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Sisäministeri Petteri Orpo 
puhui 13.1.2016 ”Maa-
hanmuuttajien osaaminen 
mahdollisuutena” -semi-
naarissa Turussa, jonka jär-
jestivät Varsinais-Suomen 
liitto, SPR Varsinais-Suomen 
piiri ja Turun Ammattikor-
keakoulu.

Seminaarissa projektikoor-
dinaattori Anna Tenho SPR 
Varsinais-Suomen piiris-
tä kertoi ”Nopean työllisty-
misen pilottiprojektista” ja 
sen kannustavista ensim-
mäisistä kokemuksista. 
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Pakolaisvirta ei ole meille ongelma vaan tehtävä

PÄÄKIRJOITUS 20.1.2016

Olemme astuneet uuteen mielenkiintoiseen 
vuoteen 2016. Näin uskallan odottaa ja oike-
astaan toivoa. Punaisella Ristillä oli viime syk-
synä sellaista haipakkaa, ettei sodan jälkeen 
järjestö ole moisessa ollut mukana. Vaikka töi-
tä oli meillä kaikilla yllin kyllin, selvisimme niis-
tä moitteettomasti. Olkaamme siis iloisia saa-
mastamme palautteesta ja kiitoksesta. Olette 
sen siellä osastoissa ja vapaaehtoisten jou-
kossa sekä me täällä työntekijöiden joukossa 
niin piiritoimistossa kuin vastaanottokeskuk-
sissa hyvin ansainneet.

Kuuntelin uudenvuodenpäivänä tasavallan 
presidentin puheen ja jututin arkkipiispa Kari 
Mäkistä. Tuli hyvä olo. Meillä on johtajia, jot-
ka seisovat arvojemme takana ja rauhoittavat 
sensaatiouutisten vaivaamia kansalaisia. 

Vaikka päivittäin viestimet uutisoivat aihees-
ta ja suoltavat meille erilaisia malleja Suomen 
”pakolaisongelman” ratkaisemiseksi, Punai-
nen Risti ei ole jäänyt kädet lanteilla taivaste-
lemaan ja odottamaan. Tästä meitä on laajasti 
kiitetty. Olemme toimineet. Turvapaikanha-
kijoiden suuren määrän vastaanottaminen ei 
ole ollut meille ongelma vaan tehtävä, jonka 
olemme omalta osaltamme ottaneet hoitaak-
semme.

Tämä tehtävä jatkuu myös tänä vuonna. Uusi-
en tulijoiden määrää ei kukaan osaa ennustaa 
mutta jo täällä olevat muualta tulleet ihmiset 

(siis turvapaikanhakijat) tarvitsevat Punaisen 
Ristin vapaaehtoisten ja työntekijöiden tukea. 
He ovat yksilöitä. Jokaisella heistä on oma his-
toriansa ja oma unelmansa. 

Toistan sen mitä lokakuussa teille kirjoitin; 
”Hyvät osastojen vastuunkantajat, tulkaa vas-
taanottokeskuksiin auttamaan ja kohtaamaan 
turvapaikanhakijoita sekä sinne tulleita uusia 
vapaaehtoisia. Pyytäkää heitä mukaan osas-
tonne muuhun toimintaan, please.”

Kaiken tämän rynnistyksen ohella olemme 
Varsinais-Suomessa pystyneet kohtuullisen 
hyvin suoriutumaan kaikkien ohjelma-alueiden 
suunnitelman mukaisista tehtävistä. Siitä kuu-
luu iso kiitos meidän vapaaehtoisille vastuun-
kantajille, luottamushenkilöille sekä luonnolli-
sesti ahkerille työntekijöille.

Meren rannat ja järvet ovat jäätyneet mutta 
lunta vielä odotellaan. Innokkaimmat ovat jo 
tehneet luisteluretkiä. Itse meinaan jatkaa ri-
susavottaa ja kaataa muutaman puun jäälle 
Rymättylässä. Kyllä ulkona on talvellakin mu-
kavaa.

Pakkasterveisin,

Pauli Heikkinen

Turun Impivaarassa järjes-
tettiin torstaina 17.12.2015 
jalkapallo-ottelu rasismia 
vastaan. Ottelua olivat seu-
raamassa myös arkkipiispa 
Kari Mäkinen ja Pauli Heik-
kinen. Arkkipiispa myös 
potkaisi pelin avauspotkun. 
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JÄSENYYS

Vuoden 2015 aikana Punainen Risti oli nä-
kyvästi esillä, varsinkin syksyllä turvapaikan-
hakijoiden kasvanut määrä nosti esille SPR:n 
roolin vastaanottotoiminnan toteuttajana vi-
ranomaisten pyynnöstä. Samassa yhteydessä 
lukuisat ihmiset halusivat tulla mukaan Punai-
sen Ristin toimintaan niin vapaaehtoisina kuin 
jäseninäkin. 

SPR Varsinais-Suomen piirin alueella osastoi-
hin liittyi yhteensä 708 uutta jäsentä vuon-
na 2015 – vuotta aiemmin uusia jäseniä liittyi 
433. Uusia jäseniä liittyi lähes kaikkiin varsi-
naissuomen osastoihin. 

Toivotetaan nämä uudet jäsenet lämpimäs-
ti tervetulleiksi osastoihin ja kerrotaan heil-
le osaston toiminnasta – näin he todennäköi-
sesti pysyvät osaston jäseninä myös tulevina 
vuosina.

SPR Varsinais-Suomen piirin jäsenmäärän kas-
voi 241 henkilöllä vuonna 2015, muutos oli + 
3 %. Vuoden 2015 lopussa piirin alueen osas-
toissa oli yhteensä 8211 jäsentä (vuotta aikai-
semmin 7970 jäsentä). 

Alueellinen jäsenkilpailu 2015

Järjestötoimikunnan päätöksen mukaisesti 
vuonna 2015 järjestettiin alueellinen jäsenkil-
pailu, jonka perusteena oli osaston jäsenmää-
rän muutos 31.12.2014-31.12.2015 välisenä 
aikana. 

Jäsenkilpailussa oli kaksi sarjaa: 
1.Osastot, joissa jäseniä oli 100 tai sen alle 
2. Osastot, joissa jäseniä yli 100  

Kummassakin sarjassa palkitaan kolme osas-
toa, joiden jäsenmäärän muutos on vuoden 
aikana ollut positiivisin. 

Palkinnot ovat lahjakortteja piirin palveluihin 
(tuotteita tai kursseja) seuraavasti:  
Isot osastot 300 e / 200 e / 100 e ja  
pienet osastot 200 e / 100 e / 50 e. 

Onnea kaikille osastoille – erityisesti 
Taivassaloon ja Sauvo-Karunaan

Pienien osastojen sarjassa osastoja oli yh-
teensä 27 (heinäkuun alussa yhdistynyt SPR 
Vahto-Rusko oli tässä sarjassa).
Jäsenmäärän muutos oli positiivisin seuraavis-
sa osastosissa:
1. Taivassalo, 13,3 %
2. Pyhäranta, 7,6 %
3. Merimasku, 6,9 %

Isojen osastojen sarjassa osastoja oli yhteen-
sä 24 (heinäkuun alussa yhdistynyt SPR Maa-
ria-Paattinen on tässä sarjassa).
Jäsenmäärän muutos oli positiivisin seuraavis-
sa osastoissa:
1. Sauvo-Karuna, 17,4 %
2. Loimaa, 14,6 %
3. Aura, 10,1 % ja Ruissalo, 10,1 %

Lahjakortit luovutetaan osastojen edustajille 
piirin vuosikokouksessa! 

Kiitos jokaiselle osastolle viime vuoden ajan 
jäsenhuollosta ja jäsenhankinnasta! Pidetään 
hyvää huolta kaikista jäsenistämme ja vapaa-
ehtoisistamme tänäkin vuonna.

Iloa jäsenyydestä!

Sirpa Lehtimäki
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi / 020 
7012406

Meitä on nyt enemmän - jäsenmäärä kääntyi kasvuun!
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SPR Varsinais-Suomen piiri, jäsenmäärä osastoittain 2014-2015
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KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA

Nuorten ystäväkurssi Turussa

Oletko kiinnostunut Punaisen Ristin ys-
tävätoiminnasta? Haluatko auttaa yk-
sinäisiä ja apua tarvitsevia nuoria tai 
vanhempia ihmisiä? Tule ystäväkurssille 
kuulemaan lisää!
 
Nuorten ystäväkurssi on suunnattu eri-
tyisesti 16–29-vuotiaille nuorille. 

Kurssi järjestetään 
ma 8.2.2016 klo 17-20 ja 
ma 15.2.2016 klo 17-20.

Koulutuspaikka on SPR VS piiritoimiston 
Koulutuskakkonen, os. Yliopistonkatu 24 
A, 2. krs, Turku.  Koulutus on osallistujille 
maksuton. Ilmoittautumiset 4.2. mennes-
sä osoitteessa:  
www.lyyti.in/nuoriystava2016

Lisätietoja: Anne Vähätalo-Forma
p. 020 701 2408 /anne.vahatalo-forma@
punainenristi.fi

Reddie Kids -ohjaajakoulutus Turussa

Oletko kiinnostunut Punaisen Ristin lasten ja 
varhaisnuorten kerhonohjaamisesta? 

Varsinais-Suomen piiri järjestää marraskuussa 
Reddie Kids -ohjaajakoulutuksen. Tervetuloa 
mukaan kaikki lasten ja varhaisnuorten kerho-
nohjaamisesta ja Punaisen Ristin toiminnasta 
kiinnostuneet yli 15-vuotiaat nuoret ja aikui-
set!

Koulutus sisältää verkko-opintoja ja lähiope-
tusta: 
- ennakkotehtävä (noin 4 tuntia)
- lähijakso 2.4.2015 klo 9-17
- verkkotehtäviä (noin 2 tuntia)

Koulutus järjestetään lauantaina 

2.4.2016 piiritoimistolla, 
os. Yliopistonkatu 24 A, Turku. 

Kurssin hinta on 5 euroa Punaisen Ristin jäse-
niltä, muilta 15 euroa.

Ilmoittautumiset 18.3.2016 mennessä: 
www.lyyti.in/rk2016 

Lisätietoja: 
Anne Vähätalo-Forma
p. 020 701 2408
anne.vahatalo-forma@punainenristi.fi

HUOM! Huhtikuussa järjestetään Reddie 
Kids -koulutus myös Loimaalla. 
Seuraa piirin nettisivuja ja Facebookia.

Nuoret sosiaalisessa mediassa

Seuraa Varsinais-Suomen piirin nuoria ja nuorten toimintaa sosiaalisessa mediassa: 

SPR Varsinais-Suomen nuoret
instagram.com/sprvsnuoret/

www.facebook.com/groups/sprnuoretvs

Leirikesä 2016

Merkkaa jo nyt kalenteriisi Varsinais-
Suomen piirin kesäleirien ajankohdat: 
Nuorten ensiapuleiri 20.–21.6. Loimaal-
la
Lasten Reddie Kids -leiri 21.–23.6. Loi-
maalla

Lisätietoja päivitetään piirin nettisivuille 
kevättalven aikana.
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Lyhyt Ystäväkurssi (3h)

Kurssin tavoitteena on tarjota perustiedot Pu-
naisesta Rististä ja vapaaehtoisesta ystävä-
toiminnasta. Tavoitteena on antaa eväitä va-
paaehtoisena ystävänä toimimiseen, herättää 
ajatuksia ja innostaa mukaan ystävätoimin-
taan.

