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SISÄLLYSLUETTELO

SPR Turun vastaanotto-
keskus sai joulun alla huo-
mattavan lahjoituksen 
Pilkkoset Oy:ltä. Pansion 
vastaanottokeskukseen 
18.12.2017 tuotu lahjoi-
tus sisälsi 3500 paria eri 
kokoisia ja näköisiä uusia 
sukkia.

Pilkkoset on aikaisem-
pinakin vuosina muistanut 
turvapaikanhakijoita lah-
joituksin. Lämmin kiitos 
lahjoituksesta!
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Vahvistamme seudullista valmiutta

PÄÄKIRJOITUS 18.1.2018

Vuosi on vaihtunut epätavallisten sääolojen 
vallitessa. Itä- ja Pohjois-Suomessa tykkylumi 
on häirinnyt ihmisten päivittäistä elämää. Säh-
köt olivat pois monta päivää. Tilanne oli pai-
kallisille ihmisille pelottava. Viranomaiset val-
mistautuivat jopa evakuoimaan kymmenittäin 
ihmisiä syrjäisimmiltä alueilta.   

Soitin SPR:n Oulun piirin valmiuspäällikkö Ari 
Haaraselle ja kyselin miten pärjäsivät. Kuhmo 
ensimmäisenä pyysi Punaisen Ristin materiaa-
lista apua ja muutama muukin kunta vanave-
dessä myös henkilöapua. Kodeissa kierrettiin 
selvittämässä avuntarvetta ja Kalkusta lähete-
tyt 7 varavoimakonetta siirrettiin viranomais-
ten osoittamiin kohteisiin. Omilla osaston voi-
mavaroilla esim. Hyrynsalmella ei olisi kyetty 
auttamaan, MUTTA mukaan tuli kymmenittäin 
auttamishaluisia kyläläisiä, jotka perehdytyk-
sen jälkeen olivat mukana auttamassa. Kai-
nuussa osastojen yhteistyöllä voitiin auttaa 
myös Ristijärvellä, josta osaston toiminta oli 
loppunut.

Alkaneella yleiskokouskaudella 2018-2020 
meillä on tehtävänä parantaa meidän seudul-
lista valmiuttamme ja siinä osastojen välistä 
yhteistyötä. Alkutahdit tälle lyötiin osastojen 
puheenjohtajien foorumissa viime lokakuussa. 
Sovimme, että osastojen puheenjohtajat ko-
koontuvat seutukunnittain (Turun seutu, Salon 
seutu, Loimaan seutu ja Vakka-Suomi) 23.1. 

valmiusiltaan.  Tavoitteena on saada aikaisek-
si seudulliset valmiussuunnitelmat, joissa huo-
mioimme myös laajasti muiden järjestöjen val-
miuden auttaa erilaisissa onnettomuuksissa ja 
häiriötilanteissa (esim. sähkökatkokset). 

Meidän piirin työntekijöillä ja vapaaehtoisjoh-
tajilla on koeteltu osaaminen ja asiantunte-
mus, jonka alueen viranomaiset tunnustavat. 
Viime vuosina olemme olleet mukana mm. Tu-
run puukotuksen jälkiselvittelyissä antamal-
la henkistä tukea ja olimme keskeinen toimija 
parin vuoden takaisessa maahanmuuttoaal-
lossa. Olemme myös olleet hoitamassa kym-
meniä paikallisia ensihuollon tilanteita.

SOTE ja maakuntauudistuksen pyörteissä vi-
ranomaisten katseet ovat luonnollisesti suun-
tautuneet meihin. Meillä on lakiin ja asetuk-
seen kirjattu valmiustehtävä. Valmiudella 
tarkoitamme järjestön kaikkien resurssien 
joustavaa käyttöä onnettomuuksien ja häiriö-
tilanteiden hallinnassa sekä toipumisvaihees-
sa. Ilman SPR:n omia henkilöresursseja (työn-
tekijät ja vapaaehtoiset) ja osaamista emme 
kykenisi auttamaan. 

Punainen Risti ei ole yksin. Meillä on kyky ja 
mandaatti kanavoida myös muiden järjestö-
jen aktiiveja johdetusti mukaan toimintaan. 
Vuodesta 1964 lähtien SPR on Sisäministeriön 
pyynnöstä koordinoinut Vapaaehtoista pelas-
tuspalvelua. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
verkostoon kuuluville jäsenjärjestöille on muu-

taman kerran tehty kysely SPR:n 
koordinaatioroolista. Vastaukset 
ovat osoittaneet, että järjestöt 
haluavat meidän hoitavan edel-
leen koordinaatioroolia. 
Meihin luotetaan.

Terveisin
Pauli Heikkinen
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ENSIAVUN SM-KILPAILUT

Ensiavun SM-kilpailut 
15.–17.6.2018 Turussa 

Etsimme suurta joukkoa vapaaehtoisia mm. 
potilaita, tuomareita, huoltohenkilöitä, raken-
tajia ja teknisiä osaajia ensiavun SM-kilpailui-
hin Turkuun. Turussa kilpailee aikuiset, nuoret, 
Reddie Kidsit ja ensiauttajat ympäri Suomen. 

Tulethan mukaan tuomariksi, avustajaksi tai 
kannustamaan kilpailijoita!

Minustako tuomariksi?
 
Sovit tuomariksi, mikäli hallitset ensiavun, si-
nulla on kannustava asenne ja olet valmis tuo-
maroimaan tasapuolisesti koko pitkän kisapäi-
vän. 

Sinulla on hyvät edellytykset tuomariksi mikä-
li olet
- Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)
- Ensivastekouluttaja
- Ensiapuryhmän kouluttaja
- Pitkän linjan ensiapuryhmäläinen ja olet suo-
rittanut EA 3 –kurssin tai ensivastekurssin
- Valmiustoiminnan osaaja tai henkisen tuen 
kouluttaja

Minustako muihin tehtäviin?
 
Etsimme erilaisiin tehtäviin henkilöitä, jotka 
ovat valmiita antaman vapaaehtoispanoksen-
sa kisatapahtuman eteen. 

Sinulla on positiivinen asenne ja hyvä pai-
neensietokyky. 

Lisäksi hallitset ai-
nakin yhden oheisis-
ta taidoista
- Ohjattuna osaat 
pystyttää/purkaa 
telttoja 
- Hallitset muoni-
tusta
- Hallitset radiopu-
helimen käytön
- Sinulla on ajokort-
ti ja olet valmis aja-
maan eri puolelle 
Turkua

Joka kilpailusarjassa on kymmenen kisaras-
tia. Kisapäivästä tuleekin vaativa, jännittävä 
ja monia elämyksiä tarjoava. Tavoitteena on, 
että kilpailijoilla, heidän kannattajillaan, tuo-
mareilla ja muilla vapaaehtoisilla on hauska 
ja Punaisen Ristin toimintaan motivoiva koke-
mus.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 

Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoistehtäviin seu-
raavan linkin kautta:
www.lyyti.in/EA_SM_Turku2018

Alustava ohjelma

Keskiviikko 13.6. ja torstai 14.6.2018
- Rakentamista ja valmistelua

Perjantai 15.6.2018
- Tuomarikokous Ruissalon kylpylässä
- Avajaiset Ruissalo Camping alueella
- Kisarastien ja ratojen valmistelua Turun kes-
kustan alueella

Lauantai 16.6.2018
8.00 Siirtyminen rastipaikoille
9.30 Kilpailut alkaa, lounas/eväspaketti kilpai-
lujen aikana
15.30 Kahvit kilpailujen päätteeksi 
19.00 Iltajuhla, päivällinen, palkintojen jako

Lisätietoja: Minna Rautanen /  
minna.rautanen@punainenristi.fi
 
Turvallista kotimatkaa! 
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KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA

Ensihuollon peruskurssi järjestetään lauantai-
na 3.3.2018 klo 8.00-17.00 Halikon virastota-
lossa Salossa.

Kurssi on osallistujille maksuton. 

Ensihuollon peruskurssi on tarkoitettu kaikille 
kotimaan avustustoiminnasta kiinnostuneille 
SPR:n osastolaisille ja muiden Vapepa-järjestö-
jen hälytysryhmäläisille. 

Kurssin suoritettuasi voit osallistua kotimaa-
napu- ja ensihuoltotoimintaan paikkakunnal-
lasi. Kurssin järjestää Suomen Punaisen Ristin 
Varsinais-Suomen piiri yhteistyössä Vapepan 
Salon alueen ja Kaarinan seudun paikallistoi-
mikunnan kanssa. 

Ilmoittautuminen 20.2.2018 mennessä, kurs-
si toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään 
12. Kurssin johtajana toimii Anne Liimatainen.

Ilmoittaudu linkistä 20.2. mennessä: https://
www.lyyti.in/Ensihuolto_Halikko2018

Tervetuloa!

Ensihuollon peruskurssi 

Ensiapupäivystäjän 
peruskurssi, OSAT I - III

SPR Varsinais-Suomen piiri järjestää Ensiapu-
päivystäjän peruskurssin helmi-maaliskuussa.

Kurssi on suunnattu ensiapuryhmien jäsenille.
 
Koulutus antaa valmiudet toimia ensiapupäi-
vystäjänä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtu-
missa.

Kurssipaikka on Turussa Yliopistonkatu 24 A, 
2.krs. Kurssille osallistuminen edellyttää, että 
EA 1-kurssi on suoritettu.

Kurssin OSA I järjestetään lauantaina 
10.2.2018 klo 9 - 16.30. 

OSA II suoritetaan verkossa.

OSA III koostuu kahdesta illasta ja yhdestä 
lauantaista seuraavasti:
• ke 28.2. klo 17 - 21
• pe 2.3. klo 17 - 21
• la 3.3. klo 9 - n.17

Kurssin hinta on 60,00 €, hinta sisältää ensi-
apupäivystäjän kuvallisen kortin.

Ilmoittautumiset alla olevan linkin kautta 
31.1.2018 mennessä.
https://www.lyyti.in/eapaivyst2018

Tervetuloa koulutukseen!

Lounaisrannikon 
Vapepa-seminaari 
7.-8.4.2018

Vapepa-risteilyn (Turku-Tukholma-Tur-
ku) ohjelmaa valmistellaan Satakunnassa 
ja se valmistunee pikkuhiljaa. Ilmoittau-
tumiset tarvitaan helmikuun puoliväliin 
mennessä. 

Tässä linkki ilmoittautumissivulle, josta 
löytyy myös lisätietoa:   
www.lyyti.in/Vapepaseminaari2018 

Lisätietoja: 
valmiuspäällikkö Tommi Virtanen
tommi.virtanen@punainenristi.fi
020 701 2405
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2018

Ystävänpäivänä olemme  
yhdessä yksinäisyyttä vastaan

Pette
ri K

ivim
äki 

Ystävänpäivänä sosiaalisessa mediassa 
voi jakaa vaikkapa kaverikuvan hasta-
gilla #ihantavallinenteko

Ystävänpäivän Nähdään-kampanjalla kes-
kustelemme yksinäisyyden kokemuksista 
ja vaikutuksista ympäri Suomen. Kampan-
jan tavoitteena on kutsua uusia vapaa-
ehtoisia mukaan ystäväkursseille ja -toi-
mintaan sekä tavoittaa ystäviä toivovat ja 
kertoa heille Punaisen Ristin ystävätoimin-
nasta.

Uusia ystäviä Nähdään-tapahtumasta
Osastot voivat järjestää omia Nähdään-tapah-
tumia. Ne ovat matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkoja, missä on hyvä tilaisuus esitellä ystä-
vätoimintaa. Ohjelmassa voi olla melkein mitä 
vain, tärkeintä on lämmin ja avoin tunnelma, 
jotta ihmiset kokevat itsensä tervetulleiksi.

Joskus paras lääke yksinäisyyteen on yhdessä 
tekeminen. Siksi kannattaa kutsua kaikki järjes-
tämään ja ideoimaan Nähdään-tapahtumia. Ys-
tävänpäivän tapahtuma on hieno tilaisuus saa-
da uusia ihmisiä mukaan osaston toimintaan 
vapaaehtoisiksi tai jäseniksi. Ystäväkurssit kan-
nattaakin ajoittaa heti tapahtuman jälkeen.

Nähdään-tapahtuman  
järjestelyissä auttavat:
•  Nähdään-kampanjamateriaalit: julis-

teet, roll upit, muistilaput
•  Viestintämateriaalit: videot, kuvat, 

tiedotepohjat, somehaaste
•   Nähdään-tapahtumamallit ja 

-ideat
•  150 euron tuki keskustoimistolta 

#ihantavallinenteko -somehaaste
Ystävänpäivänä haastamme kaik-
ki tekemään ihan tavallisia teko-
ja yksinäisyyden vähentämiseksi. 
Tavoitteena on herättää jokai-
nen meistä huomaamaan, kuin-
ka arjen pienillä teoilla voimme 
huomioida toisemme parem-
min.

Haasteen idea:
•  Tee ihan tavallinen teko, joka vähentää osal-

taan jonkun kokemaa yksinäisyyttä. Ota ku-
va teostasi, jaa se somessa ja haasta muut 
tekemään samoin.

