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Jolla on antavassa kädessään.... 
sille annetaan

PÄÄKIRJOITUS 18.1.2019

Vuodenvaihteeseen kuuluu lupaukset ja spe-
kulointi siitä pystytäänkö ne pitämään. 

Kuulemma vain 5 % laihduttajista pääsee ja 
pysyy tavoitepainossaan. Kuntosaleilla on al-
kuvuodesta taas ruuhkaa mutta kummasti 
ne hiljenee kevään edetessä. Salilla meuhaa 
myös Pauli, saa nähdä miten käy.

Vuodenvaihteessa kuulee myös viisauksia. 
Yksi niistä liittyi rahaan. Yhdessä palaverissa 
muuan ikätoveri loihi lausumaan, että …se 
kaveri taitaa olla niin köyhä, ettei hänellä ole 
muuta kuin rahaa. Hän kertoi siteeraavansa 
Cheekin laulua. En ole tsekannut, mutta tar-
kistakaa. 

Tuohon rahan riittämättömyyteen törmää 
monesti raharikkaiden kanssa. ”Rahan puu-
te” ei ole tietenkään puheissa vaan se tulee 
esille asenteessa. Ollaan huolissaan siitä että 
kerätty varallisuus ja omaisuus jotenkin ka-
toaa. Siinä menee silloin kaikki.

Olen seurannut kotikonnuilla Naantali/Raisio-
akselilla keskustelua mielenterveys- ja päih-
dekuntoutujille suunnitelluista tukiasunnoista 
ja ryhmäkodista. 

Alueen asukkaiden ankaran arvostelun seu-
rauksena kaupunki päätti etsiä kuntoutujia 
varten tontin toisaalta. ”Ei meidän takapihal-
le”; arvostettuna pidetyn alueen asuntojen 
arvo laskee ja lapsia ei uskalla päästää ulos 
yksin, argumentoitiin.

Siis etsitään tontti toisaalta, syrjästä tai siel-
tä missä ei ole ankaraa vastustusta. 

Kymmeniä vuosia sitten Helsingin Meilahden 
kirkossa kuuntelin Ilmo Launiksen saarnaa.
Hän luki: ”Sille, jolla on, annetaan, sillä jol-
la ei ole, otetaan pois sekin mitä sillä on”??? 
Väärä käännös sanoi Launis ja jatkoi: ” sillä 
jolla on antavassa kädessään, annetaan….”

On etuoikeutettua kuulua Punaisen Ristin 
joukkueeseen myös alkaneena vuonna 2019. 
Tässä porukassa annetaan rahaa ja aikaa. 
Tässä porukassa näkee omastaan luopumi-
sen siunauksen. Sen kokee merkityksellises-
tä elämästä tyydytystä saaneiden ystävien 
kohtaamisissa.

Pauli Heikkinen



4

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Rasisminvastaisen viikon  
suunnittelu

Valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa 
vietetään 18.-24.3.2019. Viikolla halutaan 
vaikuttaa siihen, että kaikilla on tasa-arvoi-
set mahdollisuudet olla osana suomalaista 
yhteiskuntaa niin yksilönä kuin erilaisten yh-
teisöjen jäsenenä ja toimijana. 

Rasisminvastainen viikko on yksi SPR:n val-
takunnallisista kampanjoista. Viikolla SPR 
toimii osastojensa voimin ja haastaa myös 
yksittäisiä ihmisiä, järjestöjä, viranomaisia, 
kouluja, oppilaitoksia, erilaisia yhteisöjä ja 
urheiluseuroja mukaan kaikkien yhteiseen 
rasisminvastaiseen kampanjaan. 

Tänä vuonna järjestetään kaksi yhteistä 
suunnitteluiltaa: 
- Uudessakaupungissa 6.2.2019 
- Salossa 7.2.2019 

Illoissa on mukana ideoimassa kampanjaa 
myös SPR:n keskustoimiston rasisminvastai-
sen työn suunnittelija, Janette Grönfors. 

Tarkemmat ajat ja kokoontumispaikat löyty-
vät ilmoittautumislinkin takaa. Ilmoittaudu 
mukaan viimeistään 31.1. osoitteessa www.
lyyti.in/rasisminvastaisen_viikon_ideointi

Tervetuloa vaihtamaan ajatuksia  
kahvin ääressä! 

Kummitapaamiset /  
aluetärskyt 28.1.2019 

Kummitapaamiset järjestetään sa-
manaikaisesti kaikilla alueilla 
28.1.2019 klo 18 – tervetuloa osasto-
jen kaikki vapaaehtoiset! 
 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 
22.1.2019 tästä linkistä: 
www.lyyti.in/aluetarskyt_2019   
Paikat ja osoitteet löytyvät linkistä.
 
Tapaamisten järjestäjäosastot: 
• Itäinen alue: Paimion osasto 
• Loimaan alue: Auran osasto
• Läntinen alue: Karjalan osasto
• Salon alue: Halikon osasto
• Turun alue: Maaria-Paattisten 

osasto
• Vakka-Suomi: Vehmaan osasto

Kummitapaamisissa ovat mukana alu-
een osastokummit.
 
Lämpimästi tervetuloa!

Yhden illan mittaisia Oma Punainen Risti 
-koulutuksia järjestetään Turussa seuraavas-
ti, koulutusaika on klo 17-20.00:
 * torstai 14.3.2019
 * torstai 25.4.2019

Koulutuspaikkana on SPR VS piiri. Ilmoittau-
du mukaan koulutukseen osoitteessa: 
www.lyyti.in/OmaPunainenRisti_VS

Mikäli toivot Oma Punainen Risti -koulutusta 
omalle seutukunnallesi tai omaan osastoo-
si, ota yhteyttä piirin Sirpaan (sirpa.lehtima-
ki@redcross.fi) tai Tuijaan (tuija.hongisto@
redcross.fi)

Ota mielellään oma kone mukaan koulutuk-
seen, jotta voit aloittaa harjoittelun jo heti 
koulutuksen yhteydessä.

Tervetuloa!

Oma Punainen Risti -koulutukset 
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Lippu korkealle!
- Jäsenestä luottamushenkilöksi 

Punaisen Ristin Lippu korkealle! -kurssi jär-
jestetään lauantaina 2.2.2019 Turussa.

Lippu korkealle –kurssilla paneudutaan osas-
ton luottamushenkilöiden rooleihin ja tehtä-
viin. Päivän tavoitteena on lyhyen Punaisen 
Ristin esittelyn jälkeen käydä läpi osaston 
hallituksen tehtäviä ja osaston toimintaa. 

Koulutus on tarkoitettu niin osastojen uusille 
kuin jo pidempäänkin toiminnassa mukana 
olleille luottamushenkilöille ja ryhmien vetä-
jille.

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

Päivän ohjelma:
9.30 -  Aamukahvia tarjolla
10.00  Tervetuloa
 Osaston hallituksen tehtävät, 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!

Koulutukseen mahtuu 30 osallistujaa, ja kou-
lutus on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu 
viimeistään 25.1.2019 tästä linkistä: 
www.lyyti.in/Lippu_korkealle2019

Tervetuloa!

Yhteistyössä Opintokeskus Sivis.

Vapaaehtoiskouluttajien 
tapaaminen 25.2.2019 
 
Tervetuloa kaikki Varsinais-Suomen piirin va-
paaehtoiskouluttajat mukaan yhteiseen kou-
lutusiltaan / tapaamiseen, joka pidetään 
maanantaina 25.2.2019 klo 17 alkaen Panimo-
ravintola Koulun 2. kerroksen luokassa. 

Koulutusilta on tarkoitettu kaikille koulutta-
jille: järjestö, sosiaalipalvelu, henkinen tuki, 
IHL, monikulttuurisuus, nuoriso, päihdetyö, en-
siapuryhmät sekä valmiuskouluttajat (myös 
muut Vapepa-järjestöt).  
Olette kaikki lämpimästi tervetulleita!

Kouluttajatapaamisen ohjelma:
16.45  Kahvia tarjolla
17.00 Miten järjestän innostavan koulutuksen  
  Mikko Sipilä
 Onko koulutuksissa osallistujia, miten 
 koulutuksia kannattaa markkinoida?  
  Marianne Holmström
 Ajankohtaiset asiat mm. 
 koulutusuudistus
19.30 Ruokailu
21.00 Koulutusilta päättyy

Ilmoittaudu mukaan viimeistään keskiviikkona 
20.2.2019 tämän linkin kautta:    
www.lyyti.in/VSkouluttajatapaaminen2019 
                           
Tervetuloa!

B
enjam

in S
uom

ela
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Ensiapukurssi EA 3®
Harjoituspainotteinen koulutus
Koulutuksen tavoite:
Kurssin tavoitteena on täydentää ja syven-
tää ensiavun perus- ja jatkokoulutuksessa 
opittuja ensiaputietoja ja –taitoja, sekä mo-
tivoida ja antaa valmiuksia toimintaan en-
siapuryhmässä ja tarvittaessa yhteistyöhön 
viranomaisten kanssa. Opetuksen pääpaino 
on käytännön harjoittelussa ja ryhmätyös-
kentelyssä. Punaisen Ristin ideologia huomi-
oidaan kaikessa opetuksessa.

Hinta: 
Ensiapuryhmille 380 euroa/hlö ja muille 550 
euroa/hlö sisältäen koulutuksen materiaalei-
neen, majoituksen ja ruokailun.

