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Varsinais-Suomen osas-
tojen puheenjohtajat 
kokoontuvat pari-kolme 
kertaa  vuodessa yh-
teiseen pheenjohtaja-
foorumiin. Maaliskuus-
sa kokoonnuttiin Auran 
osaston tiloissa, ja mu-
kana oli 11 osastojen 
puheenjohtajaa.
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Elämäniloa yhdessä tekemisestä

PÄÄKIRJOITUS 30.3.2016

Yhteiskunnassa meno kuulostaa tänäkin ke-
väänä aika vaivalloiselta. Maailma on muuttu-
nut. Uudistuksille on tilaus. Päätöksiä pitäisi 
tehdä, mutta kun ne eivät ole kaikkien ryhmi-
en mieleen niin asioiden muuttaminen tuntuu 
kestävän ikuisuuden. Asiantuntijat ovat jo pit-
kään viestineet, että nyt Suomella on ”viimei-
nen hetki tehdä korjausliikkeet, muutoin huk-
ka meidät perii”.  Hukka ei ole vielä perinyt. 
Avoimeksi on jäänyt, milloinkahan on oikeasti 
se viimeinen hetki.

Ihmiset toreilla, turuilla ja nojatuoleissaan 
seuraavat yhteiskunnan asioiden kulkua mo-
nesti passiivisina, turhautuneina ja apaatti-
sina. Vaikuttamisen mahdollisuudet koetaan 
olemattomiksi eikä vaikuttamiseen monella-
kaan olisi edes haluja. Taivastelu ei ole lääke 
apatiaan eikä turhautuneisuus ja passiivisuus 
tuota iloa. Ilo löytyy puuhasta ja tekemisestä.

Nykyään ilahduttavan moni kertoo kuntoi-
levansa. Halutaan pitää huolta fyysisestä ja 
psyykkisestä hyvinvoinnista. Kun uskaltautuu 
mukaan kuntoileviin ryhmiin, liikunta ei ole 
enää vain suoritus vaan sosiaalisesti virkistävä 
tapahtuma. Seuraavaa kertaa jää odottamaan.

Punaisen Ristin ihmiset ovat oivaltaneet, että 
toisen ihmisen auttaminen tuo iloa sekä vas-
taanottajalle että itselle.  Ryhmässä saman-
henkisten kanssa uuden oppiminen, hyvän 
tekeminen ja auttaminen näyttää tuottavan 
kaksin verroin iloa.

Rasisminvastaisena päivänä vapaaehtoiset 
olivat pystyttäneet näyttävän standin Turun 
Hansatorilla. He jakoivat ruusuja ja veivät vä-
littämisen viestiä uteliaille ohikulkijoille. Moni 
pysähtyi kuuntelemaan.  

Samana päivänä tapaan Mäntykodissa miehen 
vapaaehtoisliivi päällään. Hän joi kahvia ja ke-
hui kerrossänkyjen kokoamisen yhdessä tur-
vapaikanhakijoiden kanssa olevan koukutta-
vaa. Ei malttaisi lähteä pois, hän sanoo. 

Samaan päivään osuu myös tilaisuus, jossa 
luovutamme Ennakkoluuloton edelläkävijä dip-
lomin. Seurakuntien diakoniatyö ja Punaisen 
Ristin auttamistyö ponnistavat samalta poh-
jalta, lähimmäisen rakkaudesta toiseen ihmi-
seen.

Huhtikuun lopulla on SPR:n Varsinais-Suomen 
piirin vuosikokous. Se pidetään lauantaina 
23.4. Paimiossa. Toivottavasti mahdollisimman 
monesta osastosta lähdetään liikkeelle päät-
tämään Punaisen Ristin asioista ja valitsemaan 
meille hyvät jäsenet hallitukseen. Kokousasi-
oiden ohella ohjelmassa on palkitsemisia sekä 
upea esitys. Punaisen Ristin kansainvälisen 
avun delegaatti Pekka Reinikaisen avaa meille 
koskettavalla tavalla ikkunan yhteiseen maail-
maan.

Keväisin terveisin
Pauli Heikkinen

Rasisminvastaisella viikolla kampanjoitiin eri 
tavoin yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien 
puolesta. 
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TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pidetään 
lauantaina 23.4.2016 klo 10 alkaen Paimiosalis-
sa (os. Vistantie 18, Paimio). Äänivaltaisten koko-
usedustajien ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 
9.15 alkaen. 

Tilaisuuden alussa jaetaan Varsinais-Suomen alu-
eelle myönnetyt ansiomitalit sekä palkitaan vuo-
den osasto. Tämän jälkeen Pekka Reinikainen SPR 
keskustoimistosta kertoo ajankohtaisen katsauksen 
pakolaisuudesta ja tämän hetken tilanteesta. 

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.

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 23.4.2016 klo 10 Paimiossa

Henkilövalinnat vuosikokouksessa 2016

Piirin vuosikokouksessa 2016 valitaan kahden vuo-
den toimikaudeksi hallituksen jäsenet erovuorois-
ten tilalle.

Erovuorossa ovat seuraavat piirin hallituksen jä-
senet *:
Marianne Holmström, Turun osasto
Hannele Kontsas-Vähäsilta, Ruissalon osasto
Elina Männistö, Uudenkaupungin osasto
Pekka Paatero, Turun osasto
Juhani Suomi, Perttelin osasto  

* Kenenkään erovuoroisen osalta toimikaudet eivät 
rajoita henkilön valintaa piirin hallituksen jäeneksi.

Ilmoittautuminen

Päivän aikana on tarjolla omakustanteinen kokous-
lounas (á 10 e). Kahvi- ja lounastarjoilun takia il-
moittautumiset viimeistään 17.4.2016 Lyyti-järjes-
telmän kautta osoitteessa  
www.lyyti.in/SPRVS_vuosikokous2016  
Ilmoita myös mahdollinen erityisruokavalio. Ruokai-
lu laskutetaan osastokohtaisesti vuosikokouksen 
jälkeen.

Kaikki jäsenet – tervetuloa kokoukseen!

SPR Varsinais-Suomi 
piirin hallitus
4/2015-4/2016
 
Markku Suokas, Turku, puheenjohtaja
Johanna Arvo, Piikkiö, varapuheenjohtaja
Ela Arasola, Vampula
Lasse Heino, Nousiainen
Marianne Holmström, Turku 
Hannele Kontsas-Vähäsilta, Ruissalo
Elina Männistö, Uusikaupunki
Pekka Paatero, Turku 
Matti Rasila, Salo
Marja-Helena Salmio, Kaarina
Juhani Suomi, Pertteli 
Outi Vesterinen, Aurajoki 
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Ystävätoiminnan 
haastavat tilanteet 
16.4.2016 

Ystävätoiminnan haastavat tilanteet -koulutus 
järjestetään Turussa, Ruissalon Kylpylän Kap-
teenin Salissa. 
 
Koulutuspäivä on suunnattu ystävätoiminnan 
yhdyshenkilöille, ystävävälittäjille ja eri toimin-
taryhmien vetäjille. 

Koulutuksessa esitellään Länsi-Suomen piirin 
vapaaehtoisilta ystäviltä kerättyä tietoa hei-
dän kohtaamistaan haastavista tilanteista ys-
tävätoiminnassa. Näihin tilanteisiin tutustu-
taan esimerkkitapausten kautta. 

Ongelmallisia tilanteita ja niiden ratkaisuja 
pohditaan pienryhmissä ja toiminnallisten har-
joitteiden kautta. 
 
Koulutuspäivän kouluttajina ovat Punaisen Ris-
tin Länsi-Suomen piirin ystävätoiminnan alue-
työntekijät.

Koulutuspäivä on maksuton (sisältäen koulu-
tuksen, aamukahvit, lounas ja päiväkahvit).

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.4.2016.  
lähettämällä sähköpostia Tuijalle:  
tuija.hongisto@punainenristi.fi
 
Tervetuloa!

Ystävien kevätretki 
lauantaina 21.5.2016

Merkitsethän päivämäärän jo nyt  
kalenteriisi! 

Tarkennettu ohjelma ja ilmoittautumis-
tiedot lähetetään ystävätoiminnan yh-
dyshenkilöille mahdollisimman pian. 
Mukaan ovat tervetulleita kaikki ystä-
vätoiminnan eri muodoissa toimivat 
vapaaehtoiset. 

Ystävätoimijoiden kevätretken ohjel-
masta vastaavat tänä vuonna Paimion 
osaston ystävät.

Tervetuloa kevätretkelle! 

Lyhyt ystäväkurssi 
Turussa 20.4.2016

Kurssin tavoitteena on tarjota perustie-
dot Punaisesta Rististä ja järjestön ys-
tävätoiminnasta. Tavoitteena on antaa 
eväitä vapaaehtoisena ystävänä toimimi-
seen, herättää ajatuksia ja innostaa mu-
kaan ystävätoimintaan.

Lyhyt ystäväkurssi järjestetään keskiviik-
kona 20.4.2016 klo 17.00 - 20.00 Turus-
sa. Koulutuspaikkana on SPR Varsinais-
Suomen piiritoimisto (os. Yliopistonkatu 
24 A, 2. krs, Turku).

Ystäväkurssin pääkohdat ovat: Suomen 
Punainen Risti ja Punaisen Ristin ystävä-
toiminta, itsetuntemus, vuorovaikutus ja 
kohtaaminen sekä vapaaehtoisen oma 
jaksaminen.                                                                                          

Kurssi on maksuton.

Ilmoittautumiset viimeistään 19.4. Lyyti-
järjestelmän kautta osoitteessa:  
www.lyyti.in/ystavakurssi_huhtikuu 

Tervetuloa kurssille!

TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Henkisen tuen infoilta 
Loimaan seutukunnalla

Oletko kiinnostunut henkisen tuen toi-
minnasta? Tule nyt kuulemaan Loimaan 
seutukunnalle perustettavasta henkisen 
tuen koulutusryhmästä. 

Infoilta pidetään maanantaina 
18.4.2016 klo 17.30 Loimaan osaston 
Päiväpirtillä, os. Turuntie 13, Loimaa. Ti-
laisuus on maksuton. 

Lisätietoja:  
tuija.hongisto@punainenristi.fi tai  
tommi.virtanen@punainenristi.fi 

Leiriohjaajakoulutus Turussa

Järjestääkö osastosi lasten ja nuorten leirin? 
Haluatko mukaan leiriohjaajaksi Varsinais-Suo-
men piirin leireille? Kiinnostaako ohjaajana 
toimiminen? Tule leiriohjaajakoulutukseen!
 
Milloin?
Leiriohjaajakoulutus järjestetään lauantai-
na 28.5.2016 klo 9-17, SPR piiritoimistolla, 
Yliopistonkatu 24 A, Turku. Leiriohjaajakou-
lutukseen voit osallistua, vaikket osallistuisi 
Varsinais-Suomen piirin järjestämiin lasten ja 
nuorten leireille.