Ystäväkurssin pääkohdat ovat: Suomen Pu-
nainen Risti ja Punaisen Ristin ystävätoiminta, 
itsetuntemus, vuorovaikutus ja kohtaaminen 
sekä vapaaehtoisen oma jaksaminen.  
   
Ystäväkurssit pidetään seuraavasti:

Ke 17.2.2016, klo 17.00 - 20.00 
Ilmoittautumiset viimeistään 16.2.2016 

osoiotteessa www.lyyti.in/ystava_helmikuu

Ke 16.3.2016, klo 17.00 – 20.00
Ilmoittautumiset viimeistään 15.2.2016 
osoitteessa: www.lyyti.in/ystava_maaliskuu

Koulutuspaikkana on molemmilla kursseilla 
SPR Varsinais-Suomen piiritoimisto (os. Yli-
opistonkatu 24 A, 2. krs, Turku).
 
Kurssit ovat maksuttomia.

TurkuEnergia tukee Punaisen Ristin Ystävätoi-
mintaa.

Tervetuloa!

Henkisen tuen jatkokurssi (7h)
La 27.2. klo 9.00 – 16.00

Koulutuspaikkana on SPR Varsinais-
Suomen piiritoimisto (os. Yliopistonka-
tu 24 A, 2. krs, Turku).

Kurssi on tarkoitettu peruskurssin käy-
neille, sillä jatkokurssilla syvennetään 
aikaisemmin opittua.

Kurssin hinta 30 € / SPR:n jäsenet 
10€.

Ilmoittautumiset viimeistään 
25.2.2016 osoitteessa https://www.
lyyti.in/ht_jatko_helmikuu 

Tervetuloa!

Keräysjohtajakoulutus
La 19.3.2016 klo 10-15

Koulutuspaikkana on piiritoimisto,  
os. Yliopistonkatu 24 A, 2.krs, Turku.

Päivän aikana käydään läpi osastojen ja pii-
rin keräysvalmiuteen liittyviä asioita, kuten 
- Nälkäpäiväkeräys – äkillinen keräys
- keräystavat
- keräyssuunnitelma
- keräysturvallisuus
- kerääjähankinta
- tiedottaminen
- keräyksen lopputyöt
 
Lisäksi aikaa varataan myös ajankohtaisille 
asioille ja kysymyksille.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 
11.3.2016 osoitteessa 
www.lyyti.in/keraysjohtajat2016 

Lisätietoa: Sirpa Lehtimäki / 020 7012406
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi  

Tervetuloa!

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA

Vesa-Matti Väärä
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Makupaloja 
monikulttuurisuustoiminnasta

Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta on 
herätekurssi Punaisen Ristin vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneille. 

Perehdytyksessä tutustutaan monikulttuurisen 
vapaaehtoistoiminnan eri mahdollisuuksiin, 
mm. läksykerhotoimintaan, vastaanottokes-
kusvapaaehtoisena toimimiseen ja ystävä- ja 
tukihenkilötoimintaan. 

Perehdytys on maksuton. Valitse sinulle sopi-
va aika ja paikka ja ilmoittaudu mukaan!

To 26.1.2016 klo 17-19 (suomeksi) 
Halikon vastaanottokeskus 
(Märyntie 1, Salo) 
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: 
www.lyyti.in/monikulttuurisuusinfo_Halikko_26

To 28.1.2016 klo 17-19 (in English) 
Varsinais-Suomen piirin koulutustila 
(Yliopistonkatu 24 A, 2. kerros, Turku) 
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: 
www.lyyti.fi/group/infomeeting_multicultural_
activities_28

Ma 1.2.2016 klo 19-20.30  (suomeksi) 
Varsinais-Suomen piirin koulutustila 
(Yliopistonkatu 24 A, 2.kerros, Turku) 
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: 
www.lyyti.in/monikulttuurisuusinfo_1

Ma 8.2.2016 klo 17-19 (suomeksi) 
Punkalaitumen vastaanottokeskus 
(Kostilantie 301, Punkalaidun) 
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: 
www.lyyti.in/monikulttuurisuusinfo_punkalai-
dun_8

Lisätiedot kursseista: 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Miska Keskinen, 
miska.keskinen@redcross.fi / 040 517 3882

Lippu korkealle!
Lauantaina 6.2.2016

Lippu korkealle –kurssilla paneudutaan osas-
ton luottamushenkilöiden rooleihin ja tehtä-
viin. Tavoitteena on lyhyen Punaisen Ristin 
esittelyn jälkeen käydä läpi osaston hallituk-
sen tehtäviä ja osaston toiminta.  Koulutus-
paikkana on piiritoimiston Koulutuskakkonen 
(os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku).

Päivän ohjelma:
9.30 -        Aamukahvia tarjolla
10.00        Tervetuloa
                 Punainen Risti järjestönä                                                          
                         Salaattilounas
                 Säännöt ja Punaisen Ristin merkki
                 Luottamushenkilöiden tehtävät ja
  vastuut
                 Vapaaehtoisen polku
                         Kahvi
                 Toiminnan suunnittelu ja talous
                 Kysymykset ja loppukeskustelu
16.00        Hyvää kotimatkaa!

Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa, ja kou-
lutus on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu 
viimeistään 29.1.2016  osoitteessa 
www.lyyti.in/SPR_luottamushenkilot 
tai sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi (kerro sa-
malla mahdollinen erityisruokavalio).

Tervetuloa mukaan kaikki - varsinkin osas-
tojen uudet luottamushenkilöt!

Nettisivut ja RedNet

Kevään RedNet- ja nettisivukoulutukset pide-
tään seuraavasti: 
to 11.2.2016 klo 17 alkaen
to 7.4.2016 klo 17 alkaen

SPR Varsinais-Suomen piirin Koulutuskakko-
sessa, os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku. 
Koulutus on maksuton.

Ilmoittaudu 11.2.koulutukseen viim. 5.2. 
www.lyyti.in/Nettisivut_2016helmikuu ja 
huhtikuun koulutukseen viimeistään 1.4. 
www.lyyti.in/Nettisivut_2016 tai 
sähköpostitse: sirpa.lehtimaki@redcross.fi 

Onhan osastosi nettisivut kunnossa?

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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Kouluvierailijakoulutus
La 23.1. klo 9.30-16.30 
Perhetalo Heideken 
(os. Sepänkatu 3, Turku)

Haluatko kertoa kouluissa ja oppilaitoksista 
tasavertaisuudesta ja rasisminvastaisuudesta? 
Haluatko toimia ohjaajana? Oletko kiinnostu-
nut toiminnallisista ohjausmenetelmistä? 
- Tervetuloa kouluvierailijakoulutukseen! 

Kouluvierailijana kerrot kouluissa ja oppilaitok-
sissa tasavertaisuudessa ja ohjaat oppilaita 
pohtimaan omia asenteitaan sekä suhtautu-
mistaan monikulttuurisuuteen ja tasavertai-
suuteen. 

Koulutuksessa saat tietoa mm. pakolaistilan-
teesta sekä tutustut erilaisiin toiminnallisiin 
menetelmiin, mm. elävä kirjastoon ja pakolai-
sen polkuun.

Vaatimukset: 
• Halu toimia ohjaajana ja esiintyjänä yleisöti-
laisuuksissa
• Sitoutuminen toimimaan kouluvierailijana 
koulutuksen jälkeen
• Osallistumismahdollisuus toimintaan toisi-
naan myös päiväaikaan
• Englannin kielen taito (osa koulutuksesta on 
englanniksi)

Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa, koulu-
tus on osallistujillemaksuton. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 18.1.2016: 
www.lyyti.in/kouluvierailijakoulutus

Kerro ilmoittautuessasi siitä, miksi haluat kou-
luttautua kouluvierailijaksi. Koulutukseen si-
sältyy myös ennakkotehtävä. Koulutus järjes-
tetään yhteistyössä MLL Varsinais-Suomen 
piirin kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta: 
- Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä  
Pauliina Pensikkala, p. 0207012419 /  
pauliina.pensikkala@redcross.fi 
- Nuorisotoiminnan suunnittelija  
Anne Vähätalo-Forma, p. 020 701 2408 /  
anne.vahatalo-forma@redcross.fi

Humanitaarisen oikeuden 
peruskurssi 20.-21.2.2016

Kuka saa käyttää Punaisen Ristin merk-
kiä? Ja missä tilanteissa? Voiko sodis-
sa ja konflikteissa taistella millä tahansa 
aseilla? Minkälainen on siviilien asema, 
kun rauha järkkyy? 

Sodan oikeussäännöillä eli kansainväli-
sen humanitaarisen oikeuden sopimuk-
silla pyritään rajoittamaan aseellisten 
selkkausten vaikutuksia. Tiedon levittä-
minen sodan säännöistä on Punaisen 
Ristin perustehtäviä. 

Seuraava humanitaarisen oikeuden pe-
ruskurssi järjestetään Turussa 20.-21.2., 
piiritoimiston koulutustilassa (Yliopis-
tonkatu 24 A, 2 krs.) Koulutusaika la klo 
9.30-17 ja su klo 9.30-14.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa 
www.lyyti.in/IHL_peruskurssi_helmi-
kuu2016

Lisätiedot:  
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Pauliina Pensikkala, p. 0207012419/  
pauliina.pensikkala@redcross.fi /

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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Ensihuollon peruskurssi
Kurssirunko (8 tuntia)

1. Ensihuolto osana Vapaaehtoista  
pelastuspalvelua (1h)
• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
• Ensihuollon rooli kadonneen etsinnöis-
sä
• Ensihuolto osana eri toimijatahojen yh-
teistyötä

2. Mitä on ensihuolto? (5h)
• Ensihuollon määritelmä
• Ensihuollon rooli sosiaalitoimen tukena
• Ensihuollon sisältö ja tehtävät
• SPR:n katastrofirahastosta avustaminen
• Kalkun logistiikkakeskus
• Vaatettaminen
• Ruokahuollon järjestäminen
• Hätämajoituksessa avustaminen
• Hätämajoituspaikan perustaminen
• Ensiapu ja terveydentilaan liittyvien tar-
peiden selvittäminen
• Neuvonta ja käytännön apu
• Tilannekuva
• Henkilöiden ja tapahtumien kirjaaminen
• Viestintä ja mediayhteistyö hälytystilan-
teessa
• Perheenyhdistäminen ja henkilötiedus-
telu
• Rahankeräys
• Läsnäolo ja henkinen tuki
• Auttajan jaksaminen
• Purkukeskustelu

3. Varautuminen onnettomuus- ja eri-
tyis- tilanteisiin, auttamisvalmius (2h)
• Paikallisten ja alueellisten viranomais-
ten toiminta
• Varautuminen
• Eri turvallisuustilanteet, onnettomuusti-
lanteet ja erityistilanteet
• Valmiusryhmät ja auttamistoiminnan or-
ganisoituminen
• Case – harjoitukset ryhmissä

Onko osastosi 
ensihuolto kunnossa?

Miten voidaan auttaa kotinsa tulipalossa me-
nettäneitä? Mitä tulee ottaa huomioon hätä-
majoitusta tai muonitusta järjestettäessä? Mi-
ten vapaaehtoiset voivat avustaa viranomaisia 
häiriö- ja poikkeustilanteissa? 