•  Kuvissa ja postauksissa voi hyödyntää Ihan 
tavallinen teko -lappuja

•  Käytä hastagia #ihantavallinenteko

Lue lisää: RedNet / Ystäväpäivä ja ystävänpäi-
vän sähköinen kampanjakirje 

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201
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Info ja koulutustilaisuus 
ystäväyhdyshenkilöille, 
ystävävälittäjille sekä 
ystäväkouluttajille!

lauantai 10.3.2018 klo 11.00-14.00
piiritoimisto, Turku

Sähköinen ystävävälitysjärjestelmä osa SPR:n 
vapaaehtoisten tietojärjestelmää, joka tulee 
helpottamaan ja yhdenmukaistamaan ystävä-
toimintaa. Maija Pokkinen keskustoimistosta 
tulee la 10.3.2018 ohjaamaan meidät uuteen 
digiaikaan. Koulutus pidetään SPR VS piiritoi-
mistolla, os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku.

Voit ottaa oman tietokoneesi mukaan, sil-
lä pääsemme konkreettisesti kokeilemaan va-
paaehtoisprofiilin luontia sekä välitysprosessin 
etenemistä. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 7.3.2018 seu-
raavassa osoitteessa nettilinkin kautta:  
www.lyyti.in/digikoulutusmaaliskuu 

Sydämellisesti tervetuloa!

Ystävätoiminnan 
peruskurssi Pöytyällä

SPR Pöytyän osasto ja Pöytyän seu-
rakunta järjestävät ystäväkurssin kol-
mena iltana maaliskuussa: ma 5.3., ke 
7.3. ja ma 12.3., kunakin iltana kou-
lutusaika on klo 18-21 (os. Turuntie 
1163, Pöytyä)

Punaisen Ristin ystävätoiminnan kaut-
ta voit toimia ystävänä toisen ihmisen 
läsnäoloa kaipaavalle. Sinun ei tarvitse 
tehdä muuta, kuin antaa aikaasi.

Ystävätoiminnan myötä voi syntyä si-
teitä yli ikä- ja kulttuurirajojen. Yhtei-
nen ajanvietto rikastuttaa myös vapaa-
ehtoisen ystävän elämää.

Ystävätoiminnan peruskurssi sisältää 
tietoa Punaisen Ristin ystävätoimin-
nasta, itsetuntemuksesta, vuorovaiku-
tuksesta ja kohtaamisesta sekä vapaa-
ehtoisena jaksamisesta. 

Kurssi antaa eväitä vapaaehtoisena 
ystävänä toimimiseen, herättää aja-
tuksia ja innostaa mukaan ystävätoi-
mintaan. 

Kurssi on osallistujille maksuton.

Ilmoittaudu ystäväkurssille 1.3.2018 
mennessä joko p. 02 7764 500 tai 
poytya.virasto@evl.fi

Tervetuloa!

Ve
sa-M

atti V
äärä

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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Missä?  
Punaisen Ristin koulutustilat
Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku

Milloin?
17.2.2018 klo 10-15

* Pidätkö lapsista ja nuorista? 
* Oletko sosiaalinen, avoin ja tarvittaessa 
myös kovaääninen? 
* Haluatko olla mukana tekemässä Punai-
sen Ristin vaikuttamistyötä? 

Mukaan ovat tervetulleita jo Punaisen Ris-
tin toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset 
sekä uudet ja innokkaat, järjestömme arvot 
omakseen kokevat nuoret ja vanhat. 

Koulutuksessa saat käytännön tukea ja ohjei-
ta siihen, mitä tulisi ottaa huomioon kouluvie-
railua sovittaessa, itse vierailun aikana sekä 
sen jälkeen. Tutustut myös vierailujen tuek-
si laadittuihin tuntisuunnitelmiin ja materiaa-
leihin. 
Kouluttajana toimii koulu- ja oppilaitosyhteis-
työn koordinaattori Johanna Korkeamäki. 

Tehtävä sopii erinomaisesti esimerkiksi opis-

kelijoille ja tarjoaa mahdollisuuden saada ar-
vokasta kokemusta globaalikasvatuksen ja 
järjestötyön saralta. Punaisen Ristin kouluvie-
railijana toimimisesta saat myös todistuksen. 

Ilmoittautumiset 12.2.2018 mennessä  
www.lyyti.in/Kouluvierailijakoulutus_0766

Lisätietoja: 
- Sara Parhiala, sara.parhiala@punainenristi.fi 
(Varsinais-Suomen piirin piiritoimisto)
- Johanna Korkeamäki, p. 020 702 2114  
(Keskustoimisto)

KOULUVIERAILIJAKOULUTUS

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA

Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi
24.2.2018 Turussa

Tulijan tukena -koulutuksessa tutustutaan 
Punaisen Ristin pakolaistyöhön, maahan-
muuttoon, erilaisuuden kohtaamiseen ja ko-
toutumista tukevaan vapaaehtoistoimintaan.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ystävä-
kurssin käyneille vapaaehtoisille, jotka halua-
vat syventää tietoaan monikulttuurisesta va-
paaehtoistoiminnasta ja ryhtyä esim. maahan 
muuttaneen ystäväksi. Voit myös käydä Tuli-
jan tukena -kurssin ensin ja vasta sen jälkeen 
ilmoittautua ystäväkurssille.

Molemmat kurssit käytyäsi voit ilmoittautua 
maahan muuttaneen ystäväksi.  

Kurssi järjestetään lauantaina 24.2.2018  
klo 9.30-16.30. Kurssipaikkana on SPR:n kou-
lutustila Turussa (Yliopistonkatu 24 A, 2 krs.). 

Kurssiin sisältyvät sähköiset materiaalit, väli-
palat ja kahvit. Lounaan voi nauttia omakus-
tanteisesti kurssipäivän aikana kaupungil-
la tai vaihtoehtoisesti voit ottaa omat eväät 
mukaan. Kurssi on osallistujille maksuton.

Ilmoittautumiset viimeistään su 18.2. men-
nessä osoitteessa   
www.lyyti.in/tulijan_tukena_helmikuu2018 
  
Lisätiedot kurssista: Monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjä Pauliina Pensikkala, 
0207012419, pauliina.pensikkala@redcross.fi 

Tervetuloa kurssille!
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Punaisen Ristin Joulukah-
vila järjestettiin Turussa 
viime jouluna ensimmäis-
tä kertaa. Joulukahvila oli 
avoinna Halisten nuoriso-
tila Huudissa  jouluaatto-
na 24.12.2017 klo 13-17.

Joulukahvila oli avoin kai-
kille, ja joulumieltä tuli 
Huudista hakemaan reilu 
parikymmentä osallistujaa 
nuorista vanhuksiin

Infot SPR:n monikulttuurisuus-
toiminnasta keväällä 2018

Puolentoista tunnin mittaisessa infossa saat 
perustietoa SPR:n vapaaehtoistoiminnasta ja 
erityisesti sen monikulttuurisista mahdolli-
suuksista. Kurssilla tutustutaan monikulttuu-
risen vapaaehtoistyön eri mahdollisuuksiin, 
mm. läksykerhotoimintaan, vastaanottokes-
kusvapaaehtoisena toimimiseen ja ystävä- ja 
tukihenkilötoimintaan. 

Info on osallistujille maksuton, tervetuloa!
 
Infoja järjestetään  seuraavasti piirin koulutus-
tilassa (Yliopistonkatu 24 A, 2 krs., Turku):
     - Ke 24.1. klo 17-18.30
     - Ma 26.2. klo 17-18.30 (englanniksi)
     - Ti 27.3. klo 17-18.30
     - Ma 23.4. klo 17-18.30 (englanniksi)
     - Ti 22.5. klo 17-18.30

Valitse sinulle sopiva ilta ja ilmoittaudu infoon 
osoitteessa:  
https://www.lyyti.in/monikulttuurisuusinfot

Lisätiedot: 
- Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Pauliina Pensikkala, p. 0207 01 2419, 
pauliina.pensikkala@redcross.fi 
- Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori  
Rosa Rantanen, p. 040 517 3882,  
rosa.rantanen@redcross.fi, 

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA

Kummitapaamiset eli 
aluetärskyt ma 5.3.2018 
kaikilla alueilla

Kummitapaamiset ovat osastojen yhtei-
siä alueellisia tilaisuuksia, joissa käydään 
läpi osastojen ja koko järjestön ajankoh-
taisia asioita, kehitetään alueellista yh-
teistyötä ja vaihdetaan aktiivisesti koke-
muksia. Yhdessä.

Kummitapaamiset pidetään kaikilla alu-
eilla maanantaina 5.3.2018 klo 18. 
 
Illan aikana otetaan esille osastojen tar-
peellisiksi kokemia asioita ja viedään nii-
tä yhdessä eteenpäin. 

Mukana kummitapaamisissa ovat kunkin 
alueen kummit.

Aluetärskyjen paikkakunnat ja paikat tar-
kentuvat lähiaikoina, ja niistä laitetaan 
erikseen tietoa osastoille. Myös ilmoit-
tautuminen alkaa sitten kun paikat on 
lopullisesti varmistettu.  

Tervetuloa!
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PROMO-koulutuksen yhteinen osa järjestetään 17.-
18.3.2018 Turussa, os. Yliopistonkatu 24 A, 2.krs, 
Turku. Koulutus alkaa lauantaina klo 9.30 ja päättyy 
sunnuntaina klo 15.

Mitä koulutus sisältää - ja maksaa?
Promo-koulutuksen yhteinen osa valmentaa va-
paaehtoistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, 
esimerkiksi vapaaehtoisten ja ryhmien ohjaamiseen 
sekä projektien vetämiseen osastoissa. 

Kurssi on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille, joi-
den tehtävänä on ohjata ryhmiä tai organisoida va-
paaehtoistoimintaa osastoissa - esimerkiksi ystävä- 
tai nuorisoryhmän vetäjä, ensiapuryhmän johtaja, 
keräysjohtaja tai vaikkapa osaston puheenjohta-
ja. Osastosta voi osallistua miellään useampikin va-
paaehtoinen.

Koulutus on valtakunnallinen ja sen kurssimaksu 
on 40 € sisältäen ruuan, koulutuksen ja materiaa-
lit. Majoituskulut eivät sisälly kurssimaksuun. Sen 
sijaan matkakulut korvataan 40 € ylittävältä osalta 
julkisten kulkuneuvojen mukaan

Tule PROMOksi! 
Lue lisää PROMOista RedNetistä osoitteesta: red-
net.punainenristi.fi/node/4403. Ota sitten yh-
teyttä omaan osastoosi ja ilmoittaudu kurssille 
hakulomakkeella (lomakkeen saa piiritoimistos-
ta tai osoitteesta http://rednet.punainenristi.fi/
node/4404.). 

Palauta Promo-kurssin hakulomake Sirpalle (sirpa.
lehtimaki@punainenristi.fi tai 020 701 2406) vii-
meistään 2.3.2018. Kurssi toteutetuu, mikäli osallis-
tujia on vähintään 10.

Tervetuloa innostumaan ja verkostoitumaan 
Promo-koulutuksessa! 

 Yhteinen osa 17.-18.3.2018 Turussa

Mikä PROMO?

Promot ovat Punaisen Ristin vapaaehtois-
toiminnan osaajia. He tuntevat järjestön, 
ohjaavat vapaaehtoisia ja organisoivat va-
paaehtoistoimintaa paikallisten tarpeiden 
mukaan. 

Promo voi toimia vetäjänä ensiapuryhmässä, 
järjestää humanitaarisen oikeuden toimin-
taa, ohjata nuorisoryhmää, toteuttaa ter-
veyden edistämisen projekteja, organisoida 
Kontti-projektin osastossa, ohjata osas-
ton sosiaalipalvelutoimintaa tai koordinoida 
osaston monikulttuurista toimintaa.

Promo on vapaaehtoistoiminnan tukipilari. 
Ryhmätoiminta tai tapahtuman ja tempauk-
sen järjestäminen vaativat kaikki osaavan ja 
motivoituneen vetäjän. Hyvä promo innos-
taa muita ja kannustaa mukaan toimintaan 
uusia vapaaehtoisia.

  - vapaaehtoistoiminnan osaaja 

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 21.4.2018 

Äänivaltaisten kokousedustajien ilmoittautumi-
nen ja kahvitarjoilu klo 9.15 alkaen. 
Kokouksen alussa jaetaan huomionosoituksia.

