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Suomen Punaisen Ristin 
ensiapukurssit täytti-
vät 130 vuotta 9.3.2015. 
Ensimmäinen Punai-
sen Ristin ensiapukurs-
si järjestettiin Helsingin 
rautatieasemalla, silloin 
kurssille osallistui 20 rau-
tatieläistä.

Juhlavuoden kunniaksi 
SPR Varsinais-Suomi esit-
teli ensiapukoulutusta ja 
ensiaputuotteita Turun 
Rautatieasemalla. Kaikki 
halukkaat saivat kokeilla 
Anne-nuken elvyttämistä 
ja automaattisen defibril-
laattorin käyttöä.
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Punainen Risti on ylpeästi paikallinen 
ja nöyrästi globaali

PÄÄKIRJOITUS  24.3.2015

Vuoden vaihteen vilkkaus on jatkunut kevät-
talvella. Osastoissa on laitettu ”Verkot vesil-
le”. On hankittu uusia jäseniä, mietitty sopivia 
tapahtumia, joiden yhteydessä tarjotaan ih-
misille jäsenyyttä ja kutsutaan mukaan vapaa-
ehtoistoimintaan. Hallitukset ovat lisänneet 
asialistalle yhteydenoton jokaiseen uuteen 
jäseneen. Keskustelu avataan: ”Mitä sinä ha-
luaisit Punaisessa Ristissä tehdä?”. Jokaiselle 
löytyy mielekäs toimintamuoto, joko omasta 
osastosta tai osastojen yhteisistä ryhmistä.

Yhteistyökumppanimme LähiTapiola halua olla 
tukemassa meitä jäsenten ja vapaaehtois-
ten hankinnassa. Pääsemme heidän järjestä-
miin tapahtumiin ympäri maakuntaa. Suosittu 
ja laajasti lehdissä mainostettu sammuttimi-
en tarkastuskiertue kerää satamäärin väkeä. 
Nyt Punaisen Ristin osastot pääsevät tapahtu-
maan mukaan. Yhteistyökumppanina voimme 
myydä EA –laukkuja, jututtaa tarkastusvuoro-
aan odottavia  ihmisiä ja kutsua heidät osas-
ton jäseniksi ja vapaaehtoisiksi.

Sain käsiini kansainvälisen Punaisen Ristin ja 
Punaisen Puolikuu –liikkeen uuden pääsihtee-
rin, Senegalista kotoisin olevan Elhadj As Syn 
kirjeen kansallisten yhdistysten johtajille. Sii-
nä hän avaa tavoitteitaan omalle toimikaudel-
leen. Hän haluaa esikuntansa keskittyvän kan-
sallisten yhdistysten tukemiseen. Hän toivoo 
näkevänsä yhdistykset kehityshaluisina, hyvin 
johdettuina ja sellaisina, joiden vapaaehtoisis-
ta ja työntekijöistä huokuisi tyytyväisyys. 

Pääsihteeri As Sy pitää tärkeänä, että Punai-
sen Ristin henkilöstön tuki vapaaehtoisille on 
selkeää ja konkreettista. Kirjeestä huokui hie-
nosti ymmärrys paikalliseen tarpeeseen vas-
taamisesta vaikka tiedämme, että Punaisen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on tosi laaja. 

Kaivoin muutamia lukuja. Kansallisia yhdistyk-
siä on nyt 189, jäseniä 80 miljoonaa ja vapaa-
ehtoisia 80 miljoonaa. Paikallisosastoja ym-
päri maailmaa on 160 000. Osastoissa on siis 
keskimäärin 500 jäsentä. Katastrofiavun kaut-
ta autettujen määräksi on arvioitu vuositasolla 
80 miljoonaa ja saman verran kohdataan pit-
käaikaisella avulla kuten kehitysyhteistyö.

On se aika vuodesta, jolloin mapit kaivetaan 
esille ja selvitellään menneen vuoden asiat ja 
tilit. Luontevana jatkona osastojen kevätko-
kouksille on piirin vuosikokous. Toivottavasti 
pääsette porukalla mukaan päättämään piirin 
asioista sekä valitsemaan hyviä jäseniä piirin 
hallitukseen. Vuosikokous alkaa Liedossa lau-
antaina 18.4.2015 klo 10, ja sitä ennen nauti-
taan kahvit.

Kevätterveisin

Pauli Heikkinen
toiminnanjohtaja

Rasisminvastaisen viikon 
tapahtumassa Turussa toi-
minnanjohtajan seurassa 
Ela Arasola ja Ville Mattila.
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Kesäleireille 
vapaaehtoiseksi!
SPR Varsinais-Suomen piirin lasten lei-
reille tarvitaan innokkaita vapaaehtoisia 
leiriohjaajia ja muutama innokas kokki! 
Tule mukaan toteuttamaan ikimuistoisia 
kesäleirejä! 

Milloin?
o Lasten päiväleiri 7–12-vuotiaille Turun 
Hirvensalossa 1.–4.6.2015
o Lasten leiri 7–12-vuotiaille Mustajär-
ven leirikeskuksessa Loimaan Mellilässä 
16.–18.6.2015

Mitä?
Punaisen Ristin leireillä tutustutaan pe-
lien ja leikkien avulla Punaisen Ristin 
toimintaan ja periaatteisiin, opetellaan 
ensiapua, uidaan ja saunotaan sekä tie-
tysti nautitaan kesästä ja uusista ystä-
vistä!

Leiriohjaajien tulee olla yli 15-vuotiaita 
nuoria ja aikuisia. Tehtäviin kuuluu mm. 
leiriohjelman suunnittelua ja toteutus-
ta, leiriläisistä huolehtimista ja erilaisia 
käytännön tehtäviä leirillä. Päiväleirille 
kaivataan myös kokkeja.
 
Leiriohjaajille järjestetään koulutus 
Turussa piiritoimistolla (Yliopiston-
katu 24 A) lauantaina 23.5.2015 klo 
9-17.
 
Miten?
Ilmoittaudu mukaan leireille ja leiri-
ohjaajakoulutukseen 10.5. mennessä 
osoitteessa 
www.lyyti.in/kesaleirit2015

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

Reddie Kids -ohjaajakoulutus 
25.–26.4.2015

Oletko kiinnostunut Punaisen Ristin lasten 
ja varhaisnuorten kerhonohjaamisesta? 

Varsinais-Suomen piiri järjestää huhtikuus-
sa Reddie Kids  ohjaajakoulutuksen. Terve-
tuloa mukaan kaikki lasten ja varhaisnuor-
ten kerhonohjaamisesta ja Punaisen Ristin 
toiminnasta kiinnostuneet yli 15-vuotiaat 
nuoret ja aikuiset!

Koulutus järjestetään 25.–26.4.2015 Tu-
russa piiritoimistolla (Yliopistonkatu 24 A 
2. krs). Kurssin hinta on 10 euroa Punaisen 
Ristin jäseniltä, muilta 20 euroa. 

Ilmoittautumiset 19.4. mennessä: 
www.lyyti.in/reddie

Lisätietoja: 
Anne Vähätalo / 020 701 2408
anne.vahatalo@punainenristi.fi

Tule mukaan leirille 
23.-25.10.
Muistathan varata kalenteristasi syksyisen 
viikonlopun 23.-25.10.2015 ja osallistua pii-
rin juhlavuoden leirille Sauvon Ahtelassa. 

Leiri järjestetään yhteistyössä osastojen 
kanssa. Ohjelmassa mm. ensiapua ja ensi-
huoltoa kaikille vapaaehtoisille!
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TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Lasten päiväleiri 
Hirvensalo, Turku
 1.-4.6.2015

Suomen Punaisen Ristin lasten päiväleirillä tu-
tustutaan pelien ja leikkien avulla Punaisen 
Ristin toimintaan ja periaatteisiin, opetellaan 
ensiapua, pelaillaan, askarrellaan kaikkea hie-
noa työpajoissa, nautitaan kesästä ja uusista 
ystävistä!

Kenelle?
Lasten päiväleirille voivat ilmoittautua kaikki 
7-12-vuotiaat lapset. Mukaan pääsee 20 no-
peinta ilmoittautujaa.

Milloin?
Maanantaista torstaihin 1.–4.6.2015. Leiri al-
kaa aamuisin kello 8 ja päättyy 16.

Missä?
Turun Hirvensalon nuokkarilla,  
Taipaleenkatu 14.

Mitä maksaa?
Leirin hinta on Punaisen Ristin jäsenille 120 
euroa, muille 140 euroa. Sisarusalennus on 
10 euroa leirin hinnasta. Leirin hinta sisältää 
ohjelman, ruokailut, retket, leirituotteet ja va-
kuutuksen.

Ilmoittautumiset 10.5.2015 mennessä oheisen 
linkin kautta: www.lyyti.in/sprpaivaleiri2015

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

Lasten leiri 
Mustajärvi, Loimaa
16.–18.6.2015

Suomen Punaisen Ristin lasten leirillä 
tutustutaan pelien ja leikkien avulla Pu-
naisen Ristin toimintaan ja periaatteisiin, 
opetellaan ensiapua, uidaan ja sauno-
taan sekä tietysti nautitaan kesästä, lei-
rielämästä ja uusista ystävistä!
 
Lasten leirille voivat ilmoittautua kaik-
ki 7–12-vuotiaat lapset. Mukaan pääsee 
25 nopeinta ilmoittautujaa. 

Leirin hinta on Punaisen Ristin jäsenille 
50 euroa, muille 65 euroa. Hinta sisältää 
ohjelman, ruokailut, majoituksen ja va-
kuutuksen.
 
Ilmoittautumiset 17.5.2015 mennessä 
oheisen linkin kautta: 
www.lyyti.in/sprlastenleiri2015

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

Lasten leirillä pelataan, opitaan uusia asioita ja 
nautitaan kesästä sekä uusista ystävistä!

TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Nettisivut ja RedNet
torstaina 16.4.2015

Koulutusaika on klo 17-20. Koulutus-
paikkana on piiritoimisto, os. Yliopis-
tonkatu 24 A, 5. krs, Turku. Koulutus on 
maksuton.

Ilmoittaudu 13.4. mennessä piirin netti-
sivuilla, ko tapahtuman sivulla olevan il-
moittautumislinkin kautta / sirpa.lehti-
maki@redcross.fi 

Osaahan joku päivittää osastosi net-
tisivuja...? Tämän koulutuksen jälkeen 
osaa. 

Lisätietoja: Sirpa Lehtimäki 020 7012406

Tervetuloa!

Yhteisen lipun alla
22.4.2015 klo 17-20

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 vapaaehtoistoiminnan peri-
aatteet. 

Koulutuspaikkana on SPR Piiritoimisto, Yliopis-
tonkatu 24 A, 5 krs, Turku. 

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 17.4. piirin 
nettisivuilla tämän koulutuksen tapahtuma-
sivulla olevan ilmoittautumislinkin kautta tai 
sähköpostitse sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

Kurssi on osallistujille maksuton. 

Tervetuloa!

Tulijan ystävänä ja tukena 
25.4.2015 klo 9.30-17

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ystäväkurs-
sin käyneille vapaaehtoisille, jotka haluavat 
tietoa monikulttuurisesta vapaaehtoistoimin-
nasta ja ryhtyä esim. maahan muuttaneen ys-
täväksi. 

Tulijan ystävänä ja tukena -kurssilla käsitellään 
Punaisen Ristin pakolaistyötä, maahanmuut-
toa, erilaisuuden kohtaamista ja kotoutumista 
tukevaa vapaaehtoistoimintaa käytännössä.