SPR Varsinais-Suomen kesäleirien ajankohdat:
- Nuorten ensiapuleiri 13–16-vuotiaille Mus-
tajärven leirikeskuksessa Loimaan Mellilässä 
20.–21.6.
- Lasten Reddie Kids -leiri 7–12-vuotiaille Mus-
tajärven leirikeskuksessa Loimaan Mellilässä 
21.–23.6.2016

Leiriohjaajien tulee olla yli 15-vuotiaita nuoria 
ja aikuisia. Tehtäviin kuuluu mm. leiriohjelman 
suunnittelua ja toteutusta, leiriläisistä huoleh-
timista ja erilaisia käytännön tehtäviä leirillä.

Miten mukaan?
Ilmoittaudu 16.5.2016 mennessä leiriohjaaja-
koulutukseen oheisen linkin kautta:  
www.lyyti.in/leiriohjaaja16. 
Kerro myös ilmoittautumisen yhteydessä, olet-
ko kiinnostunut tulemaan leiriohjaajaksi kesän 
2016 leirille/leireille.

Mitä maksaa?
Koulutus on maksuton niille, jotka tulevat lei-
riohjaajaksi Varsinais-Suomen piirin leirille.  
Muille koulutus on maksullinen: 5 euroa jä-
senet, 10 euroa muut.

Mitä leireillä tehdään?
Punaisen Ristin leireillä tutustutaan pelien ja 
leikkien avulla Punaisen Ristin toimintaan ja 
periaatteisiin, opetellaan ensiapua, tutustu-
maan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimin-
taan, uidaan ja saunotaan sekä tietysti nauti-
taan kesästä ja uusista ystävistä!

Lisätietoja:
Anne Vähätalo-Forma
Nuorisotoiminnan suunnittelija
p. 040 731 3595
anne.vahatalo-forma@redcross.fi

TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Yhteisen lipun alla 
- kaksi kurssia keväällä

13.4.2016 klo 17-20
11.5.2016 klo 17-20

Kurssille ovat tervetulleita uudet jä-
senet ja Punaisen Ristin toiminnasta 
kiinnostuneet vapaaehtoiset. Kurs-
sin aiheita ovat muun muassa Punai-
sen Ristin liike ja periaatteet, toiminta 
osastoissa sekä vapaaehtoistoiminnan 
periaatteet. 

Koulutuspaikkana on SPR Piiritoimisto, 
Yliopistonkatu 24 A, 2 krs, Turku. 

Ilmoittaudu mukaan sinulle paremmin 
sopivalle kurssille Lyyti-linkin kautta 
osoitteessa:
www.lyyti.in/Yhteisen_lipun_alla_2016

Kurssi on osallistujille maksuton. 

Tervetuloa!
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Nuorten leiri 20.–21.6.2016
13–17-vuotiaille

Leiri pidetään Mustajärven leirikeskuksessa, 
Loimaan Mellilässä.

Suomen Punaisen Ristin nuorten leirillä tutus-
tutaan Punaisen Ristiin ja sen periaatteisiin, 
opetellaan ensiapua, tutustutaan Vapaaeh-
toisen pelastuspalvelun toimintaan, uidaan ja 
saunotaan sekä tietysti nautitaan kesästä ja 
uusista ystävistä! 

Leirin hinta on Punaisen Ristin jäsenille 20 eu-
roa, muille 30 euroa.

Ilmoittautumiset 27.5.2016 mennessä:  
www.lyyti.in/sprnuortenleiri2016

Lisätiedot: nuorisotoiminnan suunnitteli-
ja Anne Vähätalo-Forma / p. 040 731 3595 / 
anne.vahatalo-forma@redcross.fi.

Leirin järjestää SPR Varsinais-Suomen piiri.

Tervetuloa leirille!

Lasten leiri 21.–23.6.2016
7–12-vuotiaille

Leiri pidetään Mustajärven leirikes-
kuksessa, Loimaan Mellilä.

Suomen Punaisen Ristin lasten leirillä 
tutustutaan pelien ja leikkien avulla 
Punaisen Ristin toimintaan ja periaat-
teisiin, opetellaan ensiapua, uidaan ja 
saunotaan sekä tietysti nautitaan ke-
sästä ja uusista ystävistä! 

Leirin hinta on Punaisen Ristin jäse-
nille 50 euroa, muille 60 euroa.

Ilmoittautumiset 27.5.2016 mennessä 
www.lyyti.in/sprlastenleiri2016

Lisätiedot: nuorisotoiminnan suun-
nittelija Anne Vähätalo-Forma / 040 
731 3595, anne.vahatalo-forma@
redcross.fi.

Leirin järjestää SPR Varsinais-Suomen 
piiri.

Reddie Kids -ohjaajien  
kevättreffit 2.5.2016 Turussa

Lämpimästi tervetuloa kaikki Varsinais-
Suomen piirin Reddie Kids -kerhojen oh-
jaajat tapaamaan piirin muita Reddie 
Kids -ohjaajia keväisen iltapalan äärelle 
maanantaina 2.5.2016 klo 17.30–19.30, 
os. Yliopistonkatu 24 A, Turku!

Luvassa muun muassa kerhokuulumisten 
ja ideoiden vaihtoa, keskustelua ja mu-
kavaa yhdessäoloa. Tervetuloa niin ker-
ho-ohjaajakonkarit kuin kerhoja aloitte-
levat ohjaajatkin!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 
27.4.2016 mennessä osoitteessa:  
www.lyyti.in/rkkevattreffit

Lisätietoja:
Anne Vähätalo-Forma
p. 040 731 3595
anne.vahatalo-forma@redcross.fi

TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Koulutuksen tavoite

Kurssin tavoitteena on täydentää ja syventää 
ensiavun perus- ja jatkokoulutuksessa opittu-
ja ensiaputietoja ja –taitoja, sekä motivoida ja 
antaa valmiuksia toimintaan ensiapuryhmäs-
sä ja tarvittaessa yhteistyöhön viranomaisten 
kanssa. 

Opetuksen pääpaino on käytännön harjoitte-
lussa ja ryhmätyöskentelyssä. Punaisen Ristin 
ideologia huomioidaan kaikessa opetuksessa.

Koulutuksen aikataulu:

Osa1: 
torstai 12.5. klo 17.00 - 21.00
Paikka: SPR Varsinais-Suomen piirin koulutus-
tila, Yliopistonkatu 24 A, 2.krs, Turku

Osa 2:
torstai–maanantai 26.-30.5.2016, aloitus 26.5. 
klo 18.00 ja lopetus 30.5. klo 18.00 
Paikka: Junnilan leirikeskus, Kaivokatu 18, 
28900 Pori (Reposaari) yhteensä 42 tuntia

Koulutuksen kohderyhmä
Ensiapuryhmäläiset/työpaikan ensiapuryhmä-
läiset, joilla on suoritettuna EA 2 (päivystysen-

siapukurssin suoritus suosituksena). Muut 
alan ihmiset, joilla ammattipätevyys tai voi-
massa oleva EA 2.

Pääsyvaatimus
- todistus Punaisen Ristin EA-2-kurssista 
- 18 v ikä (17 v)
- normaali fyysinen ja psyykkinen terveys ja 
toki suuri innostus

Hinta
Ensiapuryhmille 350 €/hlö ja muille 550 €/hlö 
sisältäen koulutuksen materiaaleineen, majoi-
tuksen ja ruokailun.

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

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautuminen 22.4.2016 mennes-
sä seuraavasta linkistä: www.lyyti.in/EA3_16 

Lisätietoja kurssista 
- Minna Rautanen, 020 701 2404 /  
minna.rautanen@punainenristi.fi 
- Anne-Mari Hakuni, 040 7607141 /  
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi 

Lämpimästi tervetuloa!

Ensiapukurssi EA 3®

TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Tiiviin kurssiohjel-
man ohessa edel-
lisen EA 3 -kurssin 
osallistujat ja kou-
luttajat ehtivät myös 
ryhmäkuvaan.
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SPR keskustoimisto järjestää suomenkielisen 
ryhmänjohtajakurssin 6.-11.8. 2016 Nynäsis-
sä, Heinolassa. 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensiapu-, 
henkisen tuen ja ensihuollon ryhmien jäsenet, 
jotka haluavat toimia ryhmänsä operatiivisena 
johtajana. 

Koulutuksen tavoite: Kurssilainen on saanut 
valmiuksia, varmuutta ja intoa toimia operatii-
visena johtajana ensiapu-, henkisen tuen tai 
ensihuollon tehtävissä. 
               
Pääsyvaatimukset: 
• Ensiapuryhmäläiset: Ensiapupäivystysoike-
us, EA 3 
• Henkinen tuki: Henkisen tuen jatkokurssi
• Ensihuolto: Ensihuollon jatkokurssi

Lisäksi hakijalla tulee olla:
• Hyvä fyysinen kunto, hän voi mennä polvil-
leen ja pystyy vaivattomasti liikkumaan maas-
tossa
• Hyvä psyykkinen kunto (koulutus ei sovi 
akuutissa kriisissä olevalle)
• Hyvät sosiaaliset taidot.

Kurssin toteutus
Kurssi koostuu ennakkotehtävistä, harjoituk-
sista, luennoista ja ryhmätöistä, joissa paino-
piste on johtamisessa.

Kurssin hinta
SPR:n ensiapuryhmäläiset 450 € (SPR jäsenet) 
/ 500 € (ei jäsenet), työpaikan ensiapuryh-
mäläiset 1150 € (SPR jäsenet) / 1200 € (ei jä-
senet).

Osastot voivat hakea HyväPäivä avustusta, jol-
la voi kattaa osan osallistumismaksusta. 

Ilmoittautumiset: 
Hakemukset tulee toimittaa piirin valmiuspääl-
liköille tai terveydenhuollon suunnittelijalle 
1.5.2016 mennessä. Hakulomake on RedNe-
tissä osoitteessa: 
rednet.punainenristi.fi/node/30258

Tiedustelut: 
Niina Hirvonen, 020 701 2126 / 
niina.hirvonen@punainenristi.fi

Ryhmänjohtajakurssi Nynäsissä 6.-11.8.2016

TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Varahaisen Puuttumisen koulutus järjestetään 16.-17.4.2016 SPR Turun osaston tiloissa, os. 
Kauppiaskatu 12, 2. krs, Turku.

"VarPu" -koulutus antaa perustietoa päihteistä, tämän päivän käyttökulttuu-reista sekä päihdeti-
lanteesta. Kurssilta saa valmiuksia tunnistaa käyttäjiä, kohdata heidät kokonaisvaltaisesti, ottaa 
päihteiden käyttö puheeksi ja ohjata käyttäjiä hoitoon. 

