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SPR Varsinais-Suomen piiri järjesti 21.12.2016 Turussa kävelykadulla hiljaisen kynttilämielenilmauksen so-
dan uhrien puolesta. Lämmin kiitos kaikille, jotka sytyttivät kynttilän ja olivat hengessä mukana. Tunnissa 
syttyi reippaasti yli 100 kynttilää. Lähetimme yhdessä viestin siitä, että näemme mitä maailmalla tapahtuu 
ja vetoamme avun saamiseksi avun tarvitsijoille mahdollisimman pian.
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140 vuotta SPR:n työtä näkyväksi viestinnällä

PÄÄKIRJOITUS 13.1.2017

Olemme siirtyneet vuoteen 2017, jolloin juhli-
taan Suomea ja Suomen Punaista Ristiä. Tämä 
upea järjestömme täyttää tänä vuonna 140 
vuotta. Kaksikielinen yhdistys perustettiin 
7.5.1877 ”Haavoitettujen ja sairasten sotilas-
ten hoitoa varten”. Nuijan pöytään kopaut-
tanut kenraalimajuri Georg von Alftan lupasi, 
että yhdistys auttaisi voimiensa mukaan kato-
vuosien, kulkutautien ja muiden onnettomuuk-
sien uhreja ”voimiensa mukaan myös rauhan 
aikana”.

Juhlavuotena keskitymme levittämään autta-
misen ilosanomaa joka kolkassa tätä hienoa 
maakuntaa. Täältä piiritoimistosta rohkaisem-
me ja tuemme jokaista osastoa järjestämään 
opastusta EA-taitoihin omalla alueellaan mm. 
kouluissa. Haluamme näin antaa konkreettisen 
lahjan 100-vuotiaalle Suomen kansalle. Yhtei-
nen valtakunnallinen tavoitteemme on ”Suomi 
- maailman EA-taitoisin kansa”.

Vuoden 2016 aikana toteutimme piirin halli-
tuksen kärkihankkeena videoprojektin, jossa 
ammattilaiset tekivät lyhyet filmit useista eri 
vapaaehtoistoiminnan muodoista täällä Var-
sinais-Suomessa. Videot ovat vapaasti osas-
tojen käytössä ja ne löytyvät piirin youtube-
sivulta. Tuo sivu löytyy helpoimmin siten, että 
netin hakupalveluun (esim. Google) kirjoite-
taan hakusanat ”SPR Varsinais-Suomi youtu-
be”. Kaikkia uusia piirin esittelyvideoita ei vielä 
ole ladattu tuonne piirin youtube-sivulle, mut-
ta loputkin saadaan sinne lähiaikoina.

Meillä on Turun osaston huikean hyvä sosiaa-
linen median käyttö innoittanut myös muita 
osastoja ja toimintaryhmiä pitämään yhteyttä 
ja kertomaan toiminnastaan sosiaalisen me-
dian avulla. Viime kesänä Mynämäellä osasto 
mietti, miten saataisiin viesti nopeasti auto-
onnettomuuden uhreja surreille nuorille, jotta 
he osaisivat tulla osaston tiloihin saamaan 
henkisen tuen ryhmän järjestämää tukea. 
Vakka-Suomen Sanomat? …hidas, siispä Fa-
cebook …yli 3000 käyntiä osaston sivustolla 
muutamassa tunnissa. Tuskin Vakka-Suomen 
Sanomissa ollutta ilmoitusta olisi lukenut yhtä 
moni, ja varsinkaan nuori.

Juhlavuotena haastan osastot virittämään 
Some-elämän kukoistukseen ja kertomaan 
tempauksistanne kaikelle kansalle. Älkää kui-
tenkaan unohtako paikallislehtiä, maakunta-
lehtiä, yleisradiota …ja Tässä ja Nyt lehteä. 

Vuoden lopulla tuli Paulin mittariin 60 vuotta. 
Lämmin kiitos teille sydämellisistä onnitteluis-
ta, halauksista, kukista ja pehmeistä pake-
teista. Kiitos, kun myös muistitte 4520 eurolla 
meidän Halisissa käynnistynyttä nuorisotyötä.

Pauli Heikkinen

K
alle M

äkelä / YLE 

Yle Turku palkitsee vuosittain henkilön 
Vuoden uutisnenänä avoimesta ja pal-
velunhaluisesta tiedottamisesta. 

Vuoden uutisnenä –palkinnon vuodel-
ta 2016 sai Pauli, joka on raadin mu-
kaan hoitanut ansiokkaasti turvapai-
kanhakijatilanteen tiedottamisen. Hän 
on ymmärtänyt tiedottamisen tärkey-
den ja ollut aina tarvittaessa median 
käytettävissä.
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KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Lippu korkealle –kurssilla paneudutaan osaston 
luottamushenkilöiden rooleihin ja tehtäviin. Päi-
vän tavoitteena on lyhyen Punaisen Ristin esittelyn 
jälkeen käydä läpi osaston hallituksen tehtäviä ja 
osaston toiminta, ja päivän aikana otetaan esille 
osallistujien esille nostamia aiheita ja kysymyksiä.

Koulutus on tarkoitettu niin osastojen uusille kuin 
jo pidempäänkin toiminnassa mukana olleille luot-
tamushenkilöille ja ryhmien vetäjille.

Koulutuspaikkana on SPR Varsinais-Suomen piirin 
Koulutuskakkonen (os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, 
Turku).

Koulutukseen mahtuu 25 osallistujaa, ja koulutus 
on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu viimeistään 
24.1.2017 seuraavan linkin kautta:
www.lyyti.in/Lippu_korkealle2017

Päivän ohjelma:
9.30 -        Aamukahvia tarjolla
10.00        Tervetuloa
                 Osaston hallituksen tehtävät ja  
            vastuut                                                   
                 Luottamushenkilöiden roolit 
                       Salaattilounas
                 Periaatteet, säännöt ja linjaukset
                 Toiminnan suunnittelu,  
           kehittäminen ja raportointi
                       Kahvi
                 Osaston talous, vaikuttaminen ja  
           viestintä
                 Kysymykset ja loppukeskustelu
15.30        Hyvää kotimatkaa!

Yhteistyössä Opintokeskus Sivis.
Tervetuloa!

Lippu korkealle! - Jäsenestä luottamushenkilöksi - kurssi
lauantai 28.1.2017 Turku
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Kummitapaamiset eli aluetärskyt 1.2.2017 kaikilla alueilla

Kummitapaamiset ovat osastojen yhteisiä alueellisia tilaisuuksia, joissa käydään läpi osastojen ja 
koko järjestön ajankohtaisia asioita, kehitetään alueellista yhteistyötä ja vaihdetaan aktiivisesti 
kokemuksia. Yhdessä.

Tänä keväänä kummitapaamiset pidetään kaikilla alueilla keskiviikkona 1.2.2017 klo 18.  
Illan aikana otetaan esille osastojen tarpeellisiksi kokemia asioita, valmistaudutaan järjestön  
140 v -juhlavuoteen sekä mietitään alueellisia koulutuksia. Onko alueella tarvetta esim. koulu-
tukselle kotimaan avun asioissa?
- Mukana kummitapaamisissa ovat kunkin alueen kummit, ja myös vaalitoimikunnan jäsenet jal-
kautuvat näihin tapaamisiin. 

Ilmoittautumiset kummitapaamisiin viimeistään maanantaina 30.1.2017 seuraavan linkin kautta:
www.lyyti.in/Kummitapaamiset_2017

Kummitapaamisten paikat ovat seuraavat:

Läntinen alue: Nousiaisten osasto
Karjala, Lemu, Masku, Merimasku, Mietoinen, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio,
Rymättylä, Vahto-Rusko
• Paikka: Moisiokodin Henriikka-Sali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen 

Vakka-Suomen alue: Kodisjoen osasto
Kalanti, Kodisjoki, Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa
• Paikka: Kodistupa (seurakunnan tila, kirkon viressä), Kodisjoentie 1453, Kodisjoki

Salon alue: Perttelin osasto 
Halikko, Kiikala Perniö, Pertteli-Kuusjoki, Salo, Somerniemi, Somero
• Paikka: Hähkänän koulu, Ketmäentie 15, Salo

Turun alue: Ruiskatu 8 osasto
Aurajoki, Hirvensalo, Kakskerta, Maaria-Paattinen, Ruiskatu 8, Ruissalo, Turku
• Paikka: Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu 8, Turku

Itäinen alue: Liedon osasto 
Kaarina-Piikkiö, Koski Tl, Lieto, Marttila, Paimio, Sauvo-Karuna, Tarvasjoki
• Paikka: Palvelutalo Ruska, Hyvättyläntie 9, Lieto
 
Loimaan alue: Karinaisten osasto 
Alastaro, Aura, Karinainen, Loimaa, Oripää, Pöytyä, Vampula, Yläne
• Paikka: Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste, Kehityksentie 6, Kyrö

Kehitetään kummitapaamisissa juhlavuoden kunniaksi oman alueen Punaisen Ristin  
toimintaa entistäkin ajankohtaisemmaksi ja vetovoimaisemmaksi - tervetuloa!

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Kesäkuussa järjestetään 18-29 -vuotiaille SPR Varsinais-Suomen piirin nuorille tarkoitettu opintomat-
ka Iso-Britanniaan, Kentin kreivikunnassa sijaitsevaan Canterburyn kaupunkiin. Matkalla tutustutaana 
Iso-Britannian Punaiseen Ristiin ja paikallisiin pakolais- ja turvapaikanhakijatyötä tekeviin tahoihin. 

Matkan ajankohta on 18.-22.6.2017. Osallistujat nuorten matkalle rekrytoidaan helmikuun aikana, 
lisätietoa luvassa siis pian!

Nuorten opintomatka Iso-Britanniaan 
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Tulijan tukena ja ystävänä 
18.2.2017 Turku

”Ihmiselle, joka harkitsee monikulttuu-
risuustoimintaan mukaan lähtemistä, 
sanoisin että mukaan vain rohkeasti. 
Toimintaan ei tarvitse olla sen kummoi-
sempi ihminen, ihan tavallinen ihmisyys 
riittää.”
  (Monikulttuurisuusvapaaehtoinen,  
   SPR Varsinais-Suomi)

Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi on 
tarkoitettu ensisijaisesti ystäväkurssin 
käyneille vapaaehtoisille, jotka halua-
vat tietoa monikulttuurisesta vapaaeh-
toistoiminnasta ja ryhtyä esim. maahan 
muuttaneen ystäväksi. 