Tule mukaan ensihuollon peruskurssille hank-
kimaan vastaukset kysymyksiin ja saamaan 
pätevyys Vapaaehtoisen pelastuspalvelun en-
sihuoltotehtävissä toimimiseen! 

Kurssi järjestetään lauantaina 
13.2.2016 klo 8.00-17.00  
SPR Mynämäen osaston tiloissa  
(Keskuskatu 19, 23100 Mynämäki) 

Kurssi on osallistujille maksuton.

Kurssi-ilmoittautumiset osoitteessa 
www.lyyti.in/ensihuolto_helmi2016 
viimeistään 4.2.2016. 

Ensihuollon peruskurssi on tarkoitettu kaikille 
kotimaan avustustoiminnasta kiinnostuneille 
SPR:n osastolaisille ja muiden Vapepa-järjestö-
jen hälytysryhmäläisille. Kurssin suoritettuasi 
voit osallistua kotimaanapu- ja ensihuoltotoi-
mintaan paikkakunnallasi.

Kurssin järjestää Suomen Punaisen Ristin Var-
sinais-Suomen piiri yhteistyössä Vapepan My-
nämäen paikallistoimikunnan kanssa.

Lisää kursseja järjestetään seuraavasti:

Lauantaina 19.3.2016 Turussa, 
SPR Turun osaston tiloissa 
(Kauppiaskatu 12, Turku).
Ilmoittautumiset osoitteessa  
www.lyyti.in/ensihuolto_maalis2016  

viimeistään 4.3.2016.

Lauantaina 2.4.2016 Loimaalla, 
paikka tarkentuu myöhemmin
Ilmoittautumiset osoitteessa  
www.lyyti.in/ensihuolto_huhti2016  
viimeistään 20.3.2016.

Lisätietoja kursseista antaa valmiuspäällikkö 
Tommi Virtanen, tommi.virtanen@punainenris-
ti.fi tai puh 020 701 2405. 

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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Varsinais-Suomen Vapepa-
seminaari 9.-10.4.2016

Varsinais-Suomen Vapepa-seminaari jär-
jestetään 9.-10.4.2016 Turku-Tukholma 
-risteilynä.
 
Ilmoittautuminen osoitteessa 
www.lyyti.in/vapepaseminaari2016 
päättyy paikkojen täyttyessä (60 paik-
kaa), viimeistään 9.2.2016. 
Hinta 84 €/hlö sisältää A2 hytin (A1: 
101€) sekä kaikki ohjelmassa mainitut 
ruokailut ja ohjelmat.

Ohjelmassa ajankohtaista ja uutta, sekä 
tuttua ja perinteistä Vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun valmiustoiminnasta. Mu-
kana mm. vuoden vaihteessa aloittanut 
valmiuskoordinnaattori Arsi Veikkolainen, 
sekä viranomaisedustajia. 

Seminaari on tarkoitettu kaikille Vapepa-
toimijoille. Tarkempi ohjelma julkaistaan 
30.1.2016 mennessä. 

Seminaarin ohjelma: 

8.15 Lippujen jako, Viking linen termi-
naali, Turku
8.45 Laiva lähtee
9.00 Kahvi ja patonki
9.30 Seminaarin avaus
11.45 Aamupäivä päättyy
Lounastauko (Lounas 12-13.30)
14.00 Koulutus jatkuu luennoin ja työpa-
join
17.00 Yhteenveto seminaarissa opitusta
18.00 Omatoimista Vapepa-toiminnan 
kehittämistä
21.00 Päivällinen (ruotsin aikaa 20.00)

6.30 Aamiainen (ruotsin aikaa 5.30)
7.35 Laiva saapuu Turkuun

Tervetuloa!

Lisätietoja:  
tommi.virtanen@punainenristi.fi 

Piirin vuosikokous 
lauantaina 23.4.2016

Piirin vuosikokouksessa
- esitetään kokoukselle piirin hallituksen anta-
ma piirin edellisen toimintavuoden toiminta-
kertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä 
piirin tilintarkastajien antama tilintarkastus-
kertomus 
- päätetään piirin tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
- vahvistetaan piirin hallituksen hyväksymät 
piirin työsuunnitelma ja talousarvio kuluvalle 
vuodelle.

Henkilövalinnat vuosikokouksessa 

Piirin vuosikokouksessa 2016 valitaan kahden 
vuoden toimikaudeksi hallituksen jäsenet ero-
vuoroisten tilalle.

Erovuorossa ovat:
- Marianne Holmström, Turun osasto 
- Hannele Kontsas-Vähäsilta, Ruissalon osasto
- Elina Männistö, Uudenkaupungin osasto
- Pekka Paatero, Turun osasto 
- Juhani Suomi, Perttelin osasto   

Vuosikokouksessa 2015 valittu vaalitoimikunta 
pyytää osastoilta hyvin perusteltuja esityksiä 
tulevan piirin hallituksen jäseniksi, kirje osas-
toille lähetetään tammikuun aikana.  

Vaalitoimikunnalle osoitetut osastojen esityk-
set pyydetään toimittamaan piiriin kirjallisesti 
viimeistään 11.3.2016 (os. SPR Varsinais-Suo-
men piiri / vaalitoimikunta, Yliopistonkatu 24 
A, 20100 Turku tai sirpa.lehtimaki@punainen-
risti.fi). Vaalitoimikunta käsittelee tehdyt esi-
tykset ja valmistelee vuosikokoukselle esityk-
sen valittavista henkilöistä.

Virallinen kokouskutsu ja kokousmateriaali lä-
hetetään osastoille huhtikuun alussa.

Laitathan päivämäärän kalenteriin jo nyt!

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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Tammikuu 
19.-25.1.  Aluetärskyt 
22.-23.1.  Ensiapu-PROMO, Turku
23.1.  Kouluvierailukoulutus, Turku
26.1.  Makupaloja monikultt.toim., Halikko
28.1.  Makupaloja monikulttuurisuustoi
  minnasta, in English, Turku
29.-30.1.  Vapepa maakuntatyöryhmä ja  
  valmiusavaus
(30.-31.1.  PROMO- ja kouluttajapäivät, Tku)
31.1.  Ansiomerkkien haku päättyy
 
Helmikuu 
1.2.  Makupaloja monikultt.toim. Turku
2.2.  Piirin hallitus
6.2.   Lippu korkealle!
(6.-7.2.  Ensiavun-, ensihuollon ja henki-
  sen tuen valmiusryhmät, seminaari)
(6.2.  Vapepa-johtajien täydennyskoul.)
8.2.  Makupaloja monikultt., Punkalaidun
8. ja 15.2. Nuorten ystäväkurssi, Turku
11.2.  Nettisivut ja RedNet
11.2.  112-päivä
13.2.  Ensihuoltokurssi, Mynämäki
3.-13.2.   Ensiapupäivystäjän peruskurssi
14.2.  Ystävänpäivä
16.2.   Yhteisen lipun alla - SPR-info
17.2.  Lyhyt Ystäväkurssi
20.-21.2. IHL-peruskurssi
27.2.  Henkisen tuen jatkokurssi, Turku
 
Maaliskuu 
5.-6.3.  PROMO yhteinen osa, Turku 
3-10.3.  Henkisen tuen kurssi
12.3.  Terveyspistevapaaehtoisten 
  koulutuspäivä, Turku

12.3.  Vapepa-täydennyskoulutuspäivä
16.3.  Lyhyt Ystäväkurssi
17.3.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
(19.-20.3. Valtak. Nuorten kevättapaaminen)
19.3.   Keräysjohtajien koulutus
19.3.   Ensihuoltokurssi, Turku
21.–27.3. Rasisminvastainen toimintavko,
  Rasisminvastainen päivä 21.3.
17.3.  Vapepan maakuntatoimikunta
18.3.  Järjestötiedotteen 2/2016 
  materiaali piiritoimistoon
(18.-20.3. Vapepa-johtajakurssi, Nynäs)
31.3.  Piirin hallitus
 
Huhtikuu  
vko 14  Järjestötiedote 2/2016 ilmestyy
2.4.  Ensihuoltokurssi, Yläne/Loimaa
2.4.  Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Tku
7.4.  Nettisivut ja RedNet
(8.-10.4. Valmiuskouluttajien sisältöosa)
9.-10.4.    VS Vapepa-seminaari
12.4.  Valmiusilta osastoille, Turku
13.4.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
14.4.  Valmiusilta osastoille, Uki
  Ystäväryhmien - ja välittäjien 
  koulutusristeily
16.-17.4. Vapepa-maastojohtajakurssi
20.4.  Lyhyt Ystäväkurssi
23.4.  Piirin vuosikokous 
 
Toukokuu 
9.-15.5.  Punaisen Ristin viikko
11.5.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
12.5.  Lyhyt Ystäväkurssi
24.5.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
26.5.  Piirin hallitus
26.-30.5. EA3-harjoituskurssi, Pastuskeri
28.5.  Leiriohjaajakoulutus, Turku

Tapahtumakalenteri

PROMO-koulutuksen yhteinen osa järjestetään 5.-6.3.2016 Turussa, os. Yliopistonkatu 24 A, 2.krs, Turku.

Mitä koulutus sisältää - ja maksaa?
Promo-koulutuksen yhteinen osa valmentaa vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, esimer-
kiksi vapaaehtoisten ja ryhmien ohjaamiseen sekä projektien vetämiseen osastoissa. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille vapaaehtoisille, joiden tehtävänä on ohjata ryhmiä tai organisoida vapaaehtoistoimintaa osastoissa.

Koulutus on valtakunnallinen ja sen kurssimaksu on 40 € sisältäen ruoan, koulutuksen ja materiaalit. Majoi-
tuskulut eivät sisälly kurssimaksuun. Sen sijaan matkakulut korvataan 40 € ylittävältä osalta julkisten kul-
kuneuvojen mukaan

Tule PROMOksi! 
Lue lisää PROMOista RedNetistä osoitteesta: rednet.punainenristi.fi/node/4403. Ota sitten yhteyttä omaan 
osastoosi ja ilmoittaudu kurssille hakulomakkeella (lomakkeen saa piiritoimistosta tai osoitteesta http://
rednet.punainenristi.fi/node/4404.). Palauta Promo-kurssin hakulomake Sirpalle (sirpa.lehtimaki@punainen-
risti.fi tai 020 701 2406) viimeistään 19.2.2016.

Tervetuloa! 

 yhteinen osa 5.-6.3.2016 Turussa

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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E-LASKUKOULUTUSTA

E-lasku on ympäristöystävällinen, turvallinen 
ja helppo tapa maksaa laskut. Se myös sääs-
tää Punaisen Ristin kustannuksia, koska pape-
ri-, painatus- ja postikuluja ei enää synny.

E-laskuun siirtyminen on helppoa:
- Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissa.

- Valitse laskuttajaluettelosta Suomen 
 Punainen Risti ja laskutusaiheeksi kuukausi
 lahjoitus ja/tai jäsenmaksu.

- Syötä tunnistetietona henkilökohtainen 
 viitenumero (löytyy jäsenmaksulaskusta). 

Jäsenmaksu e-laskuna

PROMOKOULUTUS 2016 / PROMOUTBILDNING 2016   KEVÄT / VÅREN

Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille 
Riksomfattande promodagar för alla promor  30.–31.1. Turku

Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa     22.–23.1. Rovaniemi, Lappi
Promo: yhteinen osa     5.–6.3.  Turku, Varsinais-Suomi

Sisältöosat/Innehållsmoduler:  
Ensiapu       22.–23.1. Turku, Varsinais-Suomi

KOULUTTAJAKOULUTUS 2016 / UTBILDARUTBILDNING 2016

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuk-
sen alkua. Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån -  minst 1 månad före början av kursen.