Järjestäjä: 
Suomen Punainen Risti Satakunnan ja Varsi-
nais-Suomen piirit yhteistyössä

Ilmoittautuminen: 
Ilmoittautumiset kurssille 3.3.2019 mennessä 
seuraavasta linkistä: 
www.lyyti.in/EA3_2019

Lisätietoja kurssista:
- Minna Rautanen / minna.rautanen@
redcross.fi 
- Tiina Hiidenoja-Siren / 
tiina.hiidenoja-siren@redcross.fi

Aika ja paikka:
Keskiviikko 20.3.2019 (1.osa) klo 17.00-20.30 
ja maanantai 25.3.2019 (2.osa) klo 17.00 – 
20.30. Paikka: Porissa, tarkempi paikka il-
moitetaan myöhemmin

Tai vaihtoisesti
Torstai 4.4.2019 (1.osa) klo 17.00 – 20.30 
ja keskiviikko 10.4.2019 (2.osa) klo 17.00 – 
20.30 Paikka: SPR Varsinais-Suomen piirin 
Koulutuskakkonen, os. Yliopistonkatu 24 A, 
2.krs, Turku.

Leiriosio:
Keskiviikko – lauantai 1.-4.5.2019 (3.osa). 
Aloitus 1.5.2019 klo 12.00 ja lopetus 4.5.2019 
klo 18.00. Paikka: Lehtoniemen leirikeskus, 
Laitila. 

Koulutuksen pituus yhteensä n. 42 tuntia

Koulutuksen kohderyhmä: 
Ensiapuryhmäläiset/työpaikan ensiapuryh-
mäläiset, joilla on suoritettuna EA 2 ja/tai 
ensiapupäivystäjän peruskurssi. Muut alan 
ihmiset, joilla ammattipätevyys tai voimassa 
oleva EA 2.

Pääsyvaatimus: 
• Todistus Punaisen Ristin EA-2-kurssista tai 
Ensiapupäivystäjän peruskurssista.
• 18 v ikä (17 v)
• Normaali fyysinen ja psyykkinen terveys ja 
suuri innostus.

Lämpimästi tervetuloa! 

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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SPR-tour 
- tutustu Punaiseen Ristiin

Piirin järjestökouluttajat järjestävät kevään 
aikana järjestön peruskoulutusten sarjan, jo-
ka on saanut nimekseen ”SPR-tour”. 

Koulutukset sisältävät tiiviin paketin Punai-
sesta Rististä ja järjestön vapaaehtoistoi-
minnasta sekä eri toimintamuodoista. Illan 
aikana on aikaa myös keskustelulle, ideoille 
ja alueen toimintaan liittyville tarpeille.
 
SPR-tour toteutetaan kevään aikana viidel-
lä paikkakunnalla seuraavan aikataulun mu-
kaan, jokaisena iltana koulutusaika on 
klo 17-20:

* Uusikaupunki 23.1.2019, Ystäväntupa,  
   os. Alinenkatu 26, Uusikaupunki
* Aura 13.2.2019, SPR Auran osaston  
   toimitila (OP:n talo), os. Turuntie 2, Aura
* Turku 28.2.2019, SPR VS Koulutustila,  
   os. Yliopistonkatu 24 A, 2.krs, Turku
* Salo 18.3.2019, Aputupa, 
   os. Paasionkatu 6, Salo
* Kaarina-Piikkiö 25.4.2019, Puntari,  
   os. Pyhän Katariinantie 7, Kaarina

Ilmoittaudu koulutuksiin viimeistään neljä 
päivää ennen kutakin koulutusta tästä linkis-
tä: www.lyyti.in/SPRtour  
ilmoittautumiset tarvitaan kahvitarjoilun jär-
jestämiseksi.
 
Tervetuloa kaikki mukaan: nykyiset ja uudet 
hallituksen jäsenet, uudet vastuuvapaaehtoi-
set sekä kaikki kiinnostuneet osaston nykyi-
set ja uudet jäsenet sekä vapaaehtoiset.

Auttaja lähellä sinua.

Ensiapupäivystäjän  
peruskurssi, OSAT 1-3
Kurssin OSA 1 järjestetään lauantaina 
9.2.2019 klo 9 - 17 Kurssi on suunnat-
tu ensiapuryhmien jäsenille. 

Kurssin OSA 2 tapahtuu verkossa.
 
Kurssin OSA 3 koostuu kahdesta illas-
ta ja yhdestä lauantaista seuraavasti:
• ke 13.3. klo 17-20.30
• pe 15.3. klo 17-20.30
• la 16.3. klo 9 - n.17
 
Kurssille osallistuminen edellyttää, et-
tä EA 1 kurssi on suoritettu.
 
Kurssin järjestetään SPR V-S piiri Tu-
russa, Yliopistonkatu 24 A, 2.krs. 
Kurssin kouluttajina toimivat vapaa-
ehtoiset ensiapuryhmätoiminnan kou-
luttajat.

Kurssin hinta 60,00 € sisältää koulu-
tuksen, kahvit ja ensiapupäivystäjän 
kuvallisen kortin.

Ilmoittautumiset 20.1.2019 mennessä 
osoitteessa:  
www.lyyti.in/eapaivystaja_2019

Leena Koskela

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Valmiussuunnittelun työpajat

Alueellisen valmiussuunnittelun seutukunnalliset työpajat järjestetään neljänä samansisältöi-
senä työpajana seuraavan aikataulun mukaisesti.
• 27.2. (ilmoittautuminen 15.2.) Turun seudun osastoille (Turku, läntinen ja itäisen 
• 5.3. (ilmoittautuminen 27.2.) Vakka-Suomen osastoille
• 13.3. (ilmoittautuminen 5.3.) Salon seudun osastoille
• 14.3. (ilmoittautuminen 5.3.) Loimaan seudun osastoille 

Tilaisuudet alkavat klo 17.30 ja päättyvät noin klo 20.00. Ilmoittautumiset:  
www.lyyti.in/valmiustyopajat2019
 
Tilaisuuksiin kutsutaan osastojen puheenjohtajat ja valmiustoiminnan yhteyshenkilöt, sekä 
muita valmiustoiminnasta osastoissa kiinnostuneita henkilöitä.

Työpajoissa käsitellään Punaisen Ristin varautumista auttamistapahtumiin osastoissa ja osas-
tojen välisenä yhteistyönä, sekä työstetään seutukunnallista valmiussuunnitelmaa osastojen 
valmiussuunnitelmien pohjalta (ota osastosi valmiussuunnitelma mukaan työpaja-iltaan). 

Lisätietoja: tommi.virtanen@punainenristi.fi

Lounaisrannikon Vapepa-seminaari 

Vapepa-seminaari järjestetään 30.-31.3. aamulähtö-risteilynä. Lisätietoa, hinnat ja ohjelma, 
joka julkaistaan 28.1., löytyy ilmoittautumislinkin takaa (ilmoittautumiset 15.2. mennessä):  
www.lyyti.in/Lounaisrannikon_Vapepaseminaari2019   
 
Tervetuloa!
 
Lisätietoa: tommi.virtanen@punainenristi.fi

Joonas B
randt

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Koulutus pidetään laskiaistiistaina 5.3.2019 
klo 10-15 Paimion sairaalan tiloissa, os. Alvar 
Aallontie 275, 21540 Preitilä.

Luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia hy-
vinvoinnin ja elämänlaadun vahvistamiseen. 
Luontoon liittyvät aktiviteetit tuovat arkielä-
mään virkistystä ja vaihtelua, jolloin ne koe-
taan usein merkittäväksi, miellyttäväksi sekä 
voimaannuttavaksi. 

Koulutuspäivä antaa vapaaehtoisille tietoa,  
vinkkejä ja valmiuksia luontoympäristön 

hyödyntämiseen mm. ryhmä- ja virkistys-
toiminnassa. Koulutuksessa pääsee myös 
konkreettisesti tekemään tuotteita luonto-
materiaaleista. 

Koulutukset sisältö:
• Luontolähtöinen toiminta yleisesti ja käy-
tännössä.
• Ideoita luonnossa toimiseen ja luonnosta 
saatavien materiaalien hyödyntämiseen.

Perehdytyspäivä on osallistujalle maksuton 
ja siihen kuuluu materiaalit ja tarjoilut. 

Matkakuluista osallistuja vastaa-
vat itse.

Kouluttajina toimivat Sininauha-
liiton Vihreä veräjän Green Care 
-toiminnan kehittäjä Minna Malin 
ja SPR:n Varsinais-Suomen pii-
rin omaishoitajien tukitoiminnan 
suunnittelija Jaana Paasonen.

Ilmoittautumiset 1.3.2019 men-
nessä Lyyti-linkin kautta: 
www.lyyti.in/luontoosaksihyvin-
vointia  
tai jaana.paasonen@redcross.fi  
/ 020 701 2423

Tervetuloa!

Luonto osaksi hyvinvointia 
– koulutus vapaaehtoisille, jotka toimivat omaishoitajien 
ja ikäihmisten kanssa

Palvelupiste on suljettu,  
tuote- ja materiaalitilaukset Punaisen Ristin nettikaupasta

Piirin hallitus on päättänyt, että piirin Palvelupistettä Kristiinankadulla ei enää avata taloyh-
tiön putkisaneerauksen jälkeen, vaan tila vuokrataan eteenpäin.

