaani on kuulunut työskentely 
esimerkiksi laistensuojelulaitoksessa. Tämän 
kokemuksen pohjalta uskoin ymmärtäväni 
vastaanottokeskustoimintaa, jota piirissämme 
on tehty vahvasti jo vuosikymmenet. Kuinka 
väärässä olinkaan. Työvuoteeni on kuulunut 
kahden vastaanottokeskuksen lakkauttaminen ja 
sitä myötä kaksien yt-neuvotteluiden pitäminen 
näiden keskusten työntekijöille. Arvostan sitä 
ammatillisuutta, jota vastaanottokeskusten 
työntekijät tässäkin tilanteessa osoittivat. 
Asiat vietiin loppuun asti inhimillisesti ja toisia 
arvostavasti. 
Ilman tukijoita kaikki tekemämme työ 
ei olisi mahdollista. Vuoden aikana olen 
tutustunutkin moniin piirimme työn 
tukijoihin, pääyhteistyökumppaneihin, 
yhteistyökumppaneihin ja kannatusjäseniimme. 
On ollut valaisevaa esitellä omaa työtämme 
heille sekä suunnitella yhteisiä kampanjoita ja 
toimintamalleja kaikkien hyödyksi. Paikallisesti 
olemme arvostettu toimija johon luotetaan, 
ja jonka kumppani halutaan olla. Sellaisena 
haluamme myös tulevaisuudessa pysyä.
Ilman osastoja ja teitä osaavia vapaaehtoisia ja 
ammattitaitoista henkilökuntaa, en olisi pystynyt 
omaksumaan piirin alueella tehtävää toimintaa 
näin hyvin vaikeana korona-aikana. 
Haluan kiittää teitä kaikkia, että olette 
mahdollistaneet perehtymisen tehtävään. 
Kutsunkin teidät vapaaehtoiset, tukijamme 
ja työntekijät omasta puolestani piiriimme 
jouluglögeille perjantaina 10.12. klo 14-18 
piiritoimistolle, jossa toivon tapaavani teitä 
vihdoin ihan kasvotusten.

K-P
Kalle-Pekka 
Mannila 
 
Toiminnan- 
johtaja 
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Vuoden pimein aika on nyt käsillä. On-
neksi monella muulla tapaa elämä alkaa 
näyttää nyt valoisammalta kuin pitkään 
aikaan. Tätä olemme kaikki odottaneet!

Syksyä ja Suomen Punaisen Ristin suurim-
man keräyksen Nälkäpäivän suunnittelua lei-
masi vielä syvä epävarmuus. Moni osasto 
ja potentiaalinen vapaaehtoinen alkoi suun-
nitella Nälkäpäivää todenteolla lomien jäl-
keen elokuussa. Silloin elimme vielä suures-
sa epävarmuudessa: alkavatko koulut, miten 
käy harrastusten, millainen syksy mahtaa ol-
la edessä?

Onneksi pääsimme toteuttamaan lipaskerä-
yksen syyskuun lopussa. Yhdessä tekemi-
sen riemu näkyi, ja auttamisen halu oli suuri 
niin lipaskerääjien kuin lahjoittajienkin kes-
kuudessa. Lipaskeräyksen aikana osastoilta 
kysyttiin vaikuttiko korona jotenkin keräyk-
seen: suurin osa ei osannut sanoa vaikutti-
ko, mutta noin neljäosa vastasi koronan vai-
kuttaneen. Normaalioloissa ei siis keräystä 
toteutettu tänäkään vuonna. Suurkiitos kai-
kille vapaaehtoisille, jotka tekivät Nälkäpäi-
västä totta poikkeusoloissa jo toista kertaa! 

Nälkäpäivän suunnittelussa otettiin huomi-
oon sekin vaihtoehto, että lipaskeräystä ei 
päästäisi toteuttamaan lainkaan. Avun ket-
ju -heijastin syntyi tarpeesta mahdollistaa 
auttaminen mahdollisimman monelle vaivat-
tomasti: ohi kulkiessa lähikaupassa asioi-
dessa ja sellaisen tuotteen myötä, joka olisi 
tarpeellinen kaikille. Heijastimen tuotot oh-
jataan Nälkäpäivän keräystuottojen tavoin 
Suomen Punaisen Ristin katastrofirahas-
toon. Korona-ajan jälkeenkin on tärkeää, et-
tä meillä kaikilla on monta tapaa auttaa, ja 

että jokainen voi auttaa juuri itselleen par-
haiten sopivalla tavalla. 

Avun ketju -heijastin tuo valoa ja turvalli-
suutta pimeimpään vuodenaikaan. Heijastin 
on Avainlipputuote – mainio ja merkityksel-
linen lahja itselle tai pukinkonttiin. Heijastin 
on myynnissä loppuvuoden ajan esimerkik-
si S-ryhmän ruokakauppojen ja Tokmannien 
kassoilla. 

Kiitos kaikille Nälkäpäivän toteuttajille ympä-
ri Suomea. Valoisaa loppuvuotta meille kai-
kille!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Aku Suomalainen, 040 664 3236, aku.suomalainen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut,  
graafinen suunnittelija Tuuli Salminen, aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: SPR Varsinais-Suomi. Taitto: Anna Tenho, anna.tenho@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 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 
osastomateriaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Hilkka Korte 

Nälkäpäivä-kampanjan 
koordinaattori
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KIITOS NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Valtava kiitos kaikille Nälkäpäivään 
osallistuneille! 

S
uvi-Tuuli Kankaanpää

Korona oli edelleen läsnä lipaskeräys-
viikonloppuna, mutta ei läheskään niin 
voimakkaana kuin viime vuonna. Esi-
merkiksi koulut eivät lähteneet mukaan 
keräykseen niin vahvasti kuin edellisinä 
vuosina, mutta tapahtumia voitiin jär-
jestää useilla paikkakunnilla. Keräystu-
lokset ympäri Suomen ovat lähtökoh-
taisesti parempia kuin viime vuonna, 
mutta koronaa edeltävien keräysten tu-
loksiin jää vielä matkaa.

Syyskuun loppuun mennessä Nälkäpäivän li-
paskeräyksen tulosarvio on 800 000 euroa. 
Tarkka tulos varmistuu myöhemmin.

Mobiililahjoittaminen jatkaa tasaista kasvu-
aan. Nälkäpäiväksi lanseerattu Avun ketju 
-heijastin tuonee myös lisää varoja katastro-
firahastoon. Lisäksi perinteiset lipaskeräys-
tapahtumat ja myyjäiset tuovat hienon potin 
katastrofirahastoon.

Nälkäpäivä-keräyksen teemoiksi nousivat 
Haitin ja Afganistanin kriisit. Haitin kenttä-
sairaala onkin mitä mainioin esimerkki siitä, 
kuinka katastrofirahasto toimii!

M
inna Rautanen
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Nälkäpäivänä kohtaamiset ilahduttivat 
- KIITOS kaikille!

NÄLKÄPÄIVÄ VARSINAIS-SUOMESSA

Nälkäpäivä toteutettiin tänä vuonna jo 41. kerran. Viime syksynä 
keräystapahtumia ei voitu järjestää aiempien vuosien tapaan koronaepidemian 
takia, ja siksi kohtaamiset olivat tänä vuonna entistäkin lämpimämpiä ja 
sydämellisempiä. Ne ilahduttivat niin vapaaehtoisia, kerääjiä kuin lahjoittajiakin.

Nälkäpäivänä 23.–25.9.2021 Varsinais-
Suomen piirin paikallisosastoissa oli 
monenlaisia keräystapahtumia, ja 
lipaskeräyksen lisäksi myytiin mm. leipiä, 
limppuja, munkkeja, keittoa, villasukkia, 
arpoja ja kahvia. Nälkäpäivänä myös mm. 
pyöritettiin keräyskeskuksia, pumpattiin 
ilmaa pyöränkumeihin, käytiin kertomassa 
SPR:n toiminnasta kouluissa ja otettiin 
lahjoituksia vastaan sähköisten kanavien 
kautta. Positiivinen tunnelma ja yhdessä 
tekemisen ilo välittyi kaikille. 
 
Kampanjapäivät ohi, keräys jatkuu 
 
Nälkäpäiväkeräys jatkuu lokakuun 
loppuun asti, sen jälkeen selviää lopullinen 
keräystulos. SPR Varsinais-Suomen piirin 
alueella lipaskeräyksen tuotto oli selvästi 
edellistä koronavuotta parempi. Tällä 
hetkellä arvio Varsinais-Suomen alueen 
keräystuotosta on noin 68 000 € (vuonna 
2020 noin 57 000 €). 
 
Nälkäpäivän valtakunnallinen kokonaistulos 
selviää vasta myöhemmin. Tällä hetkellä 
toiveena on päästä tänäkin vuonna 

noin 2 miljoonan euron keräystulokseen 
sen jälkeen, kun kaikki suoraan 
katastrofirahastoon tehdyt lahjoitukset on 
laskettu mukaan. 
 
Lämmin kiitos upeasta Nälkäpäivästä 
kaikille vapaaehtoisille, kerääjille ja 
lahjoittajille!
Sirpa Lehtimäki 
järjestöpäällikkö 
 

Elina Jalonen

Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla moni 
äkillisen onnettomuuden uhri saa apua 
niin kotimaassa kuin ulkomailla 
• Varsinais-Suomen piirin alueella on 

oltu mukana auttamassa kahden 
viime vuoden aikana 31 äkillisessä 
onnettomuustilanteessa.

• Keskimäärin kotimaan apuun on 
piirin alueella käytetty noin 10 000 € 
vuodessa. 

• Ulkomailla Punainen Risti toimii 
luonnonkatastrofeissa ja konflikteissa. 
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Varsinais-Suomen Nälkäpäivä-tulokset

NÄLKÄPÄIVÄ VARSINAIS-SUOMESSA

Osasto      €
SPR Alastaron osasto   879 
SPR Aurajoen osasto   1207 
SPR Auran osasto   2386 
SPR Halikon osasto   1882 
SPR Hirvensalon osas   2509 
SPR Kaarinan-Piikkiön osasto  8652 
SPR Kakskerran osasto   91 
SPR Kalannin osasto   1193 
SPR Karinaisten osasto   456 
SPR Karjalan osasto   1330 
SPR Kiikalan osasto   21 
SPR Kodisjoen osasto   750 
SPR Kosken osasto   797 
SPR Kustavin osasto   946 
SPR Laitilan osasto   676 
SPR Lemun osasto   369 
SPR Liedon osasto   3862 
SPR Loimaan osasto   642 
SPR Maaria-Paattisten osasto  1223 
SPR Marttilan osasto   495 
SPR Maskun osasto   458 
SPR Merimaskun osasto  270 
SPR Mietoisten osast   1272 
SPR Mynämäen osasto   2265 
SPR Naantalin osasto   887 
SPR Nousiaisten osasto  1820 
SPR Oripään osasto   633 
SPR Paimion osasto   2537 
SPR Perniön osasto   2084 
SPR Perttelin-Kuusjoen osasto  1054 
SPR Pyhärannan osasto  1408 
SPR Pöytyän osasto   1043 
SPR Raision osasto   2320 
SPR Ruiskatu 8 osasto   466 
SPR Ruissalon osasto   725 
SPR Rymättylän osasto  238 
SPR Salon osasto   4453 
SPR Sauvo-Karunan osasto  0 
SPR Somerniemen osasto  0 
SPR Someron osasto   962 
SPR Taivassalon osasto  1680 
SPR Turun osasto   3686 
SPR Uudenkaupungin osasto  3965 
SPR Vahto-Ruskon osasto  1902 
SPR Vampulan osasto   301 
SPR Yläneen osasto   1253
Yhteensä           68048

Nälkäpäivä 2021 
Osa tuloksista päivittyy vielä 

M
inna Rautanen

A
nna Tenho

Esko V
ihervä

S
irpa Lehtim

äki
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”Samalla, kun voi auttaa muita, saa itsekin paljon” – 
haastattelussa vapaaehtoinen Tarja Tiitta-Nieminen

VAPAAEHTOISENA PUNAISESSA RISTISSÄ

Tarja Tiitta-Nieminen tuli mukaan Punaisen Ristin toimintaan vuonna 2007 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsintäkurssin kautta. Ihmisten auttaminen on ollut 
hänelle aina tärkeää. Neljäntoista vuoden aikana hän on toiminut monenlaisissa 
vapaaehtoistehtävissä. Tällä hetkellä varsinkin henkisen tuen tehtävät ovat lähellä 
hänen sydäntään, ja hän toimiikin Punaisen Ristin Turun seudun henkisen tuen 
ryhmän ryhmänjohtajana. Vapaaehtoistehtävien kautta autetaan konkreettisesti niitä, 
jotka apua tarvitsevat. 

Kerro jotain itsestäsi
Olen Tarja Tiitta-Nieminen ja olen kolmen lapsen 
äiti ja neljän lapsenlapsen ”mimmi”. Asun isossa 
omakotitalossa Raisiossa mieheni ja koiramme 
Ellan kanssa. Vapaa-aikanamme puuhailemme 
yhdessä kesämökillämme Taivassalossa. Olen 
myös SPR Raision osaston aktiivinen jäsen.
 
Milloin tulit mukaan Punaisen Ristin 
toimintaan ja minkälaisissa tehtävissä 
toimit?
Tulin mukaan Punaisen Ristin toimintaan 
käymällä Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun 
etsintäkurssin vuonna 2007. Vuodesta 2008 asti 
olen ollut Raision osaston jäsen.
Toimin Raision osaston tiedottajana ja 
ensiapuryhmäläisenä sekä osaston kotimaan 
avun yhteyshenkilönä. Toimin edelleen Raision 
seudun Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa 
SPR Raision osaston hälytysryhmän kautta. 
Tämän lisäksi olen SPR Varsinais-Suomen 
piirin valmiustoimikunnan varapuheenjohtaja 
ja Punaisen Ristin Turun seudun henkisen tuen 
ryhmän ryhmänjohtaja.