Vuosikokousasiat

Piirin vuosikokouksessa
- esitetään kokoukselle piirin hallituksen antama 
piirin edellisen toimintavuoden toimintakerto-
mus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä piirin 
tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus 
- päätetään piirin tilinpäätöksen vahvistamisesta 
ja vastuuvapauden myöntämisestä
- vahvistetaan piirin hallituksen hyväksymät pii-
rin työsuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuo-
delle.
- valitaan kahden vuoden toimikaudeksi piirin 
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Henkilövalinnat vuosikokouksessa 

Vuosikokouksessa 21.4.2018 ovat erovuoroisia 
seuraavat piirin hallituksen jäsenet:
- jäsen Marianne Holmström, Turun osasto *
- jäsen Armi-Tuulikki Kraappa, Pyhärannan osas-
to
- jäsen Pekka Paatero, Turun osasto
- jäsen Tiina Sinokki, Ruissalon osasto
- jäsen Juhani Suomi, Pertteli-Kuusjoen osasto

Erovuoroisten piirin hallituksen jäsenten lisäksi 
vuosikokouksessa valitaan piirin hallituksen jä-
sen Outi Jorosen (os. Vesterinen) tilalle yhden 
vuoden toimikaudeksi, sillä Outi on pyytänyt 
eroa piirin hallituksen jäsenyydestä kesken kau-
den.

* Sääntöjen mukaan henkilön on mahdollista 
toimia samassa tehtävässä enintään kolme pe-
räkkäistä toimikautta. Marianne Holmströmin 
toimikaudet ovat nyt täynnä, eli häntä ei voida 
valita uudelleen piirin hallituksen jäseneksi. Mui-
den osalta toimikaudet eivät rajoita uudelleen-
valintaa.

Seuraavien piirin hallituksen jäsenten  
toimikausi jatkuu 4/2019 asti:
Harri Virta, Kaarinan-Piikkiön osasto, pj
Kati Lehtimäki, Paimion osasto, vpj
Ela Arasola, Vampulan osasto
Lasse Heino, Nousiaisten osasto
Outi Joronen, Kaarinan-Piikkiön osasto
Kari Nieminen, Raision osasto
Matti Rasila, Salon osasto

Ehdotukset piirin hallituksen jäseniksi 
9.3.2018 mennessä

Vuosikokouksessa 2017 valittu vaalitoimikunta 
pyytää osastoilta huolellisesti tehtyjä ehdotuksia 
vuosikokouksessa valittavista luottamushenki-
löistä. 

Ehdotukset tulee toimittaa piiritoimistoon vii-
meistään 9.3.2018 klo 16 mennessä joko osoit-
teeseen SPR Varsinais-Suomen piiri / Vaalitoi-
mikunta, Yliopistonkatu 24 A, 20100 Turku, tai 
sähköpostitse sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

Vaalitoimikunta käsittelee tehdyt esitykset ja 
valmistelee vuosikokoukselle esityksen valittavis-
ta henkilöistä. Vaalitoimikunta voi asettaa ehdol-
le myös sellaisia henkilöitä, joita osastot eivät 
ole ehdottaneet.

Virallinen kokouskutsu, vaalitoimikunnan ehdo-
tus ja muu kokousmateriaali lähetetään osastoil-
le huhtikuun alussa.

Ilmoittautuminen

Vuosikokouspäivän aikana on tarjolla omakus-
tanteinen kokouslounas (á 10 e). Kahvi- ja lou-
nastarjoilun takia ilmoittautumiset viimeistään 
13.4.2018 Lyyti-järjestelmän kautta osoitteessa 
www.lyyti.in/SPRVS_vuosikokous2018
  
Ilmoita myös mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
Ruokailu laskutetaan osastokohtaisesti vuosiko-
kouksen jälkeen.

Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita 
vuosikokoukseen!

SPR Varsinais-Suomen piirin 
vuosikokous pidetään
lauantaina 21.4.2018 klo 10  
Kaarina-talossa (os. Lautakun-
nankatu 1, Kaarina).

PIIRIN VUOSIKOKOUS
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Yhteisen lipun alla - infot Turussa
 
• torstai 8.2.2018
• keskiviikko 28.3.2018
• tiistai 8.5.2018

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_2018

Kurssi on osallistujille maksuton. 

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

Tervetuloa mukaan!

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA

Viime vuonna koulutettiin 95 485 auttajaa

Viime vuonna Suomen juhliessa itsenäisyytensä 100-vuotispäivää,SPR täytti pyöreät 140 
vuotta. Olisimme voineet lahjoittaa Suomelle kukkia, suklaata tai sukkia, mutta halusimme an-
taa jotain parempaa: maailman ensiaputaitoisimman kansan.

Vuoden 2017 aikana SPR koulutti yhteensä 95485 auttajaa! Osastot järjestivät omilla paikka-
kunnillaan aktiivisesti Auttajakursseja. Varsinais-Suomessa koulutettiin Auttajakursseilla yh-
teensä 11 186 henkilöä. 

Valtakunnallisestikin varsinaissuo-
malaiset osastot olivat erittäin aktii-
visia, sillä Kaarinan-Piikkiön osasto 
koulutti toiseksi eniten koko maas-
sa (1021 koulutettua), ja Nousiaisten 
osasto oli hienosti valtakunnan nel-
jäs (605 koulutettua). Upeasti myös 
Naantalin, Perniön ja Raision osastot 
kouluttivat kukin yli sata henkilöä.

Kiitos kaikille viime vuodesta! 

Auttajakurssit jatkuvat myös tänä 
vuonna, joten tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin!

Ju
ssi V

ie
rim

aa
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YRITYSYHTEISTYÖ

Esittelyssä yhteistyökumppani

Northern Works Oy 

Northern Works Oy on vuonna 2018 muka-
na tukemassa QuHa-nuoristotoimintaa, jota 
Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen pii-
ri toteuttaa Turussa Nummi-Halisten alueella. 
Northern Works Oy:n antamalla tuella voidaan 
mm. tehdä Huudi-nuorisotilaan tarvittavia 
hankintoja. Lisäksi yhteistyön puitteissa on 
suunniteltu toteutettavaksi yrityksen henkilö-
kunnan vierailu Huudin nuortenillassa.

Toimitusjohtaja Miika Heikkinen vastasi kysy-
myksiin yhteistyöstä ja kumppanuudesta.

Miksi yrityksenne on päättänyt tukea SPR:n 
toimintaa Varsinais-Suomessa?

Mielestäni yrityksellämme on mahtava tilai-
suus konkreettisesti vaikuttaa lähiseudun hy-
vinvointiin ja toivottavasti myös tukea tärkeää 
ja positiivista toimintaa nuorten parissa. 

Mielestäni QuHan tyyppisen paikan tärkeyt-
tä nuorten arkeen on vaikea pukea sanoiksi, 
koska se mahdollistaa turvallisen ja rakenta-
van ympäristön nuorille. Ohjaajien antama esi-
merkki, läsnäolo ja kommunikaatio, kuuntelu 
sekä turva tulevat myös vaikuttamaan mo-
neen nuoreen hyvin positiivisesti. Joissakin ta-
pauksissa tämä toiminta saattaa olla monelle 
nuorelle koulun ulkopuolella ns. ainut kulmaki-
vi normaaliin yhteiskuntaan. 

Me kaikki tiedämme miten kriittisiä teinivuo-
det ovat loppuelämän kannalta ja tämä onkin 
mahtava paikka vaikuttaa monen ihmisen tu-
levaisuuteen positiivisesti. 

Tiedä vaikka joku näistä nuorista innostuisi 
ajoneuvomuotoilusta ja tulevaisuudessa tuo-
kin yritykseemme lisää design poweria.

Mitä yhteistyö Punaisen Ristin kanssa  
antaa yrityksellenne?  
 
Olemme hyvin etuoikeutettuja saadessam-
me työskennellä unelma-alallamme ja onkin 
hyvä aika ajoin muistuttaa itseään tästä asias-
ta. Mielestäni yrityksillä on vastuu myös tukea 
ympärillä olevaa yhteiskuntaa omien mahdolli-
suuksien rajoissa ja Punaisen Ristin toiminnan 
tukeminen on loistava tapa toimia näin. 

Ulkomailla on sanonta “a rising tide lift all the 
boats” mikä mielestäni sopii niin yrityselä-
mään kun sen ulkopuolelle.

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

toimitusjohtaja 
Miika Heikkinen 
Northern Works Oy
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Piirin puheenjohtaja
Harri Virta
Kuka olet ja mistä tulet? 
 
Olen Harri Virta, kaupunginjohtaja Kaarinasta.

Minkä asian koet itsellesi tärkeäksi  
Punaisessa Ristissä?

- Turvallisuuden tunteen lisääminen ja syrjäy-
tymisen ehkäisy
- Hädänalaisten auttaminen
- Yhteisöllisyys ja vapaaehtoisten tukeminen 

Mitä asiaa halua piirin puheenjohtajana  
erityisesti edistää?

- Avoimuutta ja yhteistyötä (työntekijöiden ja 
luottamushenkilöiden välillä sekä osastojen 
välillä)
- Valmiuden ja varautumisen suunnittelua yh-
dessä kuntien ja maakunnan kanssa
- Sote–uudistuksen huomioimista päätöksen-
teossa

Mikä saa sinut innostumaan?

Se, kun huomaa, että muut tekevät parhaan-
sa. 
 
Harrastuksesi?

Koripallo, saksofonin soitto, golf ja metsästys.

Kolme toivomusta uudelle vuodelle 2018

- Terveyttä itselle ja muille.
- Löydettäisiin uusia keinoja kriisien ennalta-
ehkäisyyn.
- SOTEen liittyvät päätökset saataisiin tehtyä.

Piirin hallituksen päätöksiä

Piirin hallitus on kokouksessaan 
23.11.2017 päättänyt mm.
- merkitä toimikuntien puheenjohtajien 
katsaukset tiedoksi
- merkitä SPR Turun vastaanottokeskuk-
sen ajankohtaiskatsauksen sekä SPR:n 
Laitilan osaston kirjeen tiedoksi (VOK-
majoitusraportin mukaan Turun vastaan-
ottokeskuksessa on asukkaita 498 ja yk-
sityismajoituksessa 379 henkilöä, lisäksi 
ryhmäkodissa ja tukiasunnoissa on yh-
teensä 16 henkilöä)
- hyväksyä ehdotuksen piirin toiminta-
suunnitelmaksi vuodelle 2018   
- hyväksyä piirin talousarvioehdotuksen 
vuodelle 2018
- merkitä tilintarkastajien tarkastusrapor-
tin tiedoksi
- merkitä ensiavun SM-kilpailujen valmiste-
lutilanteen tiedoksi
- merkitä osastojen toiminnantarkastuk-
sen uudistukset tiedoksi 
- hyväksyä piirin uudet kannatusjäsenet

Esittelyssä piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

SPR VS piirin hallituksen tuore puheenjohtaja  
Harri Virta paistoi lettuja PUnaisen Ristin viikon  
tapahtumassa Piikkiössä toukokuussa 2017.
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Piirin varapuheenjohtaja
Kati Lehtimäki 
Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Kati Lehtimäki, nelikymppinen paimiolaistunut 
kaarinalainen. Punaisen Ristin ”urani” olen aloitta-
nut vuonna 1988, joten tänä vuonna vietän ristiläi-
senä kolmekymppisiäni. 

”Urani” alkoi Kaarinan osaston nuorten ryhmässä, 
jossa oli monia innokkaita ensiavun harrastajia ja 
näin itsekin ajauduin nopeasti ensiapuryhmätoimin-
nan pariin. Nuorten kanssa osallistuimme useisiin 
piirin ja valtakunnallisiin ensiapukilpailuihin. Samoi-
hin aikoihin alkoi Kaarinassa toimia Vapepan paikal-
listoimikunta, jonka yhtenä hälytysryhmänä ensi-
apuryhmämme toimi - ja niin ajauduin luonnollisesti 
mukaan myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toi-
mintaan.

Tällä hetkellä olen Paimion osaston puheenjohtaja 
sekä kuulun Peimarin ensiapuryhmään, joka ideas-
tani on perustettu. Olen myös ensivastekouluttaja 
ja ETK sekä Vapepa-johtaja, joten minuun voi tör-
mätä myös etsinnöissä.

Myös Caritas toiminnassa olen ollut mukana alusta 
asti päivystäen useita viikkoja saaristomerellä M/s 
Caritaksella. Tällä uudella konseptilla en ole vielä 
itse päässyt päivystämään vaikka vahvasti toimin-
nassa edelleen olenkin mukana ohjausryhmän pj:n 
roolissa.

Liekö harrastuksen ansiota vai ei, että lähdin opis-
kelemaan aikoinani sairaanhoitajaksi. Valmistut-
tuani aloitin työt sairaalan ulkopuolisessa ensi-
hoidossa. Työnantajani on VSSHP Ensihoidon ja 
päivystyksen liikelaitos ja paikkana Nauvon ensihoi-
toyksikkö, jossa toimin koordinoivana sairaanhoita-
jana ja hoitotason ensihoitajana.

Näihin vuosiin mahtuu jos jonkin moista käytyä Pu-
naisen Ristin ja  Vapepan leiriä, tapahtumaa, päi-
vystystä, etsintää sekä kurssia. Olen miettinyt, että 
mikä sitten saa aina vaan jatkamaan ja jaksamaan? 
Ja vastaus on ne hyvät kaverit, jotka ovat siinä toi-
minnassa mukana - vaikka tämä ehkä voi jonkun 
korvaan kuulostaa kliseiseltä. 