Kurssi järjestetään la 25.4. klo 9.30-17 SPR 
Varsinais-Suomen piirin tiloissa (Yliopistonka-
tu 24 A). Kurssille ilmoittaudutaan 17.4. men-
nessä osoitteessa 
www.lyyti.in/Tulijan_tukena_kurssi_0364

Kurssimaksu on 5 € jäseniltä ja 10 € ei-jäsenil-
tä. Maksuun sisältyvät sähköiset materiaalit, 
välipalat ja kahvit.

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

Tervetuloa mukaan!

Tiedottaja, tiedote,
tiedotusvälineet...
23.4.2015 klo 18-20

Kuinka tiedotusvälineitä kannattaa lä-
hestyä? Millainen on hyvä tiedote - ja 
millainen tiedote luetaan? Milloin tiedote 
pitää lähettää? Ja kenelle?

Näihin sekä muihin esille tuleviiin tiedot-
tamisen kysymyksiin keskitytään tiedot-
tamisen koulutusillassa 23.4. 
Illan kouluttajana on toimittaja Marianne 
Holmström.

Koulutuspaikkana on SPR piiritoimisto,  
os. Yliopistonkatu 24 A, 5. krs, Turku. 
Koulutus on osallistujille maksuton, kou-
lutuksen alussa on kahvitarjoilu.

Ilmoittaudu 19.4. mennessä osoitteessa 
www.lyyti.in/koulutusilta_tiedottajille 
tai sähköpostitse sirpa.lehtimaki@punai-
nenristi.fi

Lisätietoja: Sirpa Lehtimäki 020 7012406

Tervetuloa!

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 18.4.2015 klo 10 Liedossa

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pidetään 
lauantaina 18.4.2015 klo 10 alkaen Liedon kunnan-
talolla (os. Kirkkotie 13, Lieto).
Äänivaltaisten kokousedustajien ilmoittautuminen 
ja kahvitarjoilu klo 9.15 alkaen. 

Tilaisuuden alussa jaetaan Varsinais-Suomen alu-
eelle myönnetyt kultaiset, hopeiset ja pronssiset 
ansiomitalit sekä palkitaan vuoden osasto.

Vuosikokousasiat

Piirin vuosikokouksessa mm.
- esitetään kokoukselle piirin hallituksen antama 
piirin edellisen toimintavuoden toimintakertomus, 
edellisen tilikauden tilinpäätös sekä piirin tilintar-
kastajien antama tilintarkastuskertomus
- päätetään piirin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä
- vahvistetaan piirin hallituksen hyväksymät piirin 
työsuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.

Henkilövalinnat vuosikokouksessa 2015

Piirin vuosikokouksessa 2015 valitaan kahden vuo-
den toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, vara-

puheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa ovat:
- Markku Suokas, Turun osasto (pj)
- Ilse Reinholdt, Ruissalon os. (vpj) *
- Ela Arasola, Vampulan os. (jäsen)
- Virpi Laine, Nousiaisten os. (jäsen) *
- Matti Rasila, Salon os. (jäsen)
- Marja-Helena Salmio, Kaarinan os. (jäsen)
- Hanna Vänni, Mynämäen os. (jäsen)

* Toimikaudet täynnä, henkilöä ei voida valita uu-
delleen samaan tehtävään.

Ilmoittautuminen

Päivän aikana on tarjolla omakustanteinen koko-
uslounas (á 10 e). Kahvi- ja lounastarjoilun takia il-
moittautumiset viimeistään 13.4.2015  osoitteessa 
lyyti.in/SPR_VSvuosikokous 
Ilmoita myös mahdollinen erityisruokavalio. Ruokai-
lu laskutetaan osastoilta /osallistujilta vuosikokouk-
sen jälkeen.

Kaikki jäsenet – tervetuloa kokoukseen!

Opetusyksikkö Luuppi on 
Ennakkoluuloton edelläkävijä   

SPR Varsinais-Suomi on myöntänyt Ennakkoluu-
loton edelläkävijä –tunnustuksen opetusyksikkö 
Luupille. Luuppi on Turun suomenkielisen työväen-
opiston ja Åbo svenska arbetarinstituten yhteinen 
opetusyksikkö, joka järjestää koulutusta erityisesti 
maahanmuuttajille ja muille kansainvälisille opiske-
lijaryhmille. Luuppi järjestää yhteistyössä ulkomaa-
laistoimiston kanssa myös kotouttamiskursseja, li-
säksi Luupin alaisuudessa toimii Opetushallituksen 
rahoittama nuorisotakuuhanke. 

Tunnustus myönnettiin Luupille tasa-arvoisuutta ja 
osallistumisen mahdollisuuksia lisäävästä monia-
laisesta koulutustoiminnasta; Luupin toiminta tuo 
yhteen eritaustaisia ihmisiä, edistää kotoutumista 
ja mahdollistaa eri kieliryhmiä edustavien opiskelun 
myös harrastekursseilla.  

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus jaettiin 
tänä vuonna yhdettätoista kertaa. Tunnustuksen 
luovutti Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja 
Pauli Heikkinen ja sen otti vastaan Luupin KV-koulu-
tussuunnittelija Elena Levantovskaja. 

TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Henkilökortti 
vapaaehtoiselle

Osastossa säännöllisesti toimiville va-
paaehtoisille on mahdollista hankkia Pu-
naisen Ristin henkilökortti. 

Henkilökortin hankkimisesta sekä sen 
kustannuksista vastaa osasto. Kortin 
hinta on 15 €. Kysy lisätietoja ja pyydä 
hakulomake piiritoimistosta.

Vuokrattavana kaksio

Vuokrattavana ylimmän kerroksen tilava 
kaksio Turussa aivan kaupungin sydä-
messä, 2 h + k + s + p, kerrostalo, 
935 €/kk, 94 m².

Kohde: 175868 
Yliopistonkatu 24 C, Turku

Asuntoverstas Vaula 
vuokraamo.turkuasuntoverstas.fi
Humalistonkatu 1, 20100 Turku
Puh: +358 29 007 5070

 
Luontokuvaaja Kalevi Keskisen

Ilta luontokuvien seurassa 
Luontokuvaaja Kalevi Keskinen on vuosikym-
menien ajan kuvannut Pohjoisen luontoa, eläi-
miä ja lintuja. Kalevi on esittänyt kuviaan ta-
rinoilla höystettynä mm. Turun palvelutaloissa 
ja vanhainkodeissa. 

Kalevi on pitkän linjan Punaisen Ristin vapaa-
ehtoinen. Eläkepäivillään hän on asettunut 
Turkuun. Nyt hän on valmis vapaaehtoisena 
tulemaan mukaan esimerkiksi ystäväiltaan ja 
palvelemaan Varsinais-Suomen SPR:n osastoja 
luontokuvillaan.

Luontokuvailta sinun osastossasi?

Haluatteko järjestää luontokuvaillan omassa 
osastossanne? Jos haluatte, niin sopikaa Kale-
vin kanssa sopiva ajankohta ja järjestäkää mu-
kava tilaisuus. 

Laittakaa tietokone ja dataprojektori valmiiksi 
siten, että kaikki on kunnossa ja Kalevi voi tul-
la paikalle luontokuvia täynnä olevan muistiti-
kun - ja mielenkiintoisten tarinoiden - kanssa. 

Yhteydenotot: 
Kalevi Keskinen p. 040 5086932

Vuoden 2014 jäsen-
kilpailun palkintona 
oli tutustumismatka 
SPR:n Logistiikkakes-
kukseen Kalkkuun. 
Matka toteutui maa-
liskuussa.

Logistiikkakeskusta 
esitteli kansainvälisen 
avun suunnittelija Outi 
Amanor.

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Aa niinkuin Annika

Q-vuoren nuorisotalolle on telakoitunut uusi 
sosiaalialan osaaja antamaan panoksensa ta-
lon toimintaan. Minun kohdalla kyseessä on 
hyvinkin tuore alan ammattilainen, sillä val-
mistuminen sosionomiksi on edessä vasta 
muutaman kuukauden päästä. Virallista titteliä 
pääsen tuulettamaan siis toukokuun lopulla. 
Sitä odotellessa!

Toukokuu on erityinen kuukausi myös sii-
nä mielessä, että pääsen eroon ”27-clubista”. 
Selvisin siis hengissä tästä kriittisestä iästä, ja 
maallinen taivallukseni etenee 28:teen vuo-
teen. Kuuluisat muusikot saavat siis pitää clu-
bin itsellään.

Olen siis piakkoin 28-vuotias ja sosionomi. 
Olen Turkulaistunut Kaarinalainen, mutten 
koskaan täysin Turkulainen. Avioliiton auvoi-
sesta (ei aina niin auvoisesta) satamasta olen 
saanut nauttia lähes kaksi vuotta. Aviomiehe-
ni lisäksi kotona ohjastan kahta koiraa ja kaik-
kien jaloissa pyörii vielä kaksi maatiaiskissaa. 
Ja kyllä, kaikki tulemme toimeen hyvin keske-
nämme, niin vaimo ja mies kuin kissat ja koi-
ratkin. 

Punainen Risti on minulle tuttu hyvän ystäväni 
aktiivisen toimintaan osallistumisen ja sitäkin 
aktiivisemman lobbauksen kautta. En ole ai-
emmin Punaisen Ristin toiminnassa ollut mu-
kana, mutta nyt valmistumisen myötä hetke-
ni on koittanut ja vain taivas on rajana, joten 
kuka tietää mitä tässä vielä keksin työni ohel-
le.

Q-vuoressa haluan panostaa nuorten kanssa 
toimimisen lisäksi paikan näkyvyyteen ja aktii-
viseen yhteistyöhön muiden tahojen kanssa. 
Odotan innolla tulevia työpäiviä sekä kaikkia 
mahdollisia tapahtumia ja yhteistyökumppa-
neita joita matkan varrella tulee varmasti ole-
maan.

Nähdään Q-vuoressa!
Annika Forth

Hoo niin kuin Heidi

Heizzuli. 
Olen 31 vuotias nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja 
oppisopimusopiskelija Q-vuoren nuorisotalolla. 
Oho, 1,5 vuotta talolla on vierähtänytkin to-
della nopeasti.

Entisessä elämässä työskentelin ravintoloiden 
keittiöissä n. 11 vuotta. Mutta onneksi kohta-
lo puuttui peliin ja tapaturman ansiosta sain 
miettiä uutta alaa. 

Loistava tilaisuus tarjoutuikin nopeasti Q-vuo-
ren nuokkarilta, ja päiväkään en ole valintaa 
katunut. 

Päivät on taatusti vaihtelevia ja vielä täydelli-
sen työkaverikokoonpanon vaihdon vuoksi työ 
saa taas uutta sisältöä. Innolla odotan muka-
vaa yhteistyötä uusien ihmisten kanssa.  

Arki minulla sujuu muuten käsitöiden, musiikin 
ja vilkkaan Mikko-kissan kanssa.

Tapaamisiin!
Heidi Jalonen

Uusia ja jo tutumpia kasvoja Q-vuoressa
    - Annika Forth ja Heidi Jalonen

Q-vuoren tehokaksikko:  
Heidi vasemmalla, Annika oikealla.

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Järjestöissä toimivat vapaaehtoiset ovat 
elintärkeä resurssi yhteiskunnan häiriöti-
lanteissa - ja monissa tilanteissa osittain tai 
jopa kokonaan hyödyntämätön voimavara. 

Parhaillaan on meneillään Vapaaehtoisten 
osallistuminen öljyntorjuntaan –hanke, jona 
tavoitteena on osaltaan vahvistaa järjestö-
jen yhteistoimintaa tuomalla eri pelastus-
palvelujärjestöt eli esimerkiksi Punaisen Ris-
tin, Suomen Meripelastusseuran ja Suomen 
lentopelastusseuran, sekä mm. palokunnat, 
Maailman luonnon säätiön, WWF:n vapaa-
ehtoiset öljyntorjuntajoukot ja Maanpuolus-
tuskoulutuksen pelastustoimintaan tukevat 
koulutustoiminnot yhteen. 