Osastot tilaavat tarvitsemansa tuotteet sekä kampanjoiden materiaalit verkkokaupan kautta 
osoitteessa: punaisenristinkauppa.fi 

Jokaisella osastolla on oma osastokohtainen tunnus verkkokauppaan. Jos osastosi tunnukset 
eivät toimi tai ne ovat kadonneet, ota yhteyttä piiriin tai osoitteeseen myynti@punainenristi.fi 

Lisätietoja piiritoimistosta: varsinais-suomi@punainenristi.fi / 020 701 2400

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 13.4.2019 

Äänivaltaisten kokousedustajien ilmoittautu-
minen ja kahvitarjoilu klo 9.30 alkaen. 
Kokouksen alussa jaetaan huomionosoituk-
sia.

Vuosikokousasiat

Piirin vuosikokouksessa
- esitetään kokoukselle piirin hallituksen an-
tama piirin edellisen toimintavuoden toimin-
takertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös 
sekä piirin tilintarkastajien antama tilintar-
kastuskertomus 
- päätetään piirin tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
- vahvistetaan piirin hallituksen hyväksymät 
piirin työsuunnitelma ja talousarvio kuluval-
le vuodelle.
- valitaan kahden vuoden toimikaudeksi pii-
rin hallituksen puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja  ja viisi jäsentä erovuoroisten tilalle

Henkilövalinnat vuosikokouksessa 

Vuosikokouksessa 13.4.2019 ovat erovuo-
roisia seuraavat piirin hallituksen jäsenet:
- pj Harri Virta, Kaarina-Piikkiö
- vpj Kati Lehtimäki, Paimio
- Ela Arasola, Vampula* 
- Lasse Heino, Nousiainen
- Kari Nieminen, Raisio
- Matti Rasila, Salo* 
- Juhani Suomi, † 25.11.2018, Pertteli- 
   Kuusjoki 

* Sääntöjen mukaan henkilön on mahdollis-
ta toimia samassa tehtävässä enintään kol-
me peräkkäistä toimikautta. Ela Arasolan ja 
Matti Rasilan toimikaudet ovat nyt täynnä, 
eli heitä ei voi valita uudelleen piirin halli-
tuksen jäseneksi. Muiden osalta toimikaudet 
eivät rajoita uudelleenvalintaa.

Seuraavien piirin hallituksen jäsenten  
toimikausi jatkuu 4/2020 asti:
- Armi-Tuulikki Kraappa, Pyhäranta
- Pekka Paatero, Turku
- Stiina Ratsula, Kaarina-Piikkiö
- Anita Repo, Loimaa
- Tiina Sinokki, Ruissalo

Ehdotukset henkilövalinnoista 15.3.2019  

Vuosikokouksessa 2018 valittu vaalitoimi-
kunta pyytää osastoilta huolellisesti tehtyjä 
ehdotuksia vuosikokouksessa valittavista 
luottamushenkilöistä. 

Ehdotukset tulee toimittaa piiritoimistoon 
viimeistään 15.3.2019 klo 16 mennessä 
joko osoitteeseen SPR Varsinais-Suomen 
piiri / Vaalitoimikunta, Yliopistonkatu 24 A, 
20100 Turku, tai sähköpostitse sirpa.lehti-
maki@redcross.fi

Vaalitoimikunta käsittelee tehdyt ehdotuk-
set ja valmistelee vuosikokoukselle esityk-
sen valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta 
voi asettaa ehdolle myös sellaisia henkilöitä, 
joita osastot eivät ole ehdottaneet.

Virallinen kokouskutsu, vaalitoimikunnan 
ehdotus ja muu kokousmateriaali lähete-
tään osastoille maaliskuun lopulla. 

Ilmoittautuminen

Vuosikokouspäivän aikana on tarjolla oma-
kustanteinen kokouslounas (á 10 e). Kah-
vi- ja lounastarjoilun takia ilmoittautumiset 
viimeistään 5.4.2019 Lyyti-järjestelmän 
kautta osoitteessa 
www.lyyti.in/SPRVS_vuosikokous2019
  
Ilmoita myös mahdolliset ruoka-aineallergi-
at. Ruokailu laskutetaan osastokohtaisesti 
vuosikokouksen jälkeen.

Kaikki jäsenet: lämpimästi tervetuloa!

SPR Varsinais-Suomen piirin 
vuosikokous pidetään
lauantaina 13.4.2019 klo 10  
Salon lukion auditoriossa,  
os. Kaherinkatu 2, Salo 

PIIRIN VUOSIKOKOUS
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Heikki Mäki SPR Loimaan osaston kunniajäseneksi

SPR:n Loimaan osaston syyskokous vahvistin osaston hallituksen päätöksen kutsua pitkäai-
kainen osaston puheenjohtaja Heikki Mäki osaston kunniajäseneksi. 

Heikki on ollut Loimaan osaston ja Varsinais-Suomen piirin keskeisissä luottamustehtävissä 
usean vuosikymmenen ajan. Heikin Punaisen Ristin taival alkoi Koskelta vuonna 1951, jonne 
hänen vanhempansa olivat perustamassa SPR:n osastoa. Seuraavana vuonna nuori ja inno-
kas Heikki-poika vastaanotti maaherra Häröltä jäsenhankintapalkinnon. 

Kuvassa vasemmalta piirin 
toiminnanjohtaja Pauli Heik-
kinen, osaston sihteeri Mikko 
Tammelin, osaston kunnia-
jäsen Heikki Mäki ja syys-
kokousta johtanut Loimaan 
kaupunginjohtaja Jari Rantala.

Huudin 2v-synttärit

Nuorisotalo Huudilla Turun Halisissa juhlittiin 
synttäreitä maanantaina 14.1.2019 pienten 
kanssa, silloin paikalla olivat 7-12-vuotiaat 
nuorisotalon kävijät. 

Huudin virallinen 2-vuotispäivä on 19.1.2019. 
Isojen juhlia vietetään myöhemmin.

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA



12

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Näin se alkoi

SPR Kaarinan-Piikkiön osasto aloitti marras-
kuussa 2017 Hovirinnan koulun kouluruokai-
lusta yli jäävän ruuan jaon kaarinalaisille. 
Kyseessä oli kokeilu, jonka takarajaksi asetet-
tiin lukukauden loppu. Jo ennen lukukauden 
viimeisiä viikkoja totesimme yhdessä jakoon 
osallistuvien vapaaehtoisten, asiakkaiden ja 
Kaarinan kaupungin kanssa, että ruokajakoa 
jatketaan kevätlukukauden alusta. 

Näin se jatkui  

Tammikuussa 2018 toiminta Hovirinnan koulus-
sa jatkuikin jo tottuneesti. 

Osa vapaaehtoisista, jotka asuivat kaupungin 
pohjoisosassa, Littoisissa, ehdottivat toiminnan 
laajentamista Littoisten alueen kouluihin. Risti-
kallion päiväkoti ja Kotimäen yhtenäiskoulu in-
nostuivat asiasta. 

Tammikuun aikana kävimme neuvottelut jär-
jestelyistä, varustimme pisteet ja kutsuimme 
alueen asukkaista lisää vapaaehtoisia. Vapaa-
ehtoisryhmään ilmoittautui alueelta noin 15 
uutta vapaaehtoista. Ryhmän ytimen muodos-
tivat Hovirinnassa kokemuksensa hankkineet. 
Jako näissä pisteissä alkoi hiihtoloman jälkeen 
helmikuussa 2018. Ryhmä pääsi heti hyvään 
alkuun.

Huhtikuun alusta joukkoon liittyi vielä Piikkiön 
yhtenäiskoulu. Myöskin Piikkiön alueelta saim-
me kokoon oman vapaaehtoisten joukon, noin 

15 henkilöä, joka huolehti Piikkiön keskustan 
lähituntumassa olevan koulun ylijäämäruuan 
jaosta. 

Näin mentiin kevätlukukauden loppuun. Poik-
keuksen muodosti Ristikallion päiväkoti, jonka 
jakajaryhmä halusi ehdottomasti jatkaa vie-
lä kesäkuunkin, koska päiväkoti, kouluista poi-
keten oli toiminnassa. Vapaaehtoiset olivat 
havainneet ruokajaon suuren merkityksen asi-
akkaille, jotka tulivat päiväkotia ympäröivältä 
asuinalueelta.

Toiminta jatkui kaikissa neljässä pisteessä tot-
tuneesti syyslukukauden alusta. Vastaanotto 
eri pisteissä oli lämmin, jopa riemukas. 

Tuhansia asiakaskontakteja

Vuodenvaihteen tilastot kertoivat, että vuo-
den aikana asiakaskontakteja oli ollut yhteensä 
noin 7800. Päivittäinen hakijamäärän vaihte-
li eri pisteissä 2 – 35 henkilöön. Vapaaehtoiset 
tapasivat  siis eri jakelupisteissä päivittäin viiti-
senkymmentä ruuanhakijaa.  Vilkkain piste oli 
Hovirinnan koulu ja kävijämäärältään ”hiljai-
sin” Piikkiön piste. Piikkiölle omaleimainen piir-
re oli naapuriapu. Se tarkoittaa sitä, että yksi 
henkilö saattoi oman annoksensa lisäksi vie-
dä annoksen naapurille. Koulu kun on hieman 
vaikeakulkuisessa paikassa esim. apuneuvoja 
käyttävälle henkilölle. 