Kuten huomaatte, kun tälle toiminnalle antaa pikku 
sormen se vie helposti mukanaan koko ihmisen

Minkä asian koet itsellesi tärkeäksi 
Punaisessa Ristissä?

Mielestäni on tärkeää arvostaa tasapuolisesti kaik-
kia Punaisen Ristin toimintamuotoja sekä vapaa-
ehtoisia, niin toimintaan uutena tulevia kuin jo pit-
kään mukana olleita. Täytyy myös pitää huolta 
vapaaehtoisten jaksamisesta. Ilman meitä vapaaeh-
toisia tätä järjestöä ei olisi. 

Mitä asiaa haluat piirin varapuheenjohtajana 
erityisesti edistää?

Jäsen saa äänensä kuuluviin ja ideansa esille sekä 
eteenpäin. Koska hyviä ideoita syntyy osastoissa 
paljon. Yhteistyössä on voimaa ei meidän kenen-
kään kannata keksiä monta kertaa pyörää uudel-
leen. Kannustankin kaikkia osastojen väliseen yh-
teistyöhön on se sitten seutukunnallista valmiutta 
taikka ystävä- tai nuorisotoimintaa.

Mikä saa sinut innostumaan?

Olen helposti innostuvaa sorttia. Juuri nyt olen in-
nostunut, kun saan pakata reissulle lähtöä varten. 

Harrastuksesi?

Punainen Risti ja Vapepa näyttelevät isoa osaa har-
rastuksissani kuten huomata saattaa. Kyllä aikaa 
jää kuitenkin muuhunkin, kuten liikkumiseen, koi-
rille sekä erilaisille kädentaidon projekteille. En tie-
dä voidaanko opiskelua laskea harrastukseksi, mut-
ta sitäkin on tullut tässä tehtyä useampana vuonna 
ja aina kun yhden saa valmiiksi niin sitten tuleekin 
jo seuraava…

Kolme toivomusta uudelle vuodelle 2018

1. Nähdä uusia innokkaita vapaaehtoisia mukana 
toiminnassa vanhojen rinnalla.
2. Saada viettää mukavia, hauskoja sekä mahtavia  
hetkiä ystävieni ja läheisteni kanssa.
3. Kaikki varmasti  meistä toivovat pysyvänsä ter-
veenä, joten toivon sitä.

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Arkisia ekotekoja Kaarinassa

Kaarinassa alkoi 13.11.2017 Hovirinnan koulun yli-
jäämäruuan jako kaarinalaisille. Hanke lähti liik-
keelle, kun Kaarinan kaupungin ruokapalvelupäällik-
kö Heidi Paju otti yhteyttä osastoon. Kaupungissa 
oli jo aiemmin pohdittu tapoja, joilla kouluruokai-
lusta yli jäävää ruokaa voitaisiin hyödyntää, mutta 
ratkaisua ei ollut löytynyt. Tällä kerralla kaupungin 
johdossa syntyi ajatus kysyä järjestöjen tai kirkon 
mahdollisuutta tulla mukaan hankkeeseen, jonka 
tavoite on ruokahävikin pienentäminen. 

SPR Kaarinan-Piikkiön osaston hallitus pohti asiaa 
sen jälkeen, kun kaupungin ruokapalvelujen kans-
sa neuvotellen oli saatu käsitys hankkeen luon-
teesta. Ennen lopullista päätöstä osasto halusi vie-
lä selvittää asiasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten 
määrän. Kaarina-lehti otti haasteen vastaan ja uu-
tisoi näyttävästi orastavaa hanketta, johon kutsut-
tiin mukaan kiinnostuneita kaarinalaisia. Ilmoittau-
tumista varten osaston yhteystiedot olivat jutussa 
mukana. 

Ilo ja hämmästys oli suuri, kun parissa viikossa il-
moittautuneita oli kolmisenkymmentä. Heistä suu-
rin osa oli henkilöitä, jotka eivät aikaisemmin olleet 
osallistuneet Punaisen Ristin tai osaston toimin-
taan! Näillä ”eväillä” hallitus päätti järjestää kokei-
lun, jonka kestoksi määriteltiin 13.11. – 22.12.2017 
eli syyslukukauden loppuun jokaisena koulupäivä-
nä. Allekirjoittanut sitoutui kokeilun vetäjäksi. 

Valmistautumista ja suunnittelua

Ensimmäisen infotilaisuuden ruokajakovapaaehtoi-
sille pidin 9.11.2017 Hovirinnan koululla.  Tilaisuu-
den sisältö oli haastava, koska kenellekään meistä 
- ruokapalvelupäällikkö mukaan lukien - ei ollut ko-
kemusta tämänkaltaisen toiminnan organisoinnista. 
Prosessi, joka tilaisuudessa esiteltiin, oli kokonaan 
oletusten varassa. 

Tärkeimmät otsikot infossa olivat: ruokajaon ajoi-
tus; miten ja missä tiloissa toimitaan; mitä varus-
teita tarvitaan, vaikka ruoka jaetaan asiakkaiden 
omiin astioihin; mihin ja minkälaiset opasteet kou-
lurakennuksessa tarvitaan, koska jako tapahtuu 
koulupäivien aikana; hygieniapassi; mistä ja miten 
apua saa jos sitä tarvitaan ja, sokerina pohjalla, ja-
kovuorojen järjestäminen. 

Infossa olleilta vapaaehtoisilta tuli hyviä käytän-
nön ehdotuksia, mm. vuoronumeroiden käyttöönot-
to.  Se onkin osoittautunut varsin tärkeäksi asiaksi. 
Kaikki tarvittavat asiat saatiin infossa selvitetyiksi, 
jopa vuorot jaetuiksi koko kokeiluajalle. 

Ruuanjakoon osallistuvilta edellytettiin myös hygie-
niapassin suorittamista. Sitä varten osasto järjes-
ti SPR Varsinais-Suomen piirin tuella hygieniapassin 

koulutus- ja testitilaisuuden, joka toteutettiin Ho-
virinnan koululla 19.11.2017. Kaikki ruuanjakoon 
osallistuvat läpäisivät testin. 

Oman mietintänsä vaati ruokajaon markkinointi asi-
akkaille.

Jännittävä aloitus

Aloituspäivänä jännitys oli korkealla, koska ruoka-
jakelun markkinointi oli toistaiseksi rajoitettu lä-
hikauppojen ilmoitustauluille. Jakoaikaan koulul-
le saapui seitsemän ruuanhakijaa. Paikalla oli myös 
Kaarina-lehti, joka julkaisi pienen jutun aloituspäi-
vän tunnelmista. Ja siitä se lähti! 

Seuraavana päivänä paikalle tuli jo 17 hakijaa ja 
määrä lisääntyi päivittäin. Parhaimmillaan hakijoita 
yhtenä päivänä oli 54. Viidakkorummun ja Faceboo-
kin lisäksi muita markkinointikanavia ei ole tarvit-
tu. Jaettavaan ruokamäärään nähden hakijamäärä 
on ollut sopiva. 

Ruokajakelun seurauksena Hovirinnan koulun ruo-
kahävikki on radikaalisti vähentynyt. 

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Nopeasti havaittiin kaksi kehitettävää asiaa, mo-
lemmat luonteeltaan logistisia. Ensinnäkin: asia-
kasvirtojen ja oppilasvirtojen kohtaanto-ongelmien 
vuoksi jakopaikka vaihdettiin koulun ruokasalis-
ta tyhjillään olleeseen luokkaan omalla sisään-
käynnillä. Toiseksi: kahden jakajan lisäksi päätet-
tiin järjestää ns. aulahenkilö, joka huolehtii kylttien 
paikalleen asettamisesta, vuoronumerojen jakami-
sesta ja jonon etenemisestä. Tarvittaessa hän huo-
lehtii myös vanhempien mukana olevista lapsista, 
avustaa apuvälineillä liikkuvia asiakkaita ja aut-
taa tarpeen tullen myös jaossa. Aulahenkilö toimii 
siis tilaisuuden ”yleismies Jantusena”, joka auttaa, 
opastaa ja tarvittaessa siivoaakin.  Kun ruokaa kä-
sitellään, vahinkojakin saattaa sattua. Molemmat 
muutokset osoittautuivat järkeviksi niin koulun toi-
minnan kuin ruuan jakamisenkin kannalta. 

Kokeilun seuranta ja uusi avaus 

Koska kyseessä oli kokeilu, toimintaa seurattiin tar-
kasti. Vapaaehtoiset merkitsivät päivittäin muistiin 
kävijämääriä ja kommentoivat tapahtumia. Koulun 
henkilökunta oli myös mukana arvioimassa. Kirjoi-
tin jokaisen kokeiluviikon päätteeksi vapaaehtoisil-
le infokirjeen menneen viikon tapahtumista. Siihen 
oli koottu sekä jakajien että koulun henkilökunnan 
kokemukset. 

18.12.2017 pidimme vapaaehtoisille palautetilai-
suuden, jossa ”tulostettiin” mennyttä ja suunnitel-
tiin tulevaisuutta. Kokeilun loppuvaiheen palautteet 
näet osoittivat, että kaikki osapuolet toi-
voivat toiminnan jatkuvan. Niin asiakkaat 
kuin toimijatkin. 

Lopullinen tulos osoitti, että kuuden ko-
keiluviikon aikana oli toteutunut noin 630 
asiakaskontaktia. Keskimäärin se tarkoitti 
21 hakijaa/päivä, vaihteluvälin ollessa en-
simmäisen päivän seitsemästä hakijasta 
vilkkaimman päivän 54:ään hakijaan. 

Asiakaskunta muodostui erilaisessa elä-
mäntilanteessa olevista ihmisistä. Heissä 
oli yksinasuvia vanhuksia, perheitä, kanta-
suomalaisia, maahanmuuttajia, opiskelijoi-
ta, jne. Kun suurimmalla osalla hakijoista 

oli kotona ainakin toinen ruuasta nauttiva, luku ja-
kelusta hyötyvistä kaksinkertaistuu. Perheryhmäs-
sä oli viiden, jopa kuuden hengen perheitä, jolloin 
jaon vaikutus ulottuu vielä laajemmalle. 

Kokeilun päättyessä 22.12. ilo oli suuri, kun saa-
toin kertoa, että neuvottelujen tuloksena ruokajako 
jatkuu kevätlukukauden alusta, edelleen jokaisena 
koulupäivänä. Tyytyväisiä olivat kaikki osapuolet. 

Ja mikä parasta, onnistuneen kokeilun seuraukse-
na Littoisissa, Kaarinan pohjoisosassa, aloittaa toi-
nen jakopiste 15.1.2018. Sen vetäjäksi lupautui Jen-
ni Menander, joka aloitti jakajanuransa Hovirinnan 
ryhmässä. Myös Littoisiin ilmoittautui kolmattakym-
mentä uutta paikallista vapaaehtoista.  Littoisissa 
tilanne arvioidaan hiihtoloman alla. Kokeilujakso on 
sielläkin noin 6 viikkoa. 

Kiitos vapaaehtoisille ja koulun henkilökunnalle

Kaarinan-Piikkiön osaston päätös osallistua kokei-
luun osoittautui onnistuneeksi väyläksi saada uu-
sia ihmisiä kiinnostumaan Punaisesta Rististä ja tul-
la mukaan osaston toimintaan. 

Saimme iloiseksi ja sitoutuneeksi osoittautuneen 
tiimin, jolla homma hoitui joutuisasti. Kiitos Ruoko-
ryhmän jäsenille! Nyt jo monet ovat ilmaisseet mie-
lenkiintonsa olla mukana muussakin toiminnassa, 
kun yhteys on syntynyt.

Suuri kiitos kuuluu Hovirinnan koulun keittiö-, siivo-
us- ja muulle henkilökunnalle. Pulmatilanteissa on 
hyvässä hengessä neuvotellen aina löytynyt ratkai-
su ja on saatu tarvittava apu. Hyvä yhteistyö kou-
lun henkilökunnan kanssa onkin ratkaiseva tekijä 
tämänkaltaisen hankkeen onnistumiseksi. 

Autan mielelläni jos joku osasto kiinnostuu vas-
taavasta toiminnasta. Kannattaa hyödyntää ai-
empia kokemuksia, vaikka olosuhteet ovatkin 
omanlaisensa joka jakelupisteessä. 

Marja-Helena Salmio
kokeilun vetäjä, Kaarinan-Piikkiön osasto
mhsalmio@gmail.com/ 044 200 5001

Littoisissa pidettiin infotilaisuus uuden jakopisteen 
avaamiseen liittyen, ja tilaisuus veti salin täyteen 
toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä.
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HALLINTO- JA TALOUSTOIMIKUNTA

Hallinto- ja taloustoimikunnan kuulumisia

Hallinto ja talous – kivijalka 
toiminnalle
Hallinto- ja taloustoimikunnan erityisenä tehtävänä 
on valmistella piirin hallitukselle merkittävät ja laa-
ja-alaiset asiat, seurata piirin taloutta ja toimintaa 
sekä antaa vuosittain esityksensä piirin hallituksel-
le talousarviosta, toimintasuunnitelmasta, toimin-
takertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Toimikunnan 
esittelijänä toimii toiminnanjohtaja ja sihteerinä ta-
louspäällikkö. Toimikunnan tehtävän mukaisesti 
toimikunnan kokoonpanossa on edustettuna mo-
nipuolista taloushallinnollista asiantuntijuutta (toi-
mikunnan kokoonpano seuraavalla sivulla)..