Kaikki toimijajärjestön kuuluvat Vapepa-
toimijoihin, lisäksi hankkeessa on mukana 
Suomen Sopimuspalokuntien liitto ja SPEK:n 
jäsenjärjestö Finlands Svenska Brand- och 
Räddningsförbund.

Hanketta koordinoi Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö SPEK ja sen rahoitukses-
ta vastaa täysimääräisesti yksityinen Reijo 
Rautauoman säätiö. 

Hankkeessa ovat mukana myös Kuntaliitto, 
Ympäristöministeriö, Sisäasiainministeriön 
pelastusosasto, Suomen Ympäristökeskus, 
Rajavartiolaitos, sekä pilottialueiden Varsi-
nais-Suomen ja Etelä-Savon pelastuslaitok-
set. Hanke kestää v. 2015 loppuun asti.

Suomalaisessa yhteiskunnassa yhdistys- ja järjestö-
toiminnalla on vankat perinteet. Samoin eri alojen 
vapaalla kansalaisaktiivisuudella on aina ollut suuri 
yhteiskunnallinen merkitys. 

Sisäisen turvallisuuden osana toimivien järjestö-
jen rooli turvallisuustyössä voidaan jakaa kolmeen: 
järjestöt tuottavat asiantuntijapalveluita, tukevat 
resurssiensa avulla viranomaisia onnettomuus- ja 
häiriötilanteissa sekä koordinoivat kansalaisten 
osallistumista yhteiskunnan turvallisuustyöhön. 

Pelastuspalvelujärjestöt ja muut valmiustoimintaan 
osallistuvat järjestöt osallistuvat öljyonnettomuuk-
sien kaltaisten häiriötilanteiden hallintaan oman 
osaamisensa, resurssiensa ja sääntömääräisten 
tehtäviensä mukaisesti. 

Tässä hankkeessa määritetään vapaaehtoistoimi-
joille soveltuvat tehtävät sekä kehitetään toimin-
tamalli vapaaehtoistoimijoiden ja viranomaisten 
yhteistoimintaan laaja-alaisessa tai paikallisesti 
merkittävässä öljyntorjuntatilanteessa, ko. tilantei-
siin valmistautumiseen liittyvä eri toimijoiden koulu-
tus ja kouluttamattomien henkilöiden pikakoulutus. 

Hankkeen tuloksia tullevat olemaan esimerkik-
si hälytys-, johtamis- tai yhteistoimintamallit, joita 
soveltuvin osin voi hyödyntää kaikenlaisessa va-
paaehtoisten käytössä pelastustoimen apuna laaja-
alaisissa tai pitkäkestoisissa tilanteissa.

Miksi ja miten SPR Varsinais-Suomen piiri 
on mukana?

Suomen Punainen Risti ja sen koordinoima Vapaa-
ehtoinen pelastuspalvelu on keskeinen osa han-
ketta. SPR Varsinais-Suomen piiri on osaltaan 
toteuttamassa hankkeen pilotointia yhdessä Varsi-
nais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa. 

Pilotointiin sisältyy Varsinais-Suomen sopivan toi-
mintamallin hiomista yhdessä pelastuslaitoksen 
kanssa ja tehtävään suunniteltavan joukkojen kou-
luttamista eri tehtäviin, sekä mahdollisesti myö-
hemmässä vaiheessa myös ko. tehtävien harjoittelu 
yhdessä. 

Varsinais-Suomessa on jo järjestetty Vapepa-jär-
jestöille yksi infotyöpaja maaliskuun alussa ja huh-
tikuussa tullaan järjestämään vastaavanlainen vi-
ranomaistoimijoille (ELY-keskus, pelastuslaitos ja 
kunnat). 

Muita koulutusuunnitelmia:
- la 18.4. järjestetään Turun AMK:n tiloissa Lemmin-
käisen kadulla ”Perehdytys öljyntorjuntaan ja työ-
turvallisuuteen” -koulutuspäivä, 

SPR mukana öljyntorjunnassa 
- järjestöjen rooli onnettomuuksissa ja niiden vaaratilanteissa

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Heidi Hakkarainen
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- ke 27.5. WWF:n toteuttama ”Öljyntorjunnan pe-
ruskurssi” Turussa
- edellä mainittuja koulutuksia tullaan järjestämään 
myös ruotsinkielisenä syksyllä
- kevään kaltainen suomenkielinen perehdytyskou-
lutus Turussa alustavasti sunnuntaina 4.10. 
- työpajamuotoinen kehittämistilaisuus tultaneen 
järjestämään ke 21.lokakuuta illalla. 
- suunnitteilla mm. uudentyyppinen joukkueen (30-
50 henkilön) johtamiseen valmentava koulutus val-
takunnallisena 21.-22.11.2015. 

Osana hanketta tultaneen järjestämään myös muu-
ta ns. tehtäväkoulutusta syksyn aikana, mm. ensi-
huollosta. 

Kaikki hankkeeseen kuuluvat koulutukset ovat 
maksuttomia osallistujille. 

Mikä olisi Punaisen Ristin rooli?

Vesistöissä tapahtuneen öljyvahingon torjuntatoi-
met ovat aina laaja-alaisia ja pitkäkestoisia. On ar-
vioitu, että Saaristomerellä on mahdollista 20 000 
000 litran öljyvahinko. 

Raahessa viime touko-kesäkuun vaihteessa sattu-
neessa öljyvahingossa mereen pääsi alle 5000 lit-
raa raskasta polttoöljyä ja rantaöljynpudistusteh-
tävä oli Suomen suurin 30 vuoteen. Vapaaehtoiset 
olivat Raahessa mukana torjuntatoimissa, ja sen 
tukitehtävissä  viikon ajan keskimäärin 50 henkilön 
vahvuudella. 

Sen lisäksi, että tarvitaan koulutettuja ja motivoi-
tuneita vapaaehtoisia viranomaisten tukena sii-
voamassa öljyyntyneitä rantoja tai puhdistamassa 
öljyyntyneitä lintuja, tarvitaan lisäksi suuri joukko 
henkilöitä huolehtimaan auttamistoiminnan sujumi-
sesta. 

Tarvitaan joukkoja alueen tiedusteluun, tilanneku-
van ylläpitoon ja tiedon välittämiseen, henkilöiden 

ja varusteiden kuljettamiseen maalla ja merellä, eri-
laiseen viestintään (mm. tiedottamiseen ja kansa-
laisneuvontaan) ja toimintaryhmien ensiavun hoita-
miseen. Lisäksi viikkoja tai jopa kuukausia kestävä 
auttamistapahtuma vaatii järjestelmällistä osallis-
tujien kirjaamista, joukkojen muodostamista ja va-
rustamista, sekä mm. osallistujien henkisestä tuen 
auttamisvalmiutta. Ja ehkä tärkeimpänä tarvitaan 
osaamista joukkojen huoltamiseen, kuten muonit-
tamiseen ja majoittamiseen. 

Monet näistä ovat asioita, jotka toteutuvat kaikissa 
auttamistapahtumissa, on sitten syy öljyvahingon 
sijaan myrsky, pitkäaikainen sähkökatko tai iso tuli-
palo. Kaikki ovat siis ensihuoltoa.

Lisätietoja: 
www.spek.fi/oljyntorjunta, www.wwf.fi 

Tommi Virtanen
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Meripelastusseura

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Mitä tapahtuu, kun pienessä osastossa väki 
hiipuu ja toiminta uhkaa loppua? 

Viitisen vuotta sitten perustettu Peima-
rin ensiapuryhmä on ollut onnistunut pilot-
ti ja esimerkki siitä, mitä osastot voivat tehdä 
yhdessä. Kaarinan, Piikkiön, Paimion ja Sauvo-
Karunan osastot päättivät perustaa yhteisen 
ensiapuryhmän eli Peimarin turvatakseen en-
siapuharrastajille mahdollisuuden pysyä mu-
kana toiminnassa ja ylläpitääkseen edelleen 
ensiapuvalmiutta alueella. Nyt toiminta on va-
kiinnuttanut paikkansa ja aktiivisia harrastajia 
ryhmässä on parikymmentä. 

Monipuolista osaamista

Tavanomainen ryhmäilta alkaa lyhyillä kuulu-
misilla. Paikalla on porukkaa vauvasta vaa-
riin ja ryhmän tavoitteena onkin ollut tarjota 
iloista harrastamista kaikille ikään katsomat-
ta. Ryhmäilloissa käydään läpi ensiavun lisäksi 
muita Punaiseen Ristiin liittyviä asioita, ensi-
huoltoa, Vapepaa, viranomaisyhteistoimintaa, 
henkisentuen perusteita jne.. On mukavaa, 
kun olemme saaneet ryhmäläisiä kannustettua 
erilaisille kursseille kuten Varhaisen puuttumi-
sen- tai vaikka henkisentuen peruskurssille. 
Ryhmän vahvuudeksi voisikin mainita moni-
puolisen osaamisen.

Ryhmäillat pidetään joka toinen viikko tors-
taisin vuorotellen eri paikkakunnilla - hieman 
matkustelua siitä tulee, mutta toisaalta har-
joituspuitteet ovat vaihtelevat. Suurimpana 

haasteena ryhmällä on ollut päivystysten jär-
jestäminen, onhan päivystysalue 4 osaston 
kokoinen ja jokaisella paikkakunnalla on eten-
kin lomakaudella omat tapahtumansa. Apuja 
päivystysten osalta olemme onneksi saaneet 
muilta ryhmiltä, kiitokset siitä! Yhteistyötä on 
tehty alueen muiden ensiapuryhmien lisäk-
si myös muiden tahojen kanssa kuten Paimion 
moottorikelkkailijoiden sekä alueen eri VPK:ien 
kanssa. 

Erityisen ylpeitä olemme tämän kevään ensi-
apukilpailuiden osallistumisesta. Ainoana ryh-
mänä saimme kisaan mukaan kaksi joukkuetta 
ja vielä hyvällä menestyksellä. Saimme lois-
tavia kokemuksia, hyvät harjoitukset ja kivan 
keväisen päivän yhdessä. Siispä hyvä me! Täs-
tä on hyvä jatkaa.

Lisää Peimarin ensi-
apuryhmästä voit lu-
kea Facebookista 
www.facebook.com/
groups/peimariea

Tai toki voit tulla vie-
railemaan ryhmäiltoi-
hin vaikka heti ensi 
kerralla. 

Tervetuloa!

Johanna, Jonathan, 
Kati ja muut Peimari-
laiset.

Kivaa harrastamista - Peimarin ensiapuryhmä

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Haaste ensiapuryhmille
Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryh-
mä on pohtinut ensiaputoiminnan näkyvyyt-
tä. Ajattelimme, että Punaisen Ristin viikolla 
4.-10.5.2015 jokainen ensiapuryhmä - vaik-
ka yhdessä koko osaston voimin - järjestäisi 
lähimmän S-ryhmän toimipisteen kanssa en-
siapuaiheisen tapahtuman ja samalla pyrki-
si rekrytoimaan uusia ihmisiä toimintaan mu-
kaan. 