Kaarinan koulujen ylijäämäruuan jakelu - vuosi 2018

Hovirinnan jakajat merkitsevät vuo-
rojaan yhteisessä tapaaamisessa.
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Paljonko vapaaehtoisia tarvitaan?

Päivittäin eri paikoissa on ”remmissä” yhteen-
sä viisi jakajaa. Pienemmissä pisteissä oli yk-
si vapaaehtoinen/päivä ja Hovirinnassa kaksi. 
Ajankäytöllisesti toimitus on nopea. Itse ruuan 
jakaminen vie aikaa 15 - 20 minuuttia, ei aina 
sitäkään. Valmistelut ja jälkityöt yhteensä noin 
15 min, joten vajaassa tunnissa koko operaatio 
on valmis. Tällä hetkellä vapaaehtoisille jako-
vuoroja tulee keskimäärin 1 – 2 kertaa kahdes-
sa viikossa ja vähemmänkin, oman valinnan 
mukaan. Jotkut haluavat osallistua enemmän 
ja jotkut vähemmän. Toistaiseksi jokaisen pis-
teen toiminta on pyörinyt mukavasti. Kun muu-
tostarpeita on tullut, niiden hoitaminen on 
sujunut mallikkaasti. 

Miten vuorot järjestetään?

Jakajat itse suunnittelevat vuoronsa yhdes-
sä toiminnan vetäjän kanssa. Kokoonnumme 
pisteittäin noin kolme kertaa lukukaudessa, ja 
niiden yhteydessä jokainen vapaaehtoinen va-
litsee taulukosta omat vuoronsa. Olemme ke-
hittäneet tähän aivan oman menetelmän. 
Sähköinen tiedonvälitys auttaa mukaan heidät, 
jotka eivät syystä tai toisesta voi tulla paikalle. 
Jokainen saa yhdessä laaditun vuorotaulukon 
itselleen sähköpostin (tai tarvittaessa tavallisen 
postin) välityksellä. Vuorojen järjestämisen li-
säksi kokoontumisissa keskustellaan esiin tul-
leista kehittämisajatuksista ja ratkotaan eteen 
nousseita ongelmia. 

Kumppanuudet

On ollut mahtavaa huomata, että päivittäisen 
jakotapahtuman merkitys on moniulotteinen. 
Konkreettisin merkitys on tietysti se, että haki-
ja perheineen saa lämpimän aterian ja syötä-
väksi valmistettu ruoka ei päädy biojätteeksi. 
Vuodessa oli vain 16 päivää, jolloin jossakin 
pisteessä ei ollut ruokaa jaettavaksi. Sen lisäk-
si asiakkaista on syntynyt toinen toistaan tu-
keva yhteisö. He tulevat miltei poikkeuksetta 
paikalle hyvissä ajoin ehtiäkseen jutella ruo-
kaa odoteltaessa. Se saattaa jollekin olla päi-
vän mittaan ainoa ihmiskontakti. Lisäksi ruuan 
haku on hyvä syy lähteä liikkeelle ja saada sa-
malla vähän liikuntaa ja raitista ilmaa. Ei huo-
no juttu sekään. 

Yhteistyö koulujen henkilökunnan kanssa on 
toiminut mahtavasti. Ongelmatilanteet on pys-
tytty hoitamaan neuvotellen ja tyytyväisyys 
toimintaan on ollut molemminpuolista. Kun lo-
man jälkeen menin ensimmäiseen jakovuo-
rooni päiväkotiin, joka päivysti koulun loman 
aikana, vastassa oli keittiön esimies, joka tote-
si: ”Ihanaa kun taas olette täällä. Tuntui ihan 
kamalalta kun loman aikana jouduimme heittä-
mään ruokaa roskiin”. 

Marja-Helena Salmio
Kaarinan-Piikkiön osaston puheenjohtaja

Piikkiön ruokajako alkoi 
3.4.2018 (yläkuva).

Kotimäen koulun ruokajako 
alkamassa (alakuva) 
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Juhani Suomi 1946–2018

Meidät tavoitti suru-uutinen marraskuun 
2018 lopussa, SPR Pertteli-Kuusjoen pitkä-
aikainen puheenjohtaja Juhani Suomi oli 
menehtynyt äkillisesti. Vain vajaata kahta 
viikkoa aiemmin olimme valinneet hänet jat-
kamaan puheenjohtajan tehtävää.

Juhani tuli mukaan SPR-toimintaan vaimonsa 
Jaanan innoittamana vuonna 2006. Hän oli 
osaston velvollisuudentuntoinen ja määrätie-
toinen puheenjohtaja 12 vuoden ajan. 

Puheenjohtajan tehtävää toteuttaessaan hän 
toi vahvasti esille arvostuksensa osaston ja 
koko järjestön vapaaehtoistyöhön osallistuvi-
en työpanoksesta. Juhanin kanssa oli helppo 
tehdä yhteistyötä, molemmin puolin vallit-
si luottamus ja avoin ilmapiiri, keskusteluista 
jäi aina aito kuulluksi tulemisen tunne.  

Hän oli pienen osastomme sitkeä puolesta-
puhuja ja toi ylpeänä esille osastomme toi-
mintaa, aina kun siihen oli mahdollisuus. 
Hän piti myös aktiivisesti yllä yhteistyötä jär-
jestön ulkopuolelle, esimerkiksi seurakunnan 
ja partion kanssa.

Juhani oli avoin uudelle, kannusti ja auttoi 
asioiden eteenpäin viemisessä. Hänellä oli 
kyky nähdä uusia mahdollisuuksia ja hyö-
dynnettävää potentiaalia. Tämän kyvyn an-
siosta Pertteli-Kuusjoen osasto sai viriteltyä 
esimerkiksi vuosia tauolla ollutta nuorisotoi-
mintaa uudelleen eloon. 

Pertteli-Kuusjoen osaston puheenjohtajuu-
den lisäksi Juhani oli SPR Varsinais-Suomen 
piirin hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Juhania jäivät omaisten, läheisten ja ystävi-
en lisäksi kaipaamaan lukuisat hänen kans-
saan eri yhteyksissä toimineet, niin SPR 
Pertteli-Kuusjoen osastossa, kuin koko jär-
jestössä.

SPR Pertteli-Kuusjoen osaston puolesta,
Mari Paasikivi

Pauliina S
alonius
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SPR Varsinais-Suomen piirin jäsentilasto 31.12.2018

JÄSENTILASTO 2018
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Uusi nuorisotoiminnan 
suunnittelija Elina Jalonen 

Heippa kaikille, olen Varsinais-Suomen piirin 
uusi nuorisotoiminnan suunnittelija Elina Ja-
lonen.

Uusi vuosi on pyörähtänyt omalta osalta-
ni kovin vauhdikkaasti käyntiin niin uuden 
työnantajan kuin työnkuvankin merkeissä, ja 

olen tästä kovin innoissani. Kalenteri alkaa 
täyttyä, uudet nimet ja kasvot piirtyy pikku-
hiljaa muistiin ja kokonaisuus alkaa hahmot-
tumaan pienistä palasista.

Ammattini ovat sairaanhoitaja, lähihoita-
ja (lapset- ja nuoret) sekä urheiluopistolta 
hankittu liikunnan ammattitutkinto ja perso-
nal trainer. Olen työskennellyt 15 vuotta yk-
sityisellä sektorilla sairaanhoitajana, jonka 
jälkeen siirryin liikunnan- ja terveystiedon 
opettajaksi eri kouluihin. Mukaan mahtuu 
myös perheyrittäjyyttä, vapaaehtoistoimin-
taa, ryhmäliikunnanohjauksia, lastensuojelu-
puolta jne. Olen siis sekatyöläinen ja nautin 
siitä! 

Vapaa-aikaani siivittää perhe-elämä kolmen 
lapsen ja aviomiehen voimin, joten voin lu-
vata, että perhekalenteri on täynnä erinäisiä 
menoja ja harrastuksia. Omaa hyvinvointiani 
huollan Crossfitilla, josta on vuosien saatos-
sa muodostunut erittäin tärkeä harrastus, jo-
pa kilpailemiseen asti.

Tehdään tästä vuodesta antoisa, pidetään yl-
lä hyvä tekemisen meininki ja puhalletaan 
yhteen hiileen Se kantaa pitkälle.

Uusi talous- ja henkilöstö-
suunnittelija Karoliina Kallioinen

Hei! Olen Karoliina Kallioinen, SPR Varsi-
nais-Suomen piirin uusi talous- ja henkilös-
tösuunnittelija. Olen työskennellyt aiemmin 
piirin taloussihteerinä ja nyt palasin lyhyen 
tauon jälkeen uusien, erilaisten haasteiden 
pariin. 

On ollut mukava palata tuttuun työympäris-
töön ja hyvien työkavereiden keskelle. En-
simmäiset työpäivät ovat kuluneet vauhdilla 
ja odotan innolla mitä kaikkea mielenkiin-
toista kevät tuokaan mukanaan! 