Kurssilla käsitellään Punaisen Ristin pa-
kolaistyötä, maahanmuuttoa, erilaisuu-
den kohtaamista ja kotoutumista tuke-
vaa vapaaehtoistoimintaa käytännössä. 

Tulijan tukena -kurssi järjestetään Turus-
sa lauantaina 18.2. klo 9.30-16.30 piirin 
Koulutuskakkosessa (os. Yliopistonkatu 
24 A, 2 krs.)

Kurssiin sisältyvät materiaalit, kahvit ja 
välipalat. Kurssi on maksuton.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 12.2. 
mennessä osoitteessa  
www.lyyti.in/tulijantukena_helmi-
kuu2017

Tervetuloa!

Lisätiedot: 
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä  
Pauliina Pensikkala, p. 0207 01 2419 /  
pauliina.pensikkala@redcross.fi

Yhteisen lipun alla 
 
• torstai 16.2.2017
• tiistai 28.3.2017
• torstai 11.5.2017

Kurssille ovat tervetulleita uudet jäsenet ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostuneet va-
paaehtoiset. Kurssin aiheita ovat muun muas-
sa Punaisen Ristin liike ja periaatteet, toiminta 
osastoissa sekä vapaaehtoistoiminta.

Koulutuspaikkana on SPR Piiritoimisto, Yliopis-
tonkatu 24 A, 2 krs, Turku. Koulutusaika on 
kunakin iltana klo 17-20.

Ilmoittaudu mukaan sinulle parhaiten sopivalle 
kurssille viimeistään neljä päivää ennen koulu-
tusta: www.lyyti.in/Yhteisen_lipun_alla_2017

Kurssi on osallistujille maksuton. 

Välitättehän tietoa näistä SPR-infoista varsin-
kiin osastojen uusille vapaaehtoisille

Tervetuloa!

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Muistattehan toimittaa J-kortit 
piiriin ja täyttää vuoden 2016 
toimintatilastot tammikuun lop-
puun mennessä. KIITOS!

Lasten leiri 6.-7.6.2017
Lasten leiri pidetään tänä vuonna Turussa, 
ajankohta on 6.-7.6.2017. Leiri on tarkoitettu 
7-12 -vuotiaille lapsille 

Leirin ohjelma tarkentuu myöhemmin, mutta 
laitattehan ajankohdan jo nyt kalenteriin!

Tervetuloa mukaan sekä kaikki innokkaat lap-
set että leiriohjaajan tehtävistä kiinnostuneet 
aikuiset!

Lisätietoja:  
nuorisotoiminnan suunnittelija Sara Parhiala, 
020 701 2408 / sara.parhiala@punainenristi.fi
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Kaarinalainen Stina Törnblom 
sai Varsinais-Suomen v. 2016 
maakunnallisen vapaaehtoisen 
pelastajan tunnustuksen. Huo-
mionosoituksen myöntää Vapaa-
ehtoinen pelastuspalvelu. 

Stina Törnblom on Vapepan Var-
sinais-Suomen maakuntatoimi-
kunnan jäsen, Vapepan Kaarinan 
seudun paikallistoimikunnan pu-
heenjohtaja ja aktiivinen toimija 
sekä Varsinais-Suomen pelas-
tuskoirissa että Turun meripelas-
tusyhdistyksessä. Hän on pitkän 
linjan vapepalainen ja valmius-
toiminnan kehittäjä jo 1960-lu-
vulta lähtien. 

- Miten voidaan auttaa kotinsa tulipalossa tai 
muussa onnettomuudessa menettäneitä? - 
Mitä tulee ottaa huomioon hätämajoitusta tai 
-muonitusta järjestettäessä?  
- Mitä tarkoittaa evakuointikeskus?  
- Miten vapaaehtoiset voivat avustaa viran-
omaisia häiriö- ja poikkeustilanteissa? 

Tule mukaan ensihuollon peruskurssille hank-
kimaan vastaukset edellä esitettyihin kysy-
myksiin ja saamaan pätevyys ensihuoltotehtä-
vissä toimimiseen! 

Kevään kurssit järjestetään seuraavasti: 
- Salossa Aputuvalla  
lauantaina 4.3. klo 8.00-17.00
- Turussa SPR Turun osaston tiloissa  
iltakurssina 8.3. ja 15.3. klo 17.00-21.00  
molempina iltoina 
- Vehmaalla Osuuspankin tiloissa  
lauantaina 29.4. klo 8.00-17.00

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 pai-
kallistoimikuntien kanssa.

Kurssi on osallistujille maksuton.

Kurssi-ilmoittautumiset seuraavien osoit-
teiden kautta:

Salo 4.3. / viimeistään 28.1.: 
www.lyyti.in/Ensihuoltokurssi-Salo2017   

Turku 8. ja 15.3. / viimeistään 3.3.: 
www.lyyti.in/Ensihuoltokurssi-Turku2017-1

Vehmaa 29.4. / viimeistään 20.4.: 
www.lyyti.in/Ensihuoltokurssi-Vehmaa2017 

Tervetuloa kurssille!

Onko osastosi ensihuolto-osaaminen kunnossa?
Ensihuollon peruskurssit keväällä Salossa, Turussa ja Vehmaalla

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Vapaaehtoinen pelastaja -tunnustus Stina Törnblomille
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112-päivä kiinnittää huomion arjen 
turvallisuuteen  ja on eri turvallisuus-
toimijoiden yhteinen kampanja arjen 
turvallisuuden parantamiseksi. 

Kampanjassa halutaan kiinnittää suomalaisten 
huomio tapaturmien ja vahinkojen ennaltaeh-
käisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla – kyse 
on pienistä arjen teoista ja valinnoista, joilla 
jokainen voi parantaa omaa ja läheistensä tur-
vallisuutta.

112-päivää vietetään 11. helmikuuta 

112-päivän kampanja-aikaa on koko kyseinen 
viikko, jolloin 112-päivän tapahtumia järjes-
tetään ympäri Suomen. Viikon aikana kuka 
tahansa – yksityishenkilö, harrasteporukka 
tai järjestö – voi järjestää 112-päivän tapahtu-
man omalla paikkakunnallaan ja kertoa turval-
lisuusasioista.

112-päivä muistuttaa myös hätänumerosta 
112 ja sen oikeasta käytöstä. Hätänumero 
112 toimii kaikissa EU-maissa.

112-päivän kampanjan taustavoimia ovat po-
liisi, pelastustoimi, rajavartiolaitos, hätäkes-
kuslaitos, sosiaali- ja terveysministeriö, sisä-
asiainministeriö sekä opetushallitus. 

Kampanjan tavoitteena on tehdä Suomesta 
Euroopan turvallisin maa. 

112-PÄIVÄ on jälleen 11.2.!

112-päivä Varsinais-Suomessa

Maakunnallinen 112-tapahtuma järjestetään 
Turussa piirin palvelupisteellä ja sen edustalla 
Kristiinankadulla/Yliopistonkadulla lauantaina 
11.2.2017 klo 10 – 14, mutta lähes joka paik-
kakunnalla asia on esillä mm. paloasemilla.

Esimerkiksi Uudessakaupungissa 112-päivällä 
on pitkät perinteet osana paikallista Talvikki-
tapahtumaa.

Lapsiperheiden arjen turvallisuus

Vuoden 2017 kampanjan teemana on lapsi-
perheiden arjen turvallisuus. Siihen liittyen 
kampanja julkaisee Turvallinen koti vauvalle 
-oppaan, joka on vapaasti hyödynnettävissä 
ja jaettavissa. Voit hyödyntää oppaan sisältöä 
oman tapahtumasi suunnittelussa tai muutoin 
osaston turvallisuusneuvontatoiminnassa. 

Materiaalia:  
112paiva.info/ladattavat-materiaalit/ 

Lisätietoa: www.112-paiva.fi

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

112-päivä on myös SPR-osastoille 
mahdollisuus kertoa kuntalaisille 
turvallisuusasioissa, ja se onnistuu 
parhaiten yhdessä muiden turvalli-
suustoimijoiden kanssa.
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PROMO-koulutuksen yhteinen osa järjestetään 4.-5.3.2017 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 
- esimerkiksi ystävä- tai nuorisoryhmän vetäjä, ensiapuryhmän johtaja, keräysjohtaja tai vaikkapa osaston 
puheenjohtaja. Osastosta voi osallistua miellään useampikin vapaaehtoinen.

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 10.2.2017. Kurssi toteutetuu, kun osallistujia on vähintään 10.

Tervetuloa innostumaan ja verkostoitumaan Promo-koulutuksessa! 

 yhteinen osa 4.-5.3.2017 Turussa

Turun Pluspiste avasi ovensa syyskuussa 
2016. Pluspisteellä on mahdollisuus anonyy-
miin ja maksuttomaan HIV-pikatestiin aina 
tiistaisin klo 17-19 (os. Yliopistonkatu 24 B, 2. 
krs, Turku).

Pluspisteellä voit myös keskustella luottamuk-
sellisesti SPR:n kouluttamien vapaaehtoisten 
kanssa mm. HIV-tartuntaan, seksiteitse tarttu-
viin tauteihin ja turvaseksiin liittyvistä asioista.

Asiakkaat ovat löytäneet meidät hyvin - kävi-
jöitä on ollut useita kymmeniä, mikä osoittaa 
sen, että toiminnalle on tarvetta.

Haluatko vapaaehtoiseksi?

Tervetuloa mukaan Pluspistevapaaehtoisten 
joukkoon. Koulutamme vapaaehtoiset HIV- ja 
seksuaaliterveyden osaajiksi ja lisäksi THL jär-
jestää terveydenhuollon ammattilaisille oman 
koulutuksen. 

Ota yhteyttä: Miia Rosenqvist, 020 701 2431 /  
miia.rosenqvist@redcross.fi

Pluspiste testaa Turussa 

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Järjestämme piirien yhteistyönä perinteisen 
ETK–koulutusristeilyn maaliskuussa. Reitti on 
Turku-Tukholma, laiva on m/s Viking Grace ja 
ajankohta torstai 16.3.2017 klo 20:50 – per-
jantai 17.3.2017 klo 19:50.

Järjestelyistä ja ohjelmasta vastaavat Satakun-
nan ja Varsinais-Suomen piirit.

Koulutusristeilyn hinta on 
• 150,00 €/hlö Inside 2 hengen hytti
• 170,00 €/hlö Inside 1 hengen hytti
• 165,00 €/hlö Seaside 2 hengen hytti
• 185,00 €/hlö Seaside 1 hengen hytti

• Hinta sisältää majoituksen, ohjelman ja ruo-
kailut (buffetaamiainen, kokouskahvi sekä 
buffetpäivällinen).

Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset tulee tehdä maanantaihin 
30.1.2017 mennessä 
linkissä: www.lyyti.in/ETK2017

Tervetuloa!

Lisätietoa:  
Minna Rautanen, SPR Varsinais-Suomen piiri, 
minna.rautanen@punainenristi.fi

Risteilyn alustava ohjelma 

Torstai 16.3.2017

klo 20–20.30: Kokoontuminen Viking Li-
nen terminaalissa Turussa ja lippujen jako

klo 20.50: Laiva (m/s Viking Grace) läh-
tee, kokoontuminen kokouskannella - 
mukavaa yhdessäoloa!

Perjantai 17.3.2017

klo 6.30-9.00: Viking Buffet /  
Meriaamiainen 

klo 9.00:  Tervetuloa! / Koulutuksen  
avaus laivan kokoustiloissa

klo 9.15:  
- Uudet ensiaputuulet maailmalta /  
Lasse Putko ja TtM - ensihoidon opettaja, 
Turun AMK 
- Simulaation hyödyt opetuksessa /  
Mikko Virtanen, kenttäjohtaja VSSHP
   
klo 10.15: Aivotapahtuma /  
Luennoitsija Tyksistä  
 
klo 11.00: Myrkytykset /  
Myrkytystietokeskus
 
klo 11.45: Ajankohtaista päihteistä /  
Kati Laitila, päihdetyön suunn.,SPR kt

klo 12.15: Käytännön työpajat 
     1. PPE-D
     2. Koulutustuotteet
     3. Maskeeraus/simulaatio
     4. Tapaturma-case
     5. Verenvuodon tyrehdytys
     6. Anafylaksia/allerginen reaktio

klo 14.30: Päivän yhteenveto

klo 15.00: Yhteinen Buffet–päivällinen /
Aurora

klo 19.50: Paluu Turun satamaan

Turvallista kotimatkaa!

ETK-koulutusristeily 16.-17.3.2017 

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

Varsinais-Suomen Vapepa-seminaari järjeste-
tään 25.-26.3.2017 Turku-Tukholma -risteily-
nä. Ilmoittautuminen osoitteessa  
www.lyyti.in/vapepaseminaari2017  
päättyy paikkojen täyttyessä (100 paikkaa), 
viimeistään 10.2.2016. 

Hinnat: 
- 101 eur Seaside Standard -luokka, 1 h hytti
- 85 eur Seaside Standard -luokka, 2 h hytti
- 80 eur Seaside Standard -luokka, 3 h hytissä
- 77 eur Seaside Standard -luokka, 4 h hytissä

Hinta sisältää kaikki ohjelmassa mainitut ruo-
kailut ja ohjelmat, sekä koulutustiloissa kahvi 
ja hedelmiä tauoilla.

Ilmoita varauksessa kenen/keiden kanssa olet 
samassa hytissä (määrää hyttiluokan).

Ohjelmassa ajankohtaista ja uutta, sekä tuttua 
ja perinteistä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
valmiustoiminnasta. 

Seminaari on tarkoitettu kaikille Vapepa-toimi-
joille. Tarkempi ohjelma julkaistaan 30.1.2016 
mennessä yllä olevan ilmoittautumislinkin ta-
kana. 

Tänä vuonna mukana ovat myös Satakunnan 
Vapepa-toimijat.

Tervetuloa seminaariin!

Lisätietoja: Tommi Virtanen

Ohjelmarunko: 

8.15 Lippujen jako, Viking linen  
 terminaali, Turku
8.45 Laiva lähtee
9.00 Kahvi ja patonki kokoustiloissa
9.30 Seminaarin avaus
          Koulutusta
11.45 Aamupäivä päättyy
 Lounastauko  
 (buffet-lounas 12-13.30)
14.00 Koulutus jatkuu 
17.00 Yhteenveto seminaarissa opitusta
17.30 Koulutus päättyy
18.00 Omatoimista Vapepa-toiminnan  
 kehittämistä
21.00 Buffet-päivällinen  
 (ruotsin aikaa 20.00)
6.30 Aamiainen  
 (ruotsin aikaa 5.30)
7.35 Laiva saapuu Turkuun

Lounaisrannikon Vapepa-seminaari 25.-26.3.2017

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 22.4.2017 

Äänivaltaisten kokousedustajien ilmoittautu-
minen ja kahvitarjoilu klo 9.15 alkaen. 
Kokouksen alussa jaetaan huomionosoituksia.

Vuosikokousasiat

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.
- valitaan kahden vuoden toimikaudeksi piirin 
hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Henkilövalinnat vuosikokouksessa 

Vuosikokouksessa 22.4.2017 ovat erovuo-
roisia seuraavat piirin hallituksen jäsenet:
- piirin hallituksen puheenjohtaja  
Markku Suokas, Turun osasto *
- varapuheenjohtaja Johanna Arvo,  
Kaarinan-Piikkiön osasto
- jäsen Ela Arasola, Vampulan osasto
- jäsen Lasse Heino, Nousiaisten osasto
- jäsen Matti Rasila, Salon osasto
- jäsen Marja-Helena Salmio,  
Kaarinan-Piikkiön osasto
- jäsen Outi Vesterinen,  
Kaarinan-Piikkiön osasto

* Sääntöjen mukaan henkilön on mahdollista 
toimia samassa tehtävässä enintään kolme 
peräkkäistä toimikautta. Piirin puheenjohtajan 
toimikaudet ovat nyt täynnä, eli häntä ei voi-
da valita uudelleen. Muiden osalta toimikau-
det eivät rajoita uudelleenvalintaa.

Seuraavien piirin hallituksen jäsenten  
toimikausi jatkuu 4/2018 asti:
Marianne Holmström, Turun osasto
Armi-Tuulikki Kraappa, Pyhärannan osasto
Pekka Paatero, Turun osasto
Tiina Sinokki, Ruissalon osasto
Juhani Suomi, Perttelin osasto

Ehdotukset 24.2.2017 mennessä

Vuosikokouksessa 2016 valittu vaalitoimikunta 
pyytää osastoilta huolellisesti tehtyjä ehdo-
tuksia vuosikokouksessa valittavista luotta-
mushenkilöistä. 

Ehdotukset tulee toimittaa piiritoimistoon vii-
meistään 24.2.2017 klo 16 mennessä joko 
osoitteeseen SPR Varsinais-Suomen piiri / Vaa-
litoimikunta, Yliopistonkatu 24 A, 20100 Turku, 
tai sähköpostitse sirpa.lehtimaki@punainen-
risti.fi

Vaalitoimikunta käsittelee tehdyt esitykset ja 
valmistelee vuosikokoukselle esityksen valit-
tavista henkilöistä. Vaalitoimikunta voi asettaa 
ehdolle myös sellaisia henkilöitä, joita osastot 
eivät ole ehdottaneet.

Virallinen kokouskutsu, vaalitoimikunnan eh-
dotus ja muu kokousmateriaali lähetetään 
osastoille huhtikuun alussa.

Ilmoittautuminen

Vuosikokouspäivän aikana on tarjolla oma-
kustanteinen kokouslounas (á 10 e). Kahvi- ja 
lounastarjoilun takia ilmoittautumiset vii-
meistään 17.4.2017 Lyyti-järjestelmän kautta 
osoitteessa 
www.lyyti.in/SPRVS_vuosikokous2017
  
Ilmoita myös mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
Ruokailu laskutetaan osastokohtaisesti vuosi-
kokouksen jälkeen.

Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita 
vuosikokoukseen!

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

SPR Varsinais-Suomen piirin 
vuosikokous pidetään
lauantaina 22.4.2017 klo 10  
Alvariumissa Turussa  
(os. Puutarhakatu 8, Turku).
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Ilmoittaudu yleiskokoukseen ja  
varaa majoitus
Joka kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous 
on Suomen Punaisen Ristin päättävä elin. Se 
päättää muun muassa koko järjestöä koske-
vasta toimintalinjauksesta seuraavalle kol-
melle vuodelle. Lisäksi kokouksen äänival-
taiset edustajat valitsevat järjestöllemme 
uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajat 
sekä hallituksen ja valtuuston.

Postia tulossa helmikuussa
Pistä kalenteriisi muutama tärkeä päivämäärä 
kokoukseen valmistautumisessa:
• Helmikuun alussa: Osastot ja piirit saavat 

toimintalinjauksen ja uusien sääntöjen 
luonnokset sekä ohjeet ilmoittautumisesta 
ja majoituksista. Samassa paketissa 
tulevat myös valtakirjojen pohjat ja 
tieto äänivaltaisten edustajien määrästä 
osastoittain.

• Maaliskuun loppuun mennessä: 
Osastoilla ja piireillä on aikaa 
kommentoida toimintalinjauksen ja 
sääntöjen luonnoksia.

• 28.4. mennessä: Ehdokkaat kokouksessa 
valittaviksi luottamushenkilöiksi esitetään 
vaalitoimikunnalle. Toimikunnassa ovat 
jäseninä piirien äänivaltaiset edustajat.

• 12.5. mennessä: Osastot ja piirit saa-
vat virallisen kokouskutsun sekä esityksen 
toimintalinjaukseksi ja esityksen uusiksi 
säännöiksi. Samassa postissa tulevat vaa-
litoimikunnan ehdotus luottamushenkilöik-
si ja kokouksen ohjelmalehtinen.

Vaikuttamista ja viihtymistä
Kokous pidetään Finlandia-talolla, kaupungin 
keskeisellä paikalla. Lauantain iltajuhlaa viete-
tään läheisellä Musiikkitalolla. 

Tapahtumat alkavat jo perjantaina 9.6. Nuo-
risojäsenet ovat tervetulleita Nuorten etkot-
tapahtumaan kello 18–22 Finlandia-talolle. 
Etkoilla muun muassa tentataan puheenjoh-
taja- ja hallitusehdokkaita. Yli 5-vuotiaat voi 
tuoda hoitoon Reddie-parkkiin. Muista ilmoit-
taa lasten hoitotarpeesta samalla, kun ilmoit-
taudut verkkosivujen kautta kokoukseen.

O
tto

-V
ille Väätäin

en
 

Kolme vuotta sitten yleiskokous pidettiin Turussa. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Ju
ssi V

ierim
aa

Turun yleiskokouksessa järjestetty nallesairaala tulee tu-
tuksi lapsille nyt myös Helsingissä.