Kouluttajapäivät: 
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja jatkokoulutus  30.–31.1. Turku

Valmiuskouluttajien sisältöosa  8.–10.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 1.10–4.11. Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1 5.–6.11. Helsinki

Sisältöosat 
• Henkinen tuki  • Humanitaarinen oikeus
• Järjestö  • Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu • Nuoriso
• Henkinen tuki • Päihdetyö 26.–27.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 29.–30.10. Nynäs

Klikkaa itsesi Äkkilähtöön!

Valtakunnalliselle Äkkilähtö 2016 -valmius-harjoitukselle on avattu omat Rednet-sivut.
 
Sivut toimivat harjoituksen virallisena tiedotuskanavana. Harjoitus järjestetään lokakuussa.

Muistathan käydä klikkaamassa itsesi ryhmään, ettet jää mistään paitsi!  Osastot saavat ilmoit-
tautumisohjeet pikapuoliin. Omaa ryhmää voi jo alkaa kasata ja tulevaa harjoitusta suunnitella.
rednet.punainenristi.fi –> Tieto ja taito –> Äkkilähtö

Lisätietoja: Projektipäällikkö Petra Alijärvi, p. 020 701 2176, petra.alijarvi@punainenristi.fi

E-lasku on sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka saa paperisen laskun sijasta
omaan verkkopankkiin. 

 Jos viitenumeroa ei löydy, sitä voi kysyä 
 omasta piiritoimistosta tai sähköpostilla 
 osoitteesta jasenrekisteri@punainenristi.fi.

Jatkossa jäsenmaksulaskut tulevat e-lasku-
na suoraan verkkopankkiin. Kannustamme 
kaikkia verkkopankkia käyttäviä jäse-
niä tekemään e-laskusopimuksen! 

Huom. Jos jäsen on myös kuukausilahjoittaja 
ja hänen käytössään on jo e-lasku siirtyy myös 
jäsenmaksu ensi vuonna e-laskutukseen.
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Terveisiä Joulutorilta!

Varsinais-Suomen alueen Punainen Risti oli 
tälläkin kertaa reilun 50 vapaaehtoisen sekä 
koko piiritoimiston henkilökunnan voimin mu-
kana Turun Joulutorilla 4.-22.12.2015. 

Kiitos kaikille mukana olleille vapaaehtoisille ja 
piiritoimistolaisille, joita ilman tätä urakkaa ei 
olisi tälläkään kertaa pystytty hoitamaan.

Teiltä kaikilta saamamme palaute on ollut erit-
täin positiivista ja kannustavaa. Ihmiset sel-
västi nauttivat vuorojen tekemisestä jouluto-
rimökissämme. Vuorojen aikana vaihdettiin 
paljon ajatuksia ja naurettiin.

Olemme olleet yhteydessä henkilöihin, jotka 
ilmaisivat joulutorilla kiinnostuksensa Punai-
sen Ristin toimintaa kohtaan. Myös arvonnan 
voittajat on arvottu ja voittajille on ilmoitettu 
voitoista henkilökohtaisesti.

Teemme joulutorista yhteenvedon tammikuun 
aikana, jonka jälkeen laitamme kaikille osallis-
tuneille tietoa saatiinko torimyynnistä tuot-
toja ja jos, niin kuinka paljon, sekä myös siitä 
miten tuotto jakautuu kullekin osallistuneelle 
osastolle. 

Mukavaa alkanutta vuotta!

Tiina
tiina.vienanlinna@punainenristi.fi
020 701 2428 / 0400 659 613

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Osastokummit 
Varsinais-Suomessa

Kaikille osastoille on nimetty omat osasto-
kummit, jotka tukevat osaston/osastojen toi-
mintaa. 

Luettelossa on ensin piirin hallituksesta nimet-
ty osastokummi ja sen jälkeen kummina oleva 
piirin toimihenkilö.

Itäinen alue:  
Outi Vesterinen ja Sirpa Lehtimäki
Läntinen alue:  
Hannele Kontsas-Vähäsilta ja Minna Rautanen
Loimaan alue:  
Lasse Heino ja Anne Vähätalo-Forma
Salon alue:  
Juhani Suomi ja Tommi Virtanen
Vakka-Suomi:  
Jaana Paasonen ja Elina Männistö
Turun alue: 
Ela Arasola ja Tuija Hongisto

Ottakaa rohkeasti yhteyttä!
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2015 vuoden aikana ehdittiin nähdä, suunnitella ja tehdä vas-
taanottokeskuksissa paljon. Turvapaikanhakijat aloittivat ha-
ravointitalkoot Turun kaupungin mailla. Kymmenet ja taas 
kymmenet ihmiset kutoivat lämpimiä sukkia vastaanottokes-
kuksiin. Uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja alkoi syntyä ry-
tinällä: terveyspisteiden toiminta sopeutui hienosti vastaanot-
tokeskuksiin, kotimaan vaateavun operaatio toi paljon uusia 
tehtäviä lajittelusta jakeluun. Vastaanottokeskuksesta löytyi 
myös räätäli, asukas, muokkaamaan lahjoitusvaatteita käyttä-
jilleen sopiviksi.

Monenlaisia vapaaehtoistehtäviä

Suomen kielen kerhot, läksykerhot, luontokävelyt, taidepajat, 
suomalaiseen yhteiskuntaan perehdyttävät tapaamiset, nais-
tenkerhot, liikuntatilaisuudet, lasten leikkihetket, kirjastokäyn-
nit, taidemuseovierailut ja moni muu toiminta toi aktivointia 
vastaanottokeskuksiin.
Kaikki tarjottu koulutus vapaaehtoisille oli liki poikkeukset-
ta viimeistä paikkaa myöden täynnä. Uusia ystäviä kouluttau-
tui paljon. Sadat uudet vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet 
osallistuivat Makupaloja monikulttuurisuustoimintaan -pereh-
dytyksiin.

Syksyn aikana olimme julkisuudessa lähes viikoittain kertomas-
sa toiminnastamme. Oli ravintolapäivään osallistumista, rasis-
minvastaista jalkapalloturnausta, ekumeenista jumalanpalve-
lusta, saunomista, elokuvailtoja, tervetuloa Turkuun -juhlia, 
avoimien ovien hetkiä keskuksissa, koulun alkajaisia lapsilla ja 
monta muuta otsikoihin päätynyttä tapahtumaa. Kaikkia ideoi-
ta, ajatuksia ja tapahtumia ei kuitenkaan ehditty tehdä, paljon 
jäi vielä tällekin vuodelle. Jännä nähdä mitä kaikkea vielä kek-
simmekään yhdessä tehdä. 

Kiitos kun olet ollut mukana!  
Tästä on hyvä jatkaa!

Miska Keskinen
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
SPR Turun vastaanottokeskukset
miska.keskinen@redcross.fi / 040 517 3882

Oletko joskus miettinyt, mitä 
vastaanottokeskuksissa tapahtuu?

Kuvat:
Samu Valleala
Pauliina Pensikkala
Sirpa Lehtimäki

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta 
on kasvanut jäädäkseen
Turun vastaanottokeskuksen eri yksiköissä on paljon toimintaa vapaa-
ehtoisten toimesta lähes joka päivä. Vapaaehtoiset toteuttavat Punai-
sen Ristin perusajatusta, hädässä olevan ihmisen auttamista. 

Vastaanottokeskuksella on lakiin perustuen tehtävänsä turvapaikanha-
kijoiden majoittamisessa, sosiaaliturvassa, terveydenhuollossa, kielen 
opetuksessa ja yhteiskunnallisessa tiedottamisessa. Myös vapaaehtoi-
silla on valtava rooli: juuri vapaaehtoiset tuovat asioidensa käsittelyä 
odottavien ihmisten arkeen ja odotukseen tekemistä. 

Kevään myötä on odotettavissa kasvavassa määrin päätöksiä turva-
paikoista. Kaikki he, jotka saavat viranomaisilta luvan jäädä Suomeen, 
muuttavat kuntiin asumaan. Heistä tulee kuntalaisia. Tästä alkaa koto-
tutuminen Suomeen. Kunnat vastaavat kotoutumistyöstä mutta Suo-
men Punaisella Ristillä on jälleen hyvä hetki olla auttamassa heitä jotka 
tänne jäävät. Järjestöllä on monia hyväksi havaittuja toimintamalleja, 
esim. ystävä- ja kielikerhotoimintaa, jota paikallisosastot voivat lähteä 
viemään eteenpäin; moni Punaisen Ristin paikallisosasto voi olla tarjo-
amassa apuaan uusille kuntalaisille. Osastot voivat tarjota toiminnan-
paikkoja ja uusia vapaaehtoistehtäviä alueellaan kaikille kiinnostuneille 
ja kutsua myös uusia kuntalaisia mukaan vapaaehtoisiksi.

Mitä siis kannattaa tehdä jo nyt?

Valmistautua.
Kouluttaa. 
Soittaa Pauliinalle piiriin ja pyytää apua ja tukea. 

Tervetuloa mukaan monikulttuuriseen toimintaan! 

Miska Keskinen
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
SPR Turun vastaanottokeskukset
miska.keskinen@redcross.fi / 040 517 3882

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osasto on myöntänyt vuosittain 
ihmisoikeustyöstä jaettavan Kynttiläpalkinnon Punaisen Ristin vapaaeh-
toisille heidän työstään turvapaikanhakijoiden apuna. 

Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson (vas.) 
luovutti Kynttiläpalkinnon SPR:n vapaaehtoisille. Palkintoa vastaanotta-
massa olivat Helvi Loijas Noormarkusta, Noora Aho Helsingistä, Joonas 
Niemi Turusta ja William Rivera Helsingistä.
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Come and join us!

Hello everyone, my name is Tewodros Mekon-
nen Negash and I have been working with the 
Finnish Red Cross for over a year in various posi-
tions. When I started as a volunteer a year back, 
the first responsibility was planning and coor-
dinating men’s club activities at the reception 
centers. 

The whole idea of having the group is to give 
asylum-seekers a chance to do outdoor activi-
ties, socialize with volunteers and know more 
about Finnish culture. In doing so, we were able 
to organize several activities like football and 
basketball tournaments.

English Language Lessons

Currently, I am coordinating English speaking vo-
lunteer group which is actively working to help 
asylum seekers improve their language skills. 
This is a group of 42 volunteers from different 
countries (Finnish and non-Finnish) and from va-
rious walks of life. This group meets every other 
Thursday to plan activities at the reception cen-
ters. One of the main activities we are currently 
involved in is providing English language lessons 
at three locations: Pansio, Perno and Oriketo. 

As the level of English-language knowledge gre-
atly differs among the asylum-seekers, we have 
two separate groups. The first one includes tho-
se who can’t yet understand English at all or 
have elementary knowledge. For this group, we 
provide basic language lessons with the help of 
pictures, games, etc. 

The other group is for those who have a ba-
sic knowledge of the English language. We help 
them to improve their confidence and speaking 
skill through conversation by raising different 
discussion topics. 

In the future, we plan to expand these lessons 
to other locations and plan further acti-
vities alongside the English lessons.

School Visits

The other activity I am regularly doing 
with colleagues is conducting school vi-
sits and providing a training/ knowled-
ge-sharing session on tolerance and 
peaceful coexistence to students in and 
around Turku. 