Työtehtäviini kuuluvat erilaiset piirin talous- 
ja henkilöstöhallintoon liittyvät asiat, ku-
ten talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu 
sekä henkilöstöhallinnon tietojärjestelmi-
en pääkäyttäjänä toimiminen. Työskentelen 
pääsääntöisesti piirin tukitoimintoihin liitty-
vien asioiden parissa, mutta autan mielelläni 
myös vapaaehtoisia esimerkiksi matkalasku-
asioissa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Mielestäni Punaisella Ristillä työskentely on 

hieno mahdollisuus. Järjestön sisällä työs-
kennellessä olen oppinut paljon uutta Punai-
sen Ristin toiminnasta. En ollut aikaisemmin 
ymmärtänyt kuinka monipuolista toiminta 
on. On hienoa olla osa tätä järjestöä!
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Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

Tammikuu 
21.1. Tervetuloa mukaan SPR:n monikulttuuri
 suustoimintaan -info
21.-28.1. Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus
23.1. Päivystysnäytöt
23.1. SPR-tour - Punainen Risti tutuksi, Uki 
vko 4 Järjestötiedote 1/2019 ilmestyy
25.-26.1. Vapepa valmiusavaus (vapepa-johtajat,  
 ptk-hälyttäjät), maakuntatyör.
28.1. Kummitapaamiset kaikilla alueilla
31.1. Ansiomerkkien haku päättyy
 
Helmikuu 
2.2.  Lippu korkealle! (Jäsenestä luottamus 
 henkilöksi)
2.2. Vapepa-öljyntorjunnan karttaharjoitus
(4.2. Pärjätään yhdessä -loppuseminaari)
5.2. Monikulttuurisuusvapaaehtoisten  
 tapaaminen, Naantali
6.2.  Rasisminvastaisen viikon suunnittelu Uki  
7.2.  Rasisminvastaisen viikon suunnittelu Salo
7.2. Piirin hallitus
(7.-8.2. Ensiapusymposium)
9.2.  Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 1
(9.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus)
9.2. 112-päivän tapahtuma Turussa
11.2. 112-päivä
13.2. SPR-tour - Punainen Risti tutuksi, Aura
14.2. Ystävänpäivä
20.2. Ystäväkurssi, Uusikaupunki
21.2. Ystäväkurssi, Turku 
25.2. Vapaaehtoiskouluttajien ilta, Turku
27.2. Alueellisen valmiussuunnittelun työpaja 
 (pj+va.yh), Turku, itäinen, läntinen
28.2. SPR-tour - Punainen Risti tutuksi, Turku
 
Maaliskuu 
2.3. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku
5.3. Alueellisen valmiussuunnittelun työpaja 
 (pj+va.yh), Vakka-Suomi

5.3. Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus
7.3. Pj-foorumi, Nousiainen
9.3. Ensihuollon peruskurssi, 
12.-18.3. Henkisen tuen peruskurssi, Turku
13.3. Alueellisen valmiussuunnittelun työpaja 
 (pj+va.yh), Salo
13.,15. ja 16.3. Ensiapupäivystäjän perusk. osa 3
14.3. Oma Punainen Risti -koulutus, Turku
14.3. Alueellisen valmiussuunnittelun työpaja 
  (pj+va.yh), Loimaa
16.3. Henkisen tuen jatkokurssi, Salo
 Ht-ryhmien toimintaharjoitus (keväällä)
18.3. Järjestötiedotteen 2/2019 materiaali  
 piiritoimistoon
18.3. SPR-tour - Punainen Risti tutuksi, Salo
18.-24.3. Rasisminvastainen toimintaviikko
21.3. YK:n rasisminvastainen päivä
21.3. Piirin hallitus
(22.-24.3. SPR:n hälytysryhmien seminaari /  
 EA, EHU ja HETU)
25.3. Vapepan maakuntatoimikunta
30.3. Toiminnantarkastajien koulutus, Turku
30.-31.3. Lounaisrannikon Vapepa-seminaari 
 
Huhtikuu 
2.4. Meripelastusharjoitus (rekisteröinti ja  
 huolto), Isokari/Uusikaupunki
2.4. Nuorisotoiminnan vapaaehtoiskoulutus, 
 Turku
vko 14 Järjestötiedote 2/2019 ilmestyy
4.4. EA3-kurssi, osa 1
6.4. Terveyspistevapaaehtoisten koulutus, Tku
7.4. WHO:n maailman terveyspäivä
8.4.  Ystäväkurssi, Turku
3.,11.,14.4. Vapepa partiojohtajakurssi, Turku
10.4. EA3-kurssi, osa 2
 Henkisen tuen jatkokurssi, Turku
(12.-14.4. Valmiuskouluttajien sisältöosa)
13.4. Piirin vuosikokous, Salo
25.4. Oma Punainen Risti -koulutus
25.4. SPR-tour - Punainen Risti tutuksi, Salo
27.4. Keräysjohtajien koulutus
 

Tapahtumakalenteri

TAPAHTUMAKALENTERI
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Ystävänpäivää vietetään helmikuus-
sa perinteisissä merkeissä. Hyvin läpi 
mennyt Nähdään-kampanja kantaa 
edelleen. Kampanjan tavoitteena on 
keskustella yksinäisyyden kokemuksis-
ta ja vaikutuksista, kutsua mukaan  
uusia vapaaehtoisia sekä kertoa toi-
minnastamme ystävää kaipaaville.

Tukea osastojen Nähdään-tapahtumille
Ystävänpäivänä osastot järjestävät tapah-
tumia, joissa esitellään ystävätoimintaa ja 
houkutellaan mukaan uusia ystäviä. Erityi-
sen suosittuja ovat viime vuosina olleet Näh-
dään-kahvilat, joita kannattaa järjestää 
edelleen. Keskustoimisto tukee osaston ta-
pahtumaa enintään 150 eurolla.

Kampanjaan voivat hyvin osallistua myös 
osastot, joilla ei ole ystävätoimintaa. Yksi-
näisyyden vähentämisen viestiä voi välittää 
esimerkiksi somessa keskustoimiston tuotta-
man valmiin materiaalin avulla.

Valtakunnallisesta näkyvyydestä 
pontta paikkakunnan ystävänpäivään
Valtakunnallinen kampanja tuo laajasti nä-
kyvyyttä ystävätoiminnalle. Viime vuonna 
saimme 1200 uutta ystävätoiminnasta kiin-
nostunutta henkilöä jättämään meille yhte-
ystietonsa. 

Uusille innostuneille on tärkeää päästä heti 
mukaan toimintaan ja siksi osaston kannat-

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Nähdään jälleen ystävänpäivänä

taakin järjestää ystäväkurssi heti ystävän-
päivän jälkeen. Kurssia voi markkinoida 
ystävänpäivätapahtumassa.

Nähdään-tapahtuman järjestämisessä 
voi hyödyntää valmiita materiaaleja ja 
ideoita:
• Nähdään-kampanjamateriaalit: julisteet, 

roll upit, muistilaput, esitteet
• Viestintämateriaalit: videot, kuvat, tiedo-

tepohjat, somemateriaalit
• Nähdään-tapahtumamallit ja -ideat

Varmistetaan mukaanpääsy
Uusi sähköinen ystävävälitys on jo hyvin 
käytössä. Sen avulla uudet ystävät pääsevät 
heti mukaan toimintaan. On hyvä, jos kurs-
silla on paikalla ystävävälittäjä, joka auttaa 
profiilin luomisessa Oma Punainen Risti -jär-
jestelmään. Samalla voi sopia vapaaehtoisen 
haastattelun. Tämän jälkeen sähköinen jär-
jestelmä ehdottaa vapaaehtoiselle sopivaa 
ystävää.

Lue lisää: 
RedNet / Ystäväpäivä ja ystävänpäivän 
sähköinen kampanjakirje 

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201

Thom
as B

roum
and
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Ystävätoimintaa jo 60 vuotta  
– yhä ystävää tarvitaan
Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta  
täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Toiminta sai 
alkunsa, kun sotien jälkeen alettiin kiinnit-
tää huomiota ikääntyneisiin, joiden oloissa 
oli parannettavaa. Ensimmäiset ystävätoi-
minnan vapaaehtoiset vierailivat sairaalois-
sa ilahduttamassa pitkäaikaishoidossa olevia 
potilaita. Kun ihmiset myöhemmin muutti-
vat joukolla maalta kaupunkeihin, huomat-
tiin, ettei elintason nousu suojannut ihmisiä 
sosiaalisilta ongelmilta – esimerkiksi yksinäi-
syydeltä. 

Ystävätoimintaa on aina laajennettu sin-
ne, missä on tunnistettu yksinäisyyttä. Niin-
pä viime vuosina ikääntyneiden rinnalle ovat 
nousseet muun muassa omaishoitajat, maa-
han muuttaneet ja yksinäiset nuoret. Vuon-
na 2017 ystävätoiminnassamme oli mukana 
8200 vapaaehtoista, jotka kohtasivat 31 000 
ystävää kaipaavaa. 
  
Ystävätoiminnan perustehtävät ovat säily-
neet samoina vuosikymmenestä toiseen: 
tavoitteena on kohdata toinen ihminen, aut-
taa yksinäistä ja torjua yksinäisyyttä. Työ-
tä riittää, sillä joka viides suomalainen kokee 
ajoittain olevansa yksinäinen. 

Punaisen Ristin ystävätoiminnan juhlavuonna 
puhumme toisen ihmisen huomaamisen tär-
keydestä. Ystävänpäivänä johtoajatuksemme 

onkin ”Nähdään – toisemme”. Huomaaminen 
ja pienet, tavalliset teot tekevät yksinäisen 
läsnäolevaksi ja näkyväksi.