Lauantaina 10.6. on ilmoittautuminen, avajai-
set sekä vaalikeskustelu ja työskentely valio-
kunnissa.  Illalla tavataan Musiikkitalossa, illal-
lisen ja hyvän musiikin tahdissa.

Sunnuntaina 11.6. ohjelmassa on toimintalin-
jauksen ja sääntöjen hyväksyminen, luotta-
mushenkilöiden vaalit sekä päätöstilaisuus.

Kansalaistorilla tapahtuu koko ajan  
tiistaista sunnuntaihin
Joka päivä Kansalaistori on täynnä kaikenikäi-
siä kaupunkilaisia ja kaupunkiin tulleita.  He 
opettelevat muun muassa ensiavun alkeita ja 
lapset tuovat rakkaimman nallensa hoidetta-
vaksi nallesairaalaan. Toiminnallinen torielämä 
jatkuu tiistaista sunnuntaihin. Tuloksena on 
suuri määrä uusia toimijoita ja uusien taitojen 
opettelijoita. Nämä ovat Helsingin ja Uuden-
maan piirin tavoitteita tapahtumapäiville Kan-
salaistorilla, Musiikkitalon ja Kiasman välissä. 

Mistä lisätietoja: oma piirisi, Rednet: rednet.
punainenristi.fi/yleiskokous: mm. asiakirjat, il-
moittautuminen, majoitusten varaukset sekä-
punainenristi.fi/ajankohtaista/yleiskokous. 

Katso myös: finlandiatalo.fi ja 
musiikkitalo.fi.

Hotellit, hinnat ja varauskoodit:

Hotelli ja huonehinnat

Original Sokos Hotel Presidentti 
www.sokoshotels.fi
2hh (erilliset vuoteet) 110 €/huone/vrk
2hh (parivuode) 95 €/huone/vrk
3hh (erilliset vuoteet) 130 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 608

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
2hh (erilliset vuoteet)120 €/huone/vrk
Yhden hengen käytössä 105 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 701 

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
1 hengen huone 50 €/huone/vrk
2 hengen huone 62 €/huone/vrk
3 hengen huone 85 €/huone/vrk 
Puhelin: +358 (0)9 1311 4334

Aamiaisen hinta hostellissa on 7,50 €

Varaustunnus internetissä

BSUO170609

SPR

SPR

Varaustunnus puhelimitse

SPR

SPR

SPR
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Tänä vuonna juhlistamme 140-vuotiasta 
Suomen Punaista Ristiä. Hankimme uusia 
auttajia ja lisäämme tunnettavuuttamme. 
Seuraamme järjestön vaiheita juhlavuoden 
aikana sosiaalisessa mediassa, verkkosi-
vuillamme ja Avun maailmassa. Ydinvies-
timme on, että Punainen Risti on luo-
tettava auttaja. Osaavat auttajat luovat 
ympärilleen turvaa. 

Seuraava kysymys–vastaus-patteristo tarjoaa 
perustietoa juhlavuoden vaikutuksesta toimin-
taamme.

1. Miten juhlavuosi näkyy Punaisen Ristin 
toiminnassa?
Punaisella Ristillä on 100-vuotiaan Suomen 
historiassa erityinen rooli. Olemme vastanneet 
tarpeisiin, joita muuttuva aika on tuonut ih-
misten elämään ja olemme antaneet merkit-
tävän panoksemme yhteiskunnan käännekoh-
dissa. Myös tulevaisuuden Suomessa ihmiset 
ovat yhdessä auttamassa avun tarpeessa ole-
via. Suomen Punaisen Ristin lahja sata vuoti-
aalle Suomelle on kouluttaa tuhansia auttajia 
kaikkialla Suomessa. 

2. Mitä uusia materiaaleja juhlavuonna tu-
lee käyttöön?
Suomen Punaisen Ristin 140 toimintavuoden 
historiasta tehdään osastojen käyttöön helpos-
ti koottava valokuvanäyttely taustavihkoineen. 
Materiaalit ovat käytettävissä huhtikuusta alka-
en ja näyttely voi olla esillä koska tahansa vuo-
den aikana. Erityisesti Punaisen Ristin viikko 
toukokuussa sopii hyvin ajankohdaksi. 

3. Miten juhlavuosi vaikuttaa Punaisen Ris-
tin viikkoon 8.–14.5.?
Punaisen Ristin viikolla on pitkät perinteet, jo-
ten se on erinomainen aika juhlistaa 140 toi-

JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ

Viisi keskeistä kysymystä juhlavuodesta

mintavuottamme. Juhlavuoden kunniaksi on 
suunniteltu auttajakurssi. Sen lisäksi osastot 
voivat esitellä paikallista toimintaansa ja jär-
jestää valokuvanäyttelyn.

4. Mikä on auttajakurssi?
Osastot saavat ohjeet ja materiaalit tunnin 
kestävän auttajakurssin järjestämiseen. Kurs-
silla opetetaan verenvuodon tyrehdytystä ja 
hengityksen turvaamista erilaisissa tilanteis-
sa (hengitystien avaaminen, kylkiasento, hen-
gitystietuke). Auttajakurssin materiaalit ohjei-
neen ovat käytettävissä helmikuusta alkaen ja 
kursseja voi järjestää koska tahansa vuoden 
aikana.

5. Miksi haluamme korostaa ensiavun  
merkitystä juhlavuonna?
Haluamme parantaa ihmisten auttamis- ja en-
siaputaitoja sekä auttamishalukkuutta Suo-
messa. Teemme Suomen Punaisen Ristin ko-
timaan työtä tunnetuksi paikallistasolla ja 
samalla vahvistamme mainettamme vahvana 
ensiavun asiantuntijana. 

Lisätietoja:
Juhlavuosi: 
Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen,  
p. 020 701 2015

Punaisen Ristin viikko:  
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201 

Auttajakurssi:  
Koulutussuunnittelija Päivi Piili,  
p. 020 701 2170

Valokuvanäyttely:  
Informaatikko Mari Vehkalahti,  
p. 020 701 2233
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JUHLAVUODEN YHTEISTEN KAMPANJOIDEN AIKATAULUT JA MATERIAALIT

Juhlavuoden yhteisten kampanjoiden  
aikataulut ja materiaalit

Ystävänpäivä 14.2.2017
Kaikki Ystävänpäivän aineistot on uudistettu. 
Kampanjakirje on postitettu keskustoimistolta 
marraskuussa 2016 osastojen puheenjohtajil-
le, tiedottajille, ystävätoiminnan yhteyshenki-
löille ja piireihin. Sähköpostitse sen ovat saa-
neet jäsenmestarit, keräysjohtajat, sihteerit, 
kouluyhteistyön yhteyshenkilöt, monikulttuu-
risuustoiminnan yhteyshenkilöt, sosiaalipalve-
lujen kouluttajat ja promot sekä piirien sosiaa-
lisuunnittelijat. 

Ydinviesti: Vain yhdessä lopetamme yksinäi-
syyden. Nähdään – toisemme. 

Uudet aineistot täytyy tilata verkkokaupasta 
5. helmikuuta mennessä. Kirjaudu järjestönä-
kymään verkkokaupan osastotunnuksilla. 

RedNet: rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

Rasisminvastainen viikko  
20.–26.3.2017 
Ihmisiä rohkaistaan kertomaan, miten hyvien 
päätösten, positiivisten mielikuvien, tarinoiden 
ja kohtaamisten kautta luodaan syrjimätöntä 
ilmapiiriä kaikille.  Kampanjaan osallistuu suu-
ri joukko urheiluseuroja, viranomaisia ja mui-
ta yhteisöjä. 

Ydinviesti: Tasavertaisempi yhteiskunta syn-
tyy jokaisen tekojen kautta. Minä päätän! Jul-
kaise päätöksesi esimerkiksi sosiaalisessa 
mediassa tunnuksella #minäpäätän, #jagbes-
tämmer, #idecide

Verkkosivut: eirasismille.fi

Kampanjaviikon avaus 20.3.2017 Helsingin 
Narinkkatorilla

RedNet: rednet.punainenristi.fi/node/3917

Punaisen Ristin viikko 8.–14.5.2017
Juhlistamme 140-vuotiasta Suomen Punais-
ta Ristiä. Esittelemme historian avulla, mi-
ten olemme vastanneet 100-vuotiaan Suomen 
tarpeisiin. Hankimme uusia auttajia ja lisääm-
me tunnettavuuttamme. 

Ydinviesti: Punainen Risti on luotettava autta-
ja. Osaavat auttajat luovat ympärilleen turvaa.

Tuki keskustoimistosta: Helppokäyttöinen 
valokuvanäyttely historiastamme ja sitä tuke-
va vihkonen. Materiaalit ja ohjeet auttajakurs-
sin pitämiseen. 

RedNet: rednet.punainenristi.fi/viikko

Nälkäpäivä 14.–16.9.2017 
Autamme katastrofin uhreja kotimaassa ja ul-
komailla. Nälkäpäivänä järjestämme lipaskerä-
yksiä ympäri maata. Kerromme auttamistyös-
tämme kiinnostavien tarinoiden kautta. 

Ydinviesti: Vapaaehtoisemme ovat paikalla 
kaikkialla maailmassa. Kun lahjoitat, he voivat 
auttaa joka päivä. 

Verkkosivut: nalkapaiva.fi
 
Kampanjakirje ilmestyy ennen kesää.
 
RedNet: rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2017

Nähdään toisemme ystävänpäivänä  
ja sen jälkeenkin

Ystävänpäivä täyttää tänä vuonna Suomes-
sa 30 vuotta. Ystävänpäivänä haluamme 
puhua meille tärkeistä asioista, kuten inhi-
millisyydestä ja heikomman puolelle asettu-
misesta. Toimimme sen eteen, ettei kukaan 
jää ystävänpäivänä yksin, vaan tulee huo-
matuksi ja nähdyksi. Kuka tahansa voi hel-
pottaa yksinäisen oloa hänet huomaamalla. 

Ota loppukiri tapahtuman järjestämiseen
Vielä ehditte toteuttaa LähiTapiolan tuel-
la Iloa ystävyydestä -tapahtuman, jossa voit-
te käyttää uusia ystävätoiminnan materiaale-
ja. Esitteiden lisäksi käytössänne on ajatuksia 
herättäviä liimalappuja (Ystävyys on… ja Yksi-
näisyys tuntuu…). Tapahtumiin osallistuvia voi 
pyytää täydentämään lauseita ja koota laput 
esimerkiksi seinälle kaikkien nähtäväksi. Näin 
voimme kannustaa ihmisiä miettimään suh-
tautumistaan yksinäisyyteen ja tekemään ar-
jessaan tekoja yksinäisyyden vähentämiseksi. 
Tärkeää myös on, että pyydätte tapahtumiin 
osallistuvia vapaaehtoisiksi ystävätoimintaan 
ja järjestätte ystäväkursseja heti ystävänpäi-
vän jälkeen. 