Toimit kotimaan avun tehtävissä. Mitä on 
kotimaan apu?
Kotimaan avun tehtävissä toimivat koulutetut 
vapaaehtoiset. Kotimaan apuun sisältyy sekä 
aineellista apua että henkistä tukea. Apua 
voidaan antaa silloin, kun henkilöä on kohdannut 
äkillinen onnettomuustilanne, kuten tulipalo, 
ja hän on menettänyt mahdollisesti sekä 
kodin että irtaimiston. Erilaisissa kotimaan 
avun tilanteissa voidaan järjestää vaatteita, 
ruokaa ja hätämajoitusta sekä antaa henkistä 
tukea. Näissä tilanteissa Punaisen Ristin 
paikallisosaston käytettävissä on Suomen 
Punaisen Ristin katastrofirahastoon mm. 
Nälkäpäivänä kerättyjä varoja.  
 
Mitä kotimaan avun tehtävät vaativat 
vapaaehtoiselta?
Hyvät vuorovaikutustaidot ja paineensietokyky 
ovat haastavissa tilanteissa vapaaehtoiselle 
tarpeen. Tarvitaan myös kykyä ymmärtää, 
mitä toinen ihminen kokee tilanteessa. Usein 
kotimaan avun auttamistehtävät tulevat 
yllättäen ja apu on pääasiallisesti kertaluonteista 
ja lyhytaikaista. Tehtävät voivat olla vaativia ja 
niiden jälkeen myös auttajalla on mahdollisuus 
osallistua purkukeskusteluun.  
 
Mikä mielestäsi on parasta 
vapaaehtoisuudessa? Mitä vapaaehtoisuus 
Punaisessa Ristissä on antanut sinulle?
Parasta on tietenkin se, että pääsee 
konkreettisesti auttamaan ihmisiä eri 
tilanteissa. Itse toimin vapaaehtoisena niin 
ensiapupäivystyksissä, henkisen tuen tehtävissä, 
etsinnöissä kuin aiemmin mainituissa kotimaan 
avun tehtävissäkin. 
Vapaaehtoistoiminta antaa myös itselle paljon. 
Olen saanut tutustua samanhenkisiin ihmisiin, 
joille toisten auttaminen on sydämen asia. 
Heistä on tullut vuosien varrella tärkeitä rinnalla 
kulkijoita. Myös lukuisat erilaiset koulutukset 
ovat antaneet paljon apua ja rohkeutta toimia 
vapaaehtoisena ja muutenkin elämässä. 

 
 - Jos lukija ei vielä ole mukana Punaisen Ristin 
 toiminnassa, niin suosittelen rohkeasti tulemaan 
 mukaan. Samalla, kun voi auttaa muita, saa 
 itsekin paljon, vähintäänkin aina hyvän mielen -  
 ole siis rohkea, kannustaa Tarja Tiitta-Nieminen.

B
enjam

in S
uom

ela
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Yhteinen haasteemme on kääntää 
piirin osastojen jäsenmäärä 
kasvuun. Siihen tarvitaan sekä 
aiemmin jäsenenä olleiden jatkuvaa 
sitoutumista että myös uusia jäseniä. 
Pidetään huolta jo aiemmin liittyneistä 
jäsenistä, ja kysytään heiltä, 
haluavatko he olla jäseniä jatkossakin. 
Usein paikallinen yhteydenotto on siinä 
tehokkain.
Onko jäsenmaksu maksamatta?
Punaisen Ristin jäsenmaksu maksetaan 
vuosimaksuna. Jos vuosi- tai nuorisojäsen 
ei maksa vuoden 2021 jäsenmaksua tämän 
vuoden aikana, hänet merkitään eronneeksi 
vuoden lopussa. Kannustetaan kaikkia 
pysymään edelleen Punaisessa Ristissä 
ja kysytään heiltä, haluavatko he jatkaa 
jäsenyyttään paikallisen SPR-osastossa. 
Tällä hetkellä SPR Varsinais-Suomen 
piirin alueella on 221 jäsentä, jotka eivät 
ole vielä maksaneet tämän vuoden 
jäsenmaksua. He ovat jäseninä 37 eri 
osastossa. Keskustoimiston kautta 
heille on mennyt vuoden aikana kolme 
jäsenmaksumuistutusta, mutta jos haluatte 
vielä kontaktoida oman osastonne jäseniä, 
niin otattehan yhteyttä piiritoimistoon 
(sirpa.lehtimaki@redcross.fi).
Vielä uusia jäseniä?
Piirissä on vuoden 2021 aikana käynnissä 
jäsenhankintakilpailu: tämän vuoden 
aikana osastoon liittyneistä uusista 
jäsenistä piiri maksaa osastolle á 10 €. 
Tämä maksu maksetaan osastolle vuoden 
2022 alussa 31.12.2021 tilanteen mukaan.
Piirin alueella on tähän mennessä tämän 
vuoden aikana liittynyt yhteensä 107 uutta 
jäsentä yhteensä 23 eri osastoon. Vaikka 
vuosi onkin jo lopuillaan, vieläkin voi pyytää 
uusia ihmisiä mukaan ja toivottaa heidät 
tervetulleeksi SPR:n jäseneksi! Punaisen 
Ristin jäsenmaksut ovat kohtuulliset: 
nuorisojäsenen jäsenmaksu on 10 € ja 
vuosijäsenen maksu 20 € vuodessa.  
Tiedoksi, että vielä marraskuussa 
esimerkiksi netin tai Oma Punainen Risti 
-järjestelmän kautta jäseneksi liittyvät 
kirjataan tämän vuoden jäseniksi, mutta 

Jäsenmäärä kasvuun - vielä ehtii!
joulukuussa jäsenmaksunsa maksavat 
kirjautuvat jäseniksi vasta ensi vuonna. 
Eli joulukuussa jäsenmaksunsa maksavat 
ovat sillä maksulla jäseninä vuoden 2022 
loppuun asti.
Miksi jäseneksi?
Viimeisen vuoden aikana Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset ovat olleet näkyvästi 
toimimassa kansalaisten tukena. Tämän 
näkyvyyden myötä on entistä helpompaa 
kysyä kansalaisia tukemaan osaston ja 
järjestön toimintaa jäsenyyden kautta.
Piiri lähettää jatkossa Punaisen Ristin 
jäsenille Varsinais-Suomessa kirjeen 
kahdesti vuodessa: ennen joulua ja 
Punaisen Ristin viikolla toukokuussa. 
Hienoa, jos myös osastoissa viestitte 
toiminnastanne säännöllisesti oman 
osastonne jäsenille! 
Jäsenterveisin, 
Sirpa Lehtimäki 
 

SPR Kalannin osasto   1 
SPR Kosken osasto   1 
SPR Liedon osasto   1 
SPR Nousiaisten osasto  1 
SPR Pyhärannan osasto  1 
SPR Aurajoen osasto   2 
SPR Loimaan osasto   2 
SPR Maskun osasto   2 
SPR Mietoisten osasto  2 
SPR Mynämäen osasto  2 
SPR Ruiskatu 8 osasto  2 
SPR Rymättylän osasto  2 
SPR Uudenkaupungin osasto  2 
SPR Naantalin osasto   3 
SPR Perniön osasto   3 
SPR Raision osasto   3 
SPR Sauvo-Karunan osasto  3 
SPR Hirvensalon osasto  4 
SPR Paimion osasto   4 
SPR Yläneen osasto   5 
SPR Kaarinan-Piikkiön osasto 13 
SPR Salon osasto   16 
SPR Turun osasto   32 
 
Uusia jäseniä yhteensä  107

Osastojen uudet jäsenet 2021  
- tilanne 21.10.2021

JÄSENHANKINTA
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Leena Gustafsson 
kokee, että 
lausahdus 
”Antaessaan saa” 
pitää todellakin 
paikkansa. 

Hän iloitsee 
ihmisistä, joita 
hän vapaaehtois-
toiminnassa 
kohtaa, ja 
haluaa jakaa 
myös innostusta 
kierrättämisestä 
eteenpäin. 

Apuommel-kerhossa avun ketju tulee todeksi

VAPAAEHTOISENA PUNAISESSA RISTISSÄ

Mynämäellä asuvan Leena Gustafssonin geeniperimässä kulkee vapaaehtoisuus. Kierrätys-
henkisyys ja aikoinaan ryhmänvetäjäkurssille laadittu ennakkotehtävä saivat aikaan sen, 
että Apuommel-kerho on ollut olennainen osa Mynämäen Punaisen Ristin osaston toimin-
taa jo 12 vuotta. Kerhon tuoterepertuaariin kuuluvat mm. lastenvaatteet, neulepeitteet,  
villasukat ja kestositeet. Nyt Apuommel-kerhon valmistamia äitiyspakkauksia jaetaan  
Haitin kenttäsairaalassa.

Kerro itsestäsi
Olen Leena Gustafsson, vaimo, äiti ja isoäiti. 
Olen asunut vuodesta 1984 Mynämäellä. 
Aikaisemmin olin melkein pesunkestävä 
turkulainen, sillä koulut, opiskelut, harrastukset 
ja avioituminen tapahtuivat kaikki siellä.
Olen valmistunut lääkintävoimistelijaksi 
vuonna 1972. Olen toiminut jopa lyhyen 
aikaa jumpparina silloisessa SPR:n 
Kuntoutuspoliklinikassa harjoittaessani 
fysioterapeutin ammattia itsenäisenä 
ammatinharjoittajana.
Neljän, mieheni työn vuoksi ulkomailla 
vietetyn vuoden jälkeen, toteutin yhden 
haaveeni ja opiskelin paikallisessa Lounais-
Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa 
vaatetusartesaaniksi. Siitä lähtien olen tehnyt 
hyvin monipuolisesti kulttuuriin ja kädentaitoihin 
liittyviä juttuja, niin toiminimellä kuin 
vapaaehtoispohjalta.
Toimit vapaaehtoisena mm. Apuommel-
kerhon vetäjänä. Kerro, mitä teette 
kerhossa?
Tämän konseptin mukainen kerhotoiminta 
lähti liikkeelle siitä, kun ryhmävetäjäkurssin 
esitehtävänä pyydettiin miettimään, mikä 
olisi juuri minun tapani toimia järjestössä 
vapaaehtoisena. Olin jossain juuri nähnyt 
artikkelin Afrikassa jaetuista, Suomessa 
vapaaehtoisten ompelemista vaatteista. 
Siinä mainittiin, että SPR on lanseerannut 
yhdessä Suuren Käsityölehden kanssa sopivan 
kaavasarjan helpoille lastenvaatteille. Kun vielä 
muulta taholta oli osastoltamme tiedusteltu, 
että olisiko osastolla mitään käyttöä erilaisista 
lahjoituskankaista, niin oli oikeastaan aika 
itsestään selvää, että voitaisiin aloittaa tällainen 
ihan uusi toimintamuoto. Kerhon nimi tuli 

kuin itsestään Apuommelkerhoksi, koska 
”ompelemme apua” tarvitseville.

Nyt olemme toimineet 12 vuotta ja innostus 
jatkuu. Kerholaiset haluavat kutsua minua 
kerhonohjaajaksi, koska ryhmä on niin 
itseohjautuva, ettei näitä naisia millään lailla 
tarvitse ”vetää”. Hauskasti kerhoon on syntynyt 
”mestareita” kuten sukkamestari, housumestari, 
peittomestari, mekkomestari, jne., jotka ovat 
alkaneet opastaa uusia tulokkaita. 
Erityisen hienoa on se, että jo pitkään 
meillä on ollut Taivassalossa ”haarakonttori 
Krymppäyskööri”, jonka taitavista käsistä 
syntyy lukematon määrä tuotteita. Sittemmin 
olemme saaneet kerholaisia naapurikunnasta 
Nousiaisista, Ruskolta ja Raisiosta.
Vaatteiden ja neuleiden valmistus tapahtuu 
kotona siihen tahtiin, kuin kukin haluaa ja ehtii. 
Pienikin tuote on ilon asia ja joskus jonkun 
panos voi olla vaikka lankavyyhdin keriminen 
kerälle. Tapaamisissa käy sitten iloinen vilske, 

kun naiset tuovat valmistuneita 
tuotteita, joita on yleensä lopulta 
todella paljon.
Kerhokerralla selvitellään lahjoituksena 
saatuja kangaseriä ja lankakeriä ja 
mietitään, mitä kustakin kankaasta 
tai langasta olisi järkevintä valmistaa. 
Yhdessä mm. sommitellaan 
neulepalapeittoja, suunnitellaan 
osallistumisia tapahtumiin ja niihin 
mahdollisesti myyntiin soveltuvia 
tuotteita.   
 

Pauliina Pensiikkala

Leena G
ustafsson
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Miten Punaisen Ristin avun ketju tulee 
näkyväksi Apuommel-kerhon toiminnassa?
Apuommelkerho on hyvä esimerkki 
pienoiskoossa vaikka koko järjestön toiminnasta. 
Meillä toteutuu oivallisesti sellainen avun ketju, 
jossa pienikin osallistuja voi olla tärkeä lenkki, 
jotta hyvä pääsee siirtymään eteenpäin. Me 
emme voi loihtia tuotteita, jos emme saa 
lahjoittajilta materiaalia eikä meidän kannattaisi 
tehdä tuotteita, jos joku ei vie niitä eteenpäin 
tarvitseville. 
 
Neulepalapeitoissa erityisesti toteutuu yhteistyön 
merkitys. Se kiteytyy oivallisesti kirjoittamassani 
runossa: 
 
    ”Yksi langat käyttöön tuo, 

toinen kivan tilkun luo, 
kolmas palat yhdistää, 

neljäs peittoja säilyttää, 
viides perille kuljettaa,

kuudes hyvä lämmön saa.”
 
 
Mikä sinusta on vapaaehtoistoiminnassa 
parasta? 
 