Kurssi sopii erityi-
sen hyvin mahdolli-
sia päihteiden käyttä-
jiä kohtaaville, kuten 
ensiapu-, katu- ja 
festaripäivystäjille ja 
kaikille asiasta kiin-
nostuneille. Kurssin 
suorittaneen on mah-
dollista lähteä mukaan 
festareille tekemään 
Punaisen Ristin päihde-
työtä. Kurssin alaikära-
ja on 18 vuotta.

Kurssilla kouluttajina 
toimivat päihdetyön 
kouluttajat Tanja Järvi-
nen ja Tuula Muurinen.
Kurssin hinta on 20,00 
€ jäsenille ja 40,00 € ei 
jäsenille. Kahvit ja lou-
nas sisältyvät hintaan.

Kurssin aikataulu: 
• lauantaina 16.4.2016 klo 9.00 – 19.00 & sunnuntaina 17.4.2016 klo 9.00 – n. 16.00

Ilmoittautumiset 4.4.2016 mennessä seuraavan Lyyti-linkin kautta: www.lyyti.in/VARPU_16

Lisätietoja kurssista antaa Tanja Järvinen, tanja.jarvinen@sprturku.fi

Tervetuloa koulutukseen!

Nettisivut ja RedNet

Kevään viimeinen nettisivukoulutus pidetään ma 11.4.2016 klo 17 alkaen SPR Varsinais-Suomen 
piirin Koulutuskakkosessa, os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku. Koulutus on maksuton.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 7.4. www.lyyti.in/Nettisivut_2016 tai sirpa.lehtimaki@redcross.fi 

Tervetuloa! 

TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Päihdetyön koulutus
Varhainen Puuttuminen 16.-17.4.2016 Turussa
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VALMIUSSUUNNITTELU

Vielä lähes kolmanneksella osastoista valmius-
suunnitelmat eivät ole lähiaikoina päivitettyjä, 
mites teillä? 
- Mikäli suunnitelma on ajantasainen, niin onko 
toimintaryhmänne koulutettu? 
- Jos, tai toivottavasti kun, suunnitelmat ja kou-
lutus on kunnossa, niin onko mietitty toimijoiden 
jaksamista tehtävän jälkeen? 

Vuoden 2016 loppuun mennessä tavoitteena on, 
että kaikilla piirin osastoilla on vuonna 2015 tai 
sen jälkeen päivitetty uudenmallinen valmius-
suunnitelma. Lisäksi osastoissa tai osastoilla olisi 
yhteisesti koulutettuna eri tilanteissa auttamaan 
kykeneviä ryhmiä jokaisella seutukunnalla. 

Osastoissa tulisi lisäksi miettiä tehtävien jälkei-
nen vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen 
kaikissa auttamistilanteissa.

Näistä ja muista osaston valmiuteen liittyvissä 
asioista keskustellaan tämän vuoden osastojen 
valmiusilloissa. 

Illat ovat samansisältöisiä ja niitä järjestetään 
kaksi keväällä ja kaksi syksyllä.  Osasto voi osal-
listua sopivaksi katsomaansa tilaisuuteen.

Esillä mm. 
- Osaston rooli maahantulovarautumisessa
- Mikä on ensihuoltokurssi
- Miten toteutetaan purkukeskustelu
- Millaisia ovat Henkisen tuen hälytysryhmän 
tehtävät
- Yleisimmät kysymykset kotimaan avussa
- Hyviä käytäntöjä osaston valmiussuunnittelus-
sa

Ilmoittautumiset valmiusiltoihin sähköisesti ne-
tissä alla oleviin osoitteisiin viimeistään viikkoa 
ennen kutakin tilaisuutta. 

Valmiusiltojen aikataulu

12.4. klo 17.30 – 20.00   
Pansion vastaanottokeskus, Turku   
www.lyyti.in/valmiusilta_Turku2016   
Ilmoittautumiset 6.4.2016 mennessä 

14.4. klo 17.30 – 20.00  
Laitilan kaupungintalo, Laitila   
www.lyyti.in/valmiusilta_Laitila2016 
Ilmoittautumiset 8.4.2016 mennessä

25.10. klo 17.30 – 20.00 Aura   
www.lyyti.in/valmiusilta_Aura2016 
Ilmoittautumiset 17.10.2016 mennessä

26.10. klo 17.30 – 20.00 Salo  
www.lyyti.in/valmiusilta_Salo2016 
Ilmoittautumiset 18.10.2016 mennessä

Lisätietoja: 
Tommi Virtanen
tommi.virtanen@punainenristi.fi
020 701 2405 / 0400 127152

Tervetuloa koulutuksiin!

Valmiussuunnitelmat kohdalleen

Lounea Oy on lah-
joittanut Punaisen 
Ristin Salon osastol-
le defibrillaattorin, 
eli "deffan". Laite on 
tärkeä apu äkillisissä 
sydänpysähdystapa-
uksissa. 

SPR Salon osasto 
kiittää saamastaan 
lahjoituksesta.
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Äkkilähtö 2016 -valmiusharjoitus on Punai-
sen Ristin vuoden suurimpia tapahtumia ja 
jokaiselle mukana olevalle vapaaehtoiselle 
ainutlaatuinen tekemisen paikka. Toivotta-
vasti myös sinun osastosi on mukana!

Nyt meillä on mahdollisuus saavuttaa ja innos-
taa mukaan valtava määrä nuoria osaston toi-
mintaryhmiin. 

Harjoitukseen osallistuvien osastojen yhte-
yshenkilöille on lähetetty maaliskuun uutis-
kirjeen mukana lyhyt sähköinen kysely. Kyse-
lyn tarkoituksena on kartoittaa, miten pitkällä 
osastot ovat valmisteluissaan. Osastosi voi 
käyttää kysymyksiä oman Äkkilähtö-projektin-
ne ”muistilistana”, jonka avulla harjoitukseen 
osallistuvat ryhmät voivat tarkistaa, ovatko 
valmistelut aikataulussa. 

On hyvä jutella isommalla porukalla ainakin 
seuraavista asioista:
• ovatko yhteistyökoulu ja -pelastuslaitos
 selvillä

• mitä muita yhteistyökumppaneita on saatu 
 mukaan

• tarvitaanko valmisteluryhmään lisää vapaa-
 ehtoisia

• oletteko tutustuneet osastojen evakuointi-
 ohjeeseen

• mitä toimintaa koululla järjestetään harjoi-
 tuspäivänä

• ovatko koulun oppilaskunta ja/tai vanhem-
 painyhdistys mukana suunnittelussa ja

• mitä apua ja tukea harjoituksen järjestämi-
 seen tarvitaan piiriltä tai keskustoimistolta.

Äkkilähtö 2016 -harjoituksen valmistelut täydessä vauhdissa: 
vastaa kyselyyn!

Kyselyn tuloksista piiri ja keskustoimisto saa-
vat tiedon siitä, missä mennään ja mihin osas-
tot tarvitsevat vinkkejä ja tukea. Muistathan, 
että järjestelyihin voi saada lisävoimia esimer-
kiksi alueella toimivista nuorisodelegaateis-
ta tai kansainvälisen henkilöreservin avustus-
työntekijöistä! Yhteyden delegaatteihin saa 
piirin kautta. Edelleen myös muita uusia va-
paaehtoisia kannattaa rekrytoida aktiivisesti 
mukaan.

Lisätietoja Äkkilähdöstä saa RedNetin  
Äkkilähtö 2016 -sivulta, piiristä ja
projektipäällikkö Petra Alijärveltä: 
petra.alijarvi@punainenristi.fi tai 
p. 020 701 2176.

P.S. Jos osastollasi on vielä intoa osallistua, 
mutta ette ole ilmoittautuneet, ottakaa
yhteyttä Petraan!

Teem
u
 U

llgrén

Äkkilähtö 2016 on Punaisen Ristin valtakunnallinen val-
miusharjoitus, joka toteutetaan lokakuussa yläkouluissa 
ympäri Suomen. Juuri nyt harjoituksen valmistelu on osas-
toissa vilkkaimmillaan.

Kohta koko Suomi leikkii! 

Terhokerhoissa heittäydytään leikin pyör-
teisiin yhdessä eri sukupolvien kesken. Ter-
hokerhoja on jo lähemmäs 300 ympäri Suo-
men, yli 220 kunnassa. Kerhot ovat olleet 
innostava ja helppo toimintamuoto myös 
vastaanottokeskuksissa eri puolilla 
maata. 

Vielä ehtii mukaan, jos omalla paik-
kakunnalla ei ole Terhokerhoa. Ker-
hon perustamiseen saa apua alueen 

leikkilähetiltä ja toiminnan tueksi on tarjolla 
monipuolista materiaalia sekä toimintaraha.

Uutiskirjeemme tarjoaa tuoreet kuulumiset ja 
muistutuksen kunkin alueen tulevista Terho-

kerhojen kokoontumisista käteväs-
ti sähköpostiin. Uutiskirjeen voi tilata 
nettisivuiltamme.

Nähdään Terhokerhossa!
www.terhokerho.fi

TERHOKERHOT
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Äkkilähtö 2016 – valmiusharjoituksessa pu-
haltavat uudet tuulet! Äkkilähtö 2016 har-
joitusaikaa laajennetaan viikkoon. 

Pääharjoituspäivä on edelleen 1.10. tai vaih-
toehtoisesti osasto voi järjestää harjoituksen 
valitsemanaan päivänä 1.-7.10.2016. Tämän 
muutoksen tavoitteena on saada yläkoulut 
paremmin mukaan. Osasto voi miettiä yhteis-
työkumppaniksi myös paikallista nuoriso- tai 
urheiluseuraa. 

Äkkilähtö 2016 -valmiusharjoitus vie nuoret ja 
heidän perheensä retkelle erilaiseen koulupäi-
vään, jossa he pääsevät kokemaan, miltä tun-
tuu, kun kotoa joutuu lähtemään ilman varoi-
tusta ja koulusta tulee hetkeksi koti.

Äkkilähtö on valmiusharjoitus

Punaiselle Ristille Äkkilähtö 2016 on evakuoin-
tikeskuksen perustamisharjoitus, jossa vahvis-
tetaan kykyämme auttaa ihmisiä evakuointiti-
lanteessa viranomaisten tukena. 

Kukin osasto valitsee yhteistyökoulunsa tai 
muun yhteistyökumppaninsa kanssa tausta-
tilanteeksi alueellaan mahdollisen kriisitilan-
teen, jonka vuoksi asukkaat jouduttaisiin eva-
kuoimaan kodeistaan. Tällainen kriisi voi olla 
esimerkiksi tulva, tulipalo, pitkä sähkökatko 
tai vaarallisia aineita kuljettavien rekkojen tör-
mäys.