Keskustoimistolta on tulossa uutta materiaalia 
Osaa auttaa -rataan, sekä uutena arjen turval-
lisuuden tarkistuslista. Materiaalia voi käyttää 
hyväkseen tai suunnitella tapahtuman aiheen 
itse. Piiri auttaa välineistössä tarpeen mukaan. 
Punaisen Ristin viikon infoa ja materiaalitie-
toa löytyy RedNetistä (rednet.punainenristi.fi/
viikko)  

SPR Loimaan osaston 
ensiapuryhmä uusiin tuuliin

Viime vuodenvaihteen tietämillä ensiapuryh-
mä istui miettimään, mitä pitäisi tehdä, kun 
tuntuu siltä, että koko ryhmä kuihtuu alta pois 
ja kuitenkin sillä olisi mitä suurin tarve Loi-
maan seudulla. Siitäkin  joukosta, mikä silloin 
oli koolla löytyi monenlaista osaajaa eri tehtä-
vien hoitamiseen. 

Kirsi Toivolasta tuli uusi ryhmänjohtaja, mikä 
sopii hyvin hänelle - hän kun on ammatiltaan 
opettaja ja joutuu päivittäin ohjaamaan suu-
rempaakin joukkoa. Tällä hetkellä ryhmän vah-
vuus on reilut 20 hyvin motivoitunutta henki-
löä, iältään noin 20-40 vuotta. 

Loimaan paloasemalta löytyi myös kokoontu-
mistilat. 

Ryhmä kävi myös ottamassa mittaa toisista 
ensiapuryhmistä piirin ensiapukilpailussa Hir-
vensalossa Turussa. Hyvä niin, vaikkei voittoa 
tullutkaan, mutta siitä on hyvä jatkaa. 

Parhainta menestystä ja jatkuvuutta!

Juhani Kankare
Loimaan osasto

Jokainen toimiva ensiapuryhmä, sopii "oman" 
S-toimipisteen kanssa sopivan päivän kysei-
sellä viikolla ja kysyy luvan tapahtumalle. En-
nen Punaisen Ristin viikkoa teemme listauksen 
tulevista tapahtumista, ja mainostamme niitä 
esimerkiksi Facebookissa ja mahdollisuuksien 
mukaan paikallislehdissä. 

Kun tiedätte oman tapahtumanne, lähettäkää 
sähköpostitse aika ja paikka sekä myös oh-
jelma minulle osoitteeseen minna.lyytinen@
gmail.com Samaan osoitteeseen voi lähettää 
myös lisäkysymyksiä, mikäli niitä tulee.
 
Osallistuville ryhmille yllätyspalkinto!

Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmän 
puolesta
Minna Lyytinen

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Nettiparkki-hanke on Suomen Punaisen Ris-
tin katastrofirahaston rahoittama huono-osai-
suutta ehkäisevä hanke. Hanke käynnistyi  
syksyllä 2013. 

Ensimmäinen rahoituskausi päättyi lokakuussa 
2014, mutta osastomme haki hankkeelle lisä-
aikaa vuoden 2015 loppuun ja se meille myön-
nettiin. Alkuperäistä hankerahaa oli syksyllä 
vielä runsaasti jäljellä ja tarvitsimme oikeas-
taan vain luvan käyttää myönnetty raha pois. 

Tietotekniikan opastusta maksuttomasti

Hankkeen perusajatuksena on tarjota alueem-
me asukkaille nettikäytön ja tietokoneen pe-
ruskäytön opastusta mak-
suttomasti. Nettiparkki on 
avoinna ma-pe klo 10-14. 
Opastajina toimivat hankkee-
seen erilaisin työllistämistuki-
toimin työllistetyt pitkäaikais-
työttömät tai nuoret.

Oppiminen ja edistyminen 
innostaa

Kävijät voivat opetella Netti-
parkissa erilaisia asioita omi-
en tarpeidensa mukaan. Säh-
köposti, Facebook, Skype ja 
Spotify ovat päivittäin har-
joiteltavia sovelluksia, myös 
kuvien siirtäminen kamerasta 
tai puhelimesta koneelle ja edelleen kuvien la-
jittelu koneella kansioihin ovat sellaisia asioi-
ta, joita treenataan ahkerasti. 

Nettiparkin työntekijät ovat kehitelleet erilai-
sia tekstinkäsittely- ja tiedonhakutehtäviä kä-
vijöille ja ne ovatkin olleet todella suosittuja ja 
toivottuja. On ollut ilo seurata kävijöiden edis-
tymistä ja innostusta! 

Monelle kävijälle Nettiparkki on tuonut myös 
lievitystä yksinäisyyteen ja yhteydenpito kau-
empana asuviin läheisiin on helpottunut Sky-
pen myötä.

Nuorten työllistäminen hankkeeseen on su-
junut alun – lähinnä työvoimatoimiston byro-
kratian hitaus – jälkeen hyvin ja joustavasti. 
Kaikki hankkeessa työskennelleet nuoret ovat 

SPR Mynämäen osaston Nettiparkki-hanke

olleet ja ovat loistavia tyyppejä, joille työkoke-
mus on antanut varmuutta työmarkkinoille ha-
keutumiseen. 

Hankkeen aikana yhteistyö Perusturvakun-
tayhtymä Akselin suuntaan on sujunut hienos-
ti ja sieltä on tarvittaessa saatu myös tukea 
työllistämisasioissa.

Tarjolla myös luentoja

Erilaisia luentotilaisuuksia on järjestetty noin 
kerran kuukaudessa. Aiheina on ollut mm. tie-
tokoneen hankinta ja huolto, tietoturva, ku-
vankäsittely, kunnan/kirjaston sähköinen asi-
ointi, pankkipalvelut, Kelan sähköinen asiointi, 

Facebook... Luennot ovat keränneet joka ker-
ta runsaslukuisen yleisön.

Kävijämäärä on ylittänyt kaikki odotukset: tä-
hän mennessä hankkeeseen on kirjautunut 
noin 2200 käyntiä. Kävijöitä on toki paljon 
oman kunnan alueelta, mutta myös naapuri-
kuntien puolelta. Kauimmaisin kävijä on Tuk-
holmasta asti!

Hanna Vänni
Mynämäen osasto

Nettiparkin luennoilla osaston toi-
mitilassa on tiivis tunnelma.

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Ystävien kevätretki 
9.5.2015  
Ystävien kevätretki suuntautuu tänä vuon-
na Tampereelle. Retkelle lähdetään lauantaina 
9.5.busseilla Turusta klo 8.30 (matkan varrelta 
pääse kyytiin).

Päivän ohjelmassa on tutustuminen
Punaisen Ristin Logistiikkakeskukseen, ruokai-
lu sekä käynti Tampereen Kontti-kierrätysta-
varatalossa. Kotimatkalle lähdetään n. klo 16 

Matkan hinta 25 €/henkilö. Laskutus tapahtuu 
osastokohtaisesti.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 22.4. säh-
köpostilla jaana.paasonen@redcross.fi 
Ilmoita samassa yhteydessä mahdolliset ruo-
ka-aineallergiat sekä se, mistä tulet kyytiin. 

Sydämellisesti tervetuloa!

Tapaamista odottaen   
Tuija ja Jaana

Piirin ensiapukilpailut järjestettiin 28.2. 
Turussa, Hirvensalossa. 

Nuorten, aikuisten ja ensivasteparien 
kilpailuradat toteutettiin Marinepalvelu 
Oy:n venetelakalla. 

Osallistujia oli seuraavista osastoista;  
- Yksi Nuorten joukkue Lemun osastos-
ta. 
- Yhteensä 6 aikuisten joukkuetta:  Au-
rajoen, Turun, Raision ja Loimaan osas-
toista sekä Peimarin ea-ryhmästä 2 
joukkuetta. 
- 4 ensivasteparia Turun (2) ja Aurajoen 
(2) osastoista. 

Varhaisnuorten kilpailurata sijoittui Hir-
vensalon laskettelurinteen maastoon. 
Varhisten sarjassa oli 4  joukkuetta, 
joista kolme Turun ja yksi Salon osas-
toista.

Voittajat matkaavat SM-kilpailuihin

Kilpailun eri sarjojen voittajat lähte-
vät edustamaan piiriä Rovaniemellä 5.-
6.6.2015 järjestettäviin ensiavun SM-
kilpailuihin. 

Piiriä edustavat seuraavat joukkueet; 
- 2 x Turun varhikset, 
- Nuoret (Lemu), 
- Aikuiset (Turku) ja 
- Ensivasteparit (Turku x 1 ja Aurajoki 
x 1)

Kilpailupäivään osallistui eri tavoin noin 
120 vapaaehtoista ja 9 työntekijää.

Kiitos kaikille ensiapukilpailussa mu-
kanaolleille kilpailijoille, potilaille 
sekä järjestelyihin eri tavoin osallis-
tuneille upeasta tapahtumasta!

Kilpailupäivän tunnelmia seuraavalla 
aukeamalla.

Piirin 
ensiapukilpailut 

TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Piirin ensiaputaitokilpailut 
28.2.2015 Hirvensalossa
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Piirin ensiaputaitokilpailut 
28.2.2015 Hirvensalossa
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YRITYSYHTEISTYÖ

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Turku Energia on jo useamman vuoden ajan ollut 
Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin pääyhteis-
työkumppani. Yhteistyötä jatketaan myös vuosina 
2015-2016, jolloin Turku Energian tuki kohdistetaan 
Turun alueella lähimmäisten auttamiseen, erityisesti 
vanhusten hyvinvointiin, henkiseen tukeen ja ystä-
vätoimintaan sekä terveyden edistämiseen Varsi-
nais-Suomen alueella. 

Viestintäpäällikkö Anne-Mari Repola-Mäkinen Tur-
ku Energiasta vastasi kysymyksiin yhteistyöstä ja 
kumppanuudesta.

Miksi yrityksenne on päättänyt tukea 
Punaisen Ristin toimintaa Varsinais-Suomen alu-
eella?

Turku Energia tukee vuosittain kohteita, joilla on 
mahdollisimman merkittävä paikallista yhteisöä 
hyödyttävä vaikutus. Punainen Risti tekee paikalli-
sesti merkittävää työtä täällä Varsinais-Suomessa, 
ja toiminta tukee hyvin Turku Energian arvomaail-
maa. 

Olemme halunneet kohdentaa Punaiselle Ristille 
osoittamamme tukemme pääasiassa vanhusten ys-
tävätoimintaan, sillä haluamme olla mukana mah-
dollistamassa onnellista ja tasapainoista vanhuutta 
Punaisen Ristin tarjoaman ystävätoiminnan avulla. 
Suurten ikäluokkien ikääntyessä Punaisen Ristin ys-
tävätoiminnan merkitys korostuu entisestään. 

Mitä yhteistyö Punaisen Ristin kanssa 
antaa yrityksellenne?  

Yhteistyö Punaisen Ristin kanssa tukee hyvin Turku 
Energian arvoja. Meille on tärkeää, että yhteistyötä 
on mahdollista hyödyntää myös käytännön tasol-
la henkilöstömme, asiakkaidemme sekä muiden si-
dosryhmiemme hyväksi.  

Yhteistyömme onkin ollut puolin ja toisin antoisaa. 
Olemme pystyneet esimerkiksi tarjoamaan henki-
löstöllemme mahdollisuuden osallistua tiloissam-
me ystävätoiminnan koulutuksiin. Punaisen Ristin 
henkilöstöä on myös vieraillut aamukahvitilaisuuk-
sissamme kertomassa erilaisista mahdollisuuksista 
auttaa. 

Olemme saaneet kouluttautuneita ystävätoiminnan 
henkilöitä mukaan myös 
oman toimintamme tuek-
si tilanteessa, jossa halu-
simme tarjota suunnitellun 
sähkönjakelun keskeytyk-
sen ajaksi ystävätoiminnan 
palveluita ja tukea alueella 
asuvalle vanhemmalle vä-
estölle. 