Jaa ajatuksia sosiaalisessa mediassa
Jakaa ajatuksianne yksinäisyydestä sosiaali-
sessa mediassa. Ystävänpäivänä voi käyttää 
hashtageja #nähdään, #ystävänpäivä, #punai-

nenristi, #lopetetaanyksinäisyys. Näin saam-
me näkyvyyttä tärkeälle asialle: Me haluamme 
vähentää yksinäisyyttä. 

Ystävänpäivänä kiitämme myös kaikkia vapaa-
ehtoisiamme, jotka antavat aikaansa tapahtu-
mien järjestelyyn ja yksinäisyyden lievittämi-
seen. Lämmin kiitos jokaiselle!

Ystävänpäivän tärkein sanoma on  
”Nähdään!”
• Yksinäinen voi tuntea itsensä 

näkymättömäksi.
• Yksinäisyyden lopettaminen alkaa sen 

näkemisestä ja huomaamisesta.
• Näkeminen on huomaamista ja 

huomioimista.
• Myötätunnon ydin: Minä näen sinut.
• Jokainen voi vaikuttaa asiaan!

Lue lisää ystävänpäivän kampanjakirjeestä ja 
RedNetistä

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201  

Haluatko verkkoystävän? 

Ystävätoiminta ottaa uutta suuntaa vanhaa 
unohtamatta. Verkkoystävätoiminta tavoit-
taa ihmiset siellä, missä ei ole perinteistä ys-
tävätoimintaa. Se tarjoaa myös mahdollisuu-
den heille, joille kanssakäyminen verkossa on 
luontevinta.

Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuoden 
2017 alkupuolella ja vapaaehtoisia tarvitaan 
erilaisiin tehtäviin. Ilmoittaudu mukaan, jos 
olet 18–35-vuotias henkilö ja kiinnostunut va-
paaehtoistyöstä verkossa!  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset  
(sähköpostiin):  
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 020 701 2166,  
matti.hetemaki@punainenristi.fiMiten sinä täydentäisit liimalappuihin aloitettuja lauseita? 
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LYHYESTI

Punaisen Ristin Lukukuu-kampanja on hyvä ti-
laisuus viritellä yhteistyötä alueenne alakou-
lujen kanssa. Lukukuu yhdistää lukemisen ja 
lahjoittamisen. Mitä enemmän oppilaat luke-
vat, sitä enemmän he auttavat katastrofi- ja 
kriisialueiden heikoimpia. Erityisen hyvin Lu-
kukuu sopii alakouluille, koska se korostaa lu-
kemisen tärkeyttä uuden oppimisessa. Kam-
panjan toteuttaneet luokat saavat kiitokseksi 
Lukukuu-diplomit.

Lukukuun idea on yksinkertainen. Oppilaat lu-
kevat kuukauden aikana vapaa-ajallaan mah-
dollisimman monta kirjaa. He hankkivat lä-
hipiiristään lukukummeja, jotka maksavat 
haluamansa summan jokaisesta luetusta teok-
sesta. Opettajat voivat itse valita Lukukuun 
ajankohdan. Luokka lahjoittaa lukemalla an-
saitsemansa rahat Suomen Punaisen Ristin 
katastrofirahastoon, mistä ne ohjataan tänä 
vuonna Syyriaan. 

Tilaa Lukukuun ilmaiset materiaalit Punaisen 
Ristin verkkokaupasta vähintään kaksi viikkoa 
ennen kampanjan aloittamista. Mene osoittee-
seen punaisenristinkauppa.fi. Klikkaa etusivun 
oikeassa reunassa olevaa vihreää Koulumateri-
aalit-banneria ja valitse Lukukuu-kampanja. 

Lue lisää: punainenristi.fi/lukukuu

Päivätyökeräyksessä eli taksvärkissä oppilaat 
keräävät omalla työllään rahaa Nuorten turva-
taloille Suomessa tai lievittävät lasten hätää 
sodan tai katastrofin keskellä eri puolilla maa-
ilmaa. Tänä vuonna kohteemme on Syyria.

Päivätyökeräyksen järjestäminen on helppoa. 
Oppilas hankkii itselleen työpaikan vaikkapa 
paikallisesta yrityksestä tai sopii työskentele-
vänsä kotona. Opettaja saa Punaiselta Ristil-
tä valmiit toimintaohjeet ja maksuttomat ma-
teriaalit. 

Koulu voi itse päättää keräyksen ajankohdan 
ja Punainen Risti ottaa oppilaille vakuutuksen 
keräyspäivän ajaksi. Päivätyön suositushinta 
on 12 euroa. 

Tilaa Päivätyökeräyksen maksuttomat  
materiaalit Punaisen Ristin verkkokaupasta  
vähintään kaksi viikkoa ennen kampanjan 
aloittamista. Mene osoitteeseen punaisenris-
tinkauppa.fi. Klikkaa etusivun oikeassa reu-
nassa olevaa vihreää Koulumateriaalit-banne-
ria ja valitse Päivätyökeräys.

Lue lisää: punainenristi.fi/paivatyokerays

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija  
Eeva Arrajoki, p. 020 701 2274  

Tartutaan kirjoihin ja aloitetaan  
Lukukuu 

Oppilaat auttavat omalla työllään 
Päivätyökeräyksessä

AUTAN 
LUKEMALLA!

Ju
lia Vu

o
ri
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO

Tänä vuonna rasisminvastaisen viikon kam-
panjassa tuodaan esille jokaisen mahdollisuut-
ta luoda yhdenvertaista, turvallista ja kaikille 
avointa yhteisöä ja yhteiskuntaa. 

Viikon aikana rohkaistaan ihmisiä kertomaan, 
miten hyvien päätösten, positiivisten mieliku-
vien, tarinoiden, ystävyyssuhteisen ja kohtaa-
misten kautta luodaan syrjimätöntä ilmapiiriä 
kaikille. Kampanja ottaa kantaa siihen, miten 
toiveyhteiskuntaa rakennetaan käytännön te-
kojen ja päätösten kautta.

Osastot voivat jalkautua kouluihin…

Kuka tahansa voi osallistua kampanjaan te-
kemällä hyvän rasisminvastaisen päätöksen. 
Osastot voivat jalkautua kouluihin pitämään 
esimerkiksi aamunavauksia, kertomaan omas-
ta toiminnastaan ja samalla haastaa oppilaita 
tekemään omia hyviä päätöksi.  Oppilaat voi-
vat julkaista oman päätöksensä sosiaalisessa 
mediassa tunnisteella #minäpäätän tai vaihto-
ehtoisesti ruotsiksi #jagbestämmer tai englan-
niksi #idecide!

Päätökset kerätään yhteen piirin koordinoi-
mana kampanjan lopuksi ja niistä tehdään 
yhteenveto, joka luovutetaan paikallisille päät-
täjille. Päätöksistä tehdään myös valtakunnal-
linen yhteenveto. 

…tai järjestää muunlaisen tapahtuman vii-
kon hengessä

Rasisminvastaisella viikolla osastot voivat 
myös kutsua uussuomalaisia tutustumaan 
toimintaansa ja luoda ennakkoluuloja puolin 
ja toisin purkavia kohtaamisia. Viikko on oiva 
aika järjestää vaikkapa keskustelutilaisuuksia 
tai luentoja ja houkutella mukaan myös uusia 
vapaaehtoisia. 

Hyviä rasisminvastaisia päätöksiä voi kerä-
tä myös kaupan pihassa tai vaikkapa osas-
ton läksykerhotoiminnassa. Pääasia on, että 

haastamme itsemme ja toisemme miettimään, 
miten me voimme olla mukana luomassa tasa-
vertaisempaa satavuotiasta Suomea! 

Ilmaista kampanjamateriaalia löydät osoitteis-
ta www.punaisenristinkauppa.fi ja  
www.eirasismille.fi

Lisätietoja, ideoita ja apua saat myös:
- RedNetin Rasisminvastainen viikko -ryhmäs-
tä osoitteesta rednet.punainenristi.fi/rasismin-
vastainen-viikko 
- piirin monikulttuurisuustoiminnan suunnitte-
lijalta:  pauliina.pensikkala@redcross.fi,  
p. 0207 01 2419

Rasisminvastainen viikko 20.-26.3.2017 
- Mitä sinä päätät rasisminvastaisella viikolla?

Nuoret ovat usein innolla mukana 
rasisminvastaisen viikon tapahtu-
missa. Tervetuloa mukaan kaikki 
ikään katsomatta!

Pau
liin

a Pen
sikkala



21

Varsinais-Suomen piiri on mukana verkostois-
sa, joissa pohditaan ja suunnitellaan paperit-
tomien auttamista. Mukana verkostoissa on 
mm. viranomaisia, seurakuntien ja järjestöjen 
edustajia. 

Tällä hetkellä paperittomaksi jääneitä on vielä 
melko vähän mutta oletuksena on, että pa-
perittomien määrä myös Turun seudulla tulee 
kevätkuukausina kasvamaan. Päävastuu pape-
rittomien auttamisesta on kunnilla, Punaisen 
Ristin tehtävänä on olla mukana auttamistyös-
sä. 

Maahanmuuton ministeriryhmä hyväksyi 
16.12.16 toimenpidesuunnitelman paperit-
tomien auttamiseen. Tällä hetkellä kunnat 
odottavat edelleen sosiaali- ja terveysminis-
teriön omaa tarkempaa ohjetta kunnille. Maa-
hanmuuton ministeriryhmän suunnitelman 
perusteella kunnat tarjoavat paperittomille 
hätämajoituksen, ruoan ja muun akuutin avun, 
esimerkiksi lääkkeet. 

Punainen Risti tukee kuntia ja seurakuntia pa-
perittomien auttamisessa. Varsinais-Suomen 
piiri on jo toimittanut materiaalista apua pa-
perittomille Turun ja Kaarinan seurakuntayhty-
män kautta, lisäksi piiri on koonnut palvelulis-

Osastot voivat tukea paperittomia monin tavoin 

Talven ja kevään kuluessa Suomessa tulee 
olemaan uusi haavoittuvassa asemassa ole-
vien ihmisten ryhmä. He ovat niin sanottuja 
paperittomia. 