Varmasti jo geeneissä on minuun siirtynyt 
”tarkan markan” ajattelua ja talkoohenkisyyttä, 
koska molemmat vanhempani olivat 
vaatimattomista oloista kotoisin ja sieltä 
ponnistaneet koulutukseen ja työelämään. 
Olen jo kansakouluikäisenä liittynyt 
partioon, jossa kaikenlainen yhdessä 
tekeminen oli suurta hupia ja siellä opittiin 
tarttumaan monenlaisiin tehtäviin. Partiossa 
muuten sain jo varhain suorittaa SPR:n 
ensiapukurssin sekä pienimuotoisesti 
osallistua ystäväpalvelutoimintaan, kun 
vierailimme vanhusten luona jotain merkkiä 
suorittaessamme.
Vapaaehtoistoiminnassa voi tarttua niihin 
tehtäviin, joihin itsellä on parhaimmat taidot 
ja edellytykset. Toinen on tarkka kirjanpito- 
ja hallinnointiasioissa, jonkun sydän sykkii 
vanhuksille ja joku rakastaa ”rätei ja lumpui”.
Apuommelkonseptissa on hyvää se, että 
meidän ei ole pakko ensisijaisesti huolehtia 
rahantekemisestä, vaan voimme tehdä tuotteita 
ja iloita siitä, että ne aikanaan varmasti päätyvät 
jollekulle tarvitsevalle.
Kun kerho on vaatinut enemmän ponnistusta, 
on porukasta löytynyt talkoohenkeä, tai kun 
esimerkiksi alkaa olla pulaa neulelangoista, 
ilmaantuu niitä jostain kuin tilattuna. Tuntuu, 
että tällä lailla ihan ruohonjuuritasollakin edes 

hiukan voimme osallistua globaaliin ongelmaan, 
kun pieneltä osaltamme pyrimme pelastamaan 
jo olemassa olevaa tekstiilimateriaalia 
polttouuniin joutumiselta ja luoda siitä 
käyttökelpoisia tuotteita heille, joilla niistä 
on pulaa. Näin voimme vaikuttaa tavaroiden 
hiilijalanjälkeen ja samalla tasoittaa maailman 
eri osien eriarvoisuutta. Tavoitteemme ei siis ole 
tuottaa maailmaan lisää tavaraa, vaan antaa jo 
olemassa olevalle lisäaikaa.
Yhtenä tärkeänä motiivina vapaaehtoistyössä 
ovat ihmiset, joita kohtaan. Jokainen 
kerholainen on kuin lahja, jonka sisältä saattaa 
paljastua tavattoman taitavaa kättentaitoa, 
upeaa värisilmää, hersyvää huumorintajua, 
sitkeää viitseliäisyyttä, arvokasta 
elämänkokemusta. Iloitsen suunnattomasti 
jokaisesta mukaan tulijasta ja toivoisin voivani 
tarjota kerhon puitteissa jokaiselle sellaisia 
onnistumisen kokemuksia, että ne kantaisivat 
arjessa pitempäänkin.
 
Mitä muuta haluaisit sanoa? 
Apuommel-kerho-konsepti on SPR:nkin 
toiminnoissa ihan uniikki. Se ei missään 
tapauksessa toimisi ilman kaikkia niitä 
kerholaisia, jotka ovat antaneet kätensä taidon 
ja aikaansa tuotteitten tekemiseen. Tällaisessa 
maaseutukunnassa on aina ollut käsillä tekeviä 
naisia ja tietynlainen naapuriavun antaminen 
ei ole millään lailla vierasta. On totuttu 
osallistumaan talkoisiin. Siksi kerhoon on ollut 
helppo tulla mukaan ja aina on uusiakin tekijöitä 
saatu joukkoon. 
 
Ehkä minä sovin tähän rooliin sen vuoksi niin 
hyvin, että haluan itse ja kannustan mielelläni 
myös muita kierrätykseen ja turhan tavaran 
hankkimisen vähentämiseen. Siksi aina 
silloin tällöin haluamme tuoda tuotteitamme 
näytille, jotta saadaan jutun juurta siitä, 
kuinka jo olemassa olevaa, energiavaroin 
tuotettua materiaalia voisi pyrkiä kierrättämään 
ja jalostamaan uusiksi tuotteiksi roskiin 
heittämisen sijaan. Huomaan tartuttaneeni 
tämän ”taudin” jo aika hyvin kerholaisiimme.

 

 
Upeissa  
neulepala- 
peitoissa  
tulee näkyviin  
avun ketjun  
idea.  
 
Leena  
Gustafsson  
on tehnyt  
peittojen  
valmistukses- 
ta myös  
runon. 

  

Leena G
ustafsson
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Soppi kiertotalousputiikki avautuu  

SOPPI KIERTOTALOUSPUTIIKKI

Nyt se toteutuu! Punaisen Ristin Soppi avaa ovensa  
24.11. klo 12 Hämeenlinnassa.
Mikä on Soppi?
Soppi on kierrätetyn tavaran putiikki. Kierrätetty 
tavara on toiselle turha, toiselle aarre. Sopin 
aarteissa saattaa siis olla lahjoituksena tulleita 
uusiakin juttuja. Avainsana on lahjoitukset. 
Myytävä tavara tulee kotitalouksilta ja yrityksiltä 
lahjoituksena. Soppi muuttaa tavaran avustus- 
ja vapaaehtoistoiminnan tueksi.
Sopin omistavat SPR Hämeen ja Varsinais-
Suomen piirit. Soppi on piirien varainhankintaa 
ja varoja käytetään esimerkiksi näiden piirien 
auttamisvalmiuden parantamiseen. Toiminta on 
alusta lähtien ajateltu ketjuksi, tulevaisuudessa 
putiikkeja avataan lisää kummankin piirin 
alueelle. 

Miksi kiertotalousputiikki?
Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta 
jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu 
omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen, 
jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. 
Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen 
luonnonvarojen kulutuksesta. Soppi pitää 
materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään 
kierrossa niin, että niiden arvo samalla säilyy.  
Punaisen Ristin Soppi kiertotalousputiikki 
ei ole tässä toiminnassa yksin, vaan Soppi 
verkostoituu aktiivisesti eri toimijoiden kesken. 
Sopista ylijäävälle materiaalille pyritään 
löytämään jatkokäyttäjiä, tai tarjotaan Sopista 
tuotteen ostavalle tietoja, taitoja tai jatko-
ohjausta tuotteen elinkaaren pidentämiseksi.
Kun asiakas löytää Sopista esimerkiksi kivan 
pöydän, joka tarvitsee tuunausta, korjausta tai 
muuta käsittelyä, niin Sopissa voidaan neuvoa 
asiassa: joko neuvotaan itse tekemisessä tai 
tarvittaessa opastetaan kääntymään korjauksia 

tekevän ammattilaisen puoleen. Jos taas Soppiin 
saadaan lahjoituksena farkut, joissa oleva 
vika estää farkkujen myynnin sellaisenaan, 
Soppi voi tarjota ne eteenpäin raaka-aineena 
käsityöläiselle, joka tekee farkuista vaikkapa 
uuden vaatteen tai muun tuotteen. 
Tekstiililahjoituksissa on se mahdollisuus, että 
tuote ei ole enää käyttökelpoinen. Sopista 
ylijäävä tekstiili ei lähde energiajakeeksi vaan 
matkaa kohti Turkua, tekstiilitehtaaseen. Siellä 
vanhasta t-paidasta syntyy kierrätyskuitua. 
Suomessa tulee tekstiilin erilliskeräys 
pakolliseksi vuonna 2023. Sen jälkeen tekstiiliä 
ei saa enää laittaa energiajakeeseen. 
 
Soppi on työllistäjä
Hämeenlinnan Soppiin on palkattu sekä 
vakinainen että erilaisin tukimuodoin toimiva 
henkilökunta. Myymäläesihenkilöksi on valittu 
Matti Saira. Matin rinnalla toimivat Tarja, 
Johanna, Jenni, Jesse ja Sami. Työntekijöillä 
on vahvaa osaamista kaupan alalta, logistisista 
tehtävistä ja järjestelmistä sekä hyvät verkostot 
Hämeenlinnassa. Henkilöstöltä löytyy myös 
Punaisen Ristin järjestöosaamista muun muassa 
osastotoiminnan kautta.  
Sopin toimintaa johtaa liiketoimintajohtaja  
Satu Mustajärvi. Vapaaehtoistoimintoja, 
osastojen tukea ja kiertotaloutta edistää 
asiantuntija Miska Keskinen. 
 
Ja tästä se sitten alkaa. Tervetuloa Soppiin! 
 
 

AVAJAISET ke 24.11. klo 12-18  
Lahjoittajaetkot ke 24.11. klo 10-12

 
Soppi Hämeenlinna 
Tiiriönsuontie 2, 13130 Hämeenlinna  
(Powerin ja Euronicsin välissä) 
puh. 040 540 7626 
soppi.hameenlinna@redcross.fi 
 
Avoinna  
arkisin klo 10-18 (tiistaisin suljettu) 
viikonloppuisin klo 10-15 
Joulutauko 23.12-26.12.2021 
 
Facebook: ”Soppi Hämeenlinna 
kiertotalousputiikki” 
Rednet-sivu: rednet.punainenristi.fi/hame  
 

A
m

anda V
ick
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SOPPI KIERTOTALOUSPUTIIKKI

Mitä Punaisen Ristin osasto  
voi tehdä?
Sopin strategiassa on paljon suunnitelmia 
osastojen suuntaan. Ensin aloitetaan 
kuitenkin konseptin kuntoon laittamisesta ja 
myymälän avaamisesta. Hämeenlinnan lähellä 
sijaitsevat osastot on jo pyydetty mukaan 
tavarankeräyksiin. Soppi haluaa olla lähellä 
kuluttajaa ja mahdollistaa helpon tavan 
lahjoittaa Punaiselle Ristille. Jos osastosi haluaa 
järjestää lahjoitusten keräyksen alueellaan, niin 
ottakaa yhteyttä Miskaan. Sovitaan askelmerkit, 
kuljetusapu ja muut asiat. 
Osastot voivat varata keskiviikkopäiviin itselleen 
tilan Sopista ja esitellä toimintaansa sekä 
myydä osaston vapaaehtoisten valmistamia 
tuotteita. Osastojen tulee hoitaa rahastus itse. 
Keskiviikkopäiviä tarjotaan samoin järjestelyin 
myös Kanta-Hämeen muille toimijoille/
järjestöille, joiden toiminnan painopisteinä ovat 
luonto, ekologisuus ja sosiaalinen toiminta. 
Soppi luo myös uusia vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksia osastoille. Osa vapaaehtois-
tehtävistä on ajasta ja paikasta riippumattomia. 
Etsimme esimerkiksi sosiaalisen median 
sisällöntuottajia, jotka postaisivat mm. 
ilmastoteoista, kiertotaloudesta, kierrätyksestä 
ja Sopin aarteista sekä fiilistelisivät koko Soppi-
maailmaa. Jos sinua kiinnostaa tämä tehtävä 
tai tiedät jonkun toisen vapaaehtoisen, niin ota 
yhteyttä Miskaan.   

Mitä Soppi ottaa vastaan?
Soppi vastaanottaa vain ehjiä ja puhtaita 
tuotteita: 
• vaatetus, naisten, miesten ja lasten vaatteet, 
asusteet ja jalkineet 
•  kodintekstiilit, verhot, petivaatteet, 
pyyhkeet, matot, liinat 
• astiat 
• sisustustuotteet, koriste-esineet, taulut, 
kellot 
• pienhuonekalut 
• ehjät sähkölaitteet ja 
pienelektroniikkatuotteet 
 
Ennakkoon tavaran tulon tai noudon  
sopien: 
• isot huonekalut kuten hyllyköt, pöydät, 
tuolit, sohvat, sängyt 
• isokokoiset urheiluvälineet, kuten 
kuntopyörät, pyörät 
 
 

Mitä Soppi ei ota vastaan?
• rikkinäisiä tai likaisia tavaroita 
• suurikokoisia kodinkoneita, vanhoja  
televisioita tai tietokoneita 
• kemikaaleja, lääkkeitä tai elintarvikkeita 
• 70–90-lukujen tietosanakirjasarjoja 
• tavaraa, joka on ristiriidassa Punaisen Ristin 
periaatteiden kanssa (esim. piraattituotteet tai 
aseet) 
• elokuvia tai pelejä, jotka on kielletty alle 
18-vuotiailta
 
Soppi toimii lahjoituksissa samoilla yhtenäisillä 
säännöillä kuin SPR Kontti, joka toimii 
pääasiassa isommilla paikkakunnilla. 

Parhaiten pysyt Sopin päivitetyissä tiedoissa mukana Facebookin kautta! 
 
Lisätiedot: Miska Keskinen 040 546 6440 / miska.keskinen@redcross.fi 
   Satu Mustajärvi 050 311 0911 / satu.mustajarvi@redcross.fi  
  

A
lexandra G

orn
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Piirin hallituksen päätöksiä

PIIRIN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

 
Piirin hallituksen pöytäkirjat löytyvät  
piirin nettisivuilta:  
rednet.punainenristi.fi/node/3613 
 
Piirin hallitus on kokouksessaan 
20.5.2021 päättänyt mm.
• merkitä tiedoksi toiminnanjohtajan 
katsauksen, jossa esillä oli Halikon 
vastaanottokeskuksen toiminnan 
päättyminen 30.9.2021, kiinteistöjen tilanne, 
henkilöstöasiat, koronatilanne 
• merkitä ilmoitusasiat tiedoksi 
• merkitä toimikuntien katsaukset tiedoksi 
• merkitä turvapaikanhakijoiden vastaanoton 
ja SPR:n Turun vastaanottokeskuksen 
tilannekatsauksen tiedoksi 
• nimetä piirin hallituksen osastokummiksi 
Turun alueelle Rauno Hoikkalan 
• merkitä selvityksen osastojen tilasta 
tiedoksi 
• valtuuttaa piirin puheenjohtajan 
ja toiminnanjohtajan päättämään 
huomionosoitusten puoltamisesta ja 
myöntämisestä. 