Osastojen ja Vapepan hälytysryhmien tehtä-
vänä on harjoituspäivänä harjoitella valmius-
suunnitelmaansa kirjattuja tehtäviä evakuoin-
tipaikan perustamisessa yhteistyössä alueen 

Punaisen Ristin osastot valtaavat Suomen yläkoulut

muiden toimijoiden kanssa. Nuorille ja heidän 
perheilleen osastot tekevät kouluista harjoi-
tuspäivän ajaksi evakuointikeskuksen, joissa 
"evakuoidut" pääsevät tutustumaan evakuoin-
tikeskuksen toimintoihin. 

Evakuointipaikan perustamisharjoitus voidaan 
toteuttaa myös ns. karttaharjoituksena.

Näiden toimintojen lisäksi tapahtumassa jär-
jestetään toiminnallisia varautumiseen ja val-
miuteen liittyviä toimintarasteja.

Nuoria mukaan toimintaan

Onpa osastosi suuri tai pieni, Äkkilähtö 2016 
tarjoaa osastollesi mahdollisuuden saada nuo-
ria mukaan toimintaan ja vahvistaa omaa aut-
tamisvalmiuttanne hauskalla ja toiminnallisella 
tavalla! 

RedNetin Äkkilähtö-sivulta löydät kaikki Äkki-
lähtöön liittyvät tiedot ja aineistot. Osoite on: 
https://rednet.punainenristi.fi/akkilahto
Uutta tietoa harjoituksesta lisätään sivulle jat-
kuvasti, joten pysy kuulolla! 

Osaston ilmoittautumisen yhteydessä nimeä-
mälle yhteyshenkilölle lähetetään kevään ja 
alkusyksyn aikana myös uutiskirjeitä ajankoh-
taisista asioista.

Lisätietoa Äkkilähtö-harjoituksesta Varsinais-
Suomen piirin alueella: 
valmiuspäällikkö Tommi Virtanen 
020 701 2405  
tommi.virtanen@punainenristi.fi

ÄKKILÄHTÖ 2016

112-päivänä SPR Palvelupis-
teessä oli vipinää, kun koulu-
laisryhmät kävivät opettelemas-
sa ensiapua.
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Piirin hallituksen päätöksiä

Piirin hallitus on kokouksessaan 
2.2.2016 päättänyt mm.  

- hyväksyä SPR Turun vastaanottokeskuk-
sen organisaatiorakenteen 
- hyväksyä tarkennetun talousarvion vuo-
delle 2016 ja merkitä tiedoksi vuoden 
2015 alustavan tuloksen.
- antaa piiritoimistolle valtuudet valmistel-
la eri ohjelma-alueita kehittäviä projekteja 
eteenpäin yhdessä toimikuntien kanssa – 
projektit tulevat piirin hallituksen käsitte-
lyyn seuraavassa kokouksessa  
- että henkilöstöhallinnon auditointia tar-
vitaan ja että asia viedään eteenpäin (au-
ditoinnin tulokset tuodaan piirin hallituk-
sen käsiteltäväksi)
- merkitä tiedoksi selvityksen varainhan-
kinnan haasteista ja mahdollisuuksista 
sekä sijoitustoiminnan linjauksista
- hyväksyä piirin uudet kannatusjäsenet
- hyväksyä piirin päivitetyn valmiussuunni-
telman

Ajankohtaiset VOK-luvut 
Varsinais-Suomen piirissä 
tilanne 23.3.2016 

Toiminnassa olevat vastaanottokes-
kukset:
• VOK Turku, Pansio, 293 hlöä – tämän 
alla ryhmäkoti 20 hlöä ja tukiasunnot  
14 hlöä
• VOK Turku, Punkalaidun, 217 hlöä
• VOK Turku, Halikko, 113 hlöä 
• VOK Turku, Laitila, 199 hlöä
• VOK Turku, Mäntykoti, 45 hlöä
• Hätämajoitus Heinänokka, 70 hlöä - 
suljetaan 30.4.
• Hätämajoitus, Turun retkeilymaja,  
82 hlöä
• Hätämajoitus, Paattisten huoltokoti,  
49 hlöä - suljetaan 31.3.

Yhteensä 1092 henkilöä.

Lisäksi SPR Turunmaan piirin hätäma-
joituskeskus Nauvossa (Strandbo ho-
tel), 99 hlöä  

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Osastokummit 
Varsinais-Suomessa

Kaikille osastoille on nimetty omat osasto-
kummit, jotka tukevat osastojen toimintaa. 

Luettelossa on ensin piirin hallituksesta ni-
metty osastokummi ja sen jälkeen kummina 
oleva piirin toimihenkilö.

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

Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Maahanmuuttovirasto 
lakkauttaa vastaanottokeskuksia ja 
vähentää majoituspaikkoja 

Maahanmuuttovirasto on 29.3.2016 tiedottanut-
päätöksestään lakkauttaa 33 vastaanottokeskusta 
ja päättää 10 keskuksen määräaikainen sopimus. 
Majoituspaikkoja vähennetään myös useista vas-
taanottokeskuksista, jotka jatkavat toimintaansa.

Vastaanottokeskuksia perustetaan ja lakkautetaan 
aina tarpeen mukaan. Turvapaikanhakijoita on saa-
punut maltillisesti alkuvuoden aikana ja samaan 
aikaan paikkoja vapautuu, kun turvapaikanhakijat 
lähtevät vapaaehtoisesti tai saavat päätöksiä. Nyt 
vastaanottokeskusten majoituspaikkojen käyttöas-
te on 82 prosenttia.  

SPR Varsinais-Suomen piirin osalta päätökset 
koskevat seuraavia toimipisteitä:

Lakkautettavat yksiköt
• Turku/Turun retkeilymaja, SPR 100 paikkaa,  
30.4. mennessä.

Majoituspaikkojen vähennykset
• Punkalaidun, SPR 50 paikkaa, 31.5. mennessä.
• Salo, SPR 50 paikkaa, 30.4. mennessä.
• Turku/Pansio, SPR 50 paikkaa, 30.4. mennessä.
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

SPR Varsinais-Suomen ja Sata-
kunnan piirit myönsivät yhdes-
sä Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustuksen Turun arkkihiippa-
kuntien seurakunnille kiitoksena 
upeasta yhteistyöstä ja auttami-
sen halusta turvapaikanhakijati-
lanteessa.

SPR Varsinais-Suomen ja Satakun-
nan piirit ovat vaikuttuneita siitä, 
että seurakunnat ovat olleet en-
nakkoluulottomasti mukana aut-
tamistehtävässä, kukin omanlaisi-
ne arvokkaine panoksineen. Myös 
yksilötasolla seurakuntien henki-
lökunnan ja vapaaehtoisten heit-
täytyminen tilanteessa on ollut 
huikeaa. Jokaisella tehdyllä hyvällä 
työllä on ollut, ja on, suuri merki-
tys kokonaistilanteeseen, puhu-
mattakaan tekojen positiivisesta 
ilmapiiri- ja asennevaikutuksesta.

Tunnustus luovutettiin 
Mäntykodin toimipisteessä

SPR:n Ennakkoluuloton edellä-
kävijä -tunnustus luovutettiin 
21.3.2016 SPR Varsinais-Suomen 
piirin Turun vastaanottokeskuksen 

Punaisen Ristin Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus 
Turun arkkihiippakunnan seurakunnille 

Mäntykodissa.  Luovutustilaisuudessa ovat 
arkkihiippakunnan seurakuntia edustamas-
sa piispa Kaarlo Kalliala sekä edustajia Liedon, 
Mikaelin ja Teljän seurakunnista sekä Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtymästä.

Myötäeläminen ja lähimmäisenrakkaus

Kiitospuheessaan piispa Kaarlo Kalliala korosti 
myötäelämisen ja lähimmäisenrakkauden mer-
kitystä auttamistehtävässä. ”Myötäeläminen 
ei ensin kysele ja tenttaa, vaan panee toimek-
si”, sanoi piispa Kalliala. 

Kaarlo Kalliala myös kiitti Punaista Ristiä hy-
västä yhteistyöstä. 

”Seurakunnat pääsivät alusta alkaen toimi-
maan hyvän yhteistyökumppanin kanssa, joka 
nyt kaiken lisäksi on halunnut antaa meille 
erikseen tunnustustakin. Omasta puolestam-
me sanomme: kiitos itsellenne! Työtä on teh-
ty yhdessä samankaltaisen auttamisen etii-
kan innoittamana ja velvoittamana. Emme 
ymmärtääkseni ole kilpailleet vapaaehtoisista 
tai maineesta. Olletikin enemmän siitä, mihin 
Raamattu kristittyjä kehottaa: toinen toistem-
me kunnioittamisesta.”

Useat yhdistykset, oppilaitokset ja yhteisöt lähtivät mukaan SPR Varsinais-Suomen piirin 
rasisminvastaisen viikon ihmisketjukampanjaan. Ihmisketjukuvista koostetaan video, jota 
tullaan jakamaan mm. sosiaalisessa mediassa. 
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Käsi kädessä tasavertaisuuden puolesta!

Rasisminvastaisella viikolla seistiin tänä vuonna käsi kädessä tasavertaisuuden 
puolesta. Turussa Hansakorttelin tapahtumaa vietettiin kymmenien vapaaehtois-
ten ja satojen kävijöiden voimin. Rasisminvastaisessa tapahtumassa mm. jaet-
tiin ruusuja, maalattiin eri maiden lippuja ja luovuttiin ennakkoluuloista. 

Liedossa rasisminvastaisen viikon tapahtumassa pääosassa oli syyrialainen kult-
tuuri. SPR Liedon osaston ja Liedon seurakunnan yhdessä järjestämässä tapah-
tumassa oli mahdollista mm. maistella syyrialaisia herkkuja. 

Lämmin kiitos kaikille rasisminvastaiseen viikkoon eri tavoin osallistuneille, ih-
misketjuhaasteen vastaanottaneille ja viikon tapahtumien järjestelyissä mukana 
olleille!

Rasisminvastainen viikko
21.-27.3.2016
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KOTOUTUMISEN TUKI

Isot pyörät pyörimään - moninkertaistetaan kotoutumisen tuki

Työ, opiskelu ja rakkaus ovat perinteisesti olleet tärkeimmät syyt muuttaa Suomeen. 
Viime vuonna ennätyksellisen moni tuli turvapaikanhakijana. Moni kunta saakin pian uusia 
asukkaita, kun osa hakijoista saa myönteisen päätöksen. 

Päävastuun kotoutumisesta kantavat viran-
omaiset, mutta Suomen Punainen Risti tukee 
heitä tässä tehtävässä. Meillä on pitkä koke-
mus kotoutumista tukevasta vapaaehtoistoi-
minnasta. Tuki on erityisen tärkeää nyt, kun 
viranomaisten työ viivästyy tulijoiden suuren 
määrän vuoksi. 