Hallinto ja talous ovat normaalitilanteissa pääosin 
näkymätöntä, taustalla olevaa toimintaa. Talous 
luo itse toiminnalle edellytykset ja mahdollisuudet. 
Toisaalta määrärahoilla myös tietoisesti ohjataan 
toimintaa haluttuihin painopistealueisiin. Miten 
tehokkaasti talousresurssit tuottavat toimintata-
voitteiden mukaisia tuloksia, riippuu muista hallin-
nollis-organisatorisista tekijöistä.

Toimikunta ei pääsääntöisesti ota kantaa toiminnal-
lisiin tavoitteisiin ja niiden sisältöihin. Niistä päättää 
piirin hallitus. Sen sijaan toimikunta arvioi talouden, 
organisaatiorakenteen ja toimintaprosessien toi-
mivuutta ja tehokkuutta alati muuttuvassa toimin-
taympäristössä ja tekee niistä tarvittavia esityksiä 
hallitukselle.

Pehmeimmillä arvoilla kovinta tulosta

Toimiva hallinto, selkeä organisaatio ja luotetta-
va johtamisjärjestelmä tuottavat parhainta tulosta 
ja kuormittavat työntekijöitä vähiten. Nämä perus-
tekijät selkiyttävät toimivaltaa ja vastuuta, kannus-
tavat ja motivoivat työntekijää, parantavat tiedon-
kulkua, luovat yhteisöllisyyttä ja ehkäisevät ennalta 
ristiriitoja. Näin toteutuu vanha viisaus, että äly-
käs selviytyy vaikeistakin tilanteista, joihin viisas ei 
edes joudukaan.

Edellä esitettyjen näkökohtien pohjalta hallinto- ja 
taloustoimikunta on arvioinut piirin hallinnon, orga-
nisaation ja johtamisjärjestelmän toimivuutta ja ke-
hittämistarpeita. Pääosin vastaanottokeskustoimin-
nan johdosta piiritoimiston henkilöstömäärä sekä 
talous- ja toimintavolyymit ovat kasvaneet aivan 
uudelle tasolle. Yksistään jo se aiheuttaa haastei-
ta ja kehittämistarpeita henkilöstöhallinnolle ja työ-
prosesseille. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemän 
henkilöstöhallinnon kartoituksen mukaan asiat ovat 
hyvin, mutta pääosin volyymien kasvusta johtuen 
on tarvetta työprosessien dokumentoinnille ja ke-
hittämistoimenpiteille.

Viime toimintakauden aikana hallinto- ja taloustoi-
mikunta teki tarvittavat esitykset hallitukselle piirin 

työjärjestyksen, johtosäännön ja johtamisjärjestel-
män päivittämiseksi ja kehittämiseksi. Tämän kaltai-
set kehittämisasiat on toimikunnan mielestä syytä 
tehdä ”hyvän sään” aikana. Veneilijän periaatteita 
lainaten ”purjeita paikataan tyynellä säällä”.

Jäntevä talous luo pohjan jäntevälle toiminnalle
Piirin taloutta ovat viime toimintakauden aikana 
sävyttäneet suuret suhdannevaihtelut ja toimin-
nan volyymivaihtelut. Molemmat aiheutuvat toi-
mintaympäristön muutoksista – yleisestä talous-
kehityksestä ja turvapaikanhakijoiden määristä 
vastaanottokeskuksineen.

Voimakkaissa muutoksissa talouden merkitys ko-
rostuu. Taloutta on hoidettava pitkäjänteisesti ja 
vastuullisesti niin, että vaikeiden aikojen yli pääs-
tään aikaisempien hyvien vuosien puskurien turvin 
häiritsemättä perustoimintana olevaa palvelutuo-
tantoa. Toisaalta muutokset on aistittava ajoissa ja 
niihin on reagoitava mieluummin etupainotteises-
ti muutaman vuoden sopeutumisohjelmilla. Piirin 
taloushallinto on kiitettävästi tuottanut arvioinnin 
pohjaksi skenaarioita tulevaisuuden kehitysvaihto-
ehdoista. Niiden pohjalta on voitu etukäteen kes-
kustella, mitä tehdään, jos tapahtuu noin tai näin.

Piirin talouden pohjana on merkittävä sijoitusomai-
suus. Se muodostuu pääosin kiinteistöomaisuudes-
ta. Osa on omassa käytössä, mutta merkittävä osa 
vuokrattuna tuloa tuottaen. Viime vuoden aikana 
toimikunta on valmistellut sellaista sijoitusosiota, 
joka olisi tarpeen tullen helposti muutettavissa lik-
videiksi varoiksi. Tarvitaan sekä pitkäjänteisen sijoi-
tuksen tuottoa että helposti realisoitava osa mah-
dollisia nopeita muutoksia varten. 

Yhteenvetona toimikunta on aistinut, että piirillä on 
inhimillisyyttä arvostava hyvä johto, henkilöstössä 
tehtäviinsä sitoutunut asenne ja hyvä henki sekä 
erityisen asiantunteva taloudenhoito.

Matti Rasila
Hallinto- ja taloustoimikunnan puheenjohtaja
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SPR Lemun osaston kuulumisia

SPR Lemun osastolla oli aihetta juhlaan, kun 
yhdistyksen aktiivinen vapaaehtoinen Tuija Ta-
kala täytti 60 vuotta 23.10.2017. 

Tuija on pitkäaikainen SPR:n jäsen. "Po-
jan luokkakaverin äiti kertoi ensiapuryhmäs-
tä. Siellä vierähti muutama vuosi, kilpailuis-
sakin käytiin." Tämä tapahtui 1990-luvulla. 
Tätä ennen Tuija oli jo kuitenkin aloittanut 
SPR-toiminnan Turussa, vuosi oli ollut 1985. 
Aktiivinen vapaaehtoinen jäi siis koukkuun, 
ryhmässä oli hyvä tunnelma ja yhdessä teke-
minen tuntui luontevalta. Tämä tunnelma on 
jatkunut tähän päivään asti, sillä uskollinen 
työmyyrä on ollut mukana hallitustyöskente-
lyssä, työskennellyt 6 vuotta puheenjohtajana 
ja nykyisen varapuheenjohtajuuden ohella Tui-
ja uurastaa tapahtumissa, joissa esitellään yh-
distyksen ja koko SPR:n toimintaa. 

Toiminnan ohella Tuija on kerryttänyt ammat-
titaitoa useiden eri kurssien myötä.  "Minua 
kiehtovat ihmiset ja on hienoa kuulua maail-
manlaajuiseen auttajien joukkoon. Piirin väki 
on tukena ja yleiskokouksissa mukana mo-
nesti olleena tuntee järjestön voiman ja hyvän 
hengen.". 

Turun kaupungin sivistystoimen varhaiskasva-
tuksen toimialalla vuoropäiväkodin johtajana 
työskentelevä Tuija toteaa työnsä olevan an-
toisaa ja työtehtävistä ei ole pulaa. "Turussa 
toteutetaan hyvää ja laadukasta varhaiskas-
vatusta lasten parhaaksi ja tähän on myös pa-
nostettu hyvin." 

Työn vastapainoksi hän viihtyy luonnossa, 
lenkkeilee säännöllisesti ja käy joka viikko ui-

massa tyttärensä kanssa. Liikunnallisuutta 
täydentävät myös lavatanssit ja tanssiharjoi-
tukset, joissa Tuija käy yhdessä miesystävän-
sä kanssa. Lapset ja lapsenlapset ovat myös 
erittäin tärkeitä. Tuijalla on 5 lasta, kolme tyt-
töä ja kaksi poikaa, lapsenlapsiakin on kerty-
nyt jo viisi. 

Katsellessa Tuijaa tositoimissa eri SPR:n ta-
pahtumissa on helppo allekirjoittaa hänen elä-
mänajatuksensa: "Elämässä pitää aina katsoa 
positiivisesti eteenpäin. Elämässä on aina jo-
tain mukavaa, pieniäkin asioita, joista saa iloa. 
Jotain mitä odottaa." 

Tuijan viesti nuorille on, että vapaaehtoistyö 
voi antaa henkistä hyvää oloa. Yhdessä voi 
tehdä asioita, jotka ovat itseään lähellä. 

Kuvassa Anneli Kaitio (vas), Noora Collander (pj.) ja 
Tuija Takala

Hallinto- ja taloustoimikunnan 
kokoonpano 2017-2020:   

Lasse Heino, Nousiainen
Rauno Hoikkala, Salo
Pentti Laaksonen, Karjala
Matti Laitinen, Ruissalo
Matti Rasila, Salo, pj
Marja-Helena Salmio, Kaarina-Piikkiö 
Markku Stenberg, Turku
Tuula Vairinen, Aura
Sirpa Rintasaari, piiritoimisto, siht.

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

J-kortit ja toimintatilastot

Muistattehan toimittaa osaston J-kortit piiritoi-
mistoon mahdollisimman pian vuoden alussa. 
Kiitos kaikille teille, joilta J-kortit on jo toimiet-
tu piiriin!  

Myös toimintatilastot tulee täyttää tammikuun 
aikana. Kuun vaihteessa kummit soittavat niihin 
osastoihin, joista tiedot vielä puuttuvat.

Otathan yhteyttä piiriin, mikäli näihin liittyen on 
jotakin kysyttävää tai epäselvyyttä.



20

RASISMINVASTAINEN VIIKKO 19.–25.3.2018

Valtakunnallinen rasisminvastainen viikko on 
vaikuttamiskampanja
Jokainen on vastuussa omista valinnois-
taan ja asenteistaan. Kampanja kohdistuu 
tänä vuonna yksilöön, heihin haluamme vai-
kuttaa.  

Ihmiset ovat erilaisia ja jokainen ihminen toi-
mii omalla tavallaan, mutta viime kädessä jo-
kainen tietää, mikä on oikea tapa toimia esi-
merkiksi rasistisissa tilanteissa. Jokainen, jopa 
pieni lapsi tietää, että kaikkia tulisi kohdella 
samalla tavalla. Vuoden 2018 kampanja onkin 
myös yhdenvertaisuutta edistävä. Jokainen tar-
vitsee lähelleen ihmisen, joka on läsnä ja tuke-
massa arjessa. 

Tehdään koko Suomen yhteinen 
rasisminvastainen kampanja 
Syrjinnän- ja rasisminvastainen toiminta tulisi 
olla jokaiselle tärkeää. Kampanjaviikon aikana 
on hyvä hetki nostaa esille toiminnan ajankoh-
taisuutta ja tärkeyttä. Jokainen voi voi käyttää 
hyväkseen omia verkostojaan ja haastaa mu-
kaan rasisminvastaiseen kampanjaan yksittäi-
siä ihmisiä, järjestöjä, viranomaisia, kouluja, 
oppilaitoksia, erilaisia yhteisöjä ja urheiluseu-
roja. Keinoja on lukuisia ja materiaalia syrjin-
nän- ja rasisminvastaiseen työhön on tarjolla 
kaikille ikäryhmille. Materiaali tiedotukseen ja 

K
iia Etelävuori

tarkemmat vinkit kampanjasta tulevat helmi-
kuun loppuun mennessä Rasisminvastaisen vii-
kon RedNettiin. 

Mitä voisin tehdä Rasisminvastaisella 
viikolla?
•  Käy kouluvierailulla ja ehdota aamunavauk-

sen pitämistä.
•  Järjestä esim. koululla, seurakunnan tiloissa 

ja kirjastossa keskustelutilaisuus tai muu ta-
pahtuma, missä voi kertoa yhdenvertaisuu-
desta.

•  Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja käy-
tä tunnisteita: #olenkanssasi #jagärmeddig 
#imwithyou 

•  Tilaa julisteet, tarrat ja rintamerkit maksutta 
Punaisen Ristin verkkokaupasta.

•  Kaikki materiaali ja pelit löytyvät RedNetistä: 
SPR Rasisminvastainen viikko ja SPR Koulu-
yhteistyö (mm. aamunavaukset). Katso myös 
oikeusministeriön verkkosivusto yhdenvertai-
suus.fi 

Lisätietoja: 
Hankekoordinaattori Janette Grönfors,  
p. 020 701 156 
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä  
Pauliina Pensikkala, p. 020 701 2419 
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PAPERITTOMAT

Suomen Punaisen Ristin valtuusto julkai-
si loppuvuodesta 2017 paperittomia koske-
van lausunnon ”Apua tarvitsevia tulee auttaa”. 
Lausunnon perustana on Punaisen Ristin toi-
minnan ydin: autamme heikommassa asemas-
sa olevia. Samassa lausunnossa vetoamme 
viranomaisiin peruspalvelujen järjestämisek-
si myös paperittomille. Tärkeää on myös, että 
palvelut ovat aidosti saatavilla ja että niitä us-
kalletaan käyttää. Oletettua on, että paperit-
tomien määrä tulee kasvamaan vuoden 2018 
aikana ja tähän meidän tulee varautua: oikeu-
dellinen asema ei saa olla este humanitaarisiin 
tarpeisiin vastaamiselle ja haavoittuvuuden 
lieventämiselle.