Tämän vuoden ystävänpäiväkampanjassa 
tavoittelemme erityisesti uusia vapaaehtoisia 
ystävien ketjuun. Tehokkain tapa saada uu-
si ihminen innostumaan vapaaehtoisuudesta 
on pyytää häntä mukaan henkilökohtaises-
ti. Potentiaalia löytyy, sillä viimevuotisen ky-
selyn mukaan yli puolet vastaajista haluaisi 
osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos joku 
pyytäisi mukaan. Nähdään siis myös tulevat 
ystävät!

Kiitos jokaiselle ystävätoiminnan  
vapaaehtoiselle arvokkaasta työstä  
yksinäisyyden vähentämiseksi.

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 020 701 2223, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: SPR Varsinais-Suomen piiri. Taitto: Sirpa Lehtimäki, 020 701 2406

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Maaret Alaranta  
Sosiaalisen  
hyvinvoinnin  
koordinaattori

M
ari Vehkalahti
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 18.-24.3.

Suomen Punainen Risti koordinoi val-
takunnallista rasisminvastaista kam-
panjaa Suomessa.

Vuoden 2019 kampanja kohdistuu erityisesti 
yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, kun-
tiin ja päättäjiin. 

Rasisminvastainen viikko 18.-24.3.

Toteutusideoita rasisminvastaiselle 
viikolle:

• Rasisminvastainen tempaus kadulla tai 
ostoskeskuksessa. Jaetaan lämpöistä 
mehua, rintanappeja ja tarroja ja kerä-
tään ennakkoluulot roskikseen.

• Leffailta nuorten kanssa teemaviikon  
aiheista.

• Vierailu vanhusten tai vammaisten pal-
velutaloon. Yhteinen ulkoiluhetki, tari-
nointia ja muistelua, lehden lukemista 
ääneen. 

• Vierailu päiväkodissa. Piirustus- tai  
askartelutuokio viikon teemoista, yhtei-
nen pulkkaretki.

• Vierailu koulussa. Visailu tai Kahoot- 
peli, aamunavaus, tietoa Punaisen Ristin 
rasisminvastaisesta toiminnasta.

Rasisminvastaisen viikon materiaalit löytyvät 
sähköisessä muodossa RedNetistä. Lisäk-
si materiaaleja voi tilata maksutta Punaisen 
Ristin verkkokaupasta viikosta 5 lähtien.

Lisätietoja: 
Rasisminvastaisen työn asiantuntija  
Janette Grönfors, p. 020 701 2156.

M
aria S

anto

Jokaisella on oltava tasa-arvoiset mahdolli-
suudet olla osana suomalaista yhteiskuntaa 
yksilönä ja erilaisissa yhteisöissä. Siksi haas-
tamme mukaan kampanjaan yksittäisten 
ihmisten lisäksi järjestöjä, viranomaisia, kou-
luja, oppilaitoksia, urheiluseuroja ja muita 
yhteisöjä. Näytämme osastoina muille mallia 
siitä, miten toimitaan syrjimättä ketään.

Syrjimättömät valinnat ja toimenpiteet pa-
rantavat kaikkien elämän laatua.
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Julia Tavast

JÄRJESTÖJEN YHTEISKAMPANJA KÄYNNISTYY

Yhdessä inhimillisemmän Suomen puolesta

Kohtaamiskortteja voi hyödyntää 
osaston tapahtumissa
Jokainen voi osallistua kampanjaan ja sen 
kohtaamishaasteeseen itsenäisesti. Koh-
taamiskorttien avulla osaston on myös 
mahdollista toteuttaa vaikka kokonainen 
kohtaamistapahtuma tai hyödyntää kortteja 
esimerkiksi osana ystävänpäivää, rasismin-
vastaista viikkoa tai muuta tapahtumaa. 

Mukaan kampanjaan kannattaa kutsua 
oman osaston väen lisäksi muita tuttuja ja 
tuntemattomia aina ystävistä ja naapureista 
harrastusryhmiin ja paikallisiin päättäjiin.
 
Kampanjan osallistujien toivotaan vievän 
muiden kunnioittamisen viestiä eteenpäin 
sekä arkeen että yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun, joka käy erityisen kiivaana edus-
kuntavaalien alla keväällä 2019. Yhdessä 
aloitamme muutoksen kohti inhimillisempää, 
kaikkia kunnioittavaa Suomea.

Lisätietoja:  
Kampanjapäällikkö Mirva Helenius,  
mirva.helenius@punainenristi.fi 

Suomen Punaisen Ristin, Amnesty  
Internationalin Suomen osaston ja Kir-
kon Ulkomaanavun yhteinen Vain ih-
misiä -kampanja kutsuu kaikki mukaan 
muutokseen kohti moniäänisempää ja 
inhimillisempää Suomea, joka kunni-
oittaa jokaisen ihmisarvoa ja -oikeuk-
sia sekä kotimaassa että globaalisti.  

Keväällä 2019 Suomen Punainen Risti, Am-
nesty Internationalin Suomen osasto ja Kir-
kon Ulkomaanapu yhdistävät voimansa ja 
kutsuvat kaikki mukaan muutokseen inhi-
millisemmän Suomen puolesta.

Vain ihmisiä -kampanjassa kutsutaan eri 
taustoista tulevia ihmisiä kohtaamaan toisi-
aan tasavertaisina ja arvokkaina yksilöinä, 
joilla kaikilla on muistoja, tunteita ja tule-
vaisuus. Kaikille avoimen kampanjan kautta 
kohdataan sekä kasvotusten että verkossa, 
jaetaan tarinoita ja käydään kunnioittavia 
keskusteluja.

Osallistu kohtaamishaasteeseen
Vain ihmisiä -kampanjassa kaikki Punaisen 
Ristin osastot ja tukijat kutsutaan mukaan 
osallistumaan kohtaamishaasteeseen, jossa 
osallistujat jakavat keskenään kokemuksia 
ja tarinoita. Kohtaamishaastetta helpotta-
maan tuotetaan kunnioittavaa kohtaamis-
ta ja tarinoiden jakamista ohjeistavat kortit. 
Kampanjan viestejä voi myös jakaa eteen-
päin omille verkostoilleen niin verkossa kuin 
kasvotustenkin.

Kampanja alku sijoittuu eduskuntavaalien 
alle keväällä 2019. Lisätietoa ja kampanjan 
materiaalit, kuten kohtaamiskortit ja sosi-
aalisen median jako-ohjeet julkaistaan vii-
meistään helmikuun alussa. Alkuvuodesta 
2019 toteutamme myös yhdessä Amnestyn 
ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa muutamilla 
paikkakunnilla ympäri Suomen vierailevan 
Vain ihmisiä -kiertueen. 

Julia Tavast
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UUSIA IHMISIÄ JÄSENIKSI JA TOIMINTAAN

Punainen Risti on käynnistänyt ystävä-
toiminnan Kohdataan kylillä ja keskuk-
sissa -kehittämishankkeen. Hankkees-
sa pyritään tavoittamaan erityisesti 
ikäihmisiä, joille kynnys osallistua pe-
rinteiseen ystävätoimintaan on syystä 
tai toisesta liian korkea.
 
Hankkeen tavoitteena on vähentää ikään-
tyneiden yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja 
sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistaa hei-
dän selviytymiskykyään arjessa ja arjen häi-
riötilanteissa:

• kehittämällä vapaaehtoista etsivää ja 
löytävää ystävätoimintaa

• luomalla vapaaehtoisten organisoimia 
kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja

• kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja 
lyhytkestoiseen ystävätoimintaan (esi-
merkiksi asiointiapuun) sekä verkosto-
työhön sekä

Kesällä 2018 teimme laajat kyselyt sekä 
uusille Punaisen Ristin jäsenille että 
osastojen jäsenmestareille. Tulosten 
mukaan jäsenmestarit kokevat, että jä-
senten saaminen edellyttää työtä. Vas-
taavasti uudet jäsenet kertovat liitty-
neensä, kun heitä on pyydetty. Jäseniä 
ei siis saada, vaan jäseniä hankitaan!
 
Jäsenyys riittää
Vuoden 2019 alussa käynnistyy valtakunnal-
linen jäsenhankintakampanja. Sen ydinvies-
tinä on, että jäsenyys on itsessään iso apu. 
Vapaaehtoisuus on tärkeää, mutta jo osas-
ton toiminnan tukeminen jäsenmaksun muo-
dossa on arvokas teko.

Mukaan kampanjaan pääset helpoimmin ja-
kamalla jäsenkampanjan julkaisuja omilla 
somekanavillasi. Myös osaston uusille vapaa-
ehtoisille jäsenyys kannattaa kaupata he-
ti alusta alkaen. ”Meillä Punaisessa Ristissä 
on tapana, että kaikki liittyvät jäseniksi” on 
koulutuksissa ja ryhmätoiminnassa hyväksi 
havaittu lause.

• kehittämällä vapaaehtoisten tukea ja ys-
tävävälitystä.

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin 
keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen 
kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapin, 
Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueella. 
Lisäksi mallia testataan ja levitetään myö-
hemmässä vaiheessa myös muiden piirien 
alueelle.

Hanke on Ikäinstituutin ja Vallin koordinoi-
man Elämänote -ohjelman osahanke.