Piirin hallitus on kokouksessaan 6.8.2021 
päättänyt  
• että Suomen Punaisen Ristin Varsinais-
Suomen piirille haetaan uusi keräyslupa. 
 
Piirin hallitus on kokouksessaan 9.9.2021 
päättänyt mm. 
 
• avata pankkitilin kierrätysmyymälätoimintaa 
varten 
• merkitä tiedoksi toiminnanjohtajan 
katsauksen, jossa esillä olivat kiinteistöasiat, 
piirin taloushallintojärjestelmä, suositus 
vapaaehtoistoimintaan 
• merkitä ilmoitusasiat tiedoksi 
• merkitä toimikuntien katsaukset tiedoksi 
• merkitä turvapaikanhakijoiden vastaanoton 
ja SPR:n Turun vastaanottokeskuksen 
tilannekatsauksen tiedoksi 
• hyväksyä piirin hallituksen kokousaikataulun 
vuodelle 2022 
• merkitä piirin tuloksen 1-7/2021 ja 
talousennusteen 2021 tiedoksi 
• hyväksyä selvityksen konsernitilin käytöstä 
• hyväksyä seuraavat yritykset piirin 
kannatusjäseniksi: Salon Hyötykäyttö 
Oy, FINE Medical Finland Oy ja Fann 
Ympäristötekniikka Oy
 

A
nna Tenho

Punaisen Ristin hallituksen 
puheenjohtaja Elli 
Aaltonen (toinen 
vasemmalta) ja valtuuston 
puheenjohtaja Otto Kari 
(toinen oikealta) vierailivat 
piiritoimistossa lokakuussa.  
 
Mukana tapaamisessa 
henkilöstön lisäksi olivat 
piirin puheenjohtaja Harri 
Virta ja varapuheenjohtaja 
Kati Lehtimäki.

Järjestön puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja vierailivat 
piiritoimistossa
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Elokuussa jaettiin Suomen Punaisen Ristin 
huomionosoituksia

HUOMIONOSOITUKSET JA VUODEN OSASTO -PALKINTO 

Tasavallan presidentti myöntää Suomen 
Punaisen Ristin vapaaehtoisille kultaisen 
ansiomitalin 30 vuoden, hopeisen 20 
vuoden ja pronssisen 10 vuoden aktiivi-
sesta vapaaehtoistoiminnasta osastojen 
hakemusten perusteella.
Koronaepidemiasta johtuen 25.8.2021 
järjestetyssä tilaisuudessa jaettiin vuonna 
2020 ja 2021 myönnetyt ansiomitalit. 
Mitalinsaajia oli yhteensä 106 henkilöä, 
joista kaikki eivät päässeet osallistumaan 
tilaisuuteen. 
SPR Varsinais-Suomen piirin toiminnan-
johtaja Kalle-Pekka Mannila onnitteli ja 
kiitti mitalinsaajia.
- Olette tuoneet iloa, toivoa ja onnellisuutta 
monen ihmisen elämään. Vuosikymmenten 
aikana teillä on varmasti ollut monta lähtöä 
erilaisiin auttamistehtäviin, tiivisti Mannila 
puheenvuorossaan.
 
Ensiavun huomionosoitus
Leena Siromaa ja Petri Taimén 
vastaanottivat tilaisuudessa Suomen 
Punaisen Ristin ensiavun huomionosoi-
tuksen tunnustuksena esimerkillisestä ja 
ansioituneesta ensiavun antamisesta. 
 
Vuoden osasto -palkinto
Vuoden osasto 2020 -palkinnon sai  
SPR Turun osasto. Piiritoimisto jakoi tun- 

Forum Marinumissa järjestetyssä SPR Varsinais-Suomen piirin mitalinjako-
tilaisuudessa jaettiin kultaisten, hopeisten ja pronssisten ansiomitalien lisäksi 
ensiavun huomionosoitus ja Vuoden osasto 2020 -palkinto.

A
nna Tenho

nustuksen osastolle,  
joka on toiminut  
aktiivisesti vapaa-
ehtoistunteja sääs-
telemättä piirin koko-
naisvalmiuden sekä 
alueellisen valmiuden 
kehittämiseksi, alueen 
osastojen valmiuksien 
parantamiseksi, toimi-
nut uusien järjestelmien 
käyttöönoton mah-
dollistajana ja viran-
omaisten tukena 
monenlaisissa tehtä-
vissä. 
 
Lämpimät onnittelut  
kaikille!

A
nna Tenho

 
Kultaisen 
ansio- 
mitalin 
saajat. 
 
Korona- 
tilan-
teesta 
johtuen  
mitalit 
jaettiin 
tilaisuu- 
dessa 
porras- 
tetusti.

Vuoden osasto -palkin- 
non vastaanotti Turun  
osaston puolesta osaston 
hallituksen jäsen  
Petri Raita. 

A
nna Tenho

 
Piirin toimin-
nanjohtaja 
Kalle-Pekka  
Mannila 
ojentamassa 
ensiavun 
huomionosoi-
tusta Leena 
Siromaalle 
Taustalla 
Petri Taimén. 
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KUULUMISIA OSASTOISTA 

Alueellista yhteistyötä 
viestinnässä

Vakka-Suomen alueellisessa 
viestintäillassa keväällä 2021 
keskusteltiin Vakka-Suomen alueen 
osastojen käyttöön perustettavasta 
yhteisestä Facebook-sivusta. Keskus-
telua jatkettiin Vakka-Suomen Alue-
tärskyillä syyskuussa ja idea koettiin 
hyväksi. 
 
Sivu on nyt perustettu ja se löytyy 
täältä:  
www.facebook.com/sprvakkasuomi 
 
Yhteisen sivun ei ole tarkoitus poistaa 
osastojen mahdollisten omien Facebook-
sivujen käyttöä. Yhteinen sivu 
mahdollistaa sen, että omien sivujen 
lisäksi Punaisen Ristin asioita voidaan 
viestiä laajasti koko alueelta. Yhteinen 
sivu voi mahdollisesti saada myös 
suurempaa näkyvyyttä. 
Sivun ylläpitäjinä toimivat: Laura 
Kirkkomäki SPR Kalannin osastosta ja 
Elina Männistö SPR Uudenkaupungin 
osastosta. 
 
Kaikki Vakka-Suomen alueen osastot 
voivat lähettää sivulle kuvia ja juttuja 
julkaistavaksi osoitteeseen:  
laura.kirkkomaki@osasto.punainenristi.fi
Tarkemmat ohjeet on lähetetty 
sähköpostitse osastojen hallituksen 
jäsenille ja tiedottajille.
Mukavaa, jos käyt tykkäämässä sivusta! 
Sivua pääsee katsomaan myös ilman, 
että on itse kirjautunut Facebookiin.

Terveisiä osastoista!

Nälkäpäivänä SPR Lemun osasto juhlisti 
70-vuotista toimintaansa tarjoamalla 
kuntalaisille kahvia ja pullaa, istuttamalla 
omenapuun sekä lahjoittamalla penkin 
LemuParkin alueelle. Samalla toteutettiin 
Nälkäpäivän lipaskeräys. 
 

M
inna Rautanen

SPR Someron osaston syyskokouksessa 
sääntömääräisten asioiden ohessa 
muistettiin vapaaehtoisia Punaisen Ristin 
aktiivimerkein, pronssisin kunnialaatoin 
sekä pronssisin, hopeisin ja kultaisin 
ansiomitalein.

S
PR

 S
om

eron osasto
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KUULUMISIA OSASTOISTA 

S
PR

 S
alon osasto

Mynämäessä Nälkäpäivässä keräämässä mukana oli 
partiolaisia ja SPR Mynämäen osaston Reddie Kids 
-kerholaisia.

S
PR

 M
ynäm

äen osasto

SPR Salon osaston virkistyspäivässä oli 
mukana 13 jäsentä hallituksesta, ystävistä  
ja ea-ryhmästä. Ohjelmassa oli muun 
muassa uintia, saunomista ja muurin-
pohjalettujen paistamista. Virkistyspäivä 
järjestettiin LähiTapiolan tuella. Yläkuvassa 
ensiapu-ryhmäläisiä päivystämässä. 

SPR Pyhärannan osaston 
Nälkäpäivä-keräyksessä oli mukana 
partiolaisia. 

A
rm

i-Tuulikki K
raappa

SPR Mietoisten osastossa porisi myös 
tänä vuonna Nälkäpäivänä hernekeitto. 
Keitto teki kauppansa erinomaisesti. 

Kalle-Pekka M
annila

R
isto Paukku
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TAPAHTUMAKALENTERI

2021 
Marraskuu 
vko 45 Järjestötiedote 4/2021 ilmestyy 
2.11. Kotoutumisen tukena -koulutus 
3.11. Ensivastewebinaari (SPR, SPEK, 
 SMPS) 
5.11. Ystävien porinatunti 
6.11. Valmiusseminaari 
9.,11. ja 16.11.Henkisen tuen  peruskurssi 
12.11. Nenäpäivä 
13.11. Ensihuollon peruskurssi, Turku 
15.11. Ystäväkurssi 
18.11. Piirin hallitus 
20-21.11. Humanitaarisen oikeuden 
 peruskurssi 
23.11.  Moninaisuus vapaaehtoistoi- 
 minnassa -koulutus 
24.-25.11 Omaishoitajien hyvinvointipäivät 
 Aulanko 
26.11. Ystävien aluetapaaminen Kaarina 
29.11. Ystävien aluetapaaminen Turku 
30.11. Ystävien aluetapaaminen 
 Mynämäki
Joulukuu 
1.12. Pj-foorumi 
1.12. Maailman AIDS-päivä 
2.12. V-S Vapepa maakuntatyöryhmä 
2.12. Ystävien aluetapaaminen Salo 
2.12. Ensivastewebinaari (SPR, SPEK, 
 SMPS) 
7.12. Ystävien aluetapaaminen 
 Uusikaupunki 
7.12. Ystävien  porinatunti 
8.12. Ystävien aluetapaaminen Yläne 
9.12. Ystävien aluetapaaminen Loimaa 
10.12. Glögit 
 
 

Tapahtumakalenteri 2021-2022  
2022 
Tammikuu 
7.1.  Järjestötiedotteen 1/2022 
 materiaali piiritoimistoon 
vko 3 Järjestötiedote 1/2022 ilmestyy 
19.1.  Lippu korkealle! - Osa 1, Punainen 
 Risti tutuksi 
20.1. Vapepa-maakuntatyöryhmä 
 (paikallistoimikunnat) 
21.1. Vapaaehtoisten kiitosjuhla 
25.1. Kaikkien ystävätoimijoiden 
 kokemuskeskustelu 
26.1.  Lippu korkealle! - Osa 2, 
 Luottamushenkilöiden roolit, 
 tehtävät ja vastuut 
29.-30.1. Valmiusavaus (Vapepa 
 ajankohtaiskoulutuspäivä) 
31.1. Ansiomerkkien haku päättyy 
 
Helmikuu 
1.2. Valmiuskouluttajien webinaari 
 (valtakunnallinen) 
2.2. Lippu korkealle! - Osa 3, Toiminnan 
 suunnittelu, kehittäminen ja 
 arviointi   
3.2. Piirin hallitus 
8.2. Tietosuojakoulutus osastoille 
11.2. 112-päivä 
11.-13.2. Vapepa-johtajien 
  täydennyskoulutus 
 (valtakunnallinen) 
12.2. Piirin Viestintälauantai 
14.2. Ystävänpäivä 
15.2.  Oma Punainen Risti -koulutus 
16.2. Maakunnallinen 
 valmiuskouluttajailta 
22.2. Kaikkien ystävätoimijoiden 
 kokemuskeskustelu
Maaliskuu 
1.3. Vapepa-johtajien webinaari 
 (valtakunnallinen) 
5.3. Operatiivinen johtaminen ja 
 johtopaikkakoulutus (Vapepa) 
8.3. Viestintätunti 
12.3. Ensihuoltokurssi 
15.3. Viestintätunti 
17.3. Vapepa-maakuntatyöryhmä 
 (paikallistoimikunnat) 
18.3. Järjestötiedotteen 2/2022 
 materiaali piiritoimistoon 
21.3. YK:n rasisminvastainen päivä 
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Vapepan paikallistoimikuntien 
järjestämät koulutukset tulevat 
nettiin www.vapepa.fi

21.-27.3. Rasisminvastainen toimintaviikko 
22.3. Vapepa-maakuntatoimikunta 
 (järjestöt, viranomaiset, 
 paikallistoimikunnat) 
24.3. Piirin hallitus 
26.3. Loistetta Laineilla 
 -vapaaehtoisristeily 
27.3. Sauli-yhteistoimintaharjoitus 
 (Etsintä ja ensihuolto yt. Turun 
 Vapepa) 
29.3. Kaikkien ystävätoimijoiden 
 kokemuskeskustelu 
vko 13 Järjestötiedote 2/2022 ilmestyy
Huhtikuu 
1.-3.4. Auttajat Aulangolla 
 -valtakunnallinen 
 vapaaehtoistapahtuma 
5.4. Valmiuskouluttajien webinaari 
 (valtakunnallinen) 
7.4. WHO:n Maailman terveyspäivä 
23.4. Piirin vuosikokous 
26.4. Kaikkien ystävätoimijoiden 
 kokemuskeskustelu 
28.4. Vapepa-maakuntatyöryhmä 
 (paikallistoimikunnat)
Toukokuu 
2.-8.5. Punaisen Ristin viikko 
3.5. Vapepa-johtajien webinaari 
 (valtakunnallinen) 
4.5.  Oma Punainen Risti -koulutus  
6.-7.5. Valtakunnallinen valmiusharjoitus 
19.5. Piirin hallitus 
31.5. Kaikkien ystävätoimijoiden 
 kokemuskeskustelu
Kesäkuu 
Heinäkuu 
 