The Finnish Red Cross often receives in-
vitations from schools to discuss about 
the current refugee situation, what the 
Red Cross is doing and answer questi-

ons students have related to the topic surroun-
ding the flow of refugees and asylum seekers. 
These visits are very important in clarifying the 
ambiguity and doubts youngsters have by giving 
them accurate information on the current situa-
tion. I am always pleased how open and attenti-
ve young people are during the discussions.

Providing Trainings

I am also participating in provide training on to-
lerance and peaceful coexistence to local young 
people and asylum-seekers. These trainings are 
quite instrumental in creating understanding 
about different cultures, equipping participants 
with knowledge of basic human rights and cre-
ating a platform for discussion among partici-
pants. 

We are very grateful for the contribution of our 
volunteers and we welcome new members to 
join the already existing groups. We will also 
be happy to receive requests from schools for 
an information meeting with students and staff 
members. 

For any further information and new ideas 
please feel free to contact me.

Tewodros Mekonnen
tewodros.mekonnen@redcross.fi   
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Piirin hallituksen päätöksiä

 
Piirin hallitus on kokouksessaan 26.11.2015 
päättänyt mm.

- hyväksyä ehdotuksen piirin toimintasuunni-
telmaksi vuodelle 2016 
- hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 
2016 
- merkitä tiedoksi tilintarkastajien raportin
- hyväksyä uudet kannatusjäsenet 
- merkitä tiedoksi tilannekatsauksen turva-
paikanhakijoiden vastaanotosta ja SPR:n Tu-
run vastaanottokeskusten tilanteesta. Esillä oli 
mm. seuraavat asiat:
     o Turvapaikan hakijoiden määrä on loppu-
syksyn aikana vakiintunut SPR:n Turun vas-
taanottokeskuksessa n. 1500 henkilön suurui-
seksi. 
     o Pansion ja Punkalaitumen toimipistei-
den lisäksi on avattu lokakuussa toimipisteet 
Halikkoon ja Laitilaan. Pansion ryhmäkoti on 
siirretty Turun Orikedolle ja Pansioon on avat-
tu uudelleen nuorten tukiasunnot. Neuvotte-
lujen alla on uudet toimipisteet Alastaroon ja 
Uuteenkaupunkiin. Turussa sijaitsevaa Män-

tykotia valmistellaan parhaillaan tilapäisek-
si vastaanottoyksiköksi. Hätämajoitustiloja on 
edelleen käytössä Pansiossa, Pernon koululla, 
Turun Retkeilymajassa, Tortinmäessä sekä Hei-
nänokassa.   
     o Suuri joukko ihmisiä on halunnut auttaa 
vapaaehtoisena tai lahjoittamalla vaatteita ja 
muuta tarpeellista tavaraa turvapaikanhaki-
joiden tarpeisiin. Olemme järjestäneet täs-
mäkoulutusta vapaaehtoisille, jotta he ovat 
voineet auttaa vastaanottokeskuksen toimi-
pisteissä sekä hätämajoituspaikoissa.
     o Piiritoimistossa on käynnistynyt ”Nope-
an työllistymisen pilotti”. Rahoitus tähän tulee 
Punaisen Ristin kumppanilta Accenturelta.  

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Vastaanottokeskustoiminnan ajankohtaiset luvut 
Varsinais-Suomen piirissä, päivitetty 14.1.2016 

Toiminnassa olevat vastaanottokeskukset:
• VOK Turku, Pansio, 329 hlöä – tämän alla ryhmäkoti 22 hlöä ja tukiasunnot 22 hlöä
• VOK Turku, Punkalaitumen toimipiste, 270 hlöä
• VOK Turku, Halikon toimipiste, 75 hlöä 
• VOK Turku, Laitilan toimipiste, 200 hlöä
• Hätämajoitus Heinänokka, 100 hlöä
• Hätämajoitus, Turun retkeilymaja, 85 hlöä
• Hätämajoitus, Pernon koulu, 70 hlöä 
• Hätämajoitus, Paattisten huoltokoti, 135 hlöä

Valmistelussa olevat vastaanottokeskukset / hätämajoitusyksiköt
• Uusikaupunki (hyväksytty kaupunginhallituksessa, valmistelu jatkuu)
• Turku (Mäntykoti/avautuu mahdollisesti tammikuussa, Runosmäen koulu/avattavissa, Kastun 
koulu/valmistelussa)
• Loimaa, Alastaro (avaus vuoden 2016 alkupuolella)

Varsinais-Suomen piirin alueella yhteensä 1308 turvapaikanhakijaa 14.1.2016.

Lisäksi SPR Turunmaan piirin hätämajoituskeskus Nauvossa (Strandbo hotel), 99 hlöä  
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Raision osaston aktiivinen syksy

Syyskuu oli kiireistä aikaa Raision osastolaisil-
le. Perinteikkään Nälkäpäivä-keräyksen lisäk-
si SPR Raision osaston jäseniä oli mukana yh-
dessä Raisi-on kirjaston kanssa keräämässä 
vaateavustuksia turvapaikanhakijoille.

Raision kirjastolla järjestettiin 10.–12. syys-
kuuta vaatekeräys turvapaikanhakijoiden 
avustamiseksi. Kirjasto oli lähestynyt asias-
sa Raision osastoa ja osaston puheenjohtaja 
Kari Niemisen mukaan projekti sopi loistavasti 
SPR:n arvoihin ja periaatteisiin.

Nieminen kiittää hyvin sujuneesta yhteistyöstä 
erityisesti kirjaston Tiina Saloa ja SPR:n Turun 
Kontin päällikköä Tiina Ristiä. Kirjasto oli hoi-
tanut informoimisen Raision kaupungin netti-
sivuilla ja kirjaston aulassa oli piste, johon rai-
siolaiset saivat tuoda lahjoituksiaan. Raision 
osasto hoiti lahjoitusten toimituksen lajitelta-
vaksi Konttiin. Ilman sen apua ei lahjoitusten 
säilytys ja lajittelu olisi onnistunut.

“Keräys alkoi torstaiaamuna kun kirjasto auke-
si ja jo samana päivänä otettiin kirjastosta yh-
teyttä, jos voisimme tulla hakemaan tavaroita, 
sillä sitä oli niin paljon. Loppupeleissä keräyk-
sen loputtua meni neljä tuntia saada kuorma-
autolla kuljetettua tavarat kirjastolta Konttiin”, 
kertoo Nieminen.

Lahjoittajat avuttoivat monin tavoin

Nieminen iloitsee hyvin sujuneesta projektista, 
lahjoittajien auttamishenkisyydestä ja uusien 
kontaktien luomisesta. Kommunikointi oli mo-

lemminpuolista ja Raision osastolaiset saivat 
annettua lisätietoa Punaisesta Rististä. Kaiken 
kaikkiaan projekti oli menestys.

“Porukka talkoissa oli pieni, mutta yhteis-
työ kaikkien kanssa sujui hyvin. Saimme pal-
jon lah-joituksia ja jopa lahjoittajat tulivat itse 
auttamaan meitä tavaroiden kantamisessa 
kuorma-autoon. Uusia kontakteja tuli jutuste-
lun myötä luotua”, kertoo Nieminen.

Lisäksi yksi asia on johtanut toiseen ja ihmisiä 
on saatu osastossa aktivoitua, joten Raisioon 
kotiutettaville pakolaisille on valittu tukihen-
kilöt.

Raision osastossa järjestettiin lokakuussa Tuli-
jan tukena -kurssi, jossa käytiin läpi minkälai-
sia auttamisen mahdollisuuksia vapaaehtoisil-
la on monikulttuurisuustoiminnassa.

Teksti: 
Rosamari 
Rissanen, 
medianomi-
opiskelija

Kuvat: 
Kari Nieminen

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Punaisen Ristin Mynämäen osaston ensiapuryhmä juhlisti 40 vuotista taivaltaan ja vietti samalla pikku-
jouluja toimitilalla SPR Parkissa  Mynämäen Vanhalla yhteiskoululla. Mukana olivat Nousiaisten osaston 
ensiapuryhmäläiset, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä pitkin vuotta. 

Kevätkauden harjoitukset alkavat 18.1.2016 ja uusia ryhmäläisiä otetaan ilomielin mukaan toimintaan!

Punaisen Ristin Vahto-Rusko osaston ys-
täväpalvelun jäseniä kävi toimintapäivänä 
2.12.2015 Maununkodissa ja Maununtuvas-
sa tekemässä asukkaiden kanssa joulukukka-
asetelmia. Siellä syntyi upeita luomuksia! 

Asukkaat saivat tuntea luonnonläheisyyden 
sormissaan sekoittaessaan multaa sammalee-
seen.  Sammaleelle ja jäkälälle saatiin uudet 
kodit. Asetelmien pohjat tehtiin kierrätysma-
teriaalista, hyötykäyttäen keittiöstä yli jäänei-
tä vuokia. Mustikan- ja puolukanvarvut sai-
vat vanhanajan tapaan tehdyn lumipeitteen. 
Rusetitkin taittuivat näppärästi koristamaan 
asetelmaa. Kukat oli saatu lahjoituksena. 

Asukkaat olivat mielissään päästessään osal-
listumaan askarteluun ja saadessaan näin itse 
tehdyn ilmaisen joulukukka-asetelman korista-
maan asuntoaan. 

Vahto-Ruskon osaston ystäväpalvelu vei joulun tunnelmaa 
palvelukodin asukkaille

Osaltaan ne tuovat juhlan tuntua harmaaseen 
ja sateiseen joulun odotukseen. 

Meillä kaikilla oli oikein mukava päivä!   
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YRITYSYHTEISTYÖ

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

Esittelyssä yhteistyökumppani
LähiTapiola Varsinais-Suomi

LähiTapiola Varsinais-Suomi on jo useamman 
vuoden tukenut Punaisen Ristin Varsinais-Suo-
men piirin ystävätoimintaa, jossa tuki on koh-
distettu ensisijaisesti kulttuuriystävätoimin-
taan. 

Viestintä- ja markkinointijohtaja Raimo Rytö 
LähiTapiola Varsinais-Suomesta vastasi kysy-
myksiin yhteistyöstä ja kumppanuudesta.

Miksi yrityksenne on päättänyt tukea 
SPR:n toimintaa Varsinais-Suomessa?
 
SPR ja LähiTapiola tekevät valtakunnallista yh-
teistyötä. Siihen liittyen teemme myös paikal-
lisesti yhteistyötä LähiTapiola Varsinais-Suo-
men ja SPR:n Varsinais-Suomen piirin kesken. 
Yhteistyö sopii meidän arvoihimme mainiosti. 

Olemme paikallinen toimija, jolloin on muka-
vaa tehdä yhteistyötä nimenomaan paikallisel-
la tasolla. Yhteistyö sopii myös täysin yhteis-
kuntavastuun arvoihimme. 

Toimimme Turussa myös Turun kaupungin kult-
tuurikumppanina. Siihen liittyen oli luontevaa 
yhdistää nämä asiat ja tukea SPR:n Varsinais-
Suomen piirin kulttuuriystävätoimintaa.

Mitä yhteistyö Punaisen Ristin kanssa an-
taa yrityksellenne?  

Haluamme olla tukemassa yhteiskunnassa 
vastuullisesti toimivia vapaaehtoisverkostoja. 
Yhteistyö Punaisen Ristin kanssa antaa meistä 
myös ulospäin kuvan, että haluamme olla tu-
kemassa tällaista toimintaa. 