Lisätietoja:
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke: 
rednet.punainenristi.fi/ 
kohdataankylillajakeskuksissa 
Elämänote-ohjelma:  
www.ikainstituutti.fi/elamanote/
Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija  
Elisa Vesterinen, p. 020 701 2133

 

Jäseneksi voi liittyä kännykällä
Jäseneksi liittyminen verkossa siirretään 
vuoden alussa Oma Punainen Risti -tietojär-
jestelmään. Jäseneksi liittyminen helpottuu 
ja uusi liittymislomake toimii myös äly- 
puhelimella.

Myös tuttu paperinen jäsenesite uudistetaan 
ja se tulee tilattavaksi Punaisen Ristin verk-
kokauppaan. Jäsenesite kannattaa jakaa ja 
tarjoutua keräämään se täytettynä takaisin. 
Tällöin haaviin jää enemmän uusia jäseniä 
kuin silloin, jos esitteet päätyvät takin  
taskuun.

Ystävätoiminta helpommin saavutettavaksi

Jäseniä ei saada, jäseniä hankitaan  
– uusi jäsenhankintakampanja käynnistyy!

Uudet jäsenet pysyvät mukana!
Vuonna 2017 Punaiseen Ristiin liittyi yh-
teensä 3 452 uutta jäsentä. Heistä seu-
raavana vuonna jäsenmaksun maksoi  
2 616 eli yli 75 %. Jäsenhankinta siis 
kannattaa: uudet jäsenet pysyvät muka-
na paljon paremmin kuin uskommekaan!
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UUDET VAPAAEHTOISET OSASTOON OMAN KAUTTA

Suomen Punaisessa Ristin isoimpia 
toimintamuotoja on ystävätoiminta, 
jossa noin 8500 vapaaehtoista kohtaa 
vuosittain yli 30 000 avun tarvitsijaa. 
Toiminnan selkärankana ovat vapaa-
ehtoisten ylläpitämät välityspisteet, 
joissa osastojen ystävävälittäjät yh-
distävät ystävätoiminnan vapaaehtoi-
set ystävää kaipaaviin henkilöihin.
 
Ystävävälittäjiä tukemaan on vuonna 2018 
otettu käyttöön sähköinen ystävävälitystyö-
kalu, jolla pyritään helpottamaan välittäjien 
työtä ja lisäämään tietoturvaa. Järjestelmä 
löytyy Oma Punainen Rististä ja on kaikkien 
välitysten saatavilla. Käyttöönoton etenemis-
tä voi seurata nettisivulla spr.fi/yvkartalla. 
Sivulla on kartta, josta näkee millä alueilla 
uusi välitystyökalu on otettu käyttöön.

Tukea ja tietoa ystävävälittäjille
Vuonna 2019 järjestelmää kehitetään edel-
leen välittäjiltä tulleen palautteen perusteella 

Kaikki netin kautta vapaaehtoisiksi  
ilmoittautuneet ovat ohjautuneet 15.1. 
jälkeen suoraan vapaaehtoisten säh-
köiseen tietojärjestelmään Oma Punai-
nen Ristiin. Omassa uudet vapaaehtoi-
set näkyvät osaston hallintanäkymän 
kontaktoimattomien listassa. 
 
Erityisesti isojen osastojen, joihin tulee pal-
jon uusia vapaaehtoisia netti-ilmoittautu-
misten kautta, olisikin viimeistään tässä 
vaiheessa tärkeää ottaa Oma käyttöönsä, 
jotta jo ilmoittautuneet vapaaehtoiset saa-
daan mukaan toimintaan.

Myös nykyiset vapaaehtoiset mukaan
Oma kehittyy koko ajan ja myös pienempi-
en osastojen kannattaa aloittaa Oman käyt-
tö niin pian kuin mahdollista. Oman kautta 
osasto voi muun muassa kertoa koulutuk-

ja käyttöönotto etenee uusiin osastoihin. Jos 
välityksessänne on kiinnostusta uutta jär-
jestelmää kohtaan, kysy rohkeasti lisätietoja 
piirinne ystävätoiminnasta vastaavalta työn-
tekijältä!

Ystävävälittäjien yhteisöä pyritään myös tii-
vistämään ja tukea lisäämään. Marraskuun 
vapaaehtoisristeilyllä sovittiin, että Oma Pu-
nainen Ristiin avataan ryhmä, jonne välittä-
jät voivat käydä liittymässä. Ryhmän avulla 
välittäjille voidaan viestiä uudistuksista, ta-
pahtumista, materiaaleista ja muista välit-
täjiä koskevista asioista. Ryhmään pääsee 
liittymään kirjautumalla Oma Punainen Ris-
tiin ja hakemalla jäsenyyttä toimintaryh-
mään ”Ystävävälittäjien ryhmä”.

Lisätietoa: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 020 701 2189

 

sista ja tapahtumista, ottaa ilmoittautumisia 
vastaan, luoda toimintaryhmiä ja viestiä niis-
sä muiden toimintaryhmän jäsenten kesken. 
Apua ja tukea Oman käyttöönottoon saa pii-
reistä sekä RedNetistä Oman tukisivulta red-
net.punainenristi.fi/oma.

Myös jo toiminnassa mukana olevia vapaa-
ehtoisia kannattaa osastoissa kannustaa te-
kemään profiili Omaan – mitä enemmän 
Omalla on käyttäjiä osastossa, sitä enem-
män Omasta on hyötyä ja iloa. Niiden 
osastojen, joissa on ystävävälitys, on suosi-
teltavaa tehdä yhteistyötä välittäjien kanssa 
Omasta löytyvän sähköisen välitysjärjestel-
män hyödyntämisessä.

Omaan pääsee kirjautumaan osoitteessa  
punainenristi.fi/oma.

Sähköisen ystävävälitysjärjestelmän 
käyttöönotto etenee

Uudet vapaaehtoiset tulevat suoraan Omaan
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KOKO OSASTO MUKAAN PISARA 2019 -VALMIUSHARJOITUKSEEN

Valtakunnallinen valmiusharjoitus  
Pisara 2019 järjestetään kaikkialla 
Suomessa lauantaina 26.10.2019. Mu-
kaan tarvitaan kaikkia osaston toimin-
taryhmiä, sillä jokaista vapaaehtoista 
tarvittaisiin myös tositilanteessa.

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus järjestetään kerran yleis-
kokouskaudessa. Vuoden 2019 harjoituksen 
teemaksi on valittu puhtaan veden puute, 
koska puhdas vesi on meille jokaiselle välttä-
mätöntä. Harjoittelemalla toimintaa vesikrii-
sissä harjoittelemme tilannetta, jossa suuri 
määrä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeas-
ti. Samalla pääsemme testaamaan Punaisen 
Ristin osastojen valmiutta reagoida ja auttaa 
vesikriisin sattuessa. 

Kun vesikriisi sattuu, voi olla, ettei hanas-
ta tule lainkaan vettä tai se on saastunutta. 
Saastuneesta vedestä johtuen terveysase-
mat ja sairaalat ruuhkautuvat ja suuri ihmis-
joukko tarvitsee apua nopeasti. Kannattaa 
jo etukäteen miettiä, miten puhtaan veden 
puute vaikuttaisi meidän jokaisen omaan ar-
keen. Miten tilanteessa pitäisi toimia ja mi-
ten Punainen Risti voi auttaa?

Ohjeet ja valmiit harjoitusmallit 
helpottavat valmistautumista
Keskustoimisto ja piirit koostavat osasto-
jen käyttöön valmiita harjoitusmalleja, joita 
osasto voi soveltaa omaan toimintaympäris-
töönsä sopivaksi. Myös harjoituksen tavoit-
teiden asettamiseen, niiden seuraamiseen ja 
arviointiin tehdään ohjeet.

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin yhtei-
nen valmiusharjoitus, mutta mukaan kutsu-
taan myös yhteistyökumppaneita. Osastojen 
lisäksi harjoitukseen osallistuvat myös kes-
kustoimisto, piirit, Kalkun logistiikkakeskus, 
Nuorten turvatalot sekä Kontit.

Ilmoittautuminen käyntiin 
tammikuussa
Osastojen ilmoittautuminen mukaan har-
joitukseen alkaa tammikuussa ja harjoituk-
sesta viestitään säännöllisesti uutiskirjeellä. 
Ilmoittautumiset kerätään, jotta osastoille 
pystytään varaamaan riittävästi materiaaleja 

Valmiusharjoitus Pisara 2019 testaa osaston 
valmiutta vesikriisin sattuessa

harjoituksen toteuttamiseen ja viestintään.
Kevään aikana vapaaehtoisille tarjotaan 
myös mahdollisuuksia osallistua erilaisiin 
koulutuspäiviin ja seminaareihin.

Merkkaa harjoitus jo nyt omaan kalenteriisi. 
Tervetuloa mukaan tekemään yhteistä valmi-
usharjoitusta! 

Lisätietoja:
rednet.punainenristi.fi/valmiusharjoitus2019 
valmiusharjoitus2019@punainenristi.fi.

Jussi V
ierim

aa
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VUOSI 2019 ON TÄYNNÄ TAPAHTUMIA

Vuoden 2019 valtakunnalliset 
kampanjat
• Jäsenhankintakampanja tammikuussa. 