 Kesäkumikampanja
Elokuu 
12.8. Järjestötiedotteen 3/2022 
 materiaali piiritoimistoon 
vko 34 Järjestötiedote 3/2022 ilmestyy 
 
Syyskuu 
 Valmiuskouluttajien webinaari 
 (valtakunnallinen)
3.-4.9. Vapepa-ajankohtaiskoulutuspäivät 
 (Hälytysryhmät,valmius- 
 kouluttajat) 
8.9. Vapepa-maakuntatyöryhmä 
 (paikallistoimikunnat) 
9.9. Piirin hallitus  
10.9. Maailman ensiapupäivä 

15.9. Ansiomerkkien ja ansiomitaleiden 
 haku päättyy 
16.-17.9. Piirin hallituksen seminaari ja 
 kokous 
22.-24.9.Nälkäpäivä
Lokakuu 
 Vapepa-johtajien webinaari 
 (valtakunnallinen) 
6.10. Maakunnallinen 
 valmiuskouluttajailta 
8.10. Vapaaehtoistoiminnan 
 kehittämispäivä 
15.-16.10. Terveyden edistämisen päivät 
 (valtakunnallinen) 
19.10. Vapepa-maakuntatoimikunta 
 (järjestöt, viranomaiset, ptk:t)
28.-30.10. Vapepa-johtajakoulutus 
 (valtakunnallinen) 
28.10. Järjestötiedotteen 4/2022 
 materiaali piiritoimistoon
Marraskuu 
 Valmiuskouluttajien webinaari 
 (valtakunnallinen) 
vko 45 Järjestötiedote 4/2022 ilmestyy 
12.11. Ensihuoltokurssi (yt. Turun 
 Vapepa) 
17.11. Piirin hallitus 
19.-20.11. Lounais-rannikon Vapepa 
 seminaari
Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä 
8.12. Vapepa-maakuntatyöryhmä 
 (paikallistoimikunnat) 
9.12. Glögit
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Kutsumme sinut ystävätoimijoiden alueelliseen tapaamiseen!

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Ohjelmassa on vinkkejä tulevan vuoden tapahtumien 
suunnitteluun askartelun ja glögin ohella. Tapaamiset 
on tarkoitettu kaikille monimuotoisen ystävätoiminnan 
vapaaehtoisille.
Kaarina, Puntari, Pyhän Katariinan tie 7 
pe 26.11. klo 13-15 
 
Turku, piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A 2. krs 
ma 29.11. klo 13-15 
 
Mynämäki, Parkki, Keskuskatu 19 
ti 30.11. klo 13-15 
 
Salo. Aputupa, Paasionkatu 6 
to 2.12. klo 13-15 
 
Uusikaupunki, Ystävän tupa, Alinenkatu 26 
ti 7.12. klo 13-15    
Yläne, Yläneen luontokabinetti, Hovilanmäentie 2 
ke 8.12. klo 13-15    
Loimaa, Päiväpirtti, Turuntie 13 
to 9.12. klo 13-15    
Ota mukaasi iloinen mieli ja oma purkki tai astia, 
johon voit tehdä itsellesi pienen joulukukka-
asetelman. Astia voi olla mikä tahansa, käytetty 
lasipurkki tai vaikka tyhjä maitotölkki.  
Lisätiedot: jaana.paasonen@redcross.fi  
 
Ilmoittautumiset viimeistään 22.11.2021  
https://www.lyyti.in/ystavienalueellinentapaaminen

Muista ilmoittautua risteilylle! Lokakuun ilmoittautumiset  
eivät ole voimassa. 

SPR Varsinais-Suomen piiri järjestää 
lauantaina 26.3.2022 kaikille vapaaehtoisille 
tarkoitetun ”Loistetta Laineilla” 
-koulutusristeilyn.
Koronatilanteesta johtuen risteily siirrettiin 
maaliskuulle lokakuulta 2021.
Huom! Lokakuun risteilyn ilmoittautumiset 
eivät ole voimassa maaliskuun 
risteilylle. Kaikkien mukaan haluavien on 
ilmoittauduttava maaliskuun risteilylle 
erikseen! 
 
https://rednet.punainenristi.fi/node/62956
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Humanitaarisen oikeuden 
peruskurssi la 20.- su 21.11.2021
Sodassakaan kaikki ei ole sallittua!
Humanitaarisen oikeuden peruskurssilla 
tutustut sodan oikeussääntöihin ja opit 
hyödyntämään tietojasi esimerkiksi 
uutisia lukiessa.
Suojelevatko sodan oikeussäännöt 
siviilien lisäksi myös haavoittuneita ja 
sairaita sotilaita?
Etsiikö Punainen Risti sodassa toisistaan 
erilleen joutuneita perheenjäseniä?
Pitääkö sotavangit palauttaa heti, kun 
sota loppuu?
Kyllä, kyllä ja kyllä.
Sodan oikeussäännöillä eli 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
sopimuksilla pyritään rajoittamaan 
aseellisten selkkausten vaikutuksia. 
Tiedon levittäminen sodan säännöistä 
on Punaisen Ristin perustehtäviä. Tule 
kuulemaan lisää sodan oikeussäännöistä 
peruskurssille. 
Kurssi järjestetään 
 
la 20.11. klo 9.30-16.30 ja  
su 21.11. klo 9.30-15.00  
Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin 
koulutustilassa (Yliopistonkatu 24 A,  
2 krs. Turku) 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 14.11. 
osoitteessa  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/12733
 
Tervetuloa mukaan! 
Lisätiedot: Monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjä Pauliina Pensikkala 
pauliina.pensikkala@redcross.fi / 
0400 541 033

 
Miten omat asenteeni vaikuttavat, 
kun kohtaan uuden ihmisen? Miten 
Punaisessa Ristissä voitaisiin lisätä 
yhdenvertaisuutta? 
Moninaisuus vapaaehtoistoimin-nassa 
on kahden tunnin mittainen koulutus 
normeista, vuorovaikutustilanteista, 
yhdenvertaisuudesta sekä 
saavutettavuudesta. 
 
Koulutuksessa saat tietoa 
yhdenvertaisuudesta ja sen 
tärkeydestä Punaisen Ristin 
toiminnassa. Koulutuksessa 
kerrotaan myös vinkkejä siihen, 
miten vapaaehtoistoimintaa 
voidaan tehdä saavutettavaksi ja 
perehdytään sosiaalisen median 
saavutettavuusohjeisiin.  

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 
21.11. osoitteessa  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/12629
 
Tervetuloa! 
Lisätiedot: 
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Pauliina Pensikkala 
pauliina.pensikkala@redcross.fi /  
0400 541 033 tai 
 
Nuorisotoiminnan suunnittelija  
Elina Jalonen 
elina.jalonen@redcross.fi /  
040 731 3595. 

Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa 
-etäkoulutus ti 23.11. klo 17-19 

S
usanna Kekkonen

Pauliina Pensikkala
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Lippu korkealle! -koulutus luottamushenkilöille  
ja muille vapaaehtoisille 19.1.-2.2.2022
 

 
Mikä on Punainen Risti? Mitä periaatteet 
tarkoittavat? Mistä tiedän mitä minulta 
odotetaan? Mistä saan tukea oman 
vapaaehtoistehtäväni hoitamiseen? Kuka 
päättää, mitä paikallisosasto tekee? Ja 
miten toimintaa suunnitellaan?
Tule pohtimaan näitä kysymyksiä Lippu 
korkealle! -koulutusiltoihin. Koulutus 
järjestetään kolmen illan kokonaisuutena 
19.1., 26.1. ja 2.2.2022.  
 
Ne toteutetaan Teams-etäyhteyden 
kautta, ja koulutusaika on jokaisena iltana 
klo 17.00-19.00. 
 

 
Lippu korkealle! -kurssin koulutuskokonaisuudet ovat seuraavat:
• 19.1.2022 Punainen Risti tutuksi – vapaaehtoistoiminta ja periaatteet tutuksi 
• 26.1.2022 Luottamushenkilöiden roolit, tehtävät ja vastuut 
• 2.2.2022 Toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi
Koulutus on suunnattu kaikille osastojen luottamushenkilöille, mutta koulutusiltojen 
anti on hyödyllisintä varsinkin uusille osastojen vastuuhenkilöille. Osallistujien toivotaan 
mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvan kaikkiin koulutusiltoihin, mutta toki myös 
osallistuminen yksittäiseen iltaan on mahdollista. 
Ilmoittaudu mukaan koulutuskokonaisuuteen viimeistään 14.1.2022, ja yksittäiseen 
koulutusiltaan kolme päivää ennen koulutusta tämän linkin kautta:  
www.lyyti.in/LippuKorkealle2022  
 
Yksittäinen koulutusilta järjestetään, mikäli siihen osallistuu vähintään 5 henkilöä. 
Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki koulutusta edeltävänä päivänä.
Näiden koulutusiltojen lisäksi piiri järjestää viestintään liittyviä koulutuksia kevään aikana, ja 
kaikkia luottamushenkilöitä kannustetaan osallistumaan myös viestintäkoulutuksiin!
Tervetuloa sekä uudet että jo aiemmin osaston luottamustehtävissä toimineet vapaaehtoiset! 
Lisätietoa koulutuksesta: Sirpa Lehtimäki / sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi 

Vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä -haastattelut ja osastoviestinnän tuki 

• Löytyisikö sinun osastostasi vapaaehtoinen, jonka haastattelun haluaisit lukea  
Tässä ja Nyt -järjestötiedotteesta? 

• Haluaisitteko pohtia osastoviestinnän asioita tai kaipaatteko muuta tukea viestintä- 
asioissa? 
 
Ota yhteyttä Annaan 
anna.tenho@redcross.fi / 0400 674047

S
irpa Lehtim

äki
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Nenäpäivän tapahtuma Turussa 
perjantaina 12.11.2021 

Tänä vuonna Nenäpäivän perinteinen 
toritapahtuma järjestetään Turun edelleen 
remontissa olevalla kauppatorilla perjantaina 
12.11.2021 klo 10-13.
Myynnissä on Ylen kuuntelijoiden neulomia 
villasukkia, sukkamyynti alkaa klo 10 ja 
hernekeittoa on tarjolla klo 11 alkaen. 
Hernekeiton on lahjoittanut ja toimittanut 
SAK:n Turun Seudun Paikallisjärjestö. 
Nenäpäivän lipaskerääjät ovat paikalla 
tapahtuman ajan.
Jos haluat kutoa villasukkia ja lahjoittaa ne 
Nenäpäivän hyväksi, niin sukkia otetaan 
vastaan Turun Pääkirjastossa. Voit jättää 
sukat kirjaston aukioloaikoina kirjaston infoon. 
LÄMMIN KIITOS kaikille sukkia kutoneille!
Lue lisää Nenäpäivästä osoitteessa nenapaiva.fi 
Tule Nenäpäivä-ostoksille ja nauttimaan 
herkullista hernekeittoa ja tee samalla hyvää!
Lisätiedot: Sirpa Lehtimäki 040 5421421  

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Nenäpäivää vietetään, 
jotta jokaisella 
maailman lapsella 
olisi mahdollisuus 
hyvään ja turvattuun 
elämään. Iloinen 
kampanja kutsuu 
vuosittain suomalaiset 
auttamaan maailman 
kaikista heikoimmassa 
asemassa olevia 
lapsia. 

S
irpa Lehtim

äki

A
nna Tenho
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SPR Varsinais-Suomen piirin yritys- 
kannatusjäsenet 2021

YRITYSYHTEISTYÖ

• AA-Pintarakennus Oy
• Aboa Venture 

Management Oy
• AC & Heating System Oy
• Akseli Kiinteistöpalvelut 

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
• Esko Gustafsson Oy
• Euromaski Oy
• Fann Ympäristötekniikka 

Oy
• FINE Medical Finland Oy
• Finnparttia Oy
• FläktGroup Finland Oy
• Focusplan Oy
• H. Lundbeck Oy Ab
• Haka-Kone Oy
• Signode Finland 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
• Kaarinan Eläinlääkäriasema 

Oy
• Kaarinan Lukko
• Kaarinan Trimet Oy
• Kaefer Oy 
• Kankareen Paalutus Oy
• Kantrimuna Oy
• Kaukora Oy
• Keskusautohalli Oy
• Konepaja A Vanne
• KPL Rakentava Oy
• KSP Kaarina Oy 

Kuljetusliike Ajalin
• Kuljetusliike J&T Pajunen  

Oy
• Kuljetusliike S Kakko Oy
• Laitilan Puhelinosuuskunta
• Lasi-Liski
• Leadout Oy
• Lean5 Europe Oy Ltd.
• Liedon Osuuspankki
• Liedon Tili- ja 

Kiinteistöpalvelu Oy LKV
• Lintex Nordic Group
• Loimaan Rautia  

K-Maatalous

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

Keskinäinen Vakuutusyhtiö
• Lääkäriasema Eurolääkärit
• Maanrakennus Hannu Vuori Oy
• Maanrakennus L&J Vuola
• Maanrakennus Marela Oy
• Auranmaan Osuuspankki 
• Mastermark
• Mastermark Brands Oy
• Matka-Autot Oy
• 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 Ky
• Osuuspankki Harjuseutu 
• Ortomat Herpola Oy
• OSG ViestintäOy
• Painotalo Painola
• Palovuoren Kivi Oy
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• Raision Tasalan apteekki
• Pansion Apteekki 
• Pietiko Oy
• Piikkiö Works Oy
• Protopaja Oy
• Pukkila Oy Ab
• Pureva Oy Ab
• Pöytyä II Kyrön Apteekki
• R&M Ship Technologies 

Finland Oy
• Radiometer Turku Oy
• Rautarakenne S Lipponen
• Röchling Rimito Plast Oy
• Saaristomeren ruoppaus Oy
• Salon Aluesähkö Oy
• Salon Hyötykäyttö Oy
• Salon Mikrosaha Ky
• Sandvik Mining and 

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

• 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
• Turun Tietoaika Oy
• Tilitoimisto Lahti Oy
• Triopak Oy
• Turku Energia
• Turun 10. Martin Apteekki
• Loimaan 1. apteekki
• 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
• Vakka-Suomen Puhelin Oy
• Vallox Oy
• Valmet Technologies Oy 
• Varsinais-Suomen  

Auto-Center 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

Pääyhteistyö-
kumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:
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Suomen Punaisen Ristin Keskustoi-
mistolla alkoi toukokuussa Järjestöjen 
monikielisen ja monikanavaisen 
koronaviestinnän koordinaatio -hanke, 
jossa myös Varsinais-Suomen piiri on 
mukana. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksen (STEA) rahoituksen 
saanut hanke toimii vuoden 2022 
loppuun saakka.  
 