Tärkeämpää kuin ulospäin näkyvä kuva on kui-
tenkin se fakta, että olemme aidosti autta-
massa hyvää asiaa. 

Viestintä- ja  
markkinointijohtaja 
Raimo Rytö, 
LähiTapiola Varsi-
nais-Suomi
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kaiseva rooli kotoutumisen tukemisessa viran-
omaisten apuna.
 
Uudet vapaaehtoiset tuovat muutoksia myös 
Punaisen Ristin toimintaan. Aiemmin vapaa-
ehtoiset tulivat toimintaan oman paikkakun-
nan osaston kautta, nyt he klikkaavat itsen-
sä mukaan netissä. Miten varmistamme, että 
he saavat tukea ja koulutusta sekä palautteen 
toiminnastaan? Meidän on löydettävä keinot, 
joiden avulla uudet toimijat löytävät paikkan-
sa vapaaehtoisina, tukijoina, lahjoittajina tai 
Nälkäpäivä-kerääjinä.
 
Myös meidän on uudistuttava. Uudet tulijat 
odottavat pääsevänsä nopeasti mukaan, jo-
ten tehdään heille tilaa. Heillä on osaamista, 
joka on käytettävissä. He haluavat olla mu-
kana muuttamassa ihmisten elämää. Punai-
sen Ristin arvot ja periaatteet tekevät toimin-
nasta merkityksellistä ja liittävät toimintamme 
kansainväliseen vapaaehtoisten liikkeeseen. 
Osastojen ja piirien tuella varmistamme, että 
toiminta on vastuullista ja viranomaisyhteis-
työ toimii.

Punaisen Ristin tulevaisuus nopeana ja tehok-
kaana valmiusjärjestönä riippuu siitä, kuinka 
hyvin saamme uudet vapaaehtoiset mukaan 
toimintaan ja myös pysymään mukana. Mei-
dän on syytä vinkata myös muista toiminta-
muodoistamme. Turvapaikanhakijoiden tukena 
toimimisesta on lyhyt matka vaikkapa ystävä-
toimintaan.
  
Tehdään todeksi tavoit-
teemme olla rohkeita ja 
luotettavia auttajia ko-
tona ja maailmalla.

Kristiina Kumpula
pääsihteeri

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Inka Kovanen, 020 701 2223, inka.kovanen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus:   Taitto:

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

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

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

Vapaaehtoisuuden uusi aika
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Lähi-idän ja Afrikan konflikteja ja näköalatto- 
muutta pakenevat ihmiset hakevat suojaa 
kaikkialta maailmasta. Viime syksynä heitä tuli 
ennätyksellisen paljon myös Suomeen. Joulu-
kuuhun mennessä turvapaikanhakijoita oli yli 
30 000, alkaneen vuoden tulijamääriä on vielä 
liian varhaista arvioida.

Tulijoiden määrä pysyy lähivuodet korkeana. 
Yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut pakene-
maan kodeistaan. Heistä valtaosa on pakosal-
la omassa maassaan tai naapurimaassa. Sadat-
tuhannet etsivät nyt suojaa myös Euroopasta. 
Tulijoiden suuri määrä haastaa valtioiden kyvyn 
vastata turvapaikanhakijoiden suojelusta. 

Suomen Punaiselle Ristille turvapaikanhaki-
joiden määrän nopea kasvu on merkinnyt toi-
sen maailmansodan jälkeen suurinta kotimaan 
avustusoperaatiota. Olemme ottaneet käyt-
töön koko valmiutemme. Viidessä kuukaudes-
sa perustimme lähes sata vastaanottoyksikköä 
eri puolilla Suomea. Sisäministeri Petteri Orpo 
esimerkiksi on useaan otteeseen todennut, 
että ilman Punaista Ristiä Suomi ei olisi sel-
vinnyt turvapaikanhakijoiden majoittamisesta 
näin tehokkaasti. Olemme kyenneet avusta-
maan viranomaisia heidän tehtävässään. Sa-
malla toteutamme periaatteittemme mukaista 
inhimillistä auttamistyötä. 

Kiitos onnistumisesta kuuluu osaaville ja in-
nostuneille ammattilaisille ja vapaaehtoisille. 
Yli 8 000 uutta ja vanhaa Punaisen Ristin va-
paaehtoista on vastaanottanut, opastanut ja 
perehdyttänyt tulijoita Suomeen ja suomalai-
seen arkeen sekä kieleen. Tämä tärkeä työ on 
vasta alussa.

Vapaaehtoisten mukanaolo vahvistaa samalla 
suomalaista välittämisen kulttuuria ja ihmisar-
von kunnioittamista. Kun osa turvapaikanha-
kijoista aikanaan saa kuntapaikan jostain päin 
Suomea, vapaaehtoisilla ja osastoilla on rat-
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivä – talven sydämellisin päivä lähestyy

Suomessa on paljon yksinäisiä ja paljon ystäväksi haluavia. Jotta voimme vastata  
molempien tarpeisiin, meidän on saatava mahdollisimman moni uusi ystävä mukaan.  
Juhlistetaan siis ystävänpäivää 14. helmikuuta näyttävin tempauksin!

Ystävänpäivä on Punaiselle Ristille tärkeä kam-
panjapäivä. Silloin puhutaan ystävyydestä ja 
sen merkityksestä yksinäisyyden vähentämi-
sessä. Joka kymmenes täysi-ikäinen Suomessa 
kokee itsensä yksinäiseksi. Se tarkoittaa jopa 
400 000 ihmistä, eli työsarkaa riittää. 

Ystävänpäivänä 14. helmikuuta esittelemme 
ystävätoimintaa kaikessa kirjossaan ja haas-
tamme mukaan uusia vapaaehtoisia. Kutsu-
taan mukaan myös kaikki ne, jotka viime syk-
synä turvapaikkatoiminnan tai Vain elämää 
goes Punainen Risti -ohjelman myötä ilmoitti-
vat kiinnostuksensa ystävätoimintaan.

Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa

Iloa ystävyydestä -tapahtumien suunnitte-
lu kannattaa aloittaa ajoissa. Tapahtuman voi 
halutessaan järjestää myös jonain muuna päi-
vänä kuin sunnuntaina 14. helmikuuta. Tapah-
tumissa voi esitellä osaston ystävätoimintaa 
ja kutsua mukaan paikkakuntalaiset vauvasta 
vaariin. Vinkkejä tapahtumien suunnitteluun 
löytyy osastoille lähetetystä kampanjakirjees-
tä ja ystävänpäiväsivuilta RedNetistä.

Tiedottaminen on tärkeää

Ystävätoiminta kiinnostaa monia, mutta pääs-
täkseen mukaan on saatava tietoa toiminnas-
ta. Siksi tapahtumista tiedottaminen on tär- 
keää. Juuri ystävänpäivänä voi syntyä merkit-
tävä ensikontakti ja kipinä, joka saa innostu-
maan ystäväksi tai osallistumaan muuhun jär-
jestömme vapaaehtoistoimintaan. 

Mukaan pääsemisen on oltava helppoa. Ys-
täväkurssit kannattaa järjestää pian ystävän-
päivän jälkeen. Kursseista kannattaa tiedottaa 
samalla kun tiedottaa ystävänpäivästä. 

Iloa ystävyydestä -tapahtumiin voi saada tu-
kea, enimmillään 150 euroa. Edellytyksenä on, 
että tapahtuma on avoin kaikille ja että siel-
lä voi liittyä Punaisen Ristin jäseneksi ja ystä-
väksi. Tapahtumasta on tiedotettu ja siitä on 
ilmoitettu myös tapahtumakalenterissa. Koska 
tuki liittyy yhteistyöhömme LähiTapiolan kans-
sa, tulee kumppanuuden näkyä myös tapahtu-
missa ja viestinnässä.

Joensuun osasto järjesti toissavuonna tikkupullan paistoa ystävänpäivänä.
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 9.–15.5.

Katutempaus vai ulkoilutapahtuma?

- Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – 
 aloittakaa suunnittelu ajoissa!

- Ystävänpäivänä voi järjestää katutempauk-
 sen, ulkoilutapahtuman, pop up -tapahtu-
 man tai vaikka monikulttuurisen tapahtu-
 man vastaanottokeskuksessa. 

- Suosittuja tempauksia on järjestetty myös
 Terhokerhoissa ja Kontissa. 

- Näkykää ja tiedottakaa! Muuten ystäväksi 
 haluavat eivät löydä meitä.

Oikotie ystävyyteen

- Ystävätoiminnan lyhytkurssi on kätevä 
 tapa rekrytoida uusia ystäviä. Ystäväksi 
 haluava pääsee heti mukaan, eikä hänen 
 tarvitse odottaa peruskurssia.

- Kurssi on helppo järjestää, ja se kestää 
 vain kolme tuntia.

- Osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö 
 huolehtii siitä, että kiinnostuneet saavat
 lisäperehdytyksen myöhemmin. 

- Aktiivisuus palkitaan – muistattehan 
 kutsua kaikki kiinnostuneet seuraaviinkin 
 -tapahtumiin!

Lisää vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
kampanjakirjeessä ja ystävänpäiväsivuilta 
RedNetistä.

Lisätietoja:
Asiantuntija, sosiaalinen hyvinvointi 
ja seniorityö, 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

Kampanjakoordinaattori 
Sari Byman, p. 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Tänä vuonna pyrimme kutsumaan mahdolli-
simman monet ensiapukursseille. Ensiapukurs-
seilla saa rohkeutta toimia vaaratilanteissa ja 
oppii ennakoimaan niitä. Kurssit ovat myös 
tärkeä osa väestön kriisivalmiutta, jonka tuke-
misessa meillä on tärkeä tehtävä. 

Yhteistyö S-ryhmän kanssa jatkuu. Tapahtu-
mia voi järjestää Prismoissa, S-marketeissa ja 
ABC-asemilla. Tapahtumia voi järjestää myös 
yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. 

Lisää tietoa Punaisen Ristin viikosta saa kam-
panjakirjeestä, joka postitetaan osastoille ys-
tävänpäivän jälkeen. 

Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, sillä 
toukokuu on kohta jo ovella! 

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori
Sari Byman, p. 020 701 2201, 
sari.byman@punainenristi.fi, 

Nyt suunnittelemaan Punaisen Ristin viikkoa! 

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126, 
niina.hirvonen@punainenristi.fi

Arjen turvallisuutta korostava Punaisen Ristin viikko järjestetään tänä vuonna  
9.5.–15.5.2016. Viikon aikana ensiaputaitojen tärkeydestä voi kertoa erilaisissa 
tapahtumissa, ja niitä voi harjoitella esimerkiksi järjestämällä ensiavun taitoratoja. 
Uutena tapahtumamallina on vastaanottokeskuksessa järjestettävä tempaus, joka 
esitellään myöhemmin.

Leen
a Ko

skela

Keravan osaston ensiapuryhmä harjoitteli viime vuonna 
Punaisen Ristin viikolla onnettomuutta, jossa auto törmää 
pyöräilijään. 

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 21.–27.3.2016

Hyvillä teoilla rasismia vastaan
Rasisminvastaista viikkoa vietetään 21.–27.3.2016. Samalla viikolla on myös YK:n rasismin-
vastainen päivä 21.3. Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaat-
teiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. Siksi toimimme sitä 
vastaan teoin ja sanoin.