Kun aiemmin kotoutumisen tuki alkoi vasta 
kuntapaikan saamisen jälkeen, alkaa se nyt jo 
vastaanottokeskuksista. Samalla otamme kan-
taa ja puhumme monikulttuurisen Suomen 
puolesta, rasismia vastaan. 
 
Näitä teemme jo nyt: 
• Ystävätoiminta: maahantulijat saavat paikal-
 lisia tuttavuuksia, mikä helpottaa asettumista.

• Kieli- ja läksykerhot: vapaaehtoiset autta-
 vat oppimaan kieltä, mikä on avainasia 
 kotoutumisessa.

• Kansainväliset klubit: tutustutaan ja teh-
 dään asioita yhdessä. 

• Asumisapu: konkreettinen tapa avustaa
 alkuvaiheen arjen hallinnassa.

Moninkertaistetaan toiminta 

Jotta mahdollisimman moni maahanmuuttaja 
saa tukea, meidän on moninkertaistettava ko-
toutumista tukeva vapaaehtoistoiminta ympä-
ri Suomen. Yllä esiteltyihin toimintamuotoihin 
on olemassa valmiit mallit, ja niiden toteut-
tamiseen saa tukea piirien maahanmuuttaja-
ohjelman työntekijöiltä. Toimintaa tukemaan 
koulutettiin lisäksi viime syksynä lähes sata 
vapaaehtoista kouluttajaa.

Vinkkejä osastoille:
• Varmistakaa uusien vapaaehtoisten pääsy
 mukaan toimintaan.

• Jos aiemmin järjestitte yhden Tulijan ystävä
 nä ja tukena –kurssin per vuosi, järjestäkää 
 nyt useampi. 

• Asumisapua ja kielikerhoja non stop
 -periaatteella. Jos osaston omat voimat ja 
 uudet vapaaehtoiset eivät riitä, haastakaa 
 mukaan oppilaitosten opettajat ja opiskelijat.

 

• Lisätkää yhteistyötä eri järjestöjen kanssa,
 ja kutsukaa mukaan myös Suomessa jo 
 pidempään asuneet maahanmuuttajat.

• Työ- ja talkootoimintaa turvapaikanhakijoil-
 le on jo kehitetty, mutta uusia mahdolli-
 suuksia kaivataan edelleen! 

Tukea toiminnan lisäämiseen

Alkamassa on myös useita hankkeita, joiden 
avulla toimintaa laajennetaan ja tehostetaan. 
Vastaanottokeskukset voivat kevään aika-
na saada rahoitusta esimerkiksi turvapaikan-
hakijoiden monipuoliseen liikuntaan. Olemme 
myös saaneet rahoituksen vastaanottoyksi-
köissä asuvien nuorten ensiapukoulutukseen, 
jota osastot voivat järjestää. 

Lisäksi olemme kumppanina Lukiolaisten liiton 
ystävähankkeessa, jonka tavoitteena tutustut-
taa toisiinsa turvapaikanhakijanuoria ja suo-
malaisnuoria. Osastot voivat myös hakea 300 
euron toiminta-avustusta tai 2 000 euron pro-
jektiavustusta kotoutumisen tuen toimintaan. 
Lisätietoja piiristä. 

Lisätiedot:
Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö,
Johanna Matikainen, p. 020 701 2179, 
johanna.matikainen@punainenristi.fi

Rema Hussein Ali Nourelddein opettaa Kauhavan vastaan-
ottokeskuksen koulussa suomea.
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Kaarinan osasto aloitti monikulttuuri-
suustoiminnan kesällä 2014, kun kau-
punkiin sijoitettiin pakolaisina ensim-
mäiset kaksi syyrialaisperhettä. Ensin 
kerättiin koteihin huonekaluja, astioi-
ta ja tekstiilejä ja kalustettiin ja varus-
tettiin kodit. Sitten ryhdyttiin kaupun-
gin ja piirin avulla hankkimaan ystäviä 
perheille kotouttamisen tueksi. 

Ystävät tulivat todella tarpeeseen: 
vaikka viranomaiset huolehtivat per-
heistä hyvin, oli heidän vaikea osata 
toimia vieraassa maassa ilman kielitai-
toa. Tärkeintä heille kuitenkin oli saa-
da suomalaisia ystäviä ja päästä tu-
tustumaan suomalaisten arkielämään. 
Edelleen ollaan ystäviä!

Kielikahvilan toi uusia vapaaehtoisia

Keväällä 2015 heräsi ajatus maahan-
muuttajien suomen kielen taidon tukemisesta. 
Kirjasto oli aloitteellinen ja kokosi yhteen innos-
tuneita yhdistyksiä ja lähti pyörittämään Kie-
likahvilaa. Tämä toimintamuoto houkuttelikin 
paljon uusia vapaaehtoisia. Moni kertoi, että ha-
luaisi auttaa tulijoiden kotouttamisessa, mutta ei 
pysty sitoutumaan säännöllisiin tapaamisiin. 

Kielikahvilassa on kajahdellut kova pulina ja nau-
ru monen aiheen parissa. Puutteena on se, että 
järjestäjät ovat vain suomalaisia, maahanmuut-
tajia ei ole osattu saada toimijoiksi. Valmiiksi 
tarjottu ei ole sama kuin itse tehty.

Viime syksynä turvapaikanhakijoiden vaikea ti-
lanne herätti monet. Osastomme järjesti tosi 
laajan vaatekeräyksen. Omalla paikkakunnalla ei 
ole vastaanottokeskusta, mutta olemme tehneet 
vapaaehtoistyötä Turun keskuksissa, mm. Paatti-
silla on pidetty terveyspistettä ja kielenopetusta.

”Meidän Ville”

SPR Varsinais-Suomen piirillä on turvapaikanha-
kijoiden työllistämisprojekti, johon Kaarinakin 
osallistui. Meillä oli joulu-tammikuussa vapaaeh-
toisia avustamassa irakilainen Fahed. Hänellä oli 
kova halu oppia suomea ja päästä työhön ja ve-
ronmaksajaksi. 

Fahed pääsi tutustumaan mm. vanhusten avoi-
meen päivätoimintaan Lähituvallamme ja 
vastaanotto oli kovin lämmin, hänet ristittiin 
meidän Villeksi.

Kouluyhteistyötä ja LäksyHelppi

Kouluyhteistyössä olemme järjestäneet kouluil-
la koko- tai puolipäiväisiä teemapäiviä, joissa on 
esitelty SPR:n toimintaa ja rasteina on ollut mm. 
pakolaisteltta ja rasismivisa. Joulukuussa olimme  
Kaarinan lukion maahanmuuttopäivässä muka-
na ja esitimme pakolaisuuden taustoja selvittä-
vää videota ja toisessa luokassa kolme irakilaista 
turvapaikanhakijaa kertoivat oppilaille tilantees-
taan. Turvapaikanhakijoiden henkilökohtainen 
tapaaminen avarsi varmasti monen asenteita.

Uusin aluevaltauksemme on maahanmuuttaja-
oppilaiden tukeminen. Maaliskuussa alkoi Läk-
syHelppi kerho, jossa on kaksikymmentäkolme 
innokasta alakoululaista ja seitsemäntoista yhtä 
innokasta ohjaajaa. Kerho on alkanut hyvin, kos-
ka yhteistyö koulun kanssa toimii – koulu on kii-
tollinen avustamme – ja koska saimme runsaas-
ti ulkopuolisia vapaaehtoisia. Tässäkin on matala 
kynnys eduksi – voi valita, minä viikkoina pystyy/
haluaa osallistua.

Oman osaston aktiivisuuden ja innostuksen li-
säksi on ollut tärkeätä kaupungin, muiden jär-
jestöjen ja tavallisten kaupunkilaisten tuki ja 
osallistuminen. Ihmiset haluavat auttaa – heil-
le täytyy vain antaa siihen mahdollisuus ja puit-
teet. Ja senhän SPR osaa!

Maija Söderblom
Kaarinan osasto

Monikulttuurisuutta monella tapaa Kaarinassa
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FEISSARIT KESÄKIERTUEELLA 

Feissarit tarjoavat elämyksiä festareilla

Kokeneista feissareista koottu tiimi  
hurauttaa kesällä matkaan ja suuntaa 
kohti festareita ja pienempiä kaupunkeja. 

Kesän monenlaisissa tapahtumissa feissarit 
tarjoavat tapahtumavieraille mahdollisuuden 
kokea virtuaalitodellisuuden avulla millaista on 
elämä katastrofialueilla ja testata selviytymis-
taitojaan Escape Room -konseptia mukaile-
vassa Escape Carissa. Elämysten tuottamisen 
lisäksi feissarit rekrytoivat festarivieraista kuu-
kausilahjoittajia ja lipaskerääjiä.

Kesätapahtumien välillä matkatiimi vierailee 
matkan varrella olevissa pienemmissä kaupun-
geissa, joissa he tarjoavat mahdollisuutta aut-
taa kuukausilahjoittajaksi liittymällä. Escape 
Car tulee olemaan tuttu näky festareiden li-
säksi myös pikkukaupunkien toreilla.

Tervetuloa kokemaan elämyksiä kanssamme 
ainakin seuraavissa tapahtumissa:

Lisätiedot: 
Face to face –koordinaattori 
Juho Keskitalo, p. 020 701 2189,
juho.keskitalo@punainenristi.fi

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

KOTOUTUMISEN TUKI

Kimmo Holopainen

Asumisapua ulkoilusta kodinkoneisiin

Yhdestä kahteen kotikäyntiä ja 10 ryhmä-
tapaamista. Niistä koostuu Oulun osaston 
kehittelemä ja mallintama asumisapu- 
paketti.

Asiakkaina ovat kiintiöpakolaiset tai jatkossa 
yhä useammin oleskeluluvan saaneet turva-
paikanhakijat. Pyyntö avusta tulee kaupungin 
maahanmuuttajapalvelusta tai vastaanotto-
keskuksesta. 

- Tavoitteena on luoda mahdollisimman in-
tensiivinen alku kotoutumiselle, kertoo Oulun 
osaston vapaaehtoinen Sanna Tuorila.

Asumisapu rakentuu 10-viikkoisen ohjelman 
ympärille. Ensimmäinen kotikäynti pyritään 
tekemään parin päivän sisällä muutosta. Sit-
ten on vuorossa 10 teemailtaa, joissa käydään 
ryhmissä läpi mm. alueen palveluita, perheen 
roolia, terveyttä sekä jaetaan Suomi-tietoutta.

Kotikäynnilla taas käydään läpi kodin perus- 
asioita ja tutustutaan vaikka kodinkoneiden 
käyttöohjeisiin. Samalla käydään lähikaupassa.

- Yksi tärkeimmistä asioista on varmistaa, että 
tulija on syönyt, nukkunut ja käynyt ulkona. Jos-
kus uusi tilanne voi olla niin outo ja pelottava, 
ettei nukkumisesta ja syömisestä tule mitään. 