Hankkeen yhteistyökumppanit ovat 18 
järjestöä, seitsemän SPR:n piiriä sekä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(IOM). Hankkeen idea syntyi THL:n 
pyöreässä pöydässä, jossa järjestöt 
ilmaisivat erikielisten kohderyhmien huolen 
koronainfon saavutettavuudesta. Hankkeen 
koordinaattorina toimii Marian Ismail ja 
viestinnän asiantuntijana Erika-Evely Ee 
Eisen.  
 
Varsinais-Suomen piiri on mukana 
hankkeessa ja toimintaa käynnistetään eri 

Varsinais-Suomen piiri mukana Järjestöjen moni-
kielisessä ja monikanavaisessa koronaviestinnän 
hankkeessa

yhteistyökumppaneiden kanssa parhaillaan. 
Ensisijainen hankkeen kohdekaupunki 
Varsinais-Suomessa on Turku, mutta 
toimintaa voidaan käynnistää myös 
muualla. 
Piiri on myös koonnut RedNettiin 
koronaviestintämateriaaleja eri kielillä. 
Materiaalit löydät täältä:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/59832 
ja voit vapaasti jakaa linkkejä esim. 
osastosi sosiaalisen median kanavissa.
Onko sinun osastosi alueella tarvetta viestiä 
esim. koronarokotuksista eri kielillä?  
 
Ole yhteydessä piiriin, hankkeen 
yhteyshenkilönä piirissä toimii 
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Pauliina Pensikkala 
pauliina.pensikkala@redcross.fi.

MONIKIELINEN JA -KANAVAINEN KORONAVIESTINNÄN HANKE 

S
akari Piippo
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.11.2021

Hyvä Joulumieli -keräys 
alkaa marraskuussa  
– kärkenä on tänä vuonna 
lapsen kokemukset 
ulkopuolisuudesta 

Varainhankinnan 
ajankohtaiset Punaisen 
Ristin kaupasta
Korona toi mukanaan kaikenlaista ikävää, 
mutta joitain positiivisia vaikutuksiakin 
poikkeusoloilla on ollut. Verkkokaupas-
sa huomasimme selkeän myynnin kasvun 
joulukorteissa viime jouluna, kun kulutta-
jat intoutuivat lähettämään taas perintei-
siä kortteja läheisilleen. Nyt osastojenkin 
kannattaa tarttua tilaisuuteen ja hyödyn-
tää joulukorttivalikoimaamme varainhan-
kinnassaan. Joulukorteista osastot saa-
vat suuremman alennuksen kuin monista 
muista tuoteryhmistä, joten niiden avul-
la on helppo hankkia varoja osaston toi-
mintaan.

Myyjäiset ja joulutorit tuovat ihmiset 
yhteen

Rajoitusten helpottaessa on jälleen mahdollis-
ta osallistua joulumyyjäisiin ja joulutoritapah-
tumiin parin vuoden tauon jälkeen. Ihmisillä 
on kaipuu tapahtumiin ja toisten ihmisten seu-
raan, joten joulutapahtumat ovat hyvä tilai-
suus varainhankintaan. Verkkokaupastamme 
löydät hyvän valikoiman myyntituotteita edulli-
silla osastohinnoilla. Olemme lisänneet tiettyi-
hin hyvän menekin tuotteisiin paljousalennuk-
sia, eli mitä enemmän ostat, sitä halvemmalla 
saat. Tällaisia tuotteita ovat esim. osa heijasti-
mista sekä adressit. Osastolle jää isompi kate, 
jos ostat kerralla enemmän. 

Tuotevinkki! 

Olemme alentaneet Punaisen Ristin matkalauk-
kujen hintaa. Saat laadukkaan matkalaukun nyt 
huomattavan edullisesti, hinta vain 50 €! Lauk-
kuun pakkaat vaikka pienikokoisen joulumyy-
jäispisteen tuotteineen. Tartu tarjoukseen, ale-
hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää!

Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme tai eh-
dotuksia valikoimaamme liittyen?  
Ota yhteyttä: myynti@redcross.fi tai puheli-
mitse 020 701 2211 arkisin klo 8.30-15.00.

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hankitaan 
vähävaraisille lapsiperheille ruokalahja-
kortteja, joilla voi ostaa syömistä joulu-
pöytään. Keräystavoite tänä vuonna on 
2 500 000 euroa, jolla voidaan jakaa 36 
000 lahjakorttia. 

Tänä vuonna lahjakortin arvo on 70 euroa. Ke-
räyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti yh-
dessä Ylen Puoli seitsemän -ohjelman, Yle Ra-
dio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 

Keräyksen kaupallisina partnereina ovat K-ruo-
kakaupat, S-ryhmä ja Lidl. Keräys alkaa tors-
taina 19.11.2021 ja jatkuu jouluaattoon asti. 

Kortit ajoissa perheille

Kortit tilataan sähköisellä lomakkeella 
lokakuussa ja ne toimitetaan MLL:n 
keskustoimistolta tilauslomakkeessa 
ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 45–46. 

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit yh-
teistyökumppaneiden eli kunnan sosiaalitoi-
men, maahanmuuttopalveluiden, neuvoloiden, 
seurakuntien diakoniatyön tai muun yhteistyö-
kumppanin kautta. Jos osasto tilasi kortit itsel-
leen on tärkeää, että kortit toimitetaan hyvissä 
ajoin kumppaneille, jotta kortti ei jää matkan 
tai muiden joulukiireiden vuoksi käyttämättä. 
Lahjakortti on voimassa 7.–31.12.2021.

K
ristiina H

em
m

inki
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JOULUMIELTÄ KAHVILOISTA JA SOMESTA

Hyvää joulua! Mitä kuuluu? 
– Joulupuhelu-somehaaste 
tulee jälleen
Jouluna laitetaan jälleen hyvä kiertämään 
soittamalla tutulle yksinäiselle ja kannus-
tetaan myös muita mukaan #Joulupuhelu-
haasteeseen.

Viime vuonna kiitosta kerännyt Punaisen Ristin 
sosiaalisen median haaste soittaa joulupuhelu 
järjestetään jälleen tänä vuonna.

Moni viettää tänäkin vuonna joulua yksin ja 
voisi ilahtua muistamisesta. Joulumieli löytää 
tiensä myös puhelinlinjoja pitkin.

#Joulupuhelu-haasteessa kannustetaan soitta-
maan yksinäiselle tutulle, sukulaiselle tai kenel-
le tahansa, joka saattaisi ilahtua puhelusta. Ky-
symällä kuulumiset voi tuoda valtavasti lohtua 
yksinäisen päivään ja saada itsekin hyvän  
mielen.

Helppo tapa kannustaa osaston jäseniä mu-
kaan on jakaa Punaisen Ristin sosiaalisen me-
dian #Joulupuhelu-julkaisuja ja haastaa kaik-
kia mukaan lievittämään yksinäisyyttä jouluna. 
Osaston vapaaehtoiset voivat tempauksena 
esimerkiksi soittaa paikkakunnan iäkkäille jä-
senille.

Haasteesta voi kertoa myös osaston tapahtu-
missa ja viesteissä. 

Somemateriaaleja #joulupuhelu-haasteesta voi 
ladata Punaisen Ristin aineistopankista.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257  
Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447 

Joulukahvilat tuovat iloa 
monelle yksinäiselle

Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat jäl-
leen tänä jouluna iloa monelle yksinäisel-
le. Lämpimät kohtaamiset luovat hyvää 
joulumieltä myös kahviloita pyörittäville 
vapaaehtoisille. 

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät 
joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivot-
tu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä tuntuvien 
joulun juhlapyhien keskellä.  

 Joulukahvilat tarjoavat jouluna seuraa kaipaa-
ville mukavan tilaisuuden viettää aikaa muiden 
ihmisten seurassa. Vapaaehtoisille lämpimät 
kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa luovat 
todellista joulumieltä. 

Mukava tapa olla yhdessä jouluna

Joulukahvilat ovat olleet sekä järjestäjille et-
tä vierailijoille mukava tapa viettää yhdessä ai-
kaa. Kahviloissa on aiempina vuosina ollut jär-
jestäjien mukaan lämmin ja leppoisa tunnelma.

 Ystävätoiminnan yhteistyökumppanina toimii 
tänäkin vuonna Tavarataloketju Tokmanni, joka 
tarjoaa taloudellista tukea joulukahviloiden to-
teuttamiseen. 

Saadakseen avustusta osaston tulee ilmoittaa 
kahvilasta ennakkoon ja raportoida siitä tapah-
tuman jälkeen. Tuki maksetaan kuluja vastaan 
ja se voi olla enintään 200 euroa.  

Ilmoituspohjia kahvilan mainostamiselle löytyy 
RedNetistä. 

 – Nyt on hyvä hetki kutsua vapaaehtoiset mu-
kaan järjestelemään tämän vuoden joulukah-
vilaa. Moni heistäkin kaipaa tekemistä pit-
kiin pyhiin ja kohtaamisia korona-ajan jälkeen, 
kannustaa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaat-
tori Maaret Alaranta. 

Kasvokkaiselle kohtaamiselle on varmasti eri-
tyistä tilausta tänä jouluna. Joulukahviloita voi 
turvallisin mielin järjestää, kunhan huomioi ko-
ronaan liittyvät viranomaisohjeet ja Punaisen 
Ristin vapaaehtoisten Turvallisuus- ja hygienia-
ohjeet.  

Vinkkejä järjestämiseen ja ilmoituspohjat: Red-
Net > Tieto ja taito > Ystävätoiminta > Tapah-
tumamallit. Koronaohjeet: RedNet > Tieto ja 
taito > Korona 2020. Lisätietoja: Maaret Ala-
ranta, p. 040 358 3257 / maaret.alaranta@
redcross.fi  

Päivi N
iem

i
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YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Ystävänpäivänä 2022 tuodaan 
esille keinoja taistella 
yksinäisyyttä vastaan

Tule mukaan tekemään 
yhdessä uusi ja parempi 
Rednet. 
Nykyinen Rednet on päässyt jo yli kymmenen 
vuoden ikään, mikä digimaailmassa on jo ai-
kamoinen saavutus. Tutun Rednetin tekniik-
ka on jo kauan ollut vanhentumassa; ja siksi 
sille ollaan rakentamassa seuraajaa Rednet2-
projektin muodossa. Projektin aikana uusitaan 
webbipalvelun keskeisimmät ja tärkeimmät 
toiminnot sekä työkalut. Tarkoituksena on ra-
kentaa nykyaikainen kotipesä kaikelle vapaa-
ehtoisviestinnälle riippumatta siitä, onko kyse 
osastosta, piiristä tai keskustoimiston toimin-
nosta. Uuden Rednetin on tarkoitus olla entis-
tä toimivampi, käytettävämpi ja paikallisempi. 
Uudistuksen myötä palvelussa paranevat niin 
mobiliteetti, saavutettavuus kuin tietoturvalli-
suuskin. 

Uutta Rednettiä rakennettaessa on ensisijai-
sen tärkeää, että käyttäjien ääni kuuluu alusta 
pitäen palvelukokonaisuutta mietittäessä. Voit 
osallistua Rednetin uudelleenrakennukseen 
monella tapaa. Jos sähköpostilaatikkoosi tipah-
taa kysely, niin vastaa siihen empimättä, sil-
lä jokainen vastaus tuo meille tietoa siitä mil-
lainen uuden palvelun pitäisi olla. Voit vastata 
kyselyyn myös menemällä Rednettiin projek-
tisivuille Sivuilla voit liittyä Rednetin postitus-
listalle, ilmoittautua työpajoihin ja lukea kes-
keiset uutiset ja dokumentit. Näin tiedät missä 
mennään ja miten olla mukana, sillä kaikki nä-
kemykset, kokemukset ja ajatukset ovat ar-
vokkaita. Rednetin projektisivut löytyvät luon-
nollisesti Rednetistä: punainenristi.rednet.
fi/rednet2.

Ystävänpäivänä meillä on jälleen tilaisuus 
yhdistää voimamme ja nostaa esiin ratkai-
suja vakavaan yhteiskunnalliseen ongel-
maan: yksinäisyyteen. 

Ystävänpäivän kampanjassa herätellään kes-
kustelua yksinäisyyden seurauksista niin yksi-
lölle kuin yhteiskunnalle, kannustetaan ihmisiä 
muistamaan toisia sekä kutsutaan kaikkia mu-
kaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan.

Ystävänpäiväkampanja syntyy yhdessä 
tehden

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voi-
vat osallistua kaikki eli myös ne osastot, joil-
la ei ole varsinaista ystävätoimintaa. Some-
viestinnässä auttavat keskustoimiston 
tuottamat valmiit materiaalit.

Verkkoystävän voi saada tai toimia itse verk-
koystävänä paikasta riippumatta, joten toimin-
nasta kannattaa kertoa aivan kaikkialla. 

Kampanjamateriaaleja voi tilata Punaisen Ristin 
verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyödyntää 
monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa. 