Esittelyssä yhteistyökumppani 

Turku Energia

Viestintäpäällikkö Anne-
Mari Repola-Mäkinen, 
Turku Energia

Pääyhteistyökumppani:

Yhteistyökumppanit:

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Punaisen Ristin viikko on pian täällä
– kutsu nuoret aikuiset mukaan ensiaputoimintaan!

Ville on lenkillä. Armeija kutsuu ja kuntoa on 
nostettava, vaikka vettä sataakin. Yhtäkkiä 
hän näkee, kun kovaa ajava auto lähtee vesi-
liirtoon ja törmää valaisintolppaan. Ville kaivaa 
kännykän taskustaan, soittaa hätänumeroon 
112 ja kertoo, mitä on tapahtunut ja missä 
hän on. 

”Kuinka monta henkeä on autossa?” ky-
syy hätäkeskuspäivystäjä. ”Vain kuljetta-
ja”,----------- toteaa Ville kurkistaessaan au-
toon. ”Hengittääkö hän?” kysyy päivystäjä. 
Ville ojentaa autettavan pään pystyyn niska-
tyynyä vasten leuan kärjestä nostamalla ja 
toisella kädellä otsasta painamalla. Sitten hän 
tunnustelee toisella kädellä hengitystä. Kuljet-
taja hengittää! 

”Tue päätä, pidä hengitystie auki”, ohjeistaa 
hätäkeskuspäivystäjä. Ambulanssi on matkal-
la. Ville pelasti juuri ihmishengen.

Suomessa sattuu noin miljoona tapaturmaa 
vuosittain, joista valtaosa vapaa-ajalla. Kola-
reissa lähes puolet kuolee siihen, ettei kukaan 
aukaise uhrin hengitysteitä ja tajuton uhri tu-
kehtuu. Sillä on väliä, soittaako joku tarvitta-
essa hätäkeskukseen ja antaa ensiapua. Hätä-
puhelu käynnistää auttamisen ketjun, ensiapu 
voi pelastaa ihmishengen.

Onko osastossasi aktiivinen ensiapuryhmä, 
johon kuuluu innokkaita hälytysryhmäläisiä 
ja ensiapupäivystäjiä? Kuinka monta uutta 
nuorta aikuista sinä haluaisit osastosi ensi-
apuryhmään? Tehdään unelmista totta! Pu-
naisen Ristin viikolla voi tarjota etenkin nuo-
rille aikuisille pieniä elämyksiä siitä, mitä he 
voivat oppia ensiapuryhmässä. Miten esimer-
kiksi avata hengitystie ja mitä ensiapulaukku 
sisältää? Kampanjaviikon päättyessä tapah-
tumaan osallistujat kannattaa kutsua esimer-

kiksi Tervetuloa ensiapuryhmään -tilaisuuteen 
toukokuussa. Osallistujien yhteystiedot voi ke-
rätä kätevästi uudella ICE- ja arvonta/yhtey-
denottokortilla. Keväinen tapahtuma tarjoaa 
tilaisuuden kertoa osaston toiminnasta syksyl-
lä ja samalla se jättää järjestöstä muistijäljen, 
joka kantaa kesän yli.

Punaisen Ristin viikon tavoitteena on, että 
saamme mahdollisimman monta nuorta aikuis-
ta jokaiseen ensiapuryhmään mukaan. Osas-
toissa kannattaa jo hyvissä ajoin miettiä, missä 
ja miten nuoret aikuiset tavoittaa parhaiten.  

Tarjotkaa heille hauskoja elämyksiä ja kutsu-
kaa järjestömme toimintaan mukaan. Tämä ei 
ole mahdoton tehtävä, mutta voi toteutues-
saan muuttaa monen nuoren ja avuntarvitsijan 
elämän. 

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon suunnittelija

N
iklas M

eltio
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 PUNAISEN RISTIN VIIKKO 4.–10.5.2015

Nyt innolla suunnittelemaan 
iloista Punaisen Ristin viikon tapahtumaa
Ensiaputaitojen tärkeys ja arjen turvallisuus nousevat esille toukokuun alussa, 
kun järjestö on valtakunnallisesti esillä Punaisen Ristin viikolla mielenkiintoisine 
tapahtumineen pohjoisesta etelään. Tänä vuonna pyrimme saamaan etenkin nuoret 
aikuiset ensiaputoimintaamme mukaan. Lisäksi laitamme ihmiset pohtimaan omaa 
ja lähipiirinsä turvallisuutta.   

Perinteiseen Osaa auttaa -tapahtumamal-
liin on tänä vuonna tehty pieniä muutoksia. 
Edeltävien vuosien tapaan jokainen osasto voi 
poimia itselleen sopivimman toteuttamistavan. 

1. Osaa auttaa -kilpailun tilalla on tarkistus-
 lista, jota voi jakaa osaston järjestämissä 
 tapahtumissa. Listasta voi tarkistaa, miten 
 turvallinen arkesi on ja omistatko esim. 
 ensiaputarvikkeita.

2. Ensiapulaukun ulkonäkö muuttuu uuden 
 toimittajan vuoksi, mutta sisältö pysyy 
 samana. Laukku sopii esiteltäväksi missä 
 tahansa, kuten kouluissa, oppilaitoksissa, 
 työpaikoilla sekä yhteistyökumppanimme 
 LähiTapiolan ja S-ryhmän tiloissa (Pris-
 moissa, S-marketeissa, ABC-asemilla).
 Laukun esittelyyn tarvitaan ainakin yksi 
 henkilö, joka tuntee laukun sisällön ja osaa 
 kertoa, kuinka tarvikkeita käytetään.

3. Osaa auttaa -taitorataa on täydennetty 
 uusilla rasteilla. Edellisvuosien kuvallisten 
 rastitaulujen lisäksi käytössä on hengitys-
 teiden avaamista käsittelevä rasti, geo-
 kätköt ja Turvallisesti kotona -esite. Rataa 
 voi varioida tapahtumapaikan ja kohderyh-
 män sekä järjestäjien määrän mukaan.

Panostamme siihen, että tapahtumiin osallis-
tuvat säilyttävät kiinnostuksensa Punaiseen 
Ristiin ja voisivat tulevaisuudessa olla mukana 
järjestömme toiminnassa tavalla tai toisella. 
Kannustammekin osastoja ottamaan käyttöön 
uuden ICE- ja arvonta/yhteydenottokortin, 
jonka avulla yhteystietojen kerääminen ta-
pahtuu helposti. On myös toivottavaa, että 
osasto voisi järjestää jo toukokuussa tilaisuu-
den, jonne Punaisen Ristin viikon tapahtumiin 
osallistuneet kutsutaan mukaan. Se voi olla 
Tervetuloa ensiapuryhmään -tilaisuus tai muu 
mukava ja matalan kynnyksen tapahtuma, ku-
ten kevättalkoot tai nuotioilta, missä voi ker-
toa osaston toiminnasta. 

Periaatteet täyttävät 50 vuotta
Keski-ikään ehtineitä Punaisen Ristin periaat-
teita on hyvä tilaisuus juhlia kampanjaviikolla. 
Korostaa kannattaa etenkin vapaaehtoisuutta, 
inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. Ensiaputai-
dothan kuuluvat kaikille, jokaisella on oikeus 
saada apua ja tulla autetuksi. Juhlavuottaan 
viettävistä periaatteista voi kertoa kampanja-
tapahtumissa tai vaikkapa Hyväpäivä-keräyk-
sen yhteydessä, jos osastossanne on intoa li-
paskeräyksen järjestämiseen.  

• Tilaa materiaalit 20.4.2015 mennessä ensi-
 sijaisesti verkkokaupasta: 
 www.punaisenristinkauppa.fi

 Jos verkosta tilaaminen ei ole mahdollista, 
 tee tilaukset kampanjakirjeen mukana 
 tulleella tilauslomakkeella.

• Lue lisää kampanjasta ja Osaa auttaa
 -tapahtumamallista RedNetistä: 
 rednet.punainenristi.fi/viikko

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

Tiedottaja 
Mari Mäkinen, 020 701 2223,
mari.makinen@punainenristi.fi 
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Ota käyttöön uusi ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti

Osastojen rekrytoinnin tueksi on valmistunut uusi ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti. 
Sen avulla on helppo lähestyä tapahtumavieraita ja avata keskustelu osaston toiminnasta 
sekä vapaaehtoisten mahdollisuudesta tulla mukaan. Kortti sopii mainiosti käytettäväksi 
Punaisen Ristin viikolla ja kaikissa muissakin osaston järjestämissä tapahtumissa.

Kerää yhteystiedot 
korttien avulla

Kortti on kaksiosai-
nen. Arvonta- ja yh-
teydenotto-osa jää 
Punaiselle Ristille ja 
ICE-korttiosa tapah-
tumavieraalle. 
Tapahtuman jälkeen 
arvonta- ja yhtey-
denottokortit lähete-
tään keskustoimistol-
le palautuskuoressa, 
jonka postimaksu on 
valmiiksi maksettu. 
Lähettämistä ennen 
osastojen kannattaa kuitenkin tallentaa hen-
kilöiden yhteystiedot arvonta- ja yhteyden- 
ottokorteista itselleen. 

Keskustoimisto hoitaa valtakunnalliset arvon- 
nat, jotka suoritetaan 15.4., 15.8. ja 15.12. 
2015. Palkintoina on muun muassa hotellilahja-
kortteja, jäätelöä ja iPad Minejä. Palautetut kor-
tit osallistuvat aina jäljellä oleviin arvontoihin. 

Paikallisten arvontojen 
järjestäminen mahdollista

Osasto voi halutessaan järjestää paikallisen 
arvonnan ja käyttää siihen arvonta- ja yhtey-
denottokortteja. Silloin osasto arpoo ensin 
paikalliset palkinnot ja ottaa ylös voittajien yh-
teystiedot. Sen jälkeen arvonta- ja yhteyden-
ottokortit lähetetään keskustoimistolle. ICE- ja 
arvonta/yhteydenottokortteja voi tilata verk-
kokaupasta. Tilauksen yhteydessä toimitetaan 
ohjeet, palautuskuori ja palkintomainos, jonka 
kääntöpuolelta löytyy arvonnan säännöt.

Keskustoimisto ottaa yhteyttä
tapahtuman osallistujiin 

Keskustoimistolta voidaan soittaa osalle ta-
pahtumiin osallistuneille ja yhteystietonsa jät-
täneille. 

Henkilöitä kii-
tetään osallis-
tumisesta ta-
pahtumaan ja 
mahdollisesta 
Punaisen Ris-
tin toimintaan 
osallistumisesta 
tai sen tukemi-
sesta.

Henkilöille voi-
daan myös tar-
jota tapaus-
kohtaisesti 
vapaaehtoisuut-
ta, jäsenyyttä, 

sähköistä uutiskirjettä, kuukausilahjoittamis-
ta tms. Puheluissa hyödynnetään SPR:n rekis-
terin tietoja ja arvonta/yhteydenottokorttiin 
osaston tekemiä merkintöjä. Osasto voi merki-
tä korttiin esimerkiksi, että henkilö jäi harkit-
semaan jäseneksi liittymistä. Tällöin soittaja 
voi ottaa asian puheeksi. Osastojen toivo-
taan merkitsevän kortteihin tapahtuman nimi 
ja paikkakunta (esimerkiksi ”PRV Pori”), jolloin 
soittaja tietää, että henkilö on ollut Porissa 
järjestettävässä Punaisen Ristin viikon tapah-
tumassa.

Myös jäsenet osallistuvat arvontoihin

Valtakunnallisiin arvontoihin osallistuvat kaik-
ki Punaisen Ristin jäsenet. Mitä aikaisemmin 
jäsenmaksun maksaa, sitä useampaan arvon-
taan osallistuu. Ainaisjäsenet ovat myös auto-
maattisesti mukana arvonnoissa. Uusia jäseniä 
hankkimalla saa aina yhden arpalipukkeen uut-
ta jäsentä kohden. Jäsenhankkijan tiedot tulee 
ilmoittaa uuden jäsenen tietojen yhteydessä.