Oulussa asumisapua pyörittää yhteensä noin 
70 koulutettua vapaaehtoista, joista 7 on 
koordinaattoreita ja noin 10 toimii tulkkina. 
Vähempikin riittää. 

- Toiminnan voi aloittaa, jos on yksi koordi-
naattori ja kolme muuta vapaaehtoista, Tuori-
la kannustaa. 

Kaupungilta on tullut runsaasti kiitosta asumis-
avusta. Tuorilan mukaan myös moni autettu ha-
luaa myöhemmin tulla itse vapaaehtoiseksi. 

- Jos ihmistä on kerran autettu, hän haluaa it-
sekin olla auttamassa. 

Oulun osaston tuore innovaatio on turvapai-
kanhakijoiden vapaaehtoistoimintaa koordinoi-
va ja koulutusta tarjoava Salama-Tiimi. Toimin-
taan voi tutustua osoitteessa salamatiimi.fi.
Tuorilan mukaan kotoutumisen tukeen on nyt 
panostettava isosti, eikä aikaa ole hukattavaksi. 

- Nyt tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta kää-
riä hihat ja aloittaa toiminta.

Lisätiedot: 
Oulun osaston
monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö
Sanna Tuorila, p. 044 013 0301,
monikulttuurisuus@oulunosasto.fi

• YleXPop
• Splash Games
• Sataman Yö
• Himos Juhannus
• Iskelmä Festivaali
• Tangomarkkinat
• Jysäri
• Summer Up
• Porin Jazz
• SuomiPop Festivaali
• Tammerfest • Down By The Laituri
• Pyhän Olavin Päivä • We Love The 90´s
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YRITYSYHTEISTYÖ

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Uusi kasvo piirissä 

Nuoriso-ohjaaja Anu Leppänen

Keväinen tervehdys kaikille!

Olen Anu Leppänen ja toimin Suomen Punai-
sen Ristin Varsinais-Suomen piirin nuoriso-oh-
jaajana. Aloitin työt viime vuoden joulukuus-
sa, ja ennen sitä toimin SPR:ssä aktiivisesti 
vapaaehtoisena, etenkin monikulttuurisuus- ja 
rasisminvastaisissa -projekteissa.

Nuorten kanssa työskentely on aina ollut sy-
däntäni lähellä, ja nuoriso-ohjaajan työn koen 
erityisen merkitseväksi. Teemme paljon yhteis-
työtä koulujen kanssa, joten pääsen olemaan 
osa nuorten elämää niin arjessa kun vapaa-
ajallakin. 

Nuoret tulevat juttelemaan meille kaikenlai-
sista ongelmista, mutta myös iloista. Joissakin 
ongelmissa pystymme auttamaan myös itse, 
joissain tapauksissa ohjaamme heidät eteen-
päin. Palkitsevaa on, kun nuori tulee kerto-
maan tilanteen helpottuneen tai tulee kiittä-
mään avusta. Silloin tuntuu hyvältä, tuntee 
tekevänsä merkityksellistä työtä.

Työni on mielenkiintoista ja monipuolista. 
Kahta samanlaista päivää ei ole, ja viikon ai-
kana ehdimme olla monessa mukana. Työ 
nuorisotalolla ja kouluilla tukee hyvin toisi-

aan. Olemme pyrkineet madaltamaan nuorten 
kynnystä osallistua vapaa-ajan toimintaamme 
ja se on onnistunutkin hyvässä yhteistyössä 
koulujen kanssa. 

Olemme myös mukana SPR:n kampanjoissa 
ja tapahtumissa, käymme messuilla edusta-
massa SPR:ää ja tietenkin toimimme Punaisen 
Ristin arvojen mukaisesti. Vedän myös Ei Ra-
sismille! – hankkeen rasisminvastaisia treeni-
kehiä.

Pidän siitä, että työ on vaihtelevaa ja jousta-
vaa. Punaisen Ristin piiritoimistolla minut on 
otettu hyvin vastaan. Koen, että aiempi SPR-
vapaaehtoistyö on tukenut työtäni, sillä tun-
nen organisaation ja sen arvot, joten on ollut 
helppoa lähteä suun-
nittelemaan töitä nii-
den mukaan. 

Vapaa-ajallani matkus-
telen ja viimeistelen 
maisteriopintojani. 

Anu Leppänen
anu.leppanen@punai-
nenristi.fi
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Ystävänpäivänä 14.2. Palvelukeskus Henriikan juh-
lasali alkoi täyttyä jo tuntia ennen juhlan alkua. 
Niin ulko-ovi kuin väliovetkin Moisiokodin ja Henrii-
kan palveluasuntojen välillä kävivät tiuhaan.

SPR Nousiaisten osasto oli varautunut järjestämäl-
lä paikat 70-80 hengelle, mutta se ei riittänyt, vaan 
tuoleja oli sovitettava juhlatilaan lisää. Vieraskirjaan 
tuli nimiä 101.

Juhlan alkaessa ystäväpalvelutoiminnan vetäjä Mar-
ja Ruosteenoja toivotti vieraat ja esiintyjät terve-
tulleiksi ja toivotti kaikille hyvää Ystävänpäivää 
muutamalla kauniilla runon säkeellä. Tämän jälkeen 
vieraatkin pääsivät ääneen laulamalla yhdessä Ys-
tävän laulun.

Musiikkia, juhlapuhe, taukojumppaa

Ohjelma jatkui vierailevien esiintyjien ohjelmalla. 
Juha Aavikko säestäjänään hanuristi Pekka Vuori 
lauloi kauniita, tuttuja lauluja välillä laulattaen ylei-
söä. Juha esitti myös laulun ”Nousee päivä, laskee 
päivä” Kaisu Heinon pianosäestyksellä.  

Aina pitempään paikallaan istuttaessa pieni tauko-
jumppa on paikallaan. Niinpä Kaisu esittäjänä ja
Juha laulattamalla vetivät yhdessä jumpan ”Jos sun 
lysti on niin …” ja yleisö lauloi, taputteli käsiä yh-
teen ja tömisteli jalkoja. Ja lystiä oli.

Juhlapuhujaksi oli saatu Tuula Sandstöm Taivassa-
losta. Tuula kertoi olevansa kirjailija ja englannin
maikka, mutta myös entinen noustelainen. Hänet 
oli jopa vuonna 2002 valittu Nousiaisissa vuoden
Henriikaksi, joten juuria paikkakunnalle löytyi. Tuula 
oli ottanut esityksensä aiheeksi Suomi-neidon
ja hänelle tyypilliseen tapaansa hän kosketteli ai-
hetta mielenkiintoisesti eri näkökulmista käyttäen

hyväksi puhetta, omia runoja, siteeraten muita ru-
noilijoita sekä laulujen värssyjä. Puheet voivat olla 
pitkästyttäviä ja melkein uneen tuudittavia, mutta 
tämä puhe oli kaikkea muuta. Se oli ajatuksia he-
rättävä, mielenkiintoinen ja Suomen nykytilannet-
takin käsittelevä sekä hyvin yleisönsä ottavasti esi-
tetty.

Juhlassa myös yllätysvieraita

Yllätysvieraaksi juhlaan oli saatu SPR Nousiaisten 
ystävätoiminnan perustaja Ella Huotari, joka
vietti syntymäpäivänsä aattoa täyttäen seuraavana 
päivänä 93 vuotta. Ellalle laulettiin yhdessä Ella-lau-
lu, joka oli sanoitettu aikaisemmin laulun ”Täti Mo-
nican” säveleeseen.                                 
          ==>

Lämminhenkinen ystävänpäivän juhla Nousiaisissa

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Rati riti rallaa Mynämäessä 
Mynämäen osastossa ystävänpäivää juhlittiin jo 
perjantaina 12.2.2016. Tapahtumapaikka oli toimi-
tilamme Vanhalla yhteiskoululla ja väkeä oli run-
saasti, hyvä että tuolit riittivät.

Alkajaisiksi tutustuttiin Apuommelkerhomme tuo-
toksiin muotinäytöksen merkeissä. Kerhossa om-
mellaan mm. lastenvaatteita lahjoituskankaista ka-
tastrofiavun tarpeisiin. Mannekiineina toimi kolme 
äitiä lapsineen. Lapset nauttivat roolistaan manne-
kiineina ja saivat runsaasti taputuksia. 

Näytöksen jälkeen nautittiin ystävänpäiväkahvit. 
Osastossa toimivan Nettiparkin pojat olivat autta-
neet tarjottavien teossa ja jokainen sai suunsa ma-
keaksi. 

Sitten jatkettiin yhdessäoloa yhteislaulujen ja leik-
kien kanssa. Laulettiin mm. rati-riti-rallat ja ystä-
vänlaulu ja kaikilla oli niin mukavaa! 

Lopuksi ilmestyi Nukkumatti paikalle toivoen mei-
dän jo lähtevän kotiin nukkuman.

Kiitos Apuommelkerholaisille, muotinäytöksen 
mannekiineille ja kaikille osallistujille onnistunees-
ta illasta!

Helena Tähtinen
Mynämäen osasto

<== 
 
Eikä yllätykset vielä tähän loppuneet. Alkoi kuulua 
lähenevää laulua ja kuoro nimeltään Nousiskot
astelivat estradille Kaisu Heinon johdolla. Kuoro 
esitti Kaisun säestäessä pianolla muutaman
reippaan laulun. 

Moisiokodin väki oli valmistanut jaettavaksi kaikil-
le juhliin osallistuneille kauniit huovutetut sydämet, 
jotka sopivat päivän teemaan hyvin. Iloinen hymy 
loisti monen vanhuksen kasvoilla sydämen saatu-
aan. 

Lopuksi juotiin vielä Ystävänpäivän kahvit pullan 
kera. Leipurina oli toiminut Arja Lehto, joka oli on-
neksi tehnyt riittävän ison taikinan niin, että kaik-
ki saivat nauttia hyvästä kotipullasta. Tarjoiluun ja 
kaikkiin avustustehtäviin oli paikalla riittävästi va-
paaehtoisia.

Juhla päättyi osaston puheenjohtajan Lasse Heinon 
kiitossanoihin, jotka hän esitti kaikille juhlavieraille, 
esiintyjille ja järjestäjille toivottaen hyvää kotimat-
kaa.

Hilkka Stenroos 
Nousiaisten osasto

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 9. – 15. TOUKOKUUTA

Ensiapu alkaa uskalluksesta – kaikki mukaan!

Punaisen Ristin viikolla harjoitellaan ensiapua ja innostetaan ihmisiä ensiapukursseille. 
Valtakunnallisesti vietettävä viikko on osastoille loistotilaisuus saada näkyvyyttä ja houku-
tella toimintaan uusia vapaaehtoisia. Isot ja pienet tapahtumat ovat tervetulleita. 