Turussa aloitti syksyllä 2017 toimintansa Suo-
men Valkonauhaliiton Kaikkien naisten talo 
-hanke. Hanke keskittyy erityisen haavoittu-
vassa asemassa olevien maahanmuuttajataus-
taisten, erityisesti paperittomien tai paperit-
tomuusuhan alla elävien, naisten ja heidän 
perheidensä tukemiseen Turussa päiväkeskus-
toiminnan käynnistämisen avulla. Päiväkes-
kuksessa on tarjolla apua kokonaistilanteen 
selvittämiseen sekä ammatillista tukea ja neu-
vontaa. Työmuotona on myös pienryhmätoi-
mintaa ja yksilötyötä. Toiminnassa koulute-
taan vapaaehtoisia tueksi kohderyhmälle. SPR 
Varsinais-Suomen piiri toimii yhtenä hankkeen 
yhteistyökumppaneista. 

Tällä hetkellä SPR Varsinais-Suomen piiri myös 
ylläpitää, päivittää, käännättää ja jakaa pal-
velulistauksia kaikille 
avoimista palveluista 
sekä Salon että Turun 
seudulla. Toimitam-
me tarvittaessa ma-
teriaalipaketteja (mm. 
hygieniapaketit) pa-
perittomille yhteistyö-
kumppaniemme kaut-
ta sekä järjestämme 
koulutuksia paperitto-
muudesta. SPR:n vas-
taanottokeskuksien 
ohjeistukseen kuuluu, 
että vastaanottopal-
veluiden lakatessa ne 
eivät poista asiakkai-
ta keskuksista ilman 
ohjausta jonkun muun 

auttamisjärjestelmän piiriin: sen sijaan vas-
taanottokeskuksissa tiedotetaan vapaaehtoi-
sen paluun mahdollisuudesta ja jaetaan tietoa 
paperittomien auttamisesta.  

SPR seuraa paperittomien tilannetta valta-
kunnallisesti ja neuvottelee eri viranomaisi-
en kanssa asiaan liittyen. Osastotasolla jo ole-
massa olevan toiminnan kynnyksiä voidaan 
laskea entuudestaan ja huolehtia siitä, että 
toiminta on avointa ja saavutettavaa kaikil-
le. Myös paperittomien ja inhimillisyyden puo-
lesta puhuminen ja oikean tiedon levittäminen 
ovat tärkeitä tehtäviä, joihin voimme kaikki 
osallistua.  

Kysymyksiä ja vastauksia turvapaikanhaki-
joiden ja pakolaisten vastaanottoon liittyen 
löytyy tästä linkistä:  
https://www.punainenristi.fi/tutustu-punai-
seen-ristiin/tyomme-suomessa/turvapaikan-
hakijoiden-pakolaisten-vastaanotto

Punaisen Ristin valtuuston paperittomia 
koskeva lausunto on kokonaisuudessaan lu-
ettavissa osoitteessa: 
https://www.punainenristi.fi/sites/frc2011.me-
arra.com/files/tiedostolataukset/valtuusto_pa-
perittomat_kannanotto_17.11.2017.pdf

SPR:n valtuusto: Paperittomia tulee auttaa 
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KAIKKI MUKAAN JÄSENTEN HANKKIMISEEN

Kenet voisit pyytää  
Punaisen Ristin jäseneksi?

Uusi jäsen

• Kasvattaa osaston ja Punaisen Ristin 
vaikutusvaltaa. 

• Tuo uusia toimijoita osastoon.

• Kartuttaa osaston taloutta.

• On lisäresurssi ja mahdollisuus osaston 
toiminnan laajentamisen.

• Lisää Punaisen Ristin tunnettuutta ja us-
kottavuutta

• Mahdollistaa valmiustason nousun.

Suurin syy sille, ettei henkilö ole Punaisen 
Ristin jäsen on se, ettei kukaan ole pyytä-
nyt. Mieti, minkälaisia verkostoja sinulla 
on? Ystävät, työtoverit, harrastusporukat, 
naapurit. Kuinka voisit niissä kertoa Punai-
sesta Rististä, jakaa koskettavia tarinoita 
ja pyytää jäseneksi? 

Osastossa voitte yhdessä pohtia keinoja ja 
yhteyksiä jäsenmäärän kasvattamiseksi. Jä-
senhankinta kannattaa ottaa osaksi osaston 
toiminnan, tilaisuuksien ja tapahtumien suun-
nittelua. Jäsenet ja jäsenhankinta ovat toimin-
tamme kannalta todella tärkeitä - mitä enem-
män jäseniä, sitä tehokkaammin autamme 
yhdessä.

Jäsenhankinta osaksi kaikkea toimintaa
Yleiskokouksessa hyväksytyn toimintalinjauk-
sen mukaan tavoitteellinen jäsenhankinta va-
kiinnutetaan osaksi kaikkea Punaisen Ristin 
toimintaa. Hallitus on vahvistanut, että tavoit-
teena on kasvattaa jäsenten määrää 10 pro-
sentilla seuraavan kolmen vuoden aikana. Mitä 
osastonne voi tehdä tavoitteeseen päästäk-
semme? Minkälaista tukea tarvitsette jäsen-
hankintaan? Keskustoimisto tukee jäsenhan-
kintaa tuottamalla uusia materiaaleja ja malleja, 
joista kerromme niiden valmistuttua.

Arvonnasta potkua jäsenhankintaan
Punaisen Ristin jäsenet osallistuvat automaatti-
sesti neljään valtakunnalliseen arvontaan vuon-
na 2018. Mitä aikaisemmin he maksavat jä-
senmaksunsa, sitä useampaan Punaisen Ristin 
arvontaan he osallistuvat. Osastonne jo ole-
massa oleville jäsenille kannattaa kertoa, että 
jäsenhankinnalla voi lisätä omia voittomahdol-
lisuuksiaan. Kun jäsen tuo uusia jäseniä Pu-
naiseen Ristiin, hänen voittomahdollisuutensa 
paranevat. Kun uusi jäsen ilmoittaa vanhan jä-
senen suosittelijaksi omien tietojensa mukana, 
on vanhalla jäsenellä suurempi mahdollisuus 
voittaa. Voittomahdollisuuksia parantaa myös 
e-laskusopimuksen tekeminen. 

Arvontoihin voi osallistua myös tapahtumissa 
täyttämällä arvontakortin. Se muutetaan niin, 
että arvontalomakkeella voi myös ilmoittaa ha-
lukkuutensa liittyä jäseneksi.

Jäsenmateriaalit 
Varmistattehan, että käytössänne on ajanta-
saiset jäsenhankinnan materiaalit ja jäsenyyt-
tä koskevat tiedot on päivitetty osaston muun 
muassa verkkosivuille ja somekanaviin. 

Lue lisää: Rednet/Tieto ja taito/Jäsenhankinta.

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201
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SPR VS jäsenet 31.12.2017

Osasto

Jäsenet 
31.12.
2016

Jäsenet 
31.12. 
2017

% 
Nuoria

Muutos % 
31.12.17  vrt. 

31.12.16

Uusi jäsen 
(liitt. 
2017)

SPR Alastaron osasto 63 58 1,7 % -8,6 % 0
SPR Angelniemen osasto 52
SPR Auran osasto 246 261 4,2 % 5,7 % 33
SPR Aurajoen osasto 136 129 29,5 % -5,4 % 14
SPR Halikon osasto 130 124 1,6 % -4,8 % 2
SPR Hirvensalon osasto 86 83 6,0 % -3,6 % 4
SPR Kaarinan osasto 270   
SPR Kaarinan-Piikkiön osasto 374 7,8 % 27
SPR Kakskerran osasto 54 46 8,7 % -17,4 % 0
SPR Kalannin osasto 68 67 1,5 % -1,5 % 0
SPR Karinaisten osasto 49 46 6,5 % -6,5 % 0
SPR Karjalan osasto 45 47 14,9 % 4,3 % 3
SPR Kiikalan osasto 69 65 0,0 % -6,2 % 0
SPR Kodisjoen osasto 32 30 0,0 % -6,7 % 0
SPR Kosken osasto 98 94 2,1 % -4,3 % 0
SPR Kustavin osasto 99 99 2,0 % 0,0 % 3
SPR Laitilan osasto 135 131 3,1 % -3,1 % 3
SPR Lemun osasto 86 83 24,1 % -3,6 % 1
SPR Liedon osasto 125 126 0,8 % 0,8 % 5
SPR Loimaan osasto 380 363 4,7 % -4,7 % 4
SPR Maaria-Paattisten osasto 100 100 6,0 % 0,0 % 1
SPR Marttilan osasto 56 53 1,9 % -5,7 % 0
SPR Maskun osasto 102 95 8,4 % -7,4 % 0
SPR Merimaskun osasto 32 31 0,0 % -3,2 % 0
SPR Mietoisten osasto 79 83 6,0 % 4,8 % 5
SPR Mynämäen osasto 183 184 15,8 % 0,5 % 9
SPR Naantalin osasto 182 181 4,4 % -0,6 % 5
SPR Nousiaisten osasto 160 159 6,9 % -0,6 % 5
SPR Oripään osasto 22 23 4,3 % 4,3 % 1
SPR Paimion osasto 219 211 6,2 % -3,8 % 4
SPR Perniön osasto 157 152 7,2 % -3,3 % 3
SPR Pertteli-Kuusjoen osasto 97 92 1,1 % -5,4 % 1
SPR Piikkiön osasto 104
SPR Pyhärannan osasto 80 80 2,5 % 0,0 % 0
SPR Pöytyän osasto 65 61 1,6 % -6,6 % 1
SPR Raision osasto 271 269 7,4 % -0,7 % 7
SPR Ruiskatu 8 osasto 110 110 3,6 % 0,0 % 4
SPR Ruissalon osasto 144 136 22,1 % -5,9 % 5
SPR Rymättylän osasto 81 77 0,0 % -5,2 % 0
SPR Salon osasto 497 526 8,4 % 5,5 % 9
SPR Sauvo-Karunan osasto 120 114 10,5 % -5,3 % 3
SPR Somerniemen osasto 35 35 11,4 % 0,0 % 0
SPR Someron osasto 98 94 2,1 % -4,3 % 0
SPR Taivassalon osasto 50 48 2,1 % -4,2 % 0
SPR Tarvasjoen osasto 39 35 0,0 % -11,4 % 0
SPR Turun osasto 2009 1993 11,6 % -0,8 % 126
SPR Uudenkaupungin osasto 261 238 0,8 % -9,7 % 0
SPR Vahto-Ruskon osasto 85 85 4,7 % 0,0 % 1
SPR Vampulan osasto 118 106 9,4 % -11,3 % 0
SPR Vehmaan osasto 30 30 0,0 % 0,0 % 1
SPR Yläneen osasto 77 79 1,3 % 2,5 % 4
SPR VS piiri yhteensä 7886 7706 7,9 % -2,3 % 294
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NUORET JA KOULUYHTEISTYÖ

Ystävätoiminta saa uuden välitysjärjestelmän

Ystävätoiminnan sähköinen välitysjärjes-
telmä otetaan käyttöön vuoden alussa. 
Järjestelmän testauksia on toteutettu mar-
ras-joulukuun aikana ja pilotointi on tam-
mikuussa. 

Järjestelmää pilotoidaan neljässä suomenkie-
lisessä ja yhdessä kaksikielisessä sekä yhdes-
sä ruotsinkielisessä välityksessä. Pilotoinnit 
toteutetaan Uudellamaalla ja Hämeessä. Jär-
jestelmän ensimmäisinä käyttöön ottavat pilot-
tivälitykset ovat Helsinki, Mäntsälä, Tampere, 
Hämeenlinna, Karis-Pojo ja Esbo svenska. 

Helmikuusta alkaen myös muut ystävävälityk-
set voivat siirtyä uuden järjestelmän käyttäjik-
si. Järjestelmän käyttökoulutukset toteutetaan 
piireittäin ja jalkautus etenee välitysten kiin-
nostuksen mukaan. Jalkautus aloitetaan Helsin-
gin ja Uudenmaan piirissä, Länsi-Suomen piiris-

sä, Hämeen piirissä ja Oulun piirissä. Muut piirit 
aloittavat jalkautuksen syksyllä 2018. Tavoite 
on, että kaikki välitykset siirtyisivät uuden jär-
jestelmän käyttäjiksi seuraavan kolmen vuoden 
aikana.

Mitä uusi järjestelmä tuo?
Uusi järjestelmä helpottaa välittäjien työtä, te-
kee välityksestä tasalaatuista, mahdollistaa ys-
tävävälitysrinkien muodostamisen ja ohjaa 
henkilötietojen oikeaan säilyttämiseen. Yhdes-
sä välitysrinkien kanssa järjestelmä mahdol-
listaa vähitellen koko maan kattavan ystävä-
välityksen. Järjestelmä on osa valtakunnallista 
vapaaehtoisten toiminnanohjausjärjestelmää. 