Lue lisää Rednetistä: 
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta

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

ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti
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Varsinais- Suomessa on jo 17 Terhokerhoa. 
Helmikuussa käynnistyivät Terhokerhot Velku-
alla ja Mynämäellä. Maaliskuussa alkoivat Rai-
sion, Loimaan ja Paraisten Terhokerhot. Viime 
vuoden lokakuun ja tämän vuoden helmikuun 
aikana oli yhteensä 49 Terhokerho-kertaa eri 
puolilla Varsinais-Suomea.  Näihin Terhoker-
hoihin osallistui 873 lasta ja eri-ikäistä aikuis-
ta. Eli monta hymyä, ilonhetkeä, naurua ja 
kohtaamista on Terhokerhoissa jo yhdessä 
koettu.

Tule ystäväksi näin, kaveriksi nimittäin.

Vuoden ensimmäisellä Terhokerhovierailulla 
suuntasin Somerolle. Yhden lapsen toiveesta 
päädyimme leikkimään Vettä kengässä -leik-
kiä. Leikissä olivat mukana lapset, nuoret, 
vanhemmat sekä isovanhemmat, osa seurasi 
leikkiä sivusta. Nauru ja ilo tarttuivat niin leik-
kijöihin kuin sivusta seuraaviin kannustajiin. 
Illan lopuksi eräs lapsista totesi: ”Tuun huo-
menna kans Terhokerhoon!”

Helmikuussa vietin kaksi mukavaa päivää Tu-
run Kontissa. Päivien aikana oltiin Aarteen et-
sintää, pyöritettiin Onnen pyörää sekä väri-
tettiin värityskuvia. Lisäksi moni tutustui ensi 
kertaa Terhokerho-toimintaan ja sai mukaansa 
SPR:n ilmapallon ja leikkivinkkejä.
 

Ystävänpäivän alla Halikon Terhokerhossa 
pohdittiin mitä on ystävyys? Mistä ystävän 
löytää? Ja millainen on hyvä ystävä? Lisäk-
si kerholaiset askartelivat kortteja ystäville ja 
tärkeille ihmisille.

Maaliskuussa Tarvasjoen Terhokerhossa ko-
koonnuttiin kolmen sukupolven kesken. Tällä 
kertaa Terhokerhossa oli teemana eläimet. Yh-
dessä katseltiin eläinten kuvia, laulettiin Georg 
Malmsténin eläinaiheisia lastenlauluja sekä 
muitakin tuttuja eläinaiheisia lauluja. Piikki-
ön Terhokerhossa SPR Piikkiön osasto järjesti 
suositun laastarikurssin lapsille ja aikuisille. Il-
lan aikana kului 300 laastaria ja sidetarpeetkin 
tulivat tutuiksi myös perheen pienimmille. 

Parasta aidot kohtaamiset

Mielestäni parasta Terhokerhoissa ovat aidot 
kohtaamiset. Tervehditään, katsotaan toista 
silmiin, halataan, jutellaan, iloitaan, hymyillään 
sekä pidetään kädestä. 

Sukupolvien väliset kohtaamiset ovat niitä, 
jotka liikuttavat myös minua: Ikäihminen on 
vilkutellut, hymyillyt ja jutellut äidin sylissä is-
tuvalle vuoden vanhalle lapselle. Lapsi kont-
taa vikkelästi pöydän yli päästäkseen lähelle 
ikäihmistä. Me ympärillä olevat näemme kak-
si hymyilevää ihmistä, jotka nauravat ja viih-

tyvät aidosti toistensa 
seurassa. He tapaavat 
vasta ensimmäistä ker-
taa mutta toivottavasti 
Terhokerho mahdollistaa 
jatkossakin tämän parin 
kohtaamiset.

Aurinkoista kevättä 
sinulle!

Varsinais-Suomen 
Leikkilähetti
Hanne Mustiala

Kohtaamisia kylillä sukupolvien sillalla

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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TERHOKERHOJA 
YLI SADASSA KUNNASSA

Viime vuonna tavoitimme sata uutta vapaaeh-
toista, jotka eivät aiemmin ole olleet Punaisen 
Ristin tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
toiminnassa mukana. Vapaaehtoiset ovat ker-
toneet, että Terhokerhoista on löytynyt uusia 
ystäviä, mielekästä toimintaa ja mielenvirkeyt-
tä. Puuhaaminen yhdessä porukalla on paras-
ta yksinäisyyden ehkäisemistä.

Heräsikö kiinnostus? Terhokerhon vapaaehtoi-
sena et tarvitse erityisosaamista. Riittää, että 
olet mukana omalla persoonallasi ja elämän-
kokemuksellasi!  

Katso esimerkkejä monipuolisesta ohjelmasta: 
www.kokosuomileikkii.fi/
terhokerho/missa-terhokerho/

Jos kunnassasi ei ole vielä Terhokerhoa, 
ota yhteys alueesi leikkilähettiin: 

Punainen Risti saa säännöl-
lisesti yhteydenottoja ihmi-
siltä, jotka haluavat muistaa 
järjestöä testamentissaan tai 
kysyvät, miten testamentti-
lahjoituksen voi tehdä. 

Keskustoimiston varainhan-
kintayksikkö neuvoo testa-
mentin tekijöitä käytännön 
asioissa riippumatta siitä, 
halutaanko testamentti koh-

dentaa Punaisen Ristin valtakunnalliseen 
toimintaan tai jonkun tietyn piirin tai osaston 
hyväksi. Kysymyksiä varten on tehty Hyvä pää-
tös -testamenttiopas, jonka voi ladata netistä. 
Osastot voivat myös tilata testamenttiopasta 
verkkokaupan järjestönäkymän kautta. 

Lataa testamenttiopas:
www.punainenristi.fi/lahjoitukset/
testamenttilahjoitus

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija 
Mia Ekström-Huttunen, 020 701 2193, 
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi 

TESTAMENTTIOPAS,
OSANOTTO- JA ONNITTELUADRESSIT 

Ota käyttöön 
Hyvä päätös -testamenttiopas

(Punainen Risti kertoo testamenttilahjoituksista
myös lehti-ilmoitusten avulla.) 

Punaisen Ristin osanotto- ja onnitteluadressi-
en tekstauspalvelu sisältää adressin, teksta-
uksen ja adressin toimituksen. Koko paketti 
maksaa 25 euroa. Adressien kansivaihtoeh-
dot ja värssyehdotukset löytyvät osoitteesta 
www.punaisenristinkauppa.fi ja sieltä Adres-
sien tekstauspalvelu.

Kun tilaat verkkokaupan kautta, kirjoita lisä-
tietoihin haluamasi värssy tai osanottoteksti. 
Sähköpostilla tilaukset voi laittaa osoitteeseen 
myynti@punainenristi.fi. Kirjoita tilaukseen 
värssy- ja osanottotekstin lisäksi toimitus- ja 
laskutustiedot.
 
Puhelimitse tilauksen voi tehdä arkisin
kello 8.30–16 numerossa 020 701 2211.

Lisätietoja: 
myynti@punainenristi.fi

Terhokerhojen kevät on täynnä iloista yhdessäoloa

Terhokerho-vapaaehtoiset virkistyivät ja vaihtoivat ideoita 
Vesilahdessa 10.12.2014. Kuvassa vasemmalta Ritva 
Latvala-Korpela, Liisa Flinck-Vasama, Sirpa Lakervi, Seija 
Lehto, Ritva Priha, Aila Ollonen ja Katriina Reponen.

Tilaa osanotto- ja onnittelu-
adressit Punaisen Ristin kaupasta

N
o
o
ra Pajari

Koko Suomi leikkii -hankkeen kevät on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Terhokerhoja löytyy jo 
yli sadasta kunnasta. Kerhot sisältöineen suunnitellaan yhdessä ja kaikki osallistujat 
pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä kerhoissa tehdään. 

www.kokosuomileikkii.fi/
terhokerho/leikkilahetit/
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ARPAJAISTEN JA ARVAUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 

Pienarpajaisissa voittojen yhteenlasketun ar-
von on oltava vähintään 35 prosenttia arpojen 
yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän 
voiton on oltava vähintään yhtä suuri kuin ar-
van hinta. Arpajaistilitys on tehtävä viipymät-
tä tilaisuuden päättymisen jälkeen. Tilitystä ei 
kuitenkaan tarvitse tehdä, jos arvat on myy-
ty vain arpajaiset toimeenpanevaan yhteisön 
kesken.

Milloin tarvitaan arpajaislupa?

Osaston täytyy hakea arpajaislupa ja tehdä ti-
litys, kun arpojen yhteenlaskettu hinta ylittää 
500 euroa, arpoja myydään avoimessa yleisö-
tilaisuudessa, eikä voittoja jaeta samassa tilai-
suudessa.  

Tavara-arpajaisluvan antaa paikallinen poliisi-
laitos, kun tavara-arpajaiset järjestetään esi-
merkiksi yhden kunnan alueella. Lupaa hae-
taan kirjallisesti ja se voidaan antaa enintään 
kuudeksi kuukaudeksi. Tavara-arpajaislupa 
maksaa 59 euroa. 

Voitoista tulee tehdä voittoluettelo ja 
arvonnasta pitää laatia arvontapöytä-
kirja. Osaston on toimitettava arpajais-
tilitys viiden kuukauden kuluessa pai-
kalliselle poliisilaitokselle. 

Mitä sääntöjä pitää huomioida 
arvauskilpailussa?

Arvauskilpailun järjestämiseen ei tar-
vita lupaa, vaan riittää, että paikalli-
selle poliisille on tehty ilmoitus viisi 
päivää ennen kilpailun järjestämistä. 
Ilmoitus maksaa 26 euroa. Muutoin pä-
tevät samat säännökset kuin arpajai-
sissa.

Arvauskilpailu on hauska tapa herättää 
yleisön kiinnostus. Voi vaikkapa pyytää arvaa-
maan, kuinka monta kahvipapua on purkissa 
tai paljonko pöydällä oleva kurpitsa painaa. 
Sääntöjen mukaan arvauskilpailun kohteen on 
oltava ennalta täsmällisesti määriteltävissä 
oleva ilmiö tai asia.

Arvauksen kohteena ei saa käyttää arvottua 
tulosta, eikä esimerkiksi urheilukilpailun tulos-
ta. Oikea tulos ei saa olla kenenkään tiedossa 
ennakolta.

Lisätietoja: 
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, 020 701 2199,
regina.lauren@punainenristi.fi  

• Arpajaislupahakemus- ja tilitys-
 lomakkeet sekä tarkat ohjeet: 
 www.poliisi.fi/luvat

• Arpajaisten järjestämistä säätelee 
 arpajaislaki (1047/2001) ja Valtio-
 neuvoston asetus arpajaisista 
 (1345/2001): www.finlex.fi

Haluaako osasto järjestää tavara-arpajaiset?

Arpajaislain mukaan osasto voi järjestää tavara-arpajaiset ilman tavara-arpajaislupaa,
kun arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2 000 euroa ja arpojen myynti
sekä voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa. Tällöin puhutaan pienarpajaisista. 

Li
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Helsingin Laajasalon osasto esitteli toimintaansa Laaja-
salopäivänä. Laura Tarvonen (vas.) Anna-Liisa Salo, Marja 
Perttu-Tapaninen ja Liisa Ruohonen.
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MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALIT

Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoi-
minnan osastolla kerrotaan Riskien keskellä 
-tablettisovelluksen avulla katastrofien vai-
kutuksista kehitykseen. Samalla voi tutustua 
Punaisen Ristin työstä kertoviin valokuviin ja 
minidokumentteihin. Osastolla voi myös har-
joitella ensiaputaitoja.