Jäsenhankintaa kannattaa tehdä myös 
pitkin vuotta esim. tapahtumien, kurssi-
en ja kampanjoiden yhteydessä.

• Ystävänpäivä 14.2. Keskustelemme  
yksinäisyydestä ja kerromme ystävä- 
toiminnasta.

• Vain ihmisiä -kampanja inhimillisemmän 
ja moniäänisemmän Suomen puolesta 
Kirkon Ulkomaanavun ja Amnestyn  
kanssa keväällä.

• Rasismin vastainen viikko 18. – 24.3. 
• Punaisen Ristin viikko 6. – 12.5. Teemana 

on arjen turvallisuus ja ensiaputaidot.
• Nälkäpäivä-keräys 26. – 28.9. 
• Pisara 2019 -valmiusharjoitus 26.10. Tee-

mana on puhtaan veden puute.

Kampanjoiden avulla saamme toiminnallem-
me näkyvyyttä niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisesti. Näkymällä ympäri maata innos-
tamme ihmisiä mukaan vapaaehtoisiksi,  
jäseniksi ja lipaskerääjiksi. 

Kampanjoihin voi osallistua eri tavoin. Jo pie-
nillä teoilla saa mukavasti näkyvyyttä omal-
la paikkakunnalla ja sosiaalisessa mediassa, 
millä on merkitystä myös valtakunnallisen 
kampanjan onnistumiseen. Tule mukaan!

Valtakunnalliset arvonnat 
päättyvät

Jäsenemme ovat osallistuneet automaatti-
sesti valtakunnallisiin arvontoihin. Lisäksi 
 arvontakortteja (ICE- ja arvonta/yhteyden-
ottokortti) on voinut käyttää paikallisissa ta-
pahtumissa. Kortit eivät ole enää käytössä 
vuonna 2019, eikä valtakunnallisia arvontoja 
enää suoriteta. Osastot voivat järjestää omia 
arvontojaan, joita varten tullaan tuottamaan 
arvontalomakepohja RedNetiin. 

Vuoden 2018 viimeinen arvonta suoritettiin 
14.12.2018.

Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhla 

Ystävätoimintamme täyttää tänä vuonna  
60 vuotta. Juhlimme merkkivuotta valta-
kunnallisella juhlalla Jyväskylässä lauan-
taina 25.5.2019. Juhlalla haluamme kiittää 
ystävätoiminnan vapaaehtoisia vuosikym-
meniä jatkuneesta arvokkaasta työstä yksi-
näisyyden vähentämiseksi.

Juhlaan ovat tervetulleita erityisesti kaik-
ki ystävätoiminnan vapaaehtoiset. Ilmoittau-
tuminen tapahtuu oman piirin kautta. Piirit 
järjestävät juhlaan yhteiskuljetuksia. Juhlan 
osallistumismaksu on 25 euroa /henkilö. Toi-
vomme, että osastot kustantavat mahdolli-
suuksiensa mukaan ystävien osallistumisen.

Lisätietoja: piirin sosiaalitoiminnan suunnit-
telija ja sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaat-
tori Maaret Alaranta, p. 020 701 2123.

Katastrofirahaston keräyskulut 
20 prosenttiin

Suomen Punaisen Ristin hallitus on päättä-
nyt nostaa katastrofirahaston keräyskulujen 
enimmäismäärän vuoden 2019 alusta lähti-
en 20 prosenttiin. Aiempi määrä oli 15 pro-
senttia.
 
Päätöksellä halutaan taata tehokas varain-
hankinta avustustyöhön sekä mahdollisuus 
hyödyntää uusia keräystapoja käteisen ra-
han vähetessä.
 
Lahjoittajien varoista kilpaillaan entistä tiu-
kemmin ja yhä useampi järjestö on riippu-
vainen lahjoituksista. Siksi varainhankintaan 
tarvitaan entistä enemmän ammattityötä. Se 
on johtanut keräyskulujen nousuun. Toisaal-
ta toimintaan jäävän rahan määrä on myös 
noussut merkittävästi.
 
Katastrofirahastoon on viime vuosina pyrit-
ty saamaan erityisesti säännöllisiä, kohtei-
siin sitomattomia lahjoituksia. Tavoitteena 
on, että avustustyö ei nojaisi liikaa hätäapu-
keräyksiin, vaan sitä voitaisiin tehdä suunni-
telmallisesti.
 
Punaisen Ristin keräyskulut koostuvat kerä-
ysvälineistä, lahjoittajahankinnasta, markki-
noinnista, lahjoituskanavien kuluista (kuten 
pankkikulut ja teleoperaattorikulut), ohjel-
misto- ja IT-kuluista sekä varainhankintaa te-
kevien työntekijöiden palkkakustannuksista.
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VAPAAEHTOISKOULUTUS MUUTOKSESSA

Suomen Punaisen Ristin koulutusjär-
jestelmän kehittäminen on hyvässä 
vauhdissa.  

Tavoitteenamme on, että 
• Koulutustoiminnalle on selkeät raamit ja 

standardit.
• Punaisen Ristin antama koulutus tukee 

hyvin vapaaehtoisia tehtävissään.
• Toteutusohjeet ovat selkeät ja kaikki 

koulutusta toteuttavat tahot sitoutuvat 
niihin.

• Koulutustoiminta on selkeä osa auttamis-
valmiutta. Koulutusta kehitetään kette-
rästi ja kokeillaan uutta.

• Osaamisen tunnistamisen ja tunnustami-
sen prosessit on määritelty ja niitä käy-
tetään keskeisten vapaaehtoistehtävien 
osalta.

Mitä juuri nyt tehdään?
• Päivitetään vapaaehtoistehtävien rooli- ja 

tehtäväkuvauksia, erityisesti tehtävissä 
tarvittavien taitojen ja osaamisten näkö-
kulmasta.

• Rakennetaan tiiviitä koulutusmalleja ja 
-sisältöjä eli moduuleja kaikille vapaaeh-

Koulutukset uudistuvat
toisille yhteisistä osaamisalueista. Sel-
laisia ovat esimerkiksi Punaisen Ristin 
perustietous, arvot ja periaatteet toimin-
nassa, vuorovaikutusosaaminen, viestin-
tä, ryhmien ohjaaminen, autettavien ja 
avunsaajien kohtaaminen sekä moninai-
suuden edistäminen vapaaehtoistoimin-
nassa.

• Ensimmäisiä valmistuneita moduuleja 
testattiin tammikuussa 2019 toteutetuilla 
kouluttajapäivillä Tampereella.

• Kehitetään verkkokoulutusjärjestelmää 
ja kartoitetaan erilaisia meille sopivia op-
pimisalustoja sekä yhteistyön mahdolli-
suuksia muiden organisaatioiden kanssa.

• Muokataan kouluttajien koulutus- ja tuki-
järjestelmää. 

• Kehitetään ja testataan digitaalisia osaa-
mismerkkejä yhtenä osana vapaaeh-
toisten osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista.

• Kevään 2019 aikana määritellään kes-
keisiä valtakunnallisia toteutusmalleja ja 
minimistandardeja koulutusten toteutuk-
seen ja hallinnointiin.

Lisätietoja: sole.noranta@punainenristi.fi

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  

19.-20.1. Tampere

Utbildarutbildning: Instrumentmodul (på svenska) 26.-(27.).1. Åbolands distrikt

Rinnepäivystäjien kouluttajakoulutus 25.-27.1. Pikkusyöte

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 1.-3.3. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 6.-8.9. Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

12.-14.4. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki

Innehållsmodul för Fhj-gruppens utbildare (på svenska) 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Nuoriso 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.



27

TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 1/2019

Piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A, 20100 Turku
Ohjelmatyö (6.krs), taloustoimisto (5.krs): 

Puhelinvaihde  020 701 2400
Hinnat ovat sekä lankapuhelimesta että matka-
puhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Nettisivut: varsinais-suomi.punainenristi.fi
Järjestötiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Levikki 600 kpl

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 2 / 2019 ilmestyy viikolla 14.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 18.3.2019.

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 
järjestöassistentti
Jalonen Elina              020 701 2408 / 040 7313595
nuorisotoiminnan suunnittelija 
Kallioinen Karoliina             020 701 2412
talous- ja henkilöstösuunnittelija
Keskinen Miska                                  040 546 6440 
projektikoordinaattori
Lehtimäki Sirpa         020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö                              
Paasonen Jaana         020 701 2423 / 043 824 1030
omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija 
Pensikkala Pauliina    020 701 2419 / 0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija
Rautanen Minna 020 701 2404 / 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto
Rintasaari Sirpa         020 701 2411 / 0400 658 570
talous- ja henkilöstöpäällikkö
Rosenqvist Miia            020 701 2431 / 0405323808
pluspistevastaava
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä 
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

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       040 731 3575
kurssisihteeri
Lehtonen Kati  0400 486 337
ensiapukouluttaja
Männistö Matti  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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* Oma Punainen Risti tekee järjestön toiminnan näkyväksi niin uusille kuin nykyisillekin vapaaehtoisille. Otetaan Oma käyttöön 
kaikissa osastoissa joko osoitteessa vapaaehtoiset.punainenristi.fi tai punainenristi.fi/oma 
* Kaarina-Piikkiön osaston vapaaehtoiset kohtasivat tuhansia asiakkaita viime vuonna ylijäämäruuan jaon yhteydessä.