Ihmisestä tulee paperiton esimerkiksi silloin, 
kun hän on saanut kielteisen turvapaikkapää-
töksen eikä hän enää saa vastaanottopalve-
luita. Osa kielteisen päätöksen saaneista hen-
kilöistä, joita ei voida palauttaa kotimaahansa 
vastoin heidän tahtoaan, jää Suomeen. He jää-
vät usein turvaverkkojen ulkopuolelle. 

Punaisen Ristin piirit ja osastot voivat auttaa 
paperittomia monin tavoin eikä auttaminen ole 

rikos. Osastot voivat tarjota tukea ja turvallisia 
tapaamispaikkoja, joissa voi levähtää. Monet 
toimintamuodot ovat sellaisinaan käyttökelpoi-
sia, kuten kielikerhot, lasten puuhakerhot, har-
rastekerhot ja muu yhteinen tekeminen. Osasto 
voi järjestää ruokajakelua tai antaa muuta ma-
teriaalista apua. 

Paperittomien auttamista ohjaa ydinajatuksem-
me eli Punainen Risti auttaa haavoittuvassa 
asemassa olevia ihmisiä kaikkialla maailmalla. 
Toiminnan määrittelee avun tarve, ei autettavan 
asema tai status. 

tauksen Turun seudulla paperittomille avoinna 
olevista palveluista.  Listausta jaetaan mm. 
vastaanottokeskuksissa. 

Piiri järjestää kevään aikana paperittomat-
teemaa koskevan koulutuksen vapaaehtoisil-
le. Koulutuksen tarkoituksena on antaa tie-
toa paperittomuudesta sekä miettiä yhdessä 
konkreettisia toimintamahdollisuuksia paperit-
tomien auttamiseksi. Punaisen Ristin arvojen 
ja tehtävän mukaista vaikutustyötä voi tehdä 
koko ajan, ja paperittomiin liittyvän avustus-
toiminnan tarpeet selkeytyvät tilanteen ete-
nemisen ja auttamisverkostojen järjestäytymi-
sen myötä. 

Tärkeää on muistaa, että Punainen Risti auttaa 
paperittomia humanitaarisen auttamistehtä-
vänsä mukaisesti; valtiot ovat tunnustaneet 
kansallisten yhdistysten oikeuden päästä 
haavoittuvassa asemassa olevien siirtolaisten 
luokse antamaan apua eikä auttaminen ole 
rikos. 

Lisätietoja ja ideoita toimintaan: 
- piirin sivuilla osoitteessa 
rednet.punainenristi.fi/node/42777
- monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
pauliina.pensikkala@redcross.fi
p. 0207 01 2419

Paperittomien tilanne Varsinais-Suomessa

RASISMINVASTAINEN VIIKKO
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PIIRITOIMISTON KUULUMISIA

Uusia kasvoja piirissä

Ensiapukouluttaja Kirsi Koivuaho

Olen Kirsi Koivuaho, oman elämänsä MacGy-
ver, itseoppinut lukkoseppä ja nykyään myös 
Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen pii-
rin ensiapukouluttaja. Aloitin työt tammikuun 
alussa ja kurssikalenteri onkin alkanut jo täyt-
tyä mukavasti.

Hoitoalalla olen toiminut vuodesta 2003, aluk-
si vanhustyössä muutaman vuoden ja kou-
lutuksen myötä leikkausosastolla. Lähihoita-
jaksi valmistuin 2008 ja ensihoitajaksi Turun 
AMK:sta 2013. Suotuisat tuulet puhalsivat jo 
seuraavana vuonna, joten olenkin toiminut 
sivutoimisesti ensiavun ja terveystiedon kou-
luttajana vuodesta 2014. Viime vuoden olin 
suorittamassa asepalvelusta Porin prikaatissa 
Säkylässä, mistä kotiudun lääkintäaliupseerina 
ja monta kokemusta rikkaampana.

Tieni Punaiseen Ristiin löysin vuonna 2013, 
jolloin liityin Turun osaston ensiaputoimintaan. 
Tämän myötä illat ja viikonloput ovat kuin it-
sestään täyttyneet ryhmäilloista, vapaaehtois-
ten koulutuksesta sekä päivystämisestä erilai-
sissa tapahtumissa. 

Viime syksystä lähtien olen myös toiminut 
kansainvälisen ensiapuryhmän harjoitusiltojen 
yhtenä vetäjänä muiden vapaaehtoisten kans-

sa. Vapaaehtoistyössä palkitsevinta on tutus-
tuminen ihmisiin, joita ei välttämättä muualla 
tapaisi ja joita ilman arkeni olisi hyvin erilaista.

Kerran pankissa asioidessani totesin harras-
tavani asuntosäästämistä, koska en ole ikinä 
kotona. Onneksi päivistäni löytyy kuitenkin 
tunteja myös perheelleni, johon kuuluvat van-
hemmat, sisarukset ja kennelin verran koiria. 
Lisäksi harrastan lukemista, teatteria, elokuvia 
ja kuntosalia.

Jos en ole kouluttamassa, minut löytää Palve-
lupisteeltä. Törmäillään!

Ensiapu. Elämäntapa.

Kirsi Koivuaho
kirsi.koivuaho@redcross.fi
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PIIRITOIMISTON KUULUMISIA

Nimeni on Margita Pompova, olen kotoisin 
Slovakiasta. Tulin Suomeen vuonna 1999, kiin-
tiöpakolaisena perheen kanssa. Perheeseeni 
kuuluu mies ja 3 aikuista lasta, ja minulla on 
jo yksi kultainen lapsenlapsikin. Asuin ensin 
Kajaanissa noin 2 vuotta. Alussa oli tosi vai-
kea sopeutua tähän maahan ja ihmisiin. Emme 
tienneet Suomesta mitään. Pikku hiljaa olem-
me oppineet tuntemaan eri asioiden kautta, 
mitä Suomi on. Kajaanista muutimme perhee-
ni kanssa Raisioon, koska siellä oli meidän us-
konnolle tärkeä kirkko. 

Lapset olivat pieniä kun tulimme Suomeen. 
He aloittivat päiväkodin ja koulun täällä Suo-
messa. He tuntevat itsensä enemmän suo-
malaisiksi kuin slovakialaisiksi, koska he ovat 
oppineet tällä kaiken pienestä asti. 
Minua vähän harmittaa, että he pu-
huvat paremmin suomea kun äidin-
kieltään. Se on varmasti joka äidille 
kova paikka. Olen tyytyväinen, että 
ollaan sopeuduttu ja opittu suo-
mea, sekä kaikki ne tarvittavat asi-
at, mitkä kuuluvat meidän elämään. 

Olen asunut Suomessa jo 18 vuotta 
ja minut on otettu täällä ystäväl-
lisesti vastaan. Minä tai perheeni 
emme ole kohdanneet ikäviä asi-
oita tai rasismia, ja olen siitä hyvin 
kiitollinen.

Olin työskennellyt monissa erilai-
sissa työpaikoissa lyhyen aikaa, 

mutta siitä se lähti eteenpäin: tällä hetkellä 
työskentelen SPR Varsinais-Suomen piirissä 
Turussa laitoshuoltajana. Tämä on tosi hyvä 
paikka ja työilmapiiri on hyvä, ihmiset ovat 
tosi mukavia. Suomessa on vaikeaa löytää tai 
päästä hyvään työpaikkaan, mutta olen onnel-
linen että nyt löytyi tällainen työpaikka ja työ-
kaverit. Kiitos siitä kovasti heille, että ottivat 
minut rakkaudella vastaan. 

Toivoisin myös lapsilleni työpaikkoja ja itselle-
ni vielä monta vuotta SPR:n palveluksessa.

Terveisin
Margita

Laitoshuoltaja Margita Pompova

Osastokummit Varsinais-Suomessa

Osastoille on nimetty osastokummit, jotka tukevat osastojen toimintaa. Luettelossa on ensin 
piirin hallituksesta nimetty osastokummi ja sen jälkeen kummina oleva piirin toimihenkilö.

Itäinen alue: Marianne Holmström ja Sirpa Lehtimäki
Läntinen alue: Tiina Sinokki ja Minna Rautanen
Loimaan alue: Lasse Heino ja Sara Parhiala
Salon alue: Juhani Suomi ja Tommi Virtanen
Vakka-Suomi: Armi-Tuulikki Kraappa ja Jaana Paasonen  
Turun alue: Ela Arasola ja Tuija Hongisto

Ottakaa rohkeasti yhteyttä!



24

Lauantaina 26.11.2016 Mynämäen keskus-
tassa liikekeskuksen toisessa kerroksessa 
sijaitsevan baarin ikkunoista tupruaa savua. 
Pelastushenkilöstö kantaa ulos tiedottomia 
asiakkaita. Piha-alue on täynnä pelastuslai-
toksen ja poliisin autoja sekä ambulansseja ja 
pelastustoimia suorittavia henkilöitä.

Tällaisella tilanteella alkoi suuronnettomuus-
harjoitus Mynämäellä marraskuisena lauantai-
na. Harjoituksen pääjärjestäjä oli Med Group 
Ensihoitopalvelu Oy. Muita yhteistyökumppa-
neita saatiin Varsinais-Suomen sairaanhoito-
piiristä, pelastuslaitokselta ja poliisista. Punai-
sen Ristin osastoista mukana olivat Mynämäki, 
Nousiainen, Masku ja Lemu.

Harjoituksen yhtenä tavoitteena oli moniviran-
omaisyhteistyön parantaminen ja yhteistyön 
kehittäminen Punaisen Ristin kanssa. Näin 
ensihoito- ja pelastustehtävät sujuisivat jous-
tavasti myös todellisen suuronnettomuuden 
sattuessa. Punaisen Ristin vapaaehtoiset har-
joittelivat evakuointikeskuksen perustamista 
sekä kävelevistä potilaista huolehtimisesta.

Kaikkiaan ”uhreja” oli parisenkymmentä. Noin 
puolet heistä evakuoitiin Mynämäen osaston 
toimitilalle SPR Parkkiin Vanhalle yhteiskou-
lulle, jonne oli perustettu evakuointikeskus. 
Siellä Punaisen Ristin vapaaehtoiset kirjasivat 
heidät asianmukaisesti, jonka jälkeen heidän 
jatkotilannettaan selvitettiin ja he saivat hen-
kistä tukea. Suurin osa ”uhreista” selvisi säi-

kähdyksellä, mutta muutama jouduttiin toimit-
tamaan ”jatkohoitoon”.