Paikallismedia kaipaa erityisesti tarinoita ihmi-
sistä, ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. 
Löytyisikö paikkakunnaltanne avoin ja inno-
kas ystävätoiminnan vapaaehtoinen ystävineen 
paikallismedian haastateltavaksi? 

Tapahtumat houkuttelevat mukaan 
ystävätoimintaan

Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän-
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan 
 tapahtumat. 

Poikkeusaikojen jälkeen ihmisillä on suuri tarve 
kohdata muita kasvokkain ja siksi tapahtumien 
järjestäminen on nyt entistä tärkeämpää. Ide-
oita tapahtumiin löydät RedNetistä.

Keskustoimisto tukee osastojen tapahtumia 
150 eurolla. 

Uudet toiminnasta kiinnostuneet 
kutsutaan heti mukaan

Ystävänpäivän aikaan tuhannet ihmiset ovat ol-
leet kiinnostuneita yksinäisyyden lievittämises-
tä ja Punaisen Ristin toiminnasta ja ovat jättä-
neet meille yhteystietonsa. 

Onkin tärkeää, että toiminnasta kiinnostuneil-
le tarjotaan heti ystävänpäivän jälkeen lisätie-
toa ja kursseja. 

Ystävänpäivätapahtumat ovat oiva paikka 
markkinoida kursseja. 

Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty 
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistä-
päin tahansa. 

Muistakaa tehdä kursseista tapahtumat myös 
Omaan! 

Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävän-
päivä. Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori Maaret Alaranta, p. 040 358 
3257. Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth, 
p. 040 610 9447
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VAPAAEHTOISEKSI NUORTEN TURVATALOON

Vapaaehtoisuus - Vastalääkettä hektiselle arjelle
Työelämä on monelle kuormittavaa. Jat-
kuva kiire, keskeytykset, työn sirpaleisuus 
ja yksin puurtaminen aiheuttavat stressiä. 
Töitä tehdään intensiivisesti koneen ää-
rellä ja päivän aikana tapahtuvat kohtaa-
miset voivat jäädä pintapuolisiksi. 

Kohtaamiset ovat kuitenkin olennainen osa pa-
lautumista ja hyvinvointia. Sosiaalisuus on 
meidän ihmisten elinehto ja mieli kaipaa sitä 
palautuakseen kuormituksesta. Toisten kans-
sa vietetty merkityksellinen ja läsnäoleva het-
ki saa stressin helpottamaan. Harva tulee aja-
telleeksi, että vapaaehtoistoiminta onkin mitä 
parhainta vastalääkettä hektiselle arjelle. Pu-
naisen Ristin Nuorten turvatalojen majoitusva-
paaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä.

Mindfulness-vapaaehtoisuus

Majoitusvapaaehtoiset viettävät turvatalolla il-
lan ja yön nuorten sekä vuorossa olevan kriisi- 
ja perhetyöntekijän kanssa. Illan aikana teh-
dään asioita, joista rento koti-ilta muodostuu: 
kokataan, pestään pyykkiä, katsotaan televisi-
ota ja jutellaan päivän kuulumisista. Tällä kai-
kella vapaaehtoinen luo turvallista ilmapiiriä, 
jossa nuori voi rentoutua ja levätä, kuvaa eräs 
turvatalon vapaaehtoisista.

Kiire ja hötkyily jäävät turvatalon ovelle. ”Ta-
vallisesta kotielämästäni olennaisesti toisenlai-
nen ympäristö”, kertoo toinen vapaaehtoinen 
palautteessaan, kun kysytään mikä toiminnas-
sa motivoi. Ja tämä on varmasti monille vapaa-
ehtoisille tärkeä seikka: turvatalon illassa oman 
arkielämän saa hyvällä omatunnolla jättää syr-
jään ja keskittyä hetkeen. Majoitusvapaaeh-
toisuutta voisi kutsua siis todelliseksi mindful-
ness-harjoitteluksi.

Merkityksellinen tehtävä 

Turvatalovapaaehtoisuus tuo elämään läsnä-
olon lisäksi merkitystä. Turvatalojen vapaa-
ehtoisilta kerätyssä palautteessa vapaaeh-
toistoiminnan parhaaksi puoleksi kuvataan 
konkreettista auttamisen mahdollisuutta. Li-
säksi vapaaehtoiset kertovat saavansa mieli-
hyvää vapaaehtoisuudesta, koska tietävät ole-
vansa tarpeellinen osa turvataloyhteisöä.

Vapaaehtoisella on oma tärkeä tehtävänsä tur-
vatalon kriisiavun mahdollistajana. Nuoret voi-
vat tulla turvataloille ilman ajanvarausta ja 
lähes mihin vuorokauden aikaan tahansa. Krii-
si- ja perhetyöntekijän on tarkoitus kyetä otta-
maan nuori tai hänen läheisensä vastaan no-

peallakin aikataululla. Vapaaehtoinen luo siis 
rauhaa kriisityöhön, kun työntekijän ei tarvit-
se hämmentää kiehuvaa soppakattilaa samalla 
kun kohtaa nuoren.

Haluaisitko lisätä omaa hyvinvointiasi, tarttua 
kauhan varteen ja viettää nuorten kanssa rau-
hallisen koti-illan kerran kuussa? Espoon, Hel-
singin, Turun ja Tampereen turvataloilla kaiva-
taan majoitusvapaaehtoisia juuri nyt.

Joonas B
randt

Nuorten turvatalojen 
majoitusvapaaehtoisuus:
• Vapaaehtoinen on turvatalon kriisi- ja 

perhetyöntekijän aisapari, jonka tehtä-
vänä olla läsnä nuorille turvallisena ai-
kuisena, vastata päivällisen ja iltapa-
lan järjestelyistä, vastailla tarvittaessa 
talon puhelimeen ja toimia työntekijän 
apuna tilanteen mukaan.

• Vapaaehtoinen saapuu klo 17, ja viet-
tää illan sekä yön turvatalolla. Vuoro 
päättyy sovitusti vapaaehtoisen omien 
aikataulujen mukaan.

• Turvatalolla on vapaaehtoiselle oma 
huone, johon talon toiminnan rauhoi-
tuttua voi käydä nukkumaan.

• Vapaaehtoinen toimii vuorossaan noin 
kerran kuukaudessa.

• Vapaaehtoinen saa kattavan perehdy-
tyksen paikallisen turvatalon majoi-
tustoiminnan arkeen. Työntekijältä saa 
myös tarvittaessa neuvoja, ohjausta ja 
tukea jokaisessa vapaaehtoisvuorossa.

• Nuorten turvataloilla on tarjolla monen-
laista vapaaehtoistoimintaa ja verkko-
vapaaehtoisena voi tukea nuoria mis-
täpäin Suomea tahansa. Lisätietoja 
täältä: punainenristi.fi/vapaa- 
ehtoiseksi/nuortenturvatalot/ 
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OSASTOT JA PIIRIT MUKANA SOTE-UUDISTUKSESSA. ALUEVAALIT 23.1.2022.

Tehdäänkö osastossanne 
katutyötä tai suunnitellaanko 
jalkautuvaa työtä?

Aineistoja päihdeteeman 
käsittelemiseen

Aluevaalit 23.1.2022. 
Olemmeko valmiina 
vaikuttamaan?
Sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksyttiin 
kesäkuussa eduskunnassa ja nyt uudistus ete-
nee toimeenpanoon. Uudistuksen etenemis-
tä voi seurata virallisilta sivuilta soteuudistus. 
fi/etusivu. Vielä tärkeämpää on seurata, mi-
ten omalla hyvinvointialueella uudistukseen 
valmistaudutaan soteuudistus.fi/mika-
on-hyvinvointialue. Aluevaalit järjestetään 
23.1.2022.

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat 
väliaikaiset valmistelutoimielimet, joiden työ 
käynnistyi syksyllä 2021. Hyvinvointialue on 
vastuussa sille lailla säädetyistä tehtävistä, joi-
ta ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen järjestäminen. 

Sekä uudet hyvinvointialueet että kunnat ovat 
jatkossa vastuussa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä. Vielä ei ole varmaa, miten jär-
jestöjen resurssit tulevat asettumaan uudes-
sa organisaatiossa. Väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen kuluu Punaisen Ris-
tin keskeisimpiin vapaaehtoistoiminnan tavoit-
teisiin. Siksi on tärkeää seurata oman kunnan 
ja alueen suunnittelua ja tehdä omaa toimin-
taa näkyväksi. Samalla säännöllinen yhteistyö 
toisten järjestöjen kanssa tulee yhä tärkeäm-
mäksi. RedNetistä löytyy sote-uudistus sivujen 
alta materiaalipohjia, joita voi käyttää oman 
toiminnan kuvaamisen tueksi. 

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa

Olkaa aktiivisesti yhteydessä oman alueen-
ne muihin järjestöihin. Kannattaa kysellä tois-
ten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Jokaisella 
alueella on myös erityisiä, Järjestöjen sote-
muutostukihankkeen työntekijöitä, jotka jär-
jestävät verkostotapaamisia alueen järjestötoi-
mijoille. Kannattaa olla aktiivinen ja selvittää, 
millaisia verkostoja omassa kunnassa tai alu-
eella on. 

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä? 

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään net-
tisivuilta. 

• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa kes-
kustella ja verkostoitua. 

• Tarjottavat palvelut on hyvä kertoa selkeästi.
• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitel-

miin.
• Alueilla voi järjestää toisten järjestöjen 

kanssa yhdessä esimerkiksi kuntakierros. 

Jos osastossanne tehdään jo katutyötä tai 
sitä on suunniteltu jossain muodossa, niin 
käykää täyttämässä kysely toiminnasta: 
www.lyyti.fi/questions/c8baed3098

Toivomme mahdollisimman monen osaston 
vastaavan, jotta saamme kokonaiskuvan katu-
työn tilanteesta.

Korona on lisännyt nuorten pahoinvointia ja 
partiointi on noussut monessa osastossa esiin. 
Toimintaa voitaisiin toteuttaa osastossa eri toi-
mintamuotojen yhteistyönä vastaten alueelli-
seen tarpeeseen. Lisätietoja voi kysyä  
kati.laitila@redcross.fi

Punaisen Ristin kaupasta voi osastotunnuksilla 
tilata katutyön selkämerkkejä:  
punaisenristinkauppa.fi

Suomen Punaisen Ristin oppimateriaalialustal-
la Cloubissa on julkaistu Päihteet ja minä -ai-
neisto. Materiaali tarjoaa tietoja ja harjoituksia 
päihdeteeman käsittelyyn yläasteikäisten ja si-
tä vanhempien kanssa. Se sisältää tieto-, toi-
minta- ja keskusteluosioita tarjoten kattavan, 
monipuolisen ja toiminnallisen kokonaisuuden 
oppitunneille. Myös vapaaehtoiset voivat käyt-
tää aineistoa oppilaitosyhteistyössä.

Cloubin osoite on sproppimateriaalit.fi

Ehkäisevän päihdetyön viikko 8.-14.11.2021

Kampanjan verkkosivuilla on tarjolla tukea ja 
apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön 
liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Sivuilla on myös 
aineistoja asian puheeksi ottamiseen. 
www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/

On OK
kieltäytyä jointista.

On OK puhua kannabiksesta. On myös OK olla kavereiden kanssa eri mieltä  
päihteistä. Apua ja tukea saat verkkosivulta www.kysyminenkannattaa.fi

On OK
olla eri mieltä kavereiden kanssa.

On OK puhua kannabiksesta. On myös OK olla kavereiden kanssa eri mieltä  
päihteistä. Apua ja tukea saat verkkosivulta www.kysyminenkannattaa.fi
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AUTTAJAT AULANGOLLA

Seuraavan valtakunnallisen vapaaehtois-
ten koulutustapahtuman Auttajat Aulan-
golla ilmoittautuminen on nyt auki! Voit il-
moittautua tapahtumaan 30.11.2021 asti 
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/autta-
jataulangolla, josta löydät myös lisätietoa 
tapahtumasta.

Ohjelma

Auttajat Aulangolla on avoin kaikille Suomen 
Punaisen Ristin vapaaehtoisille eli mukaan voi-
vat tulla sekä osastojen konkarit että satunnai-
sesti toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset. Oh-
jelma on antoisa meille jokaiselle ja se koostuu 
kolmesta eri teemasta:

• Varautuminen muuttuvaan maailmaan

• Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

• Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Yksi tapahtuman pääpuhujista on sunnuntain 
päätösohjelmassa esiintyvä tunnettu yhteis-
kunnallinen keskustelija Jani Toivola, joka pu-
huu meille erilaisuuden kohtaamisesta ja moni-
naisuuden hyödyntämisestä toiminnassamme. 
Ohjelman lomaan jää myös vapaa-aikaa, jon-
ka voi hyödyntää esimerkiksi pulahtamalla ho-
tellin kylpylään tai retkeilemällä Aulangon nä-
kötornille.

Vastuullisuus

Vastuullisena tapahtumana Auttajat Aulangolla 
toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja il-
mastoystävällisesti. Tunnistamme tapahtuman 
ympäristövaikutukset suunnittelu- ja toteutus-
vaiheessa ja teemme töitä vaikutusten pienen-
tämiseksi.

Edistämme vastuullisuutta mm. tarjoamalla ta-
pahtumassa ravitsevaa ja monipuolista kas-
vispainotteista ruokaa ja toimittamalla ta-
pahtumamateriaalit osallistujille ensisijaisesti 
sähköisinä. 

Kannustamme myös osallistujia vastuullisiin 
valintoihin mm. saapumalla tapahtumapaikal-
le yhteiskuljetuksilla tai julkisilla kulkuvälineillä. 
Järjestämme tapahtumapaikan ja Hämeenlin-
nan keskustan sekä rautatieaseman välillä ta-
pahtuman osallistujille maksuttoman bussikul-
jetuksen jokaisena tapahtumapäivänä ennen ja 
jälkeen ohjelman. 