Rasisminvastaisella viikolla puhumme syrjin-
nästä ja rasismista, toimimme moniarvoisen ja 
yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta sekä 
teemme hyviä rasisminvastaisia tekoja.
 
– Nyt viimeistään jokaiselle on varmasti selvää, 
että rasisminvastainen toiminta on tarpeellista 
ja ajankohtaista Suomessa. Isot muutokset esi-
merkiksi turvapaikanhakijatilanteessa tänä syk-
synä ovat saaneet ihmiset reagoimaan voimak-
kaasti puolesta ja vastaan. On tärkeää, että me 
edistämme yhdessä inhimillisyyttä ja yhdenver-
taisuutta, sanoo Ei rasismille! -hankkeen koor-
dinaattori Janette Grönfors.

Rasismi vahingoittaa paitsi sen kohteiksi jou-
tuneita myös koko yhteiskuntaa. Punainen 
Risti edistää sellaista toimintaa, joka tekee 
maailmasta kaikille paremman paikan. Tänä 
syksynä esimerkiksi noin 8 000 Suomen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoista on auttanut maa-
han saapuneita turvapaikanhakijoita.

Osallistumisvinkit osastoille

1. Ota kantaa! 
Rasisminvastaisella viikolla järjestetään 
#milloinviimeksi-kampanja. Kampanja kannus-
taa miettimään, milloin viimeksi esimerkik-
si teit rasisminvastaisia hyviä tekoja tai puhuit 
yhdenvertaisuuden puolesta. Jaa ajatukse-
si ja tekosi sosiaalisessa mediassa hashtagil-
la #milloinviimeksi, ja kutsu muutkin mukaan. 

Voitte myös kerätä rasisminvastaisia hyviä te-
koja vaikka kadulla tai kauppakeskuksessa. 

2. Järjestä rasisminvastainen tapahtuma
 tai työpaja. 
Yhdenvertaisuutta edistävän työpajan tai ta-
pahtuman voi järjestää esimerkiksi kouluis-
sa ja työyhteisöissä. Erilaisia tapahtumia voi 
suunnitella vaikka koko viikolle: herättäkää 
keskustelua rasismivisan avulla, harjoitelkaa 
yhdessä rasismiin puuttumista tai järjestäkää 
aiheeseen liittyvä aamunavaus. Suunnittelu-
apua saa Ei rasismille! -hankkeen koordinaat-
torilta Janette Grönforsilta.
 
3. Tilaa rasismiin puuttumisen treenikehä. 
Treenikehässä opetellaan rasismin tunnista-
mista ja siihen puuttumista teatterin keinoin. 
Painopisteenä ovat arkipäiväiset vuorovai-
kutustilanteet esimerkiksi julkisilla paikoilla. 
Treenikehä soveltuu 10–20 hengen ryhmille ja 
se kestää 2–3 tuntia. Tilaa maksuton treenike-
hä Janette Grönforsilta.

Räppärit Prinssi Jusuf ja Musta Barbaari sanovat ei rasis-
mille. Viisivuotista Ei rasismille! -hanketta rahoittaa Raha-
automaattiyhdistys.
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Hanki materiaalit ajoissa
• Ohjeet ja materiaalit päivitetään
 RedNetiin helmikuussa: 
	 rednet.punainenristi.fi/
 rasisminvastainen-viikko
 
• Rasismivisa-kierrevihkot, pinssit, tarrat 
 ja muut materiaalit voi tilata maksutta 
 Punaisen Ristin verkkokaupasta
 punaisenristinkauppa.fi

Seuraa somessa: 
www.facebook.com/eirasismille/ 
twitter.com/spreirasismille
instagram.com/spreirasismille

Lisätiedot, työpajat ja treenikehät: 
Koordinaattori, Ei rasismille! -hanke
Janette Grönfors, 020 701 2156
janette.gronfors@punainenristi.fi
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Vuonna 2016 tapahtuu

14.2. Ystävänpäivä

21.–27.3. Rasisminvastainen viikko

19.–20.3. Nuorten kevättapaaminen

9.–15.5. Punaisen Ristin viikko

13.5. Tapaturmapäivä

12.9 Maailman ensiapupäivä

15.–17.9. Nälkäpäivä

1.10. Äkkilähtö 2016 – valtakunnallinen valmiusharjoitus

25.11.–24.12. Hyvä Joulumieli –keräys

1.12. Maailman aids-päivä

3.12. Vapaaehtoisten kiitosgaala

Principles in Action -tuotteilla kerrot 
Punaisen Ristin seitsemästä periaatteesta!

Tuotteiden kuvituksena on periaatteet kirjoitettuna usealla eri kielellä.

Periaatteet-kassi 
taskupakkauksessa 
6,90 €

TILAUKSET punaisenristinkauppa.fi, myynti@punainenristi.fi tai 020 701 2211

Putkityyny 
kierrätyskankaasta
10,50 €

Periaatteet-paita
28 €

Ystävänpäivä on jo ovella, ja viimeistään nyt 
on hyvä aloittaa valmistelut rasisminvastais-
ta viikkoa varten. Jokainen meistä voi omalta 
osaltaan vaikuttaa siihen, miten turvapaikan-
hakijat otetaan vastaan omalla paikkakun-
nalla. Avoin ja utelias mieli sekä kontaktien 
luominen voi lievittää pelkoja ja helpottaa yh-
teistyötä.

Syksyllä pyörähtää käyntiin Nälkäpäivä. Viime 
vuonna syntyi ennätystulos – lähdetään rik-
komaan sitä! Lokakuussa osastot saavat mah-
dollisuuden innostaa mukaan uusia nuoria, 
kun valtakunnallinen valmiusharjoitus järjeste-
tään koulujen kanssa. Vuoden huipentaa va-
paaehtoisten kiitosgaala, jolloin osastot voivat 
kiittää aktiivisia jäseniään sekä juhlia yhdessä!
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TUPLATAAN-KAMPANJA

#Tuplataan nuorten määrä – aloittaa voi vaikka heti
#Tuplataan-kampanja haastaa jokaisen työntekijän ja vapaaehtoisen innostamaan mukaan 
toimintaan lisää nuoria. Nuoria tarvitaan, jotta järjestömme pysyy elinvoimaisena.   

Nuoret ovat tärkeä osa Punaisen Ristin autta-
misketjua. Nuorille itselleen nuorisotoiminta 
voi olla konkreettinen tapa osoittaa, että välit-
tää itsestään, lähiympäristöstään ja maailmas-
ta. Silti nuorten vapaaehtoisten määrä on vii-
me vuosina laskenut vauhdilla. Jotta Punaisen 
Ristin toiminta pysyy elinvoimaisena myös tu-
levaisuudessa, on alle 29-vuotiaita nuoria saa-
tava lisää. 

Tavoite lisätä nuorten auttajien määrää nä-
kyy tulevina vuosina kaikessa lasten ja nuorten 
toiminnassa. Punaisen Ristin nuoret ja nuori-
sotyöntekijät aloittivat viime syksynä #Tupla-
taan-kampanjan, jonka tavoitteena on kak-
sinkertaistaa nuorten vapaaehtoisten määrä 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Kampanjaan 
kutsutaan mukaan jokainen jäsen, vapaaehtoi-
nen ja työntekijä iästä riippumatta – myös sinut! 

#Tuplaaminen vaatii asennetta
ja kovaa työtä

Tuplaaminen onnistuu yhteistyöllä ja innostu-
neella asenteella. Tavoitteeseen pääsy vaa-
tii myös kovaa työtä, mutta tärkeintä on, että 
sitä jahdataan yhdessä ja avoimin mielin. Ote-
taan siis nuoret vapaaehtoiset innolla vas-
taan, luotetaan heihin ja annetaan heille vas-
tuuta unohtamatta kuitenkaan konkareiden 
tukea ja kannustusta. 

Tavoite on helposti saavutettavissa, jos kan-
nustamme toinen toisiamme. Mikä parasta, 
osallistua voi vaikka heti! Näin voit aloittaa: 

• Ota yhteyttä toiminnasta etääntyneisiin
 vapaaehtoisiin ja pyydä heitä vetämään 
 uutta Reddie Kids –ryhmää.

• Muista uusien innokkaiden lasten vanhem-
 mat – olisiko heidän joukossaan joku, jota 
 kiinnostaisi ohjata ryhmää?
 
• Nuorten ensiapuryhmä voi järjestää tutus-
 tumisillan, johon he kutsuvat kavereita 
 tutustumaan toimintaan. Henkilökohtaiset 
 yhteydenotot on hyvä tapa rekrytoida 
 uusia vapaaehtoisia.

VaNuKe tukee osastoja 
tuplaamistavoitteessa

Tuplaamisen tueksi on koottu Valtakunnalli-
nen nuorisotoiminnan kehittämistiimi 
(VaNuKe). Keskustoimiston ja piirien työnteki-
jöistä koottu ryhmä kehittää uusia rekrytointi-
malleja yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 

Punaisen Ristin keskustoimiston uusi nuoriso-
toiminnan suunnittelija Kirsi Salo tukee piirejä 
ja osastoja alueellisen nuorisotoiminnan kehit-
tämisessä. Yhteistyö on jo aloitettu Lapin pii-
rin kanssa. Lisäksi lasten ja nuorten toiminta-
materiaaleja kehitetään ja nuorille suunnattua 
viestintää tehostetaan.

Jokainen tuplaa tyylillään 

Cloetta on sponsoroinut Punaiselle Ristille 
1 000 Tupla-patukkaa, jotta nuorten mää-
rän tuplaaminen olisi makeampaa. Mitä 
muita keinoja keksit tuplaamisen tueksi? 
Kehitetään uusia keinoja yksin ja yhdessä 
– tavoite on yhteinen! 

Tervetuloa nuorten kevättapaamiseen!

Nuorten kevättapaaminen järjestetään 19.–
20. maaliskuuta 2016 Kangasalla Apilassa. 
Tapahtumaan on kutsuttu kaikki 15–29-vuo-
tiaat järjestömme nuoret, ja mukaan voi tuo-
da myös kavereita, jotka eivät vielä ole mu-
kana Punaisen Ristin toiminnassa!

Kevättapaamisessa rentoudutaan, virkistäy-
dytään, kouluttaudutaan ja tavataan muita 
nuoria. Tapahtumaan voi ilmoittautua 5.1.–
17.2.2016, osallistumismaksu on 25 euroa.

Lisätietoa tapahtumasta löytyy osoitteesta 
rednet.punainenristi.fi/kevattapaaminen

Lisätietoja:
Nuorisotoiminnan suunnittelija
Kirsi Salo, p. 020 701 2122
kirsi.salo@punainenristi.fi
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KOULUYHTEISTYÖ

Koulumaailman uudet tuulet 

Helsingin Tehtaankadun ala-asteen oppilaat harjoittelivat 
ensiaputaitoja ja varoituskolmion pystyttämistä.
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Vuonna 2016 kouluissa ja oppilaitoksissa eletään muutoksen aikaa, kun uudistuneet  
opetussuunnitelmat otetaan käyttöön. Uudistus on meille järjestönä loistotilaisuus  
tiivistää yhteistyötä kouluissa.

Itsestä ja toisista huolehtiminen, vapaaehtoi-
suus ja maailmankansalaisuus. Ne ovat oppi-
ainerajat ylittäviä tavoitteita, joita korostetaan 
uusissa opetussuunnitelmissa. Ne ovat myös 
Suomen Punaisen Ristin osaamisen ydintä. 