Punaisen Ristin viikolla toukokuussa kohde-
ryhmänä ovat erityisesti nuoret ja nuoret ai-
kuiset. Liikennetapaturmista joka kolmas 
sattuu nuorille, vaikka heidän osuutensa väes-
töstä on vain kuudennes. Myös liikunta- ja ur-
heiluvammat ovat nuorilla yleisiä.

Ensiapukurssin käynyt nuori osaa vältellä tapa-
turmia ja varautua niihin ennalta. Samalla nuo-
ria voi houkutella mukaan osaston toimintaan. 
Tavoitteemme on tuplata nuorten vapaaehtois-
ten määrä vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Vinkit tapahtumiin
Tapahtumia voi ja kannattaa kohdentaa muil-
lekin kuin nuorille. Perinteiseen Osaa auttaa 
–tapahtumamalliin on tänä vuonna lisätty kak-
si uutta rastia. Aiempien vuosien tapaan kukin 
osasto voi poimia malleista itselleen sopivat: 

1. Arki kunnossa? -listasta voi tarkistaa 
 varautumisensa arjen vaaratilanteisiin, ja 
 sitä voi jakaa tapahtumissa. 

2. Ensiapulaukun esittely sopii kaikille osas-
 toille, ja sitä voi toteuttaa missä tahansa: 
 kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla sekä 
 yhteistyökumppaniemme LähiTapiolan ja 
 S-ryhmän tiloissa Prismoissa, S-marketeissa 
 tai ABC-asemilla.

3. Osaa auttaa -taitorataan on lisätty kaksi 
 uutta kuvallista rastitaulua: nivelvamman ja 

 rannemurtuman ensiapu. Taitoradalla voi 
 myös toteuttaa Avaa hengitystiet -rastia, 
 Arki kunnossa? -listaa ja esitellä ensiapu-
 laukkua.  

4. Vastaanottokeskusten kanssa voi myös
 toteuttaa tapahtumia. Arki kunnossa
 -lista ja kolme rastia on käännetty neljäl-
 le kielelle (arabia, farsi, dari ja somalia). 
 Turvapaikanhakijat oppivat ensiaputaitoja, 
 ja osasto voi saada uusia vapaaehtoisia.

5. Mopokolari-rasti on uusi, nuorille suun-
 nattu rasti. ABC-asemilla toteutettuna se 
 löytää kohderyhmänsä. 

Miettikää etukäteen, miten houkuttelette ih-
misiä ensiapukursseille tai muuhun toimin-
taan. Ensiapukurssi kannattaa järjestää pian 
tapahtuman jälkeen ja vinkata päivämääristä jo 
tavattaessa. Myös Pop up -tapahtumia voi jär-
jestää jo touko-kesäkuussa ennen kesälomia. 

Muistattehan viestiä tapahtumista tapahtuma-
kalenterissa ja vinkata niistä myös medialle! 
Sosiaalisessa mediassa saa näkyvyyttä 
hashtägeillä #OsaaAuttaa, #PunainenRisti ja 
#ensiapu. 

Tapahtumissa kannattaa jakaa ICE- ja arvonta/
yhteydenottokortteja. Niistä saatuja yhteystie-
toja voimme käyttää muun muassa uusien jä-
senten hankkimiseen. Ammattitaitoisen teletii-
mimme yhteydenotot on otettu hyvin vastaan! 
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Keravan osasto harjoitteli viime vuonna ensiapua pyörän 
ja auton kolaritilanteessa.

Punaisen Ristin viikolla voi vaikka esitellä ensiapulaukkua 
ja kertoa osaston toiminnasta.
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Hopulle loppu!

Perjantaina 13.5. vietetään valtakunnal-
lista Tapaturmapäivää. 

Punainen Risti vastaa päivän toteutuksesta 
yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten  
toimijoiden kanssa.

Päivän teemana on Hopulle loppu, koska 
tapaturmien taustalla on usein kiire. Tavoit-
teena on, että mahdollisimman moni  
pysähtyy viettämään kiireetöntä hetkeä 
perjantaina 13.5. klo 13 ja jakaa tästä  
hetkestä kuvan sosiaaliseen mediaan  
käyttämällä aihetunnistetta #hopulleloppu.

Lue lisää ja katso kampanjavideot 
tapaturmapäivä.fi

• Tilaa materiaalit 22.4. mennessä ensijai-
 sesti verkkokaupasta 
 www.punaisenristinkauppa.fi 
• Lue lisää Punaisen Ristin viikon kampanjas-
 ta ja Osaa auttaa -tapahtumamallista 
 RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/viikko

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

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

Tiedottaja
Inka Kovanen, 020 701 2223,
inka.kovanen@punainenristi.fi

PÄIVITETYT ENSIAPU- JA ELVYTYSOHJEET

Vanhat niksit käyttöön ensiavussa

Helmikuussa julkaistiin päivitetyt elvytys- 
ja ensiapuohjeet maallikoille ja hoitoalan 
ammattilaisille. Suomen Punaisen Ristin  
julkaisemat maallikon ensiapuohjeet  
palauttavat välillä käytöstä poistetut  
mutta hyväksi havaitut niksit käyttöön. 

Suomen Punainen Risti osallistui syksyn ai-
kana aktiivisesti asiantuntijaryhmän jäsene-
nä työhön, jossa Euroopan elvytysneuvoston 
elvytys- ja ensiapuohjeet päivitettiin suoma-
laisen ensiapukoulutuksen ohjeiksi. Uudet 
ohjeet koskevat myös ensiapuryhmiä ja ensi-
auttajia, ja ne otettiin heti käyttöön myös Pu-
naisen Ristin koulutuksissa.
 
Vastedes opetetaan muun muassa perinteis-
tä lastoittamista, jos raajassa epäillään olevan 
murtuma.
 
– Toivottavasti osastojen ja piirien kätköistä 
löytyy vielä ”vanhan ajan” pahvilastoja, jotka 
ovat parhaita apuvälineitä murtuman tukemi-
seen. Jos sellaista ei ole mukana, on tyydyt-
tävä tukemaan raajaa käsin, sanoo Punaisen 
Ristin ensiavun asiantuntija Kristiina Mylly-
rinne. 
 
Ensiapuryhmille järjestetään piireissä tilaisuuk-
sia, joissa kerrotaan uusista ensiapuohjeista. 

Merkittäviä muutoksia ovat hapen annon ja 
tukikaulurin pois jääminen sekä kiristyssiteen 
paluu. Lääkkeiden antamiseen nyt julkaistut 
ensiapuohjeet eivät tuo muutoksia.

Deffaamista asukasiltoihin
 
Ensiapu- ja elvytysohjeiden julkaisun yhtey-
dessä teimme median kanssa useita hyviä 
opetusvideoita, joita kannattaa ryhmäillois-
sa hyödyntää. Osastot voivat myös järjestää 
alueen asukkaille avoimia harjoitustilaisuuk-
sia, joissa pääsee kokeilemaan defibrillaattorin 
käyttöä. Tästä on hyviä kokemuksia jo Pohjois-
Suomesta, jossa paikallinen SPR:n terveyspis-
te on aloittanut väestön opastamisen defibril-
loinnin saloihin.
 
• Tutustu uusiin elvytys- ja ensiapuohjeisiin 
 punainenristi.fi/opi-ensiapua,
 ensiapuryhmille ohjeet Rednetistä. 

Lisätiedot:
Ensiavun asiantuntija 
Kristiina Myllyrinne, 020 701 2168,
kristiina.myllyrinne@punainenristi.fi

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen (ensiapuryhmät), 020 701 2126 
niina.hirvonen@punainenristi.fi
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YSTÄVÄTOIMINTA

Moni ikäihminen jäisi yksin ilman vapaaehtoisia

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät tavoittavat kaikista yksinäisimpiä ikäihmisiä.  
Lisää ystäviä tarvitaan koko ajan!

Moni ikäihminen jäisi vaille juttuseuraa tai ul-
koiluapua ilman vapaaehtoisia ystäviä, selviää 
Punaisen Ristin teettämästä kyselystä. Joulu-
tammikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi yli 400 
Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtois-
ta ympäri Suomen.

24 prosenttia kyselyyn vastanneista vapaaeh-
toisista ei ollut varma, vieraileeko ikäihmisen 
luona vapaaehtoisen lisäksi omaisia tai mui-
ta läheisiä ja ystäviä. Eniten tarvetta ikäihmi-
sillä oli juuri keskustelukumppanille ja ulkoi-
luavulle.

– Huomaan, että ystävälleni on todella tär- 
keää, että joku kuuntelee häntä, auttaa arkipäi-
vän asioinneissa ja on ylipäätään läsnä, kertoo 
yksi kyselyyn vastannut vapaaehtoinen.

65 prosenttia laitoksissa vierailevista vapaaeh-
toisista oli sitä mieltä, ettei laitoksen henkilö-
kunnalla ollut tarpeeksi aikaa iäkkäiden asuk-
kaiden virkistystoimintaan sekä ulkoilemisessa 
avustamiseen.

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja seniorityön asian-
tuntija Anita Hartikka pitää kyselyn tuloksia 
huolestuttavina.

– Ikäihmisen kokonaishyvinvoinnin kannal-
ta on tärkeää, että arjen rutiiniin kuuluu myös 

Punaisen Ristin ystävätoiminnassa on yli 
8 000 vapaaehtoista. Vuosittain avun 
ystävätoiminnasta saa yli 26 000 ihmistä. 
Teettämämme kysely osoittaa, että ystävä-
toiminnalle on suuri tarve. 

Jos osastonne kaipaa tukea ystävätoimin-
nan aloittamiseen, tukea saa oman alu-
een piiristä tai keskustoimistosta. Ystäviä 
kaipaavat ikäihmisten lisäksi nyt erityises-
ti maahanmuuttajat. Myös miehiä kaivataan 
ystäväksi! 

Ystäviksi kaivataan myös miehiä

Keräsimme helmikuussa jälleen tietoa va-
paaehtoisiltamme siitä, miten vapaaehtoi-
suus on sujunut ja ovatko kaikki saaneet tar-
vitsemaansa tukea sekä kannustusta. Meitä 
kiinnostaa tietää, olemmeko onnistuneet 
luomaan hyvät edellytykset vapaaehtoistoi-
minnalle. Haluamme kuulla, mitkä asiat va-
paaehtoisten mielestä ovat hyvin ja missä 
voisimme olla parempia, jotta voisimme jat-
kuvasti parantaa toimintaamme.

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskyselyn tulosten 
avulla kehitämme vapaaehtoistoimintaamme, 
ja tulokset vaikuttavat myös tulevien yleisko-
kouspäätösten ja toimintalinjauksen valmis-
teluun. Tulokset julkaistaan huhtikuussa Red-
Netissä.

Kiitos kaikille, jotka vastasivat kyselyyn ja 
osaltanne autatte meitä kehittämään järjes- 
töämme entistäkin paremmaksi!