Lisätietoja: 
Piireissä ystävätoiminnan työntekijät
Projektisuunnittelija Maija Pokkinen,  
p. 020 7012191 

koululaisia varten suunniteltua hätäensiapu-
kurssia. Kuuden tunnin kurssin aikana ensiapu-
taitoja opitaan ensin teoriassa ja sen jälkeen 
käytännön harjoituksissa ensiapupelin avulla. 
Tämän lukuvuoden aikana ensiapukoulutusta 
tarjotaan noin 30 koulussa. 

Yläkouluihin voidaan myös osaston kanssa yh-
teistyössä perustaa koulun omia InAction!-ryh-
miä, jotka harjoittelevat ensiavun lisäksi mm. 
alkusammutusta ja muita turvallisuustaitoja se-
kä tutustuvat Punaisen Ristin toimintaan. Toi-
minta on koululaiselle helppo tapa tutustua Pu-
naiseen Ristiin ja osastot voivat tätä kautta 
etsiä uusia nuorisojäseniä. 

Lisätietoja:
Koulu- ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori 
Johanna Korkeamäki, p. 020 701 2114  

Lähde Turkuun kesäpäiville! 
Punaisen Ristin nuorten valtakunnalliset kesä-
päivät järjestetään Ruissalon leirintäalueella Tu-
russa 14.–17.6.2018. Neljään päivään mahtuu 
kiinnostavia koulutuksia, rentoa yhdessäoloa 
ja huikeita elämyksiä. Jokaiselle ikäryhmälle on 
suunniteltu omaa ohjelmaa ja tarjolla on niin 
koulutuksia kuin työpajojakin. Tietysti aikaa jää 

myös lentopallon pelaamiselle, uimiselle ja ke-
sästä nauttimiselle. 

Ilmoittautuminen alkaa alkuvuodesta, mutta 
leirin ajankohta kannattaa merkitä jo nyt ka-
lenteriin. Lisätietoja: RedNet / Kesäpäivät 2018. 
Samasta osoitteesta löydät myös tiedot, mi-
ten pääset mukaan suunnittelemaan ja järjestä-
mään tapahtumaa.

Ensiapukoulutus InAction!  
tulee yläkouluihin
Yläkoulua käyvät nuoret kohtaavat kotona, 
koulussa ja vapaa-ajalla jatkuvasti tilanteita, 
joissa ensiaputaidot ja rohkeus auttaa olisivat 
tarpeen. Punainen Risti järjestää kouluissa ylä-



25

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Aineistoryhmä, aineistot@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Sirpa Lehtimäki  Taitto: Sirpa Lehtimäki, sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus. 
Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suo-
jamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, 
joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitse-
miseen 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

Nähdään toisemme  
– ystävänpäivänä ja joka päivä
Ystävänpäivää on vietetty Suomessa jo 30 ker-
taa. Muistan kouluajoilta, kun päivä tuli maal-
le muutaman vuoden myöhässä ja miten kor-
tit vaihtoivat omistajaa ja rusettiluistelu tarjosi 
jännittäviä hetkiä. Vasta paljon myöhemmin 
sain tietää, että juuri Punainen Risti toi päivän 
Suomeen. Jo ennen sitä monesti ihmettelin, 
miksi Suomessa ystävyys on pääroolissa eikä 
ystävänpäivää vietetä rakastavaisten päivänä, 
kuten muualla.

Ystävänpäivänä muistamme heitä, joilla ystäviä 
ei ole. Yksinäisyyttä kokee ajoittain joka viides 
suomalainen. Yksinäisyys on ahdistava kieltei-
nen tunnetila. Se ei ole vapaaehtoista, positii-
vista yksinoloa. Yksinäisyys voi olla pinnallis-
tenkin sosiaalisten suhteiden puuttumista tai 
kokemusta siitä, ettei ole ketään läheistä, joka 
ymmärtää.

Punaisen Ristin ystävätoiminnalla on lievitet-
ty yksinäisyyttä kohta 60 vuotta. Vapaaehtoi-
nen ystävä voi tarjota merkityksellisen ihmis-
suhteen. Seniorikerhoissa, palvelutaloissa ja 
vastaanottokeskuksissa ystävät mahdollistavat 
yhdessäolon isommalla porukalla ja tukevat ih-
missuhteiden syntymistä.

Ystävänpäivä on oiva tilaisuus tuoda yhteen ih-
misiä erilaisista elämänpiireistä. Ystävänpäivän 
tapahtumiin on helppo tulla mukaan, löytää 
oma vapaaehtoinen ystävä tai ryhtyä itse ys-
täväksi. Osastot ja vapaaehtoisten ryhmät voi-
vat parhaimmillaan tarjota turvallisen yhteisön 
niin merkitystä elämäänsä etsivälle kuin toisten 
seuraa kaipaavalle. Kutsukaa rohkeasti uusia 
ihmisiä järjestelyihin ja mainostakaa tulevia ys-
täväkursseja. Tehokkain tapa hankkia uusia va-
paaehtoisia on henkilökohtainen pyytäminen.

Ystävätoimintaan osallistumisen lisäksi jokai-
nen voi vaikuttaa yksinäisyyden, uuden kan-
sansairautemme, vähentämiseen. Yksinäinen 
ihminen kokee itsensä usein näkymättömäksi. 
Näkymättömyyden voi poistaa pienellä, mutta 
merkityksellisellä teolla: huomaamalla. Yksinäi-
syys ympärillämme vähenee tavallisilla teoilla, 
tervehtimisellä, hymyilemisellä ja oven avaami-
sella. 

Jokainen osasto ja vapaaehtoinen, joka on mu-
kana ystävätoiminnassa tai osallistuu ystä-
vänpäivän tapahtumiin on järjestöllemme ää-
rimmäisen tärkeä. Arkisten tekojen lisäksi 
tarvitaan yhteisiä ponnisteluja ja suunnittelua. 
Niissä teitä osastojen vapaaehtoisia ja vastuu-
henkilöitä tarvitaan. Iloa ja voimia teille!
Tehdään ystävänpäivästä ja kaikista muistakin 
päivistä yhdessä huomaamisen ja välittämisen 
päiviä. Nähdään – toisemme.
 

Maaret Alaranta
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 

 Jarkko
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Yleiskokouksen ponsiesityksessä tiivis-
tyi terveyden edistämisen ohjelman tarve. 
Ponnessa todettiin, että ”Punaisen Ristin 
tulee ottaa aktiivinen rooli terveyden edis-
tämisessä terveyspisteiden kannalta.  Pe-
rustetaan uusia terveyspisteitä ja vahvis-
tetaan jo olemassa olevia” 

Juuri näin on tarkoitus tehdä. Terveyttä ja hy-
vinvointia tukevan vapaaehtoistoiminnan mer-
kitys kasvaa myös tulevan sote- ja maakunta-
uudistuksen myötä ja Punaisen Ristin terveyden 
edistämisen työtä tarvitaan. 

TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA KÄYNNISTYY 1.1.2018

Terveyden edistämistä ja osaamista 
vahvistetaan
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Punaisen Ristin Nokian terveyspiste tarjoaa maksutonta terveysapua ja on ihmisten kohtaamispaikka. 
Eläkkeellä oleva terveydenhoitaja Kati Kronqvist mittaa verenpainetta.

Mitä vahvistaminen käytännössä 
tarkoittaa?
Terveyden edistämisen ohjelma kartoittaa ole-
massa olevan toiminnan ja kokoaa terveyden 
edistämisen ohjelmat (päihde-, hiv/seksuaali-
terveystyö, terveyspistetoiminta ja tapaturmien 
ehkäisy) yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi val-
takunnan ja piirien koordinaatiota sekä vapaa-
ehtoisille suunnattua koulutusta vahvistetaan. 

Ohjelman toivotaan tukevan entistä parem-
min paikallista matalan kynnyksen – tai jopa 
kynnyksetöntä – toimintaa, jota syntyy alueen 
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TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA KÄYNNISTYY 1.1.2018

Auta heidät takaisin jaloilleen 
-kampanja on alkanut 

Terveyden edistämisen ohjelman avulla

• tuodaan SPR:n terveyden edistämisen 
toimintaa tunnetuksi.

• lisätään ja syvennetään vapaaehtoisten 
osaamista. 

• saadaan lisää vapaaehtoisia.

• lisätään mm. terveyspistetoimintaa

• lisätään vapaaehtoisten medianluku- ja 
digitaitoja. 

• vietetään vuosittain 7.4. Maailman ter-
veyspäivää

tarpeesta. Näin helpotetaan esimerkiksi ter-
veyspisteen perustamista, tapaturmainfon pi-
tämistä, terveellisistä elintavoista kertomista ja 
palveluneuvontaa. Kaikkea tätä ja paljon muuta 
voi terveyden edistämisen vapaaehtoinen teh-
dä. Myös festivaalityö ja seksuaaliterveysneu-
vonta ovat osa terveyden edistämistä.

Punaiselle Ristille terveyden edistäminen on 
osallisuutta, yhteisöön kuulumista ja ihmisten 
kohtaamista. Kun ihmisiä kohdataan, voidaan 
antaa neuvoa ja opastusta itsestään huolehti-
miseen ja siihen, mistä voisi hakea tarvittavia 
palveluita.

Ohjelma käynnistyy kysymyksellä: On-
ko Terveyspiste hyvä nimi vai tulisiko si-
tä muuttaa? Käy vastaamassa osoitteessa: 
https://www.punainenristi.fi/yhteystiedon-
aihe/terveyden-edistaminen

Kysymyslinkki lähetetään terveyden edis-
tämisen toiminnassa oleville vapaaehtoisil-
le. Vastausaikaa on helmikuun puoliväliin 
15.2. saakka. Vastaajien kesken arvotaan 
kolme lämpötyynyä. 

Lisätietoja: Terveyden edistämisen koordi-
naattori Mia-Veera Koivisto, p. 020 701 2174

Vaarallisten aseiden saastuttamilla alueilla elää 
Syyriassa miljoonia ihmisiä, joille miinat, pom-
mit ja räjähteet ovat jokapäiväinen uhka. Suu-
ri osa vammautuneista on lapsia ja nuoria. Ter-
veydenhuolto on pitkään jatkuneen sodan 
seurauksena romahtanut. Pulaa on lääkkeistä, 
hoitolaitteista sekä hoitohenkilökunnasta. 

Lahjoittajien tuella kuntoutuskeskusten asiak-
kaat saavat fysioterapiaa, proteeseja, apuvä-
lineitä ja henkistä tukea. Tavoitteena on, että 
kuntoutujat voivat palata normaaliin elämään. 
Lapset saavat mahdollisuuden leikkiin, koulun-
käyntiin ja liikkumiseen kodin ulkopuolella ja ai-
kuiset pääsevät mukaan työelämään. 

Osastot voivat osallistua kampanjaan perusta-
malla sähköisen lippaan. Omapunainenristi.fi-si-
vulta löytyvää lipasta on helppo jakaa mm. Fa-
cebookissa tai sähköpostitse. Kampanjan on 
tarkoitus jatkua useamman vuoden ajan. 
Auta heidät takaisin jaloilleen -kampanja toi-
mii myös koulujen Lukukuu-kampanjan ja päi-
vätyökeräyksen kohteena. Kampajaa varten on 

olemassa A3-juliste ja lahjoitusesite, jotka on 
pakattu 20 kappaleen nippuihin.  Kampanjan 
materiaalit ovat osastojen, koulujen ja yksityis-
henkilöiden tilattavissa verkkokaupasta. 

Lisätietoa kampanjasta löytyy kampanjasivulta 
punainenristi.fi/syyria.
 
Lisätietoja: Varainhankinnan suunnittelija  
Jessica von Bonsdorff, p. 020 701 2032

Auta heidät 

takaisin 

jaloilleen

SYYRIAN SOTA on yksi aikamme suurimmista humanitäärisistä 

kriiseistä. Punainen Risti tarjoaa apua Aleppon ja Damaskoksen 

kuntoutuskeskuksissa. Lahjoittajien tuella vammautuneet saavat 

fysioterapiaa, proteeseja, apuvälineitä sekä psykologista tukea.

SINUN LAHJOITUKSESI avulla lapset ja aikuiset voivat löytää 

oman roolinsa yhteiskunnassa ja saavat mahdollisuuden 

työhön, leikkiin ja liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Punainenristi
.fi/syyria

Auta heidät 

takaisin jaloilleen

SYYRIAN SOTA on yksi aikamme suurimmista 

humanitäärisistä kriiseistä. Vammautuneita 

henkilöitä on jo lähes kolme miljoonaa. 

Punainen Risti tarjoaa apua Aleppon ja 

Damaskoksen kuntoutuskeskuksissa: 

lahjoittajien tuella klinikoilla on mahdollisuus 

tarjota fysioterapiaa, proteeseja, apuvälineitä 

sekä psykologista tukea.