Opetussuunnitelma on opetuksenjärjestä-
jiä velvoittava asiakirja, selkäranka suomalai-
sissa oppilaitoksissa tapahtuvalle opetuksel-

Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa on 
parhaimmillaan, kun sekä järjestön että ope-
tussuunnitelmien tavoitteet tulevat täytetyksi. 

Lokakuussa yläkoululaisille ja heidän perheil-
leen järjestettävän Äkkilähtö 2016 -valmius- 
harjoituksen tarkoituksena on vahvistaa kou-
lujen kriisivalmiutta. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö sekä opetushallitus kannustavat ylä-
kouluja osallistumaan harjoitukseen, jonka 
painopisteitä ovat henkinen kriisinkestävyys, 
kotien, koulujen ja kuntien valmiudet toimia 
äkillisissä tilanteissa sekä nuorten sosiaalisen 
median käyttö ja media- 
lukutaito.

Äkkilähtö 2016 linkittyy uusiin perusopetuk-
sen opetussuunnitelmien perusteisiin vah-
vasti. Tätä kannattaa pitää esillä, kun on yh-
teydessä kouluihin ja pyytää niitä mukaan 
valmiusharjoitukseen. 

le. Suomen Punaisen Ristin kouluyhteistyön 
tarkoituksena on tukea opettajia opetus-
suunnitelmien toteuttamisessa. Olemalla läs-
nä jo peruskoulussa varmistamme että lapset 
ja nuoret pääsevät yhdenvertaisesti osallisiksi 
Punaisen Ristin tärkeimmistä sisällöistä.

Uusissa opetussuunnitelmissa peruskouluja, 
lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia kannus-
tetaan laajaan yhteistyöhön järjestöjen, nuo-
riso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimien, 
poliisin, seurakuntien, yritysten ja muiden lä-
hiympäristön toimijoiden kanssa.

Yhteistyö lisää oppimisympäristöjen monipuo-
lisuutta, rikastuttaa koulutyötä sekä tukee 
koulun kasvatustehtävää ja parantaa sen laa-
tua. Tuetaan siis yhdessä opettajia ja oppilai-
toksia tulevien sukupolvien kasvattamisessa.

Lisätietoja:
Kouluyhteistyön suunnittelija
Virve Turunen, p. 020 701 2154
virve.turunen@punainenristi.fi

Harjoituksessa käytetään monipuolisesti eri-
laisia oppimisympäristöjä ja harjoitellaan 
havaintojen tekemistä, tiedon hakemista, 
arvioimista, muokkaamista sekä tiedon jaka-
mista. Samalla paneudutaan tieto- ja viestin-
täteknologiseen osaamiseen sekä moniluku-
taitoon. Harjoituksessa kehitetään itsestä ja 
toisista huolehtimisen sekä arjen taitoja.

Päivän aikana oppilaat saavat käytännön ko-
kemusta yhteiskunnallisesta osallistumisesta 
ja vapaaehtoistoiminnasta. Suunnittelemal-
la ja toteuttamalla harjoituksen yhdessä kou-
lujen kanssa osastot tukevat koulujen kas-
vatustehtävää. Samalla harjoitus on hyvä 
mahdollisuus saada toimintaan uusia innok-
kaita perheitä ja nuoria. 

Lue lisää opetussuunnitelmista: 
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot ja 
http://eperusteet.opintopolku.fi/

Jalkaudutaan kouluihin – mallina Äkkilähtö 2016  
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Arvonta- ja yhteydenottokortit auttavat mei-
tä saamaan uusia jäseniä. Keskustoimiston 
teletiimi soittaa osalle yhteystietonsa jättä-
neistä ihmisistä, ja kokemukset puheluista 
ovat olleet hyviä. 

Ammattilaisista koostuva teletiimi hoitaa yh-
teydenpitoa vastuullisesti ja hyviä keskus-
telutapoja noudattaen, ja puhelut on otettu 
erittäin hyvin vastaan.

Pelkästään kesän ja alkusyksyn aikana tele-
tiimi sai lähes 400 uutta jäsentä Punaiselle 
Ristille tapahtumakorteista saatujen yhteys-
tietojen avulla. Teletiimin toiminta hyödyttää 
vahvasti osastoja, sillä kaikki uudet jäsenet 
rekisteröidään osastoille.

Puheluiden aikana keskustelu laajenee usein 
laajemminkin Punaisen Ristin toimintaan. Te-
letiimi jatkaa puheluita hyvän palautteen ja 
positiivisten kokemusten innoittamina.

– Pyrimme aina käymään puhelut keskus-
tellen ja kuunnellen. Teletiimin jäsenet kou-
lutetaan Suomen Punaisen Ristin arvojen 
mukaisesti. Vaalimme lämpimiä suhteita ja 
huolehdimme siitä, että jokainen puhelu 
päättyy hyvässä hengessä, kertoo teletiimin 
vetäjä Minna Autio.

Teletiimi hankkii uusia jäseniä korttien avulla 

VALTAKUNNALLISET ARVONNAT

Valtakunnalliset arvonnat jatkuvat myös ensi vuonna 

Valtakunnallisiin arvontoihin liittyvät ICE- ja arvonta/yhteydenottokortit ovat olleet 
osastojen käytössä vuoden ajan. Kortit ovat olleet erittäin suosittuja erilaisissa 
tapahtumissa.

Vuonna 2016 käytämme samoja ICE- ja arvon-
ta/yhteydenottokortteja valtakunnallisissa ar-
vonnoissa. Jos kortteja on vielä jäljellä, ne voi 
hyvin käyttää loppuun.

Vuoden 2016 valtakunnalliseen arvontaan tu-
lee lisää palkintoja, ja arvontaan voi pian osal-
listua myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa 
tapahtuvan kampanjoinnin yhteydessä. 

Arvonta jatkuu myös jäsenten osalta samana, 
eli kaikki jäsenet osallistuvat automaattisesti 
arvontoihin. Hankkimalla uusia jäseniä saa li-
säksi ylimääräisen arpalipun jokaista uutta jä-
sentä kohden. Tarkemmat tiedot arvonnasta 
löytyvät RedNetistä. ICE- ja arvonta/yhteyden-
ottokortit tilataan verkkokaupasta punaisen-
ristinkauppa.fi. Tilauksen mukana toimite-
taan ohjeet, arvonnan säännöt ja mainos sekä 
palautuskuori.

Palautattehan ICE- ja arvonta/ 
yhteydenottokortit keskustoimistoon 

Jotta tapahtumissa kortin täyttäneet henkilöt 
osallistuvat valtakunnallisiin arvontoihin, tulee 
kortit palauttaa keskustoimistolle. Jos osas-
to järjestää paikan päällä oman arvonnan, sen 
voi toteuttaa samojen korttien avulla. Postitta-
kaa kortit keskustoimistolle heti osaston oman 
arvonnan jälkeen. Jos palautuskuoret ovat 
päässeet loppumaan, voi kortit palauttaa mak-
sutta kirjoittamalla kuoreen: 

Suomen Punainen Risti
Info: LIIDI
Tunnus: 5001674
00003 VASTAUSLÄHETYS
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 1/2016

Palvelupiste: Kristiinankatu 10, 20100 Turku
Ohjelmatyö ja taloustoimisto: 
Yliopistonkatu 24 A, 20100 Turku

Puhelinvaihde  020 701 2400
Hinnat ovat sekä lankapuhelimesta että mat-
kapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/
min (alv 24%)

Nettisivut: varsinais-suomi.punainenristi.fi
Järjestötiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Levikki 650 kpl

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Kovanen Inka, keskustoimisto

Toimittajat piiritoimistossa
Hongisto Tuija
Keskinen Miska
Lehtimäki Sirpa
Pensikkala Pauliina 
Rautanen Minna
Vienanlinna Tiina
Virtanen Tommi
Vähätalo-Forma Anne
 
Julkaisija: SPR Varsinais-Suomen piiri 
Kansikuva: Ei rasismille!
Piirin sivujen taitto: Sirpa Lehtimäki
Paino: Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Järjestötiedote 2 / 2016 ilmestyy viikolla 14.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimitta-
maan piiritoimistoon viimeistään 18.3.2016.

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

Heikkinen Pauli 020 701 2403 / 040 770 9341
toiminnanjohtaja
Hongisto Tuija 020 701 2407 / 040 731 3585
ohjelmapäällikkö
Honkainmaa Anne     020 701 2402 / 0400 634 517 
palvelupistevastaava  
Keskinen Miska                                 040 517 3882
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori / VOK
Lehtimäki Sirpa 020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö
Männistö Matti 020 701 2417 / 043 820 0646
ensiapuopettaja
Paasonen Jaana        020 701 2423 / 043 824 1030
aluetyöntekijä 
Pensikkala Pauliina    020 701 2419 / 0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Rautanen Minna 020 701 2404 / 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/
ensiapu ja terveydenhuolto
Riikonen Petri      020 701 2414 / 040 731 3575
kurssisihteeri
Rintasaari Sirpa        020 701 2411 / 0400 658 570
talouspäällikkö
Rosenqvist Miia        020 701 2415 / 0400 486 337
ensiapuopettaja 
Rossi Nina          020 701 2416 / 043 8241730
ensiapuopettaja
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä
Vienanlinna Tiina       020 701 2428 / 0400 659 613
varainhankintapäällikkö
Virtanen Tommi          0207 01 2405 / 0400 127152
valmiuspäällikkö
Vähätalo-Forma Anne 020 701 2408 / 040 7313595
nuorisotoiminnan suunnittelija

MUUT TOIMIPISTEET:

Q-VUOREN NUORISOTALO  
Nummen Puistokatu 2, Turku
kuuvuoren.nuorisotalo@turku.fi  
Leppänen Anu        020 701 2422 / 0400 673 047

NUORTEN TURVATALO  02 2539 667
Yliopistonkatu 24 A, 5. krs, Turku 
turvatalo.turku@punainenristi.fi  

KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALO 
Satakunnantie 105, Turku                  040 1804 106 

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

Nurmi Heimo            0400 907 958
apulaisjohtaja, Pansio
Noroila Helena           040 534 8812
apulaisjohtaja, Punkalaidun
Nikander Marita           040 552 1418
apulaisjohtaja, Halikko  
Palinsaari Pasi           040 350 2016
apulaisjohtaja, Laitila 

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

Osaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihtee-
ri, rahastonhoitaja, toiminnantarkastaja, jäsenmes-
tari, keräysjohtaja, tiedottaja sekä kotimaanavun, 
ea-toiminnan-, kouluyhteistyön, nuorisotoiminnan, 
valmiuden, ystävätoiminnan, ea-päivystys-, huma-
nitaarisen oikeuden, monikulttuurisuustoiminnan, 
terveystoiminnan, varainhankinnan, Veripalvelun, 
Kontin, Turvatalon ja Vastaanottokeskuksen yhteys-
henkilöt, kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t), promot 
sekä piirin hallituksen ja piirin toimikuntien jäsenet.

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon.
Tiedote on luettavissa myös piirin nettisivuilta.
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Turussa pelattu jalkapallo-ottelu rasismia vastaan päättyi tasapeliin. Joukkueissa oli suomalaisia jalkapalloilijoita ja turvapaikanhakijoita. 
SPR Varsinais-Suomen piirin järjestämä Lauri Tähkän ”Jouluni laulut” -konsertti toi kuulijoille joulutunnelman.

Samu Valleala