Suuronnettomuusharjoituksessa Vakka-Suo-
men alueen ensihoito- ja pelastushenkilö-
kunta harjoitteli ensimmäistä kertaa yhteis-
toimintaa kunnan keskustassa. Etäisyydet 
Vakka-Suomessakin ovat pitkiä, joskin Mynä-
mäen oma paloasema sijaitsee näköetäisyy-
dellä harjoituskohteena olleesta Bar Vintistä.

Suuronnettomuusharjoitus sujui mallikkaasti. 
Tiedonkulussa eri viranomaisten ja Punaisen 
Ristin välillä on vielä kehittämisen varaa, mut-
ta yhteistyö oli kuitenkin tehokasta ja tilanne 
oli ohi noin tunnissa. 

Harjoituksen jälkeisessä purkutilaisuudessa 
käytiin läpi tapahtumien kulku ja annettiin 
niistä palautetta. Punaisen Ristin toiminta sai 
kiitosta ”uhreille” tarjoamastaan avusta ja 
huolenpidosta. Viranomaiset toivat myös julki 
sen, miten tärkeänä he pitävät Punaisen Ris-
tin mahdollisuuksia auttaa tämän kaltaisissa 
tilanteissa, kun heidän omat resurssinsa eivät 
mitenkään riitä. 

Päivän päätteeksi Mynämäen osaston väki piti 
vielä pienen esittelyn Punaisen Ristin ensi-
huoltotoiminnasta Med Groupin henkilöstölle.

Helena Tähtinen
Mynämäen osasto

Suuronnettomuus ja savuava Bar Vintti

Suuronnetto-
muusharjoituk-
sen osallistujia 
käskynjaossa 
ennen H-hetkeä. 

El
in

a 
Ju
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Somerniemellä vapaaehtoi-
set käyvät koiriensa kanssa 
tervehtimässä Rauhankallion 
ryhmäkodin asukkaita. 

6-vuotias kultainennouta-
ja Wäinö aloitti syyskuussa 
2015 SPR-ystäväkoirana toi-
mimisen Somerniemen Rau-
hankallion ryhmäkodissa. 
Wäinö on siitä asti käynyt 
noin kerran kuukaudessa 
tervehtimässä asukkaita ja 
tuonut monelle hyvää mieltä 
vierailullaan. 

Asukkaat saavat silitellä Wäi-
nöä, antaa namupaloja, mah-
dollisuuksien mukaan talut-
taa ja joskus Wäinö saattaa 
näyttää joitain temppujakin. 
Tutkimukset osoittavat, että 
koiran silittely rauhoittaa ja on jopa todettu 
fysiologisia muutoksia, kuten verenpaineen 
laskua ja sykkeen rauhoittumista.

Wäinö, Lara ja Urho

Wäinön omistaja Outi Honkanen kävi Wäinön 
kanssa ”Sosiaalipedagoginen koiratoiminta” 
-koulutuksen, jossa Wäinö myös testattiin 
ihmisläheiseen toimintaan sopivaksi. SPR-ys-
täväkoiraksi soveltuva koira on hyvinvoiva ja 
sosiaalisesti taitava, mutta ei tarvitse sosiaa-
lipedagogista koulutusta. Koiran on kuitenkin 
hyvä olla tottunut esimerkiksi äkillisiin koviin 
ääniin, erilaisiin lattiamateriaaleihin ja apuvä-
lineisiin. 

Ystäväkoiratoimintaa Somerniemellä

Wäinön omistaja halusi tehdä vapaaehtoistyö-
tä yhdessä Wäinön kanssa esimerkiksi ikäih-
misten parissa ja tilaisuus avautui näin SPR:n 
ystävätoiminnan kautta.  Outi on myös ollut 
Wäinön kanssa Joulutoritapahtumassa pitä-
mässä koirahalausta ja samalla lipaskeräystä 
katastrofirahastoon. Suunnitelmissa on myös 
järjestää vuoden 2017 nälkäpäiväkeräyksen 
yhteyteen koirahalausta. 

Wäinö on saanut toimintaan mukaan myös 
uusia koirajäseniä ja Somerniemellä on nyt 
kolme ystäväkoiraa. Saara Roto on aloittanut 
vierailut koiransa Laran kanssa ja Outi Honka-
sen kolmen kuukauden ikäinen labradorinnou-
taja Urho on jo mukana toiminnassa. 

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Defibrillaattori Mynämäen osastoon

Mynämäen osaston ensiapuryhmä sai lahjoituksena defibrillaattorin ensiapupäivystys- ja 
-koulutuskäyttöön. Laitehankinnan mahdollistivat Mynämäen kunta, Mietoisten Säästöpank-
ki, Mynämäen Rotaryklubi sekä Lions Club Mynämäki.

Kuvassa Mynämäen osaston väkeä ja ensiapuryhmäläisiä testaamassa defibrillaattoria, muka-
na myös Nousiaisten ja Mietoisten osastojen vapaaehtoisia.

Osastojen v. 2016 jäsen-
määrät tammikuun lopulla

Yleiskokouksen vuoksi vuoden 2016 
jäsenraportit ja osastokohtainen lo-
pullinen laskenta saadaan vasta tam-
mikuun lopulla järjestön hallituksen 
kokouksen jälkeen. 

Jäsenmäärät välitetään osastoille heti 
kun ne ovat valmistuneet ja saatu 
piiriin. Taulukko osastojen jäsenmää-
ristä on seuraavassa Tässä ja nyt -tie-
dotteessa.

Osastot voivat pyytää osastonsa jä-
senlistan sekä jäsenten osoitetarrat 
aina kun niitä tarvitsevat. Pyynnöt 
Annelle (anne.honkainmaa@punai-
nenristi.fi) tai Sirpalle (sirpa.lehtima-
ki@punainenristi.fi). Vuodenvaihteen 
Jäsenlistoja ei lähetetä enää auto-
maattisesti osastoille.
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
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Annetaan Suomelle lahjaksi tuhansia uusia auttajia

Suomen Punainen Risti täyttää 140 vuotta sa-
mana vuonna, jolloin itsenäinen Suomi täyttää 
100 vuotta. Tällainen vuosi tarjoaa meille kai-
kille mahdollisuuden pohtia, millaisia auttajia 
olemme näiden vuosien aikana olleet ja miten 
auttaminen on matkan varrella muuttunut. 

Vaikka osastorakenteemme on järjestöä nuo-
rempi, useimpien osastojen historiakin on vuo-
sikymmenten mittainen. Punaisen Ristin viikko 
on luonteva tilaisuus kutsua paikallisia kump-
paneita, vapaaehtoisia ja jäseniä koolle juhlis-
tamaan 140 auttamisen vuotta. Historian pieniä 
tarinoita kerrotaan vuoden mittaan myös Pu-
naisen Ristin verkkosivuilla ja sosiaalisen medi-
an kanavissa. 

Juhlavuoden yhteiseksi tavoitteeksi on asetet-
tu, että jokainen osasto järjestää itse tai yh-
dessä muiden osastojen kanssa juhlavuoden 
erityisiä auttajakursseja. Lahjamme 100-vuo-
tiaalle Suomelle on kouluttaa tuhansia uusia 
auttajia. Auttajakurssi on valittu juhlavuoden 
toimintamuodoksi, koska se kertoo järjestös-
tämme jotain ainutlaatuista. Laaja ja osaa-
va osastojen verkosto kattaa koko Suomen ja 
olemme aina lähellä avun tarvitsijoita. Auttaja-
kurssin yhteydessä osastoilla on erinomainen 
mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa ja mi-
kä tärkeintä, kutsua uudet auttajat mukaan va-
paaehtoisiksi. 

Kurssimateriaalit ja ohjeet on suunniteltu help-
pokäyttöisiksi ja piirisi tukee kurssien järjestä-
misessä. Onnistumme tämän lahjan antami-
sessa, kun jokainen meistä on mukana. Mitä 
enemmän kursseja vuoden aikana järjestämme, 
sitä hienomman lahjan Suomi meiltä saa! 

Helsingin yleiskokouksessa kesäkuussa katse 
suunnataan tulevaisuuteen. Kevään järjestökä-
sittelyssä ja kokouksen aikana kirkastamme yh-
dessä käsityksemme siitä, miten olemme roh-
kea ja luotettava auttaja myös tulevien kolmen 
vuoden aikana. 

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus. Se 
suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suojamerkin 
omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, joista Suomi 
on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitsemiseen ja valvoa 
sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

LAHJA SUOMELLE
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- valita Outi Vesterisen SPR Varsinais-Suomen 
piirin edustajana järjestön yleiskokoukseen ja 
vaalitoimikuntaan 
- hyväksyä hallinto- ja taloustoimikunnan eh-
dottamat ja hyväksymät muutokset työjärjes-
tykseen  
- hyväksyä SPR:n Kaarinan ja SPR:n Piikkiön 
osastojen yhdistymisen 1.1.2017 alkaen   
- hyväksyä SPR:n Salon ja SPR:n Angelniemen 
osastojen yhdistymisen 1.1.2017 alkaen    
- hyväksyä kaksi uutta yritystä piirin kanna-
tusjäseniksi

LYHYESTI

Hiv- ja seksuaaliterveystyön ohjelma on saa-
nut uuden asiantuntijan, lääkäri Mari Lunta-
mon. Punaisen Ristin pitkäaikainen vapaaeh-
toinen ja maailmalla hiv-työtä tehnyt Luntamo 
tulee kehittämään hiv- ja seksuaaliterveyden 
edistämisen koulutuskokonaisuutta noin kuu-
kaudeksi. Koulutuskokonaisuus on suunnat-
tu maahanmuuttajien kanssa toimiville vapaa-
ehtoisille. 

Koulutuksen tarve kartoitettiin viime vuoden 
lopussa ja samalla suunniteltiin koulutusma-
teriaalit. Niitä pilotoidaan alkuvuoden aikana 
toimipisteissä, jotka ovat vielä varmistumassa. 
Pilotoinnin jälkeen alkaa avainvapaaehtoisten 
koulutus ja valtakunnalliseen käyttöön hiv- ja 
seksuaaliterveystyön koulutuskokonaisuus on 
tulossa ensi kevään aikana. Aihe on esillä ke-
säkuussa järjestettävässä yleiskokouksessa 
Helsingissä, jolloin on mahdollisuus tutustua 
tarkemmin koulutuskokonaisuuteen. 

Jatkossa hiv- ja seksuaaliterveystyön vapaa-
ehtoiset voivat pitää koulutuksia esimerkik-
si vastaanottokeskuksissa ja kouluissa. Työ 
on jatkoa Varsinais-Suomen piirin aloittamalle 
terveyden edistämisen koulutuskokonaisuuk-
sien kehittämiselle. 