Festivaalivierailijat 
voivat liittyä auttajien joukkoon

Katastrofin iskiessä Punaisella Ristillä tulee olla 
valmius aloittaa hätäapukeräys. Festivaaleil-
la rekrytoimme joukkoomme innokkaita autta-
jia, jotka lupautuvat toimimaan lipaskerääjinä 
syyskuun Nälkäpäivä-kampanjassa. Nälkäpäivä 
on valmiusharjoitus koko järjestölle ja loistava 
tilaisuus kaikille uusille auttajille kokeilla muka-
vaa ja palkitsevaa lipaskeräämistä.

Veripalvelulla oma osasto

Veripalvelun osastolla pääsee pyörittämään 
onnenpyörää ja kysymään verenluovutuksesta 
sekä kantasolurekisteriin liittymisestä. Veren-
luovutus on helppo tapa auttaa lähimmäisiä. 

Kansainvälinen suurleiri tarjoaa nuorelle oi-
van tavan päästä mukaan Punaisen Ristin toi-
mintaan. Leirin järjestäjät haastavatkin kaik-
ki piirit saamaan bussillisen 13–25-vuotiaita 
osallistujia suurleirille. Piiri voi itse määritellä 
bussin koon ja näön. 

Leirillä nuori perehtyy järjestön arvoihin ja 
koko toimintakenttään ensiavusta ystävätoi-
mintaan ja monikulttuurisuudesta vapaaehtoi-

Punainen Risti näyttävästi esillä 
Maailma kylässä -festivaaleilla 23.–24.5.2015

Suomen suurin kehitysyhteistyö-
ja järjestötapahtuma

• Festivaalien tämän vuoden teemana on 
 kehitys- ja maantieteellisenä paino-
 tuksena Afrikka ja Lähi-itä. 

• Punaisen Ristin kansainvälisen avustus-
 toiminnan osasto löytyy Rautatien-
 torilta. 

• Veripalvelun teltta ja Helsingin ja Uuden-
 maan piirin Mahdollisuuksien tori -teltta 
 sijaitsevat Kaisaniemen puistossa. 

• Festivaali järjestetään Helsingin Kaisa-
 niemen puistossa ja Rautatientorilla 
 lauantaina 23.5. kello 11–20 ja 
 sunnuntaina 24.5. kello 11–18.

• Tapahtumaan on vapaa pääsy. 

 Lue lisää tapahtumasta: 
 www.maailmakylassa.fi

KANSAINVÄLINEN SUURLEIRI FIRE

”Haluamme jokaisesta piiristä linja-autollisen leiriläisiä!”

Joka arkipäivä tarvitaan lähes tuhat veren-
luovuttajaa, jotta verivalmisteita riittää potilai-
den jatkuvaan hoitoon. 

seen pelastuspalveluun. Koulutuksia ja seik-
kailuja sisältävän leirin jälkeen nuorella on 
hyvät edellytykset jatkaa Punaisen Ristin har-
rastusta omassa paikallisosastossaan.

Kansainvälinen suurleiri FiRE Evolla
2.–7.8.2015 (Finnish Red Cross Experience) 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.thefirecamp.com/

Maailma kylässä -festivaali valtaa Kaisaniemen puiston ja Rautatientorin toukokuun 
viimeisenä viikonloppuna Helsingissä. Punainen Risti on tänä vuonna festivaalin 
pääyhteistyökumppani ja näkyy festivaaleille monipuolisemmin kuin koskaan aiemmin. 
SPR:llä on kolme erillistä osastoa ja runsaasti lavaohjelmaa sierraleonelaisesta bändistä 
kansainvälisiin vieraisiin.

Kesän suurleiri 
lähestyy: 
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HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ!

Kesällä 2015 omaishoitajille järjestetään kaksi 
hyvinvointileiriä ja miehille omat hyvinvointi-
päivät kurssikeskus Nynäsissä. 

• Miesten hyvinvointipäivät järjestetään 
 21.–22.5.2015. Asiantuntijana toimii 
 psykologi Atte Varis. 

• Lastaan/nuortaan hoitaville omaishoitajille 
 suunnatun leirin ajankohta on 4.–6.6.2015. 

• Kaikille omaishoitajille tarkoitettu hyvin-
 vointileiri järjestetään 3.–5.9.2015.  

Omaishoitajille yhdessäoloa ja uusia esitteitä

Lisätiedot, leirien ohjelma ja hakulomakkeet 
löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/14926

Lisätietoja:
Omaishoidon koordinaattori 
Sisko Aalto, 020 701 2121, 
sisko.aalto@punainenristi.fi

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Siina Lepola, 020 701 2133, 
siina.lepola@punainenristi.fi 
(esitteiden tilaukset)

Omaishoitajien tukitoiminnan esitteet ovat uudistuneet. Keskustoimistolta voi tilata 
uuden yleisesitteen ja Kanssakulkijat-postikorttiesitteen.

JUTTULUURI

Maaliskuussa avautunut Juttuluuri 
palvelee omaishoitajia

Koulutettujen vapaaehtoisten kanssa omais-
hoitajat voivat keskustella arjen suurista ja 
pienistä asioista, jotka painavat mieltä. Niitä 
voivat olla esimerkiksi yksinäisyys, huolten ai-
heuttama unettomuus, turvattomuus, väkival-
lan kokeminen tai läheisen menettäminen. 

Juttuluurin koulutetut vapaaehtoiset päivys-
tävät numerossa 0203 88 100 torstaisin kello 
13–15. 

Puhelun hinnat: 
• Lankapuhelimesta 0,08 € + 0,07 €/min
• Matkapuhelimesta 0,08 € + 0,2 €/min

Punaisen Ristin Juttuluuri on suunniteltu kotona läheistään hoitaville, 
jotka kaipaavat luottamuksellista juttuseuraa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Kysymykseen ”Miten voisitte 
kehittää osastonne Nälkäpäi-
vää ensi vuonna?” suurin osa 
totesi eniten kehitettävää ole-
van vastuuhenkilöiden ja kerääji-
en rekrytoimisessa. Liika vastuu 
syö motivaatiota, mutta niin syö 
liian vähäinenkin. Onkin hyvä, jos 
osastoissa voi alkaa miettiä jo 
hyvissä ajoin keväällä tasapuolis-
ta työnjakoa Nälkäpäivänä. 

Osallistu keräysjohtaja- 
koulutuksiin ja liity FB-ryhmään 

Keräysjohtajakoulutuksiin osal-
listuminen on erittäin suositelta-
vaa. Niissä eri osastojen vapaa-
ehtoiset pääsevät vaihtamaan 
kokemuksia keskenään. Vahvis-
taaksemme osastojen välistä yhteydenpitoa 
olemme avanneet Facebookiin ryhmän nimel-
tä ”Punaisen Ristin keräystoiminnan vapaa-
ehtoiset”. Ryhmä toimii vapaaehtoisten kes-
kustelukanavana, jossa voi vaihtaa keräykseen 
liittyviä kokemuksia ja vinkkejä. Ryhmään liit-
tyminen on vapaaehtoista, eikä se toimi Pu-
naisen Ristin virallisena tiedotuskanavana. 
Ryhmä on suljettu, jotta keskustelua voidaan 
käydä avoimesti, mutta kuitenkin netikettiä 
noudattaen. Kaikki osastoille välttämätön tie-
dotus hoidetaan edelleen osastokirjeiden ja 
RedNetin avulla.

Ota yhteyttä kouluihin hyvissä ajoin

Kokemuksen mukaan kouluihin on hyvä olla 
yhteydessä hyvissä ajoin jo keväällä. Piirien il-
moittaman tiedon mukaan koko maassa 15 
prosenttia Nälkäpäivän lipaskeräyksen tuotos-
ta tulee kouluilta. Aktiivisimmin kouluyhteis-
työtä tekevillä alueilla koulukeräyksen tuotto 
on jopa 45 prosenttia koko piirin tuloksesta.  

Kokemuksia kouluyhteistyöstä:
• ”Otan joka vuosi yhteyttä ensin s-postilla 
 alueemme kouluihin ja pyydän vastausta 
 osallistumisesta. 

 Seuraavaksi soitan niille kouluille, jotka 
 eivät ole vastanneet s-postiini.” 

• ”Koulussa oli leikkimielinen kilpailu siitä, 
 mikä luokka kerää eniten rahaa. Voittanut 
 luokka sai mm. kahden tunnin SPR-opetuk-
 sen keräysvarojen käytöstä ja ensiavusta. 
 Palkitseminen on lisännyt koulun keräys-
 innostusta.”
 
• ”Meillä on perinne, että kuudesluokkalaiset 
 tulevat kerääjiksi pienissä ryhmissä yhtenä 
 päivänä. Yksi ryhmä toimii kerääjänä 
 tunnin.” 

Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija
Mia Ekström-Huttunen, 020 701 2193,
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi

Nälkäpäivä-koordinaattori 
Raisa Heinämäki, 020 701 2202, 
raisa.heinamaki@punainenristi.fi

Tasapuolisella työnjaolla kohti syksyn Nälkäpäivää

Nälkäpäivän palautekysely selvitti, missä vapaaehtoiset kokevat tarvitsevansa eniten 
apua. Eniten sitä kaivattiin vastuun jakamisessa osastolaisten kesken. Moni koki, 
että vastuu kasautuu liian harvalle. Toiseksi eniten apua kaivattiin kerääjärekrytointiin 
ja kolmantena mainittiin koulutus.

Liity Facebookissa ryhmään ”Punaisen Ristin keräystoi-
minnan vapaaehtoiset” ja jaa omia ideoitasi tai kysele 
muiden vapaaehtoisten kokemuksia. 
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KONTTI-KETJU KASVAA 

Punaisen Ristin Kontti-ketju on avannut 
maaliskuussa uuden kierrätystavaratalon 
Espoon Muuralaan. Ketjulla on nyt kymme-
nen tavarataloa ympäri Suomen. Pääkau-
punkiseudun ensimmäinen Kontti avattiin 
Vantaan Tikkurilaan syksyllä 2012. 

– Etsimme pitkään sopivia toimitiloja Espoosta. 
Loistavien kulkuyhteyksien varrelta Muuralasta 
löytyneet tilat ovat valoisat ja avarat, Espoon 
Kontti-päällikkö Pauliina Jalola iloitsee.  

Kontista vaatteita maailman kriisikohteisiin

Kontissa myydään lahjoituksena saatua puh-
dasta ja ehjää tavaraa. Kontin tuotto käyte-
tään Punaisen Ristin avustustyöhön Suomessa 
ja maailmalla. Espoon tavaratalossa paalataan 
myös kansainväliseen vaateapuun lähteviä 
vaatteita.  

– Viime vuonna Kontista lähetettiin ennätys-
määrä vaatteita maailman kriisikohteisiin. Eri-
tyisesti Konttien syksyllä järjestämä talvivaa-
tekeräys Ukrainaan sai ihmiset lahjoittamaan 
tarpeettomia vaatteitaan, Jalola kertoo. 

Espoon Kontti ottaa jo lahjoituksia vastaan

Espoon Kontti on jo aloittanut tavaralahjoitus-
ten vastaanoton. Kontti ottaa vastaan ainoas- 
taan hyväkuntoisia tavaroita ja vaatteita. 

Likaisista ja rikkinäisistä lahjoitustavaroista 
aiheutuu Kontille jätekustannuksia, jotka vä-
hentävät avustustyöhön ohjattavan tuoton 
määrää. 