SINUN LAHJOITUKSESI avulla lapset ja aikuiset 

voivat löytää oman roolinsa yhteiskunnassa 

ja saavat mahdollisuuden työhön, leikkiin ja 

liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Lahjoita osoitteessa

Punainenristi.fi/syyria
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VAPAAEHTOISRISTEILY JA KOULUTUKSET 

Olethan auttamattomasti ulapalla?
Ethän jää rannalle tällä kertaa? Paina päi-
vämäärä mieleesi ja lähde mukaan syysris-
teilylle muiden Punaisen Ristin vapaaeh-
toisten kanssa. 

Voit olla avainvapaaehtoinen, luottamushenkilö, 
ihan uusi noviisi tai kolmikymmenvuotisen kah-
vinkeittäjäpestin läpikäynyt pantteri. Olet lämpi-
mästi tervetullut mukaan vaihtamaan ajatuksia, 
oppimaan, innostumaan ja solmimaan uusia tut-
tavuuksia. Ulapalla meitä kuljettaa vapaaehtois-
ten hyvinvointi ja vapaaehtoisjohtaminen. Tar-
kempi ohjelma paljastuu kevään kuluessa, mutta 
jos haluat, voit yhä vaikuttaa siihen vastaamal-
la kyselyyn risteilyn sivulla rednet.punainenris-
ti.fi/ulapalla

Lähtö on Helsingistä perjantaina 9.11. klo 11. ja  
paluu sunnuntaina 11.11. klo 10.30. Laita jo nyt  
päivämäärä kalenteriin! Ilmoittautumislinkki au-
keaa toukokuussa osoitteessa rednet.punai-
nenristi.fi/Ulapalla. Samasta osoitteesta löydät 
tarkempaa tietoa risteilystä, hyteistä ja kevään ku-
luessa myös koulutuksen sisällöistä.

Risteilyn esimerkkihintoja aikaiselle 
ilmoittautujalle (ennen 1.8.2018):
• Kahden hengen A-hytissä 210€
• Kahden hengen Promenade-hytissä 205€
• Kahden hengen B-hytissä 185€
• Neljän hengen B-hytissä 150€ 

Hintaan sisältyy kaksi aamiaista, kaksi buffet-illal-
lista sekä kahvibuffet perjantaina ja lauantaina.
Hinnat nousevat elokuun alun jälkeen 20€! 
Sitovat ilmoittautumiset risteilylle sunnun-
taihin 16.9.2018 mennessä.

Jarkko
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Kaikki uudet ja vanhat vapaaehtoiskoulutta-
jat ovat tervetulleita Kouluttajapäiville hotel-
li Laajavuoreen Jyväskylään 20.–21.1.2018. Oh-
jelmassa on oman koulutuslinjan sisältöjen 
päivitystä ja laaja kattaus erilaisia kouluttajatai-
toja ylläpitäviä sekä lisääviä osioita. Tarjolla on 

myös tietoa vapaaehtoisten koulutusjärjestel-
män kehittämistyön etenemisestä ja pääsemme 
ensimmäisinä testaamaan uusia, kaikille vapaa-
ehtoisille yhteisiä koulutusmoduuleja. Ilmoit-
tautumislinkki, tarkemmat tiedot ja päivien oh-
jelma: RedNet / Vapaaehtoiskouluttajat 

Ensiapu-, nuoriso-, 
monikulttuurisuus, IHL- ja muut 
ryhmätoimijat huomio!

Opintokeskus Sivis tukee jäsenjärjestöjensä ja 
niiden yhdistysten opintoryhmien toimintaa ta-
loudellisesti. Vertaisopintoryhmässä opitaan 
yhdessä vertaisten kanssa. Opiskelu voi olla 
tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, 
osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn yllä-
pitämistä toisten kanssa. Tärkeää on kokemus-
ten ja näkemysten jakaminen. Opiskeluaihe, ta-
voitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. 

Tuen saaminen edellyttää, että opintoryhmän 
opiskelusta on aiheutunut kuluja. Tuki makse-
taan yhdistyksen Sivisverkkoon ilmoitetulle tilil-
le. Taloudellinen tuki on enintään 3 euroa/oppi-
tunti. Lue lisää www.ok-sivis.fi

Tervetuloa Kouluttajapäiville Jyväskylään 
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LYHYESTI

Puikot heilumaan 
hyvän asian vuoksi! 

Vielä ehtii osallistua hauskaan neulontakilpai-
luun, missä valttia on nopeus, luovuus ja kau-
neus. Osallistujat neulovat kilpailun aikana 
seitsemän paria sukkia tunnettujen neuloji-
en antamien ohjeiden mukaan. Kilpailussa on 
jo mukana noin 1 300 osallistujaa ja mukaan 
voi tulla helmikuun loppuun saakka. Kilpailun 
tuotto menee Punaisen Ristin terveyshankkee-
seen Keniassa. Hankeen avulla lisätään eten-
kin naisten terveystietoa Pohjois-Kenian köy-
hissä kylissä. Lue lisää kisasta ja tule mukaan: 
www.sukkafinlandia.fi

Sovelluksella voi lahjoittaa ja 
vähentää ruokahävikkiä 

NeighbourFood-sovelluksessa yhdistyvät jaka-
mistalouden periaatteet ja lahjoittaminen. So-
velluksen avulla kuka tahansa voi laittaa yli-
määräiseksi jääneen ruoka-annoksen myyntiin 
ja ostaa lähellä olevia annoksia.  Ruoka-annok-
sesta napataan kuva ja sille määritetään hin-
ta. Parilla klikkauksella se on myynnissä Neigh-
bourFood-sovelluksessa ja lähistöllä oleva 
nälkäinen voi paikantaa sovelluksesta sopivan 
ruoka-annoksen. Annoksen hinta ohjautuu yllä-
pitokulujen jälkeen Suomen Punaisen Ristin ka-
tastrofirahastoon. Sovellus on saatavana sekä 
Androidille että iPhonelle. 

Sydäniskuri on helppo käyttää, 
mutta vaikea löytää 

Kansalaisten käyttöön tarkoitettuja sydänisku-
reita eli defibrillaattoreita on Suomessa vähin-
tään pari tuhatta, mutta suurimman osan sijain-
tia ei tiedetä. Iskureiden paikkatietoja kerätään 
kansalliseen rekisteriin, josta vastaavat Suomen 
Punaisen Ristin lisäksi Suomen Elvytysneuvos-
to ja Suomen Sydänliitto. Laitteen rekisteröi sen 
haltija. Rekisteri on osoitteessa defi.fi.

Pyöreitä vuosia tärkeän työn parissa 

Punaisen Ristin hiv- ja seksuaaliterveystyön 
ohjelma on 30-vuotias. Toiminta alkoi vuon-
na 1988 aids-projektin muodossa ja RAY-rahoi-
tuksen turvin. Alussa toiminnan tavoitteena oli 
kouluttaa Punaisen Ristin toimijat antamaan 
terveysvalistusta ja jakamaan tietoutta hiv-in-
fektiosta ympäri maata.

Vuonna 1988 käynnistyi myös Punaisen Ristin 
valtakunnallinen hiv-puhelinneuvontatoiminta, 

joka jatkuu edelleen. Vuosien varrella toiminta 
on laajentunut hiv-työstä seksuaaliterveystyö-
hön erityisesti nuorten, matkailijoiden sekä hiv-
tartuntaa pelkäävien parissa.

Vuoden 2018 aikana juhlitaan 30-vuotista tai-
valta usean eri tapahtuman muodossa. Vuosi 
huipentuu loppuvuodesta järjestettävään juhla-
seminaariin. Seuraa ilmoituksia: https://www.
punainenristi.fi/tule-mukaan/hiv-tyohon 
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TAPAHTUMAKALENTERI

Tammikuu 
9.1.  Järjestötiedotteen 1/2018 materiaali 
 piiritoimistoon
11.-13.1. EA 1 kurssi ensiapuryhmäläisille
17.1. Ystäväkurssi
vko 3 Järjestötiedote 1/2018 ilmestyy
19.1. Huudin 1-vuotissyntymäpäiväjuhla
(20.-21.1. Valtakunnalliset kouluttajapäivät)
23.1. Osastojen puheenjohtajien  
 seutukunnallinen valmiuskokous
24.1. SPR-info monikultt.toiminnasta
26.-27.1. Vapepa valmiusavaus, Vapepa- 
 maakuntatyöryhmä
27.1. Lippu korkealle! – Jäsenestä  
 luottamushenkilöksi-kurssi
31.1. Ansiomerkkien haku päättyy
 
Helmikuu 
1.2. Piirin hallitus
8.2. Yhteisen lipun alla - SPR-info
10.2. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 1
11.2. 112-päivä
13.2. Nettisivut ja RedNet
14.2. Ystävänpäivä
17.2. Kouluvierailijakoulutus, Turku
21.2. Ystäväkurssi
26.2. Valmiuskouluttajailta
26.2. SPR-info monikultt.toiminnasta
28.2.-3.3. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, 
  osa III
 
Maaliskuu 
1.-2.3. Omaishoitajien hyvinvointipäivät  
 (VS piiri)
3.3. Ensihuollon peruskurssi, Salo
3.3. Henkisen tuen hälytysryhmien harj.
5.3. Aluetärskyt
5.-12.3. Ystävätoiminnan peruskurssi, Pöytyä
9.-10.3 Henkisen tuen kurssi
10.2. Ystävätoimijoiden, -välittäjien ja 
 -kouluttajien koulutus
9.-11.3. Vapepa-johtajakurssi 
 (yt. kt & Satakunta)
15.3. Ystäväkurssi
17.-18.3. Joukkueenjohtajakurssi (Öljyn-
 torjuntahanke)
17.-18.3. Promo-kurssi, yhteinen osa
19.–25.3. Rasisminvastainen toimintaviikko
20.3. Vapepa maakuntatoimikunta
22.3. Piirin hallitus
23.3. Järjestötiedotteen 2/2018 materiaali  
 piiritoimistoon

27.3. SPR-info monikultt.toiminnasta
28.3. Yhteisen lipun alla - SPR-info

Huhtikuu 
vko 14 Järjestötiedote 2/2017 ilmestyy
7.-8.4. Lounaisrannikon Vapepa-seminaari
7.4. Maailman terveyspäivä
12.4. Nettisivut ja RedNet
13.4. Tapaturmapäivä
14.4. Valmiuden täydennyskoulutuspäivä
14.4. Toiminnantarkastajien koulutus
17.4. Ystäväkurssi
21.4. Piirin vuosikokous, Kaarina
23.4. SPR-info monikultt.toiminnasta
28.4. Ensihuollon peruskurssi
 
Toukokuu 
4.-5.5. Piirin hallituksen kehittämisseminaari
5.-6.5. Varhaisen puuttumisen kurssi 
 (VarPu-kurssi)
7.5. Ystäväkurssi
7.-13.5. Punaisen Ristin viikko
8.5. Yhteisen lipun alla - SPR-info
16.5. Vapepa-maakuntatyöryhmä
22.5. SPR-info monikultt.toiminnasta

Kesäkuu 
15.-17.6. Ensiavun SM-kilpailut, Turku
20.6. Maailman pakolaispäivä
20.6.-5.8. Caritas-ensivaste päivystää  
 saaristomerellä yt. Meripelastajat
 
Heinäkuu 
 Kesäkumikampanja
13.7. Tapaturmapäivä

Tapahtumakalenteri 
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 1/2018

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 matka-
puhelimesta 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 / 2018 ilmestyy viikolla 14.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 23.3.2018.

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                                  040 546 6440 
projektikoordinaattori
Lehtimäki Sirpa         020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö
Nyholm Jaana            020 701 2413 / 040 143 6766
taloussihteeri                                     
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
Rintasaari Sirpa         020 701 2411 / 0400 658 570
talous- ja hallintopäällikkö
Rosenqvist Miia            020 701 2431 / 0405323808
pluspistevastaava
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

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.fo                  02 276 4111
Sikiö Jaana      0400  907 964
vastaanottokeskuksen johtaja 

Nurmi Heimo             0400 907 958
apulaisjohtaja, Pansio
Hyyti-Suojanen Kaisa         040 534 8812
apulaisjohtaja, Punkalaidun
Nikander Marita           040 552 1418
apulaisjohtaja, Halikko 

ENSIAPUKOULUTUS
www.ensiapukoulutus.fi                     020 701 2376
Riikonen Petri      020 701 2414 / 040 731 3575
kurssisihteeri
Lehtonen Kati 020 701 2415 / 0400 486 337
ensiapukouluttaja
Männistö Matti 020 701 2417 / 043 820 0646
ensiapukouluttaja

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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* Aids-päivänä jaettiin Turussa tietoa ja glögiä kaupunkilaisille.
* Ensiavun SM-kilpailujen avajaisissa Rovaniemellä v. 2015 oli hyvä meininki Ounasvaaran laella. Kesäkuussa 2018 
kilpailut järjestetään Turun keskustassa. Olethan mukana luomassa upeaa tapahtumaa!