Lisätietoja:
Hiv- ja seksuaaliterveystyön koordinaattori  
Sanna Rantanen, p.  020 701 2172

Hiv- ja seksuaaliterveystyön koulutus valtakunnalliseksi 

B
en

i Kö
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ler

Piirin hallitus on kokouksessaan 1.12.2016 
päättänyt mm.
- merkitä toimikuntien puheenjohtajien katsa-
ukset tiedoksi
- hyväksyä ehdotuksen piirin toimintasuunni-
telmaksi vuodelle 2017 
- hyväksyä talousarvioehdotuksen v. 2017 
- merkitä tilintarkastajien raportin tiedoksi
- merkitä turvapaikanhakijoiden vastaanoton 
ja SPR:n Turun vastaanottokeskuksen tilanne-
katsauksen tiedoksi

Piirin hallituksen päätöksiä
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LYHYESTI

Hanke päättyy, Terhokerhot jatkavat 

Kolmivuotisen Koko Suomi leikkii -hank-
keen aikana Punaisen Ristin osastoihin on 
perustettu noin 150 Terhokerhoa. Kerho-
jen perustamista ovat tukeneet leikkilähe-
tit, joita on ollut yhteensä yksitoista. Vuon-
na 2014 alkanut hanke alkaa nyt päättyä ja 
vuoden vaihteessa osastojen Terhokerhot 
siirtyivät osaksi piirien normaalia ystävätoi-
mintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että kerhoja tukevat tästä lähtien leikkilä-
hettien sijaan piirien omat työntekijät, pää-
asiassa sosiaalipalvelusuunnittelijat.

Uusia kerhoja voi edelleen perustaa
Paikallisesti kerhotoiminta jatkuu hyväksi ha-
vaitulla tavalla ja uusia kerhoja voi perustaa 
entiseen tapaan. Vaatimuksena uuden kerhon 
toiminnalle on osaston tuki ja se, että kerhon 
vastuuhenkilöllä on Punaisen Ristin ystävätoi-
minnan koulutus. 

Nykyiset kerhoissa toimivat ohjaajat voivat 
jatkaa kerhoissa ilman lisäkoulutuksia. Tule-
vaisuudessa Terhokerho-ohjaajan valmiuksia 
saa ystävätoiminnan peruskoulutuksesta ja 
ryhmänohjaajakoulutuksesta. Lisäksi ohjaajat 
saavat käyttöönsä opaskirjan ja internetkou-
lutuksen, joka alkaa keväällä 2017. Terhoker-
ho-ohjaajille ja muille asian parissa työskente-

leville löytyy RedNetissä ystävätoiminnan alta 
omat sivut, jossa on kerhomateriaalia, ohjeita 
ja tietoa koulutuksia.

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 020 701 2166

M
iisa K

aartin
en

 

Terhokerho on tarjonnut kohtaamispaikan isoille ja pienille.

Ensiavun suurleiri KOMIA! kutsuu kaikkia ensi-
avusta kiinnostuneita Kauhavalle 3.–6.8.2017. 
Entistä lentosotakoulua ympäröivät mahta-
vat maastot tarjoavat huikeita elämyksiä: tee-
mapajoja, suurharjoituksia, juhlia ja rentoa yh-
dessä oloa.

Olet lämpimästi tervetullet, olitpa sitten koke-
nut ensiapupäivystäjä, ensiauttaja, lapsi, nuo-
ri tai ensiavusta kiinnostunut aikuinen. Leirille 
mahtuu 600 nopeinta ilmoittautujaa. 

Ilmoittautuminen:  
rednet.punainenristi.fi/komia

Lisätietoja:
Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Ilmoittautuminen KOMIA!-leirille  
on alkanut
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Tammikuu 
14.-15.1. Valmiusryhmien purkaja-koulutus
16.1. Läksykerhokoulutus, Laitila
vko 3 Järjestötiedote 1/2017 ilmestyy
(21.-22.1. Kouluttaja- ja promopäivät)
26.1. Nettisivut ja RedNet
24.1. PJ-foorumi, Kaarina
24.1. Makupaloja monikulttuurisuus- 
 toiminnasta, Turku
24.1. Starttipaja, Salo
25.1-8.2. Henkisen tuen koulutus, Turku
26.1. Kielikerho-ohjaajien workshop, Turku
27.1. Vapepa-valmiusavaus ja maakunta- 
 työryhmän kokous
28.1. Lippu korkealle! – Jäsenestä  
 luottamushenkilöksi-kurssi
31.1. Ansiomerkkien haku päättyy
 
Helmikuu 
1.2. Aluetärskyt/kummitapaamiset  
 kaikilla alueilla
(4.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus, 
 Nynäs)
7.2. Ryhmänjohtajailta: Henkinen tuki ja  
 purut tilanteissa 
9.2. Piirin hallitus
9.2. Ensivasteilta
11.2. 112-päivä
(11.-12.2. Terveysohjelmien koulutuspäivät)
14.2. Ystävänpäivä
15.2. Starttipaja, Laitila
16.2.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
18.2. Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi
21.2. Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto
27.2. Valmiuskouluttajailta
 
Maaliskuu 
4.-5.3. PROMO yhteinen osa, Turku
(4.3. Puhelinauttaminen, Forssa)
4.3. Ensihuollon peruskurssi, Salo
8. ja 15.3. Ensihuollon peruskurssi, Turku
9.3. Ensivasteilta
10-11.3. Henkisen tuen koulutus Laitila
11.3. Henkisen tuen hälytysryhmien  
 seminaari, Turku
16.-17.3. ETK-koulutusristeily
(17.-19.3. Vapepa-johtajakurssi, Nynäs)
18.3. Terveyspistevapaaehtoisten  
 täydennyskoulutus, Turku
20.–26.3. Rasisminvastainen toimintaviikko
21.3. Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto

21.3. Vapepa Varsinais-Suomen  
 maakuntatoimikunta
23.3. Piirin hallitus
24.3. Järjestötiedotteen 2/2017 materiaali 
 piiritoimistoon
25.-26.3. Lounaisrannikon Vapepa-seminaari
28.3.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
30.3. Ryhmänjohtajailta: Ensihuolto
 
Huhtikuu 
1.4. Keräysjohtajien koulutus
 Vapepa-maastojohtajakurssi
vko 14 Järjestötiedote 2/2017 ilmestyy
6.4. Nettisivut ja RedNet
7.-8.4. Valmiusryhmien purkaja-koulutus
 Ensivasteilta
20.4. Valmiuskouluttajailta
22.4. Piirin vuosikokous, Turku
25.4. Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto
29.4. Ensihuollon peruskurssi, Vehmaa
 
Toukokuu 
8.-14.5. Punaisen Ristin viikko
10.5. Vapepa maakuntatyöryhmä
11.5. Yhteisen lipun alla - SPR-info
11.5. Piirin hallitus
16.5. Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto
17.5. Ryhmänjohtajailta: Valmiustoiminta  
 ja some
19.-20.5. Kokonaisturvallisuuspäivä  
 "Nuku rauhassa", Turku
20.5. Ystävien kevätretki
20.5. Ensivastekoulutuspäivä
 
Kesäkuu 
6.-7.6. Lasten leiri, Oriniemen Partiomaja,  
 Turku 
10.-11.6. SPR:n yleiskokous, Helsinki
18.-22.6. Nuorten opintomatka  
 Iso-Britanniaan
21.6.-6.8. Caritas-ensivaste päivystää   
 saaristomerellä yt. Meripelastajat

Heinäkuu
 Kesäkumikampanja

Tapahtumakalenteri, kevät 2017 

(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnalli-
nen, järjestelyvastuu keskustoimisto tai muu 
piiri)   
Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät 
koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 

TAPAHTUMAKALENTERI
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 1/2017

Palvelupiste: Kristiinankatu 10, 20100 Turku
Ohjelmatyö (6.krs) ja taloustoimisto (5.krs): 
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 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

Toimittajat piiritoimistossa
Hongisto Tuija
Lehtimäki Sirpa
Parhiala Sara 
Pensikkala Pauliina 
Rautanen Minna
Vienanlinna Tiina
Virtanen Tommi
 
Julkaisija: SPR Varsinais-Suomen piiri 
Piirin sivujen taitto: Sirpa Lehtimäki
Paino: Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Järjestötiedote 2 / 2017 ilmestyy viikolla 14.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimitta-
maan piiritoimistoon viimeistään 24.3.2017.

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  
Koivuaho Kirsi            020 701 2416 / 043 8241730
ensiapukouluttaja
Lehtimäki Sirpa         020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö
Männistö Matti 020 701 2417 / 043 820 0646
ensiapukouluttaja
Paasonen Jaana        020 701 2423 / 043 824 1030
aluetyöntekijä 
Parhiala Sara               020 701 2408 / 040 7313595
nuorisotoiminnan suunnittelija
Pensikkala Pauliina    020 701 2419 / 0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Rantanen Rosa          040 517 3882 
vapaaehtoistoiminnan kordinaattori
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 2431 / 0405323808
ensiapuokouluttaja 
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä 
Tenho Anna               040 546 6440 
projektikoordinaattori
Tourunen Anu            020 701 2409 /040 168 6659  
ensiapukouluttaja
Vienanlinna Tiina       020 701 2428 / 0400 659 613
varainhankintapäällikkö
Virtanen Tommi           0207 01 2405 / 0400 127152
valmiuspäällikkö

QuHa-NUORISOTALOTOIMINTA 
Gregorius IX:n tie 8, 20540 Turku
Leppänen Anu         020 701 2421 / 040 775 6055
nuoriso-ohjaaja
Stauffer Johanna        020 701 2422/ 0400 673 047
nuoriso-ohjaaja

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  
Keskinen Miska          040 350 2016
apulaisjohtaja, Laitila 

NUORTEN TURVATALO  02 2539 667
Yliopistonkatu 24 A, 5. krs, Turku 

KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALO 
Satakunnantie 105, Turku                   040 1804 106

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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Riku Niemi Orchestran 
tangotentetti solistinaan 
Kyösti Mäkimattila

Sunnuntaina 12.2.2017 klo 16.00
Yläneen Yhtenäiskoulu, Koulutie 14, Yläne
Liput 25 €/hlö:
SPR Palvelupiste, os. Kristiinakatu 10, Turku
Yläneen Osuuspankki, os. Haverintie 6 A, Yläne
Sähköisesti: www.lyyti.in/ystavanpaivakonsertti2017 