Kiitos-illallinen

Sinä olet meille tärkeä ja haluamme kiittää Si-
nua tekemästäsi vapaaehtoistyöstä! Tarjo-
amme tapahtumaan Aulangolla osallistuville 
herkullisen Kiitos-illallisen Scandic Aulangon ra-
vintolassa lauantaina 2.4.2022.  

Illallinen on jatkoa aiemmin kolmen vuoden 
välein pidetyille vapaaehtoisten Kiitos-gaaloille. 
Illallisen aikana voit nauttia tapahtuman tun-
nelmasta vanhojen ja uusien vapaaehtoisystä-
viesi kanssa ja sen jälkeen jatkaa iltaa hotellin 
yökerhossa, joka on varattu käyttöömme.

Alle 29-vuotiaiden vapaaehtoisten 
stipendi

Tuemme nuorten vapaaehtoisten osallistumis-
ta Auttajat Aulangolla -tapahtumaan. Kaikki 
vuonna 1993 tai sen jälkeen syntyneet vapaa-
ehtoiset voivat hakea ilmoittautumisen yhte-
ydessä stipendiä, jolla on mahdollista kattaa 
80% tapahtuman osallistumismaksusta. 

Stipendit jaetaan Folke Bernadotte muistosää-
tiön apurahoituksesta, joten mahdollistamme 
tapahtuman osallistujille myös kansainvälisiä 
kokemuksia.

Auttajat Aulangolla on kaikkea tätä ja vielä pal-
jon enemmän! Tapahtumatiedot löytyvät suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta  
rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla. 
Tule sinäkin mukaan!

Auttajat Aulangolla 1.-3.4.2022
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KUULUMISIA KILTAPÄIVILTÄ

Lämpökeskuksella räjähtää, loukkaantu-
neita on useita. Tuulisella rannalla apua 
tarvitsee perhe, jonka kanssa yhteisen 
kielen löytyminen ja luottamuksen synty-
minen ottaa aikaa. Golfkentällä pallo osuu 
katsojaa, ja myös pelaajan sydänoireet 
työllistävät ensiapupäivystäjiä. 

Tätä kaikkea ja paljon muuta sattui ja tapah-
tui harjoituspäivän aikana, kun Punaisen Ristin 
ryhmänjohtajakoulutetut kokoontuivat vuosit-
taisille koulutuspäivilleen Kiltapäiville, Lappa-
järvelle. Harjoituspäivän annin lisäksi pitkään 
viikonloppuun mahtui luentoja, joissa käsitel-
tiin Punaisen Ristin ajankohtaisten kuulumisten 
lisäksi muun muassa yhteistyötä viranomais-
ten kanssa ja auttajan jaksamista. Elvyttämis-
tä päästiin luonnollisesti harjoittelemaan, tällä 
kertaa pienen kilpailun merkeissä. Selvisi, että 
ryhmänjohtajat ovat melkoisia elvytyskoneita. 

Kiltapäivien järjestelyistä vastasivat tällä ker-
taa Nynäs Killan Länsi-Suomen piirin kiltalai-
set. Punaisen Ristin ryhmänjohtajakoulutuk-
sen käyneet vapaaehtoiset perustivat Nynäs 
Killan vuonna 1973. Vuosittain eri puolilla Suo-
mea järjestettävillä koulutuspäiville kokoontuu 
yleensä noin sata ryhmänjohtajaa Ivalosta Han-
koon. Yksi Killan tärkeimmistä tehtävistä on-
kin verkostoitua eri puolilla Suomea asuvin kil-
talaisten kesken ja pitää yllä yhteishenkeä sekä 
vaihtaa ajatuksia ryhmän johtamisesta sekä sii-
hen liittyvistä asioista. Lauantaisessa iltajuhlas-
sa myös palkittiin ansioituneita kiltalaisia.

Päivät avannut Länsi-Suomen piirin toiminnan-
johtaja Tero Hintsa painotti puheessaan ensi-
apuryhmien sekä ensihuollon ja henkisen tu-
en ryhmien merkitystä nopeasti muuttuvassa 

maailmassa. Ensiapuryhmätoiminta on ollut 
Punaisen Ristin auttamisen ytimessä koko jär-
jestön olemassaolon ajan, yli 150 vuotta. 

– Ryhmänjohtajat toimivat usein vastuunkan-
tajina päivystyksissä ja auttamisoperaatioissa. 
Kiltapäivillä on suuri merkitys ryhmänjohtajien 
korvaamattoman tärkeän työn jatkumisen var-
mistamisessa, Hintsa totesi. 

Ylisukupolvisuus onkin yksi kiltapäivien tär-
keimmistä arvoista. Mukana Killan toiminnas-
sa on yhä muutamia perustajajäseniä ja uusim-
mat nyt Kiltapäivillä olleista ovat osallistuneet 
viimeisimmälle järjestetylle Punaisen Ristin ryh-
mänjohtajakurssille. Kun mukana on eri ikäi-
siä ihmisiä, osaaminen siirtyy tehokkaasti ikä-
polvelta toiselle. Tosin vanhimpien toiveena on, 
että yhä useampi uusi, ryhmänjohtajakoulu-
tuksen saanut lähtisi aktiivisesti mukaan Killan 
toimintaan, perustuuhan se täysin jäsentensä 
omaehtoiseen haluun pitää osaamistaan yllä.

Seuraavan kerran Kiltapäiviä vietetään en-
si vuoden elokuussa Leppävirralla, ja vuon-
na 2023 kokoonnutaan Killan 50-vuotisjuhlien 
merkeissä jossain päin Lappia. 

Osaamisen ja yhteishengen ylläpitoa

Osastojen Hyväpäivä-avustukset 2021-2023
Kaipaako osastosi taloudellista tukea toi-
minnan kehittämiseen ja uuden toimin-
nan käynnistämiseen? Hakekaa Hyväpäi-
vä-avustusta!

Avustuksia myönnetään vuosina 2021-2023 
kertaluonteisina

• ensiapuryhmätoimintaan,
• monikulttuurisuustoimintaan,
• nuorisotoimintaan,  

• terveyden edistämisen toimintaan  
(terveyspisteet) ja 

• ystävätoimintaan. 

Avustuksiin on erilliset hakukriteerit ja -ohjeet, 
jotka löytyvät RedNetin osastotoimistosta osoit-
teesta rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva. 
Kertaluonteista avustusta myönnetään vuosit-
tain samalle toiminnalle enintään 300 euroa. 
Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä 
sähköisellä lomakkeella ennakkoon. 
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MAAILMAN AIDS-PÄIVÄ

Maailman aids-päivää 
vietetään 1.12.

Maailman Terveysjärjestö WHO julis-
ti vuonna 1988 Maailman aids-päivän 1. 
joulukuuta vietettäväksi kansainvälisek-
si terveyden edistämisen teemapäiväksi. 
Päivän tavoitteena on lisätä ihmisten tie-
toisuutta hivistä ja aidsista sekä kampan-
joida hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja 
hiv-positiivisten oikeuksien puolesta. 

Suomen Punainen Risti osallistuu Maailman 
aids-päivän viettoon valtakunnallisesti ja vai-
kuttavasti. Vapaaehtoiset järjestävät kyntti-
lätapahtumia ja glögitarjoiluja sekä tarjoavat 
tietoa, tukea ja keskustelumahdollisuuden päi-
vän teemaan liittyen ympäri Suomen. Kam-
panja on näkyvillä sosiaalisen median eri 
kanavilla. Tänä vuonna päästään myös päivit-
tämään hiviin liittyviä tietoja uuden Maailman 
aids-päivän toimikunnan laatiman materiaali-
paketin avulla. 

Maailman aids-päivän toimikunta haastaa päi-
vittämään tiedot hivistä

Hiv sairautena on mullistunut hyvän lääkehoi-
don ansiosta, mutta toisinaan tiedot ja asen-
teet kaipaavat yhä päivitystä. 

Asiantuntijoiden laatimaa monipuolista ja help-
pokäyttöistä materiaalipakettia voi hyödyn-
tää eri toiminnoissa, seksuaaliterveystyön kou-
lu- ja nuorisotilavierailuilla sekä omien tietojen 
päivittämisessä. Materiaalipaketti sisältää toi-
minnallisia harjoituksia ja tietovisoja, faktatie-
toa hivistä, somejakokuvia sekä julisteita tu-
lostettavaksi käyttöön. Harjoitukset soveltuvat 
sekä lähi- että etätoimintaan.

Tänä vuonna Maailman aids-päivän toimikun-
ta kannustaa erityisesti nuorten parissa toimi-
via työntekijöitä ja vapaaehtoisia päivittämään 
nuorten tiedot hivistä nuorisotiloilla ja kouluis-
sa, materiaalipakettia hyödyntäen. 

Lisätietoja aiheesta löytyy verkosta! Rednetis-
tä, Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta ja 
Maailman aids-päivän sivuilta.

Rasisminvastainen viikko 
jälleen maaliskuussa

Maahanmuuttajan 
kotoutumiskaari visualisoitu

Rasisminvastaista viikkoa vietetään ensi 
vuonna 21.-27. maaliskuuta. Kampanjan 
teema tarkentuu syksyn kuluessa.

Voit tutustua kampanjaan RedNetissä: rednet.
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko.

Viime vuonna julkaistut Rasisminvastaiset toi-
mintaohjeet ovat verkkosivuillamme:  
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Kampanja-aineistoja voi ladata aineistopankis-
ta helmi-maaliskuussa 2022. Lisätietoja kam-
panjasta voi kysyä piirien monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjiltä.

Maahan muuttaminen ja Suomeen kotou-
tuminen voi tuntua vuoristoradalta: siihen 
kuuluu nousuja ja laskuja. Punaisen Ristin 
kotoutumiskaari kuvaa prosessia, joka on 
jokaisella erilainen. Nousuihin ja laskui-
hin vaikuttavat oman elämän tapahtumat, 
mutta myös ulkopuoliset asiat ja tahot. 

Mieti, missä tilanteessa sinä voisit tukea maa-
han muuttanutta kotoutumisessa. Tutustu So-
maliasta Suomeen tulleen perheen kotoutu-
miskaareen ja katso Punaisen Ristin tuottama 
uusi video: youtu.be/eICieNHfp_M

Lisätietoja kotoutumiskaaresta:  
rednet.punainenristi.fi/kotoutumiskaari 

Maailman aids-päivän toimikuntaan kuuluvat 
Suomen Punainen Risti, Hivpoint, Positiiviset 
ry, Pro-tukipiste ja Väestöliitto.

Petra Lemmetty, terveyden edistämisen 
suunnittelija, petra.lemmetty@redcross.fi
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 4/2021
Piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A,  
20100 Turku 
Ohjelmatyö (6.krs), taloustoimisto (2.krs) 
 
Puhelinvaihde              020 701 2400
Hinta on sekä lankapuhelimesta että matkapu-
helimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min 
Sähköposti: varsinais-suomi@punainenristi.fi
 
Nettisivut: varsinais-suomi.punainenristi.fi 
Some: @sprvspiiri 
 
Järjestötiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Levikki 520 kpl
 
Päätoimittajat 
Mannila Kalle-Pekka, piiritoimisto 
Suomalainen Aku, 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: Anna Tenho 
Paino: Painotalo Painola, T. Nieminen Oy 

Järjestötiedote 1/2022 ilmestyy viikolla 3.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 7.1.2022. 

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:
Osaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sih-
teeri, rahastonhoitaja, toiminnantarkastaja, jä-
senmestari, keräysjohtaja, OMA-pääkäyttäjä, tie-
dottaja, tietosuojavastaava, sekä kotimaanavun, 
ea-toiminnan-, kouluyhteistyön, nuorisotoimin-
nan, valmiuden, ystävätoiminnan, ea-päivystys-, 
humanitaarisen oikeuden, monikulttuurisuustoi-
minnan, terveystoiminnan, varainhankinnan, Ve-
ripalvelun, Kontin, Turvatalon ja Vastaanottokes-
kuksen yhteyshenkilöt, kouluttajat (ei kuitenkaan 
ETK:t) sekä piirin hallituksen ja piirin toimikunti-
en jäsenet.

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon. Tiedote 
on luettavissa sähköisesti piirin nettisivuilta.

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 
toimistosihteeri 
Jalonen Elina   040 731 3595 
nuorisotoiminnan suunnittelija 
Keskinen Miska   040 546 6440 
asiantuntija, paperittomien tuki 
Lehtimäki Sirpa   040 542 1421 
järjestöpäällikkö 
Lindeman Marianna  040 5759595 
talous- ja henkilöstösuunnittelija           
Paasonen Jaana  043 824 1030
omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija 
Paukku Risto   0400 526 566 
valmiussuunnittelija (osa-aikainen) 
Pensikkala Pauliina  0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Rautanen Minna  040 583 5735 
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto 
Rosenqvist Miia   040 532 3808 
asiantuntija, terveyden edistäminen 
Salomaa Riikka   0400 651 408
kirjanpitäjä 
Tenho Anna   0400 673 047 
viestintäsuunnittelija 
Virtanen Tommi   0400 127 152 
valmiuspäällikkö   

TURUN VASTAANOTTOKESKUS
vok.turku@punainenristi.fi 02 276 411 
Sikiö Jaana   0400  907 964 
vastaanottokeskuksen johtaja 

Nurmi Heimo   0400 907 958 
apulaisjohtaja, Pansio 
 
SOPPI KIERTOTALOUSPUTIIKKI 
Mustajärvi Satu   050 311 0911 
liiketoimintajohtaja 
Keskinen Miska   040 546 6440 
asiantuntija 

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
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Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuneille! Avun ketju -heijastinta voi ostaa vuoden loppuun saakka. Heijastimia  
myyvät S-ryhmän ruokakaupat sekä Tokmanni-tavaratalot.

Kalle-Pekka M
annila

S
PR

 S
alon osasto