Lahjoitukset voi jättää Espoon tavaratalon si-
sääntuloaulaan sijoitettuun keräyslaatikkoon 
sekä Munkkivuoren ostoskeskuksen, Kirkko-
nummen Prisman ja Helsingin Tehtaankadun 
Kontti-keräyslaatikoihin. Huonekaluja ja isoko-
koisia lahjoituksia varten Espoon Kontti tarjo-
aa maksuttoman noutopalvelun.

Espoon Kontin tuotosta puolet käytetään Suo-
men Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan 
piirin toimintaan, 25 prosenttia tilitetään ka-
tastrofirahastoon ja loput 25 prosenttia käyte-
tään Kontti-toiminnan kehittämiseen. 

 Punaisen Ristin Kontti 
 Nimismiehenpelto 6, 02770 Espoo
 Asiakaspalvelu: 040 845 6987

Lisätietoja:
Espoon Kontti-päällikkö
Pauliina Jalola, 040 580 3027,
pauliina.jalola@punainenristi.fi

Espooseen avattiin pääkaupunkiseudun
toinen Kontti-tavaratalo
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Kai Peltonen työskentelee Espoon Kontin nouto- ja kulje-
tuspalvelussa. 

Elmi Abdulgadir lajittelee lahjoituksia Espoon Kontissa.

K
aisa R

autiain
en
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KANNANOTTO

Suomen Punaisen Risti kannustaa poliittisia päätök-
sentekijöitä ja viranomaisia panostamaan vapaaeh-
toistoimintaan. Järjestöjen ja viranomaisten yhteis-
työtä on vahvistettava etsimällä uusia yhteistyön 
muotoja ja selkiyttämällä rooleja ja rakenteita.

Keskustelu yksinäisyydestä nostaa esiin hyvinvoin-
tiyhteiskunnan toimimattomuuden nurjan puolen, 
ja samalla se synnyttää monissa tarpeen reagoida 
syrjäytymiseen ja yhteiskunnan epäkohtiin. Yksinäi-
syys on monia koskettava ongelma, jonka ratkaise-
miseen tarvitaan valtiota, kuntia ja järjestöjä sekä 
muilta toimijoita. SPR kannustaakin yhteistyöhön 
järjestöjen ja niissä toimivien vapaaehtoisten kans-
sa. Moni yksinäinen saa tukea vaikeaan elämänti-
lanteeseen ystävätoiminnasta: vapaaehtoiset lie-
vittävät yksinäisyyttä yksinkertaisin arjen toimin. 
Pelkästään Punaisessa Ristissä ystävinä toimii yli 
8000 vapaaehtoista.

Yksinäisyyden torjumisen perusedellytys on hyvin 
toimivat hyvinvointipalvelut. Ongelmaa ei voi kui-
tenkaan ulkoistaa viranomaisten ratkaistavaksi, 
vaan se edellyttää kansalaisten osallisuutta ja vas-
tuunottoa. Suomalaiset järjestöt tarjoavat erilaisia 
toimintamuotoja, joiden kautta voi joko saada apua 
tai päästä itse mukaan avuntarjoajaksi. 

Järjestöt tarjoavat kanavan yhteisölliselle toiminnal-
le, jossa jokaisen osaamiselle on käyttöä.  Toisista 
välittäminen luo hyvinvointia ja kasvattaa vahvem-
paa yhteiskuntaa, joka kestää paremmin muutosta 
ja myös taloudellisesti epävarmoja aikoja. Yksinäi-
syydenkin paras torjuja on vahva sosiaalinen ver-
kosto, jossa ketään ei jätetä yksin. Tällaisen tur-
vaverkon luomiseen tarvitaan kaikki yhteiskunnan 
sektorit - ideaalitilanteessa julkiset ja yksityiset 
palveluntuottajat, järjestöt ja läheiset yhdessä.  

Vapaaehtoistoiminta ei kuitenkaan ole hankittavis-
sa ostopalveluna, vaan sen sytykkeenä on ihmisten 
oma motivaatio toimia yhteiseksi hyväksi.  Vapaa-
ehtoistoimintaan kannattaa investoida, toiminta 
palautuu monenkertaisena toimijoiden ja tuen saa-
jien hyvinvointina ja vahvuutena. 

Sosiaaliset muutokset sekä sosiaali- ja terveyspal-
velujen rakennemuutokset ovat lisänneet myös va-
paaehtoistoiminnalle asetettuja odotuksia. Järjes-

töihin ja vapaaehtoisiin kohdistuu epärealistisiakin 
vaatimuksia vaikuttavuudesta ja kustannustehok-
kuudesta. Vapaaehtoistoiminnan erityisyys on sen 
omaehtoisuudessa ja yhteisesti jaetuissa arvoissa. 
Järjestöt ja vapaaehtoiset ovat viranomaistoiminnan 
täydentäjiä, eivät aukkojen paikkaajia tai resurssi-
pulan korjaajia. 

Tämä toimijoiden täydentävyys tulisi ottaa huomi-
oon päätöksenteossa. Monipuolisella ja innovoi-
valla yhteistyöllä voidaan saada paljon enemmän 
aikaan. Tämä vaatii uusia yhteistyön muotoja, eri 
toimijoiden roolien selkiyttämistä ja yhteensovitta-
mista. Järjestö- ja vapaaehtoissektorin toiminnan 
tunnistaminen tekee järjestöjen ja vapaaehtoisten 
työn näkyväksi ja antaa sen tekijöille heidän ansait-
semaansa arvostusta.  SPR haluaa herättää keskus-
telua kaikkien toimijoiden kesken siitä, miten avun 
antaja ja avun tarvitsija löytävät toisensa, mikä on 
eri toimijoiden rooli ja miten yhteistyötä voitaisiin 
parhaiten kehittää yhteisen tavoitteen saavuttami-
seksi. 

Investoimalla vapaaehtoistoimintaan vahvistetaan 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä koko yhteiskunnan 
tasolla ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymis-
tä. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta myös koko-
aa havaintoja ja tuottaa tietoa ihmisten arjesta ja 
tarpeista päätöksentekijöille ja palveluiden kehit-
tämiseen. Sijoitus vapaaehtoistoimintaan kannat-
taa myös taloudellisesti, mikäli olemassa olevia ja 
potentiaalisia resursseja käytetään tehokkaasti ja 
päällekkäisyyksiä välttäen. 

Lisätietoja: 
pääsihteeri Kristiina Kumpula 
p. 020 701 2010

Investointi vapaaehtoistoimintaan kannattaa 

Kannanotto 20.3.2015
Suomen Punaisen Ristin hallitus
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Huhtikuu  
9.-21.-26.4. Vapepa Maastojohtajakurssi
10-11.4. Ystäväkurssi
10.-12.4. Valmiuskouluttajien sisältöosa (Valtak.), Nynäs
11.-12.4. Varhaisen puuttumisen kurssi, Turku
15.-29.4. Henkisen tuen kurssi
16.4.  Nettisivut ja RedNet
18.4.  Piirin vuosikokous, Lieto 
22.4.  Yhteisen lipun alla (ilta)
23.4.  Koulutus osastojen tiedottajillei
25.-26.4. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku
25.4.  Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi
25.4.  Ensivastekoulutuspäivä
 
Toukokuu 
4-10.5.  Punaisen Ristin viikko
9.5.  Ystävien kevätretki 
13.-16.5. Piirin jäsenmatka Riikaan
26.5.  Vapepa maakuntatyöryhmä
21.5.  Piirin hallitus
23.5.  Leiriohjaajakoulutus, Turku
23.5.  Kenttäkeitin-koulutus (Yt. MPK), Säkylä
 
Kesäkuu 
1.-4-6.  Lasten päiväleiri, Hirvensalo, Turku
3.-7.6.  Jäsenmatka Geneveen ja Solferinoon
(6.-7.6.  Valtakunnalliset ensiaputaitokilpailut, Rovaniemi)
16.-18.6. Lastenleiri, Mustajärven leirikeskus, Loimaa
20.6.  Kansainvälinen pakolaispäivä
17.6.-2.8. Caritas-ensivaste päivystää saaristomerellä yt. Meripelastajat
 
Heinäkuu 
  Kesäkumikampanja

Elokuu 
(3.-7.8.  Kansainvälinen nuorten suurleiri, Häme)
10.8.    Järjestötiedotteen 3/2015 materiaali piiritoimistoon
vko 34-35 Nälkäpäivän –infoillat (neljä iltaa eri alueilla)
vko 35  Järjestötiedote 3/2015 ilmestyy
 
Syyskuu 
4.9.  Vapepa maakuntatyöryhmä
14.9.  Maailman ensiapupäivä
15.9.  Ansiomerkkien haku päättyy
17.–19.9. Nälkäpäivä
22.9.  Evakuointipaikka-koulutusilta
24.9.  Piirin hallitus
 
Lokakuu 
(2.-4.10. Nuorten vuosikokous, Länsi-Suomi)
2.-3.10. Ensihuoltokurssi, Turku
(5.10.-8.11. Kouluttajakoulutus: Yhteinen osa "Ainutlaatuinen Punainen Risti")
15.10.  Valmiusilta, Mynämäki
(17.-18.10. Avainvapaaehtoisten koulutus, valtak/alueellinen)
23.-25.10 Leiri, Sauvon Ahtela
 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnallinen, järjestelyvastuu keskustoimisto tai muu piiri) 
Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 

Tapahtumakalenteri



31

TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 2/2015

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

Puhelinvaihde  020 701 2400
Hinnat ovat lankapuhelimesta 020-numeroihin 
8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min ja matkapuhe-
limesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 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
Rautanen Minna
Vienanlinna Tiina
Virtanen Tommi
Vähätalo Anne
 
Julkaisija: SPR Varsinais-Suomen piiri 
Kansikuva: Ensiapulaukku
Piirin sivujen taitto: Sirpa Lehtimäki
Paino: Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Järjestötiedote 3 / 2015 ilmestyy viikolla 15.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimitta-
maan piiritoimistoon viimeistään 10.8.2015.

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 
Lehtimäki Sirpa 020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö
Männistö Matti 020 701 2417 / 043 820 0646
ensiapuopettaja
Paasonen Jaana        020 701 2423 / 043 824 1030
aluetyöntekijä 
Pensikkala Pauliina    020 701 2419 / 0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjä
Rautanen Minna 020 701 2404 / 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/
ensiapu ja terveydenhuolto
Riikonen Petri      020 701 2414 / 040 731 3575
kurssisihteeri
Rintasaari Sirpa        020 701 2411 / 0400 658 570
talouspäällikkö
Rosenqvist Miia        020 701 2415 / 0400 486 337
ensiapuopettaja 
Rossi Nina          020 701 2416 / 043 8241730
ensiapuopettaja
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä
Vienanlinna Tiina       020 701 2428 / 0400 659 613
varainhankintapäällikkö
Virtanen Tommi          0207 01 2405 / 0400 127152
valmiuspäällikkö
Vähätalo Anne     020 701 2408 / 040 731 3595
nuorisotoiminnan suunnittelija

MUUT TOIMIPISTEET:

Q-VUOREN NUORISOTALO  
Nummen Puistokatu 2, Turku
kuuvuoren.nuorisotalo@turku.fi  
Lukkarinen Riitta        020 701 2421 / 040 7756055
Forth Annika        020 701 2422 / 0400 673 047

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

TURUN VASTAANOTTOKESKUS 
Pansio: vok.turku@redcross.fi /            02 276 4111 

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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112-päivänä Palvelupisteessä esiteltiin elvytystä mm. koululaisryhmille.
Rasisminvastaisen viikon tapahtumassa vapaaehtoiset jakoivat tulppaaneja henkilöille, jotka kirjasivat hyviä rasisminvastaisia tekoja. 