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskysely – kiitos vastaajille

kohtaamisia toisen ihmisen kanssa. Varsinkin 
muistisairaille erilaiset virikkeet ja kohtaami-
set ovat erittäin tärkeitä. Kyselyn perusteel-
la näyttää siltä, että Punaisen Ristin ystävätoi-
minta tavoittaa myös kaikkein yksinäisimpiä 
ikäihmisiä, Hartikka sanoo.

Lisätiedot:
Sosiaalisen hyvinvoinnin ja
seniorityön asiantuntija 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

VAPAAEHTOISKYSELY
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KERÄYSUUTISIA

Viime Nälkäpäivä osoitti, että käteistä rahaa 
on yhä liikkeellä ja lipaskeräys kannattaa. Kä-
teisen väheneminen on silti tosiasia, jota 
emme voi sivuuttaa. 

Uuteen keräyslupatarraan on nyt painettu 
tekstiviestilahjoituspyyntö. Summaksi valittiin 
10 euroa. Suurempi summa (15 €) koettiin  
liian isoksi, kun sitä testattiin keräysliivitar-
roissa. Pienemmästä summasta menisi taas 
liikaa keräyskuluja. 

Tekstiviestilahjoittamisen avulla voimme myös 
pitää yhteyttä ihmisiin, jotka ovat jo osoit-
taneet luottavansa Punaiseen Ristiin. Teks-
tiviestillä lahjoittaneen numero jää keskus-
toimistolle talteen, ja voimme pyytää häntä 
lahjoittamaan uudelleen, kun seuraava  
katastrofi iskee. Esimerkiksi Nepal-keräyksen 
yhteydessä tämä toimi erittäin hyvin. 

Tänä keväänä olemme myös soittaneet teksti-
viestilahjoituksen tehneille ja kutsuneet heitä 
mukaan kuukausilahjoittajiksi, jäseniksi ja va-
paaehtoisiksi. Tulokset ovat olleet erinomai-
sia. Kymmenen prosenttia tavoittamistamme, 
Nälkäpäivänä tekstiviestilahjoituksen tehneis-
tä on nyt ryhtynyt kuukausilahjoittajiksi.

Lipaskerääjälle voi nyt lahjoittaa
myös tekstiviestillä

Opiskelijaryhmä testasi viime  
Nälkäpäivänä erilaisia tapoja 
pyytää lahjoitusta käteisen 
sijaan, lipaskeräyksen yh-
teydessä. Tekstiviestilahjoitus 
nousi selkeäksi suosikiksi.

Uudet vapaaehtoiset 
mukaan yhteydenpitorinkiin

Kiitos kaikille, jotka ovat toimittaneet ke-
rääjien henkilötietolomakkeet tallennetta-
vaksi kerääjärekisteriin! Voimme nyt pitää 
yhteyttä kerääjävapaaehtoisiimme aivan 
uudella tavalla. 

Keskustoimistosta voidaan lähettää viestiä ke-
rääjärekisterissä oleville silloin, kun haluamme 
kiittää heitä keräykseen osallistumisesta, ker-
toa mitä kerätyillä varoilla on tehty tai kun ha-
luamme kutsua heitä mukaan seuraavaan ke-
räykseen. 

Lahjoituspyyntökirjeitä kerääjille ei lähde, el- 
leivät he ennestään jo ole lahjoittajarekisteris-
sämme. Jos ette vielä ole toimittaneet kerää-
järekisteriin haluavien kerääjien yhteystietoja 
piiriin, tehkää se nyt. 

Kerääjärekisteri vahvistaa Punaisen Ristin val-
miutta toimia silloin, kun hätä on suurin ja va-
paaehtoisten aika vähissä. Viime Nälkäpäivänä 
monilla ei ollut entiseen tapaan aikaa soitella 
kerääjille, kun vastaanottokeskusten perusta-
minen oli kiireisimmillään. 

Kun kerääjien yhteystiedot löytyvät rekisteris-
tä, voi keskustoimiston henkilökunta auttaa 
kerääjien kutsumisessa, jotta kaikki halukkaat 
auttajat saataisiin mukaan toimintaan. 

Nyt on hyvä aika muutenkin kartuttaa kerää-
jiä. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi vastaanot-
tokeskusten henkilökuntaan, jotta turvapai-
kanhakijat voidaan kutsua lipaskerääjiksi, kun 
seuraavan kerran kerätään. Viimeistään ensi 
Nälkäpäivänä!

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

Lipaskerääjät Sagar Thapa (vas.) ja Krishna K.C. 
keräsivät rahaa Nepalin maanjäristyksen uhrien 
auttamiseksi viime huhtikuussa.Ta
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Maailmanlaajuinen ihmisten muuttoliike näkyy 
ja tuntuu myös Suomessa. Moni turvapaikan-
hakija odottaa nyt päätöstä turvapaikasta. Vi-
ranomaiset arvioivat, että noin 40 prosenttia 
turvapaikanhakijoista saa myönteisen päätök-
sen hakemukseensa.

Päätöksen jälkeen he asettuvat eri puolil-
le Suomea aloittaakseen uuden elämän.  Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisilla ja osastoilla on 
tärkeä rooli kotoutumisen tukemisessa viran-
omaisten apuna. 

Maahanmuuttajien määrä on kasvanut, mut-
ta konstit kotoutumiseen ovat tuttuja. Tuli-
jat tarvitsevat tukea arkeen, koulutehtäviin ja 
suomen opintoihin. Tuhansien uusien vapaa-
ehtoisten avulla voimme aloittaa osastoissa 
uusia toimintoja ja lisätä jo olemassa olevia. 
Vanhastaan tutut asumisapu, läksyhelpit ja 
kansainväliset klubit ovat hyviä tapoja päästä 
mukaan toimintaan. 

Kotoutumisen tukeminen alkaa jo vastaanot-
tokeskuksissa. Useat hankerahoitukset ja yh-
teistyö järjestöjen kanssa tarjoavat monia 
mahdollisuuksia esimerkiksi liikuntatoimin-
taan, lasten aktiviteetteihin tai vaikkapa koti-
taloustoimintaan yhdessä Marttojen kanssa. 

Vuoden alussa Punainen Risti sai Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä rahoituksen nuorten en-
siaputoiminnalle vastaanottokeskuksissa. En-
siaputaitoja tarvitsevat niin kotimaahansa pa-
laavat kuin tänne jäävät. 

Kutsumalla maahanmuuttajat mukaan ensi-
apuryhmiin, terhokerhoihin tai ystävätoimin-
taan voitte saada uutta 
puhtia toimintaan! 

Marita Salo
Järjestöjohtaja

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Inka Kovanen, 020 701 2223, inka.kovanen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: SPR Varsinais-Suomi. Taitto: Sirpa Lehtimäki, 020 701 2406, sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

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

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

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

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

Jalkapallo-ottelussa on tiukka tilanne. Vas-
takkain ovat sekajoukkueet, joista toinen on 
koottu turvapaikanhakijoista ja Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisista, ja toinen paikallisen nuo-
risotalon nuorista ja henkilökunnasta. Ahmed 
syöttää Seijalle pallon unelmapaikkaan. Seija 
juoksee pari askelta ja valmistautuu potkaise-
maan pallon maaliin. Samassa hän horjahtaa, 
ja hänen vasen nilkkansa muljahtaa.

Nilkan nyrjähdys on yleisin urheiluvamma. Nii-
tä tapahtuu vuodessa noin 37 000. Nopealla 
ensiavulla estetään vamman paheneminen ja 
edistetään toipumista. Seijan onneksi apu on 
lähellä. Pelikaveri auttaa kengän ja säärisuojan 
pois jalasta. Kylmäpakkaus kiinnitetään tukisi-
teellä. Seija istuu loppupelin jalka koholla ken-
tän laidalla. Lääkäriin ei lopulta tarvitse läh-
teä, koska nilkan päälle voi jo varata.

Tänä vuonna Punaisen Ristin viikolla rohkai-
semme erityisesti nuoria aikuisia harjoitte-
lemaan rannemurtuman ja nivelvamman en-
siapua sekä annamme vinkkejä mopokolarin 
ensiaputilanteeseen. Järjestäkää oman osas-
tonne voimin tapahtuma, jossa rohkaisette ih-
misiä kokeilemaan ensiavun antamista ja in-
nostatte heitä ensiapukurssille. 

Kurssit kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
järjestää pian tapahtuman jälkeen. Tavoittee-
namme on, että kaikki suomalaiset osaavat 
antaa ensiapua. 

Joku päivä sinä saatat olla se, joka tarvitsee 
ensiapua. 

Turvallista ja ihanaa kevättä!

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon
suunnittelija

Ensiapua ja nyrjähdyksiä Uudet tulijat, tutut konstit
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Tulevat  
PROMO-koulutukset

PROMO yhteinen osa Turussa 5.–6.3.2016, 
lisätietoja:
https://rednet.punainenristi.fi/protu

PROMO monikulttuurisen toiminnan sisältöosa 
Turussa 16.–17.4.2016, lisätietoja: 
https://rednet.punainenristi.fi/mopro

Promokoulutustiedot päivittyvät jatkuvasti.
 
Lisätietoja PROMO-koulutuksista saat omas-
ta piiritoimistostasi tai RedNetin Promo-sivulta 
https://rednet.punainenristi.fi/promot

#Tuplataan!

#Tuplataan-kampanjan tavoitteena on kak-
sinkertaistaa nuorten vapaaehtoisten määrä 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Kampanjan 
ilmapalloja, tarroja ja tatuointeja voi tilata il-
maiseksi keskustoimistolta. Tuotteita kannat-
taa hyödyntää uusien nuorten vapaaehtois-
ten rekrytoinnissa osastoissa ja piireissä. 

Tilauksen voi tehdä osoitteeseen
kirsi.salo@punainenristi.fi.

KOULUTUSTA

Vapaaehtoisten kiitosgaala 
3.12.2016

Kutsumme kaikki Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset mukaan vapaaehtoisten kiitos-
gaalaan lauantaina 3.12.2016. Kirjaathan 
päivämäärän jo nyt ylös.

Lisätietoja paikasta sekä ohjelmasta tulee 
kevään mittaan, ja virallinen kutsu lähtee 
liikkeelle alkusyksystä. 

Juhlitaan yhdessä! 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2016 / UTBILDARUTBILDNING 2016

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

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

Valmiuskouluttajien sisältöosa   8.-10.4.  Nynäs

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

Välineosa:
”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1   5.-6.11.  Nynäs

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

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  29.-30.10.  Nynäs
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Huhtikuu 
2.4.  Ensihuoltokurssi, Loimaa
2.4.  Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku
2.4.   Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi, Turku
5.4.  Kritiikin ja vihan kohtaaminen netissä
11.4.  Nettisivut ja RedNet
(8.-10.4. Valmiuskouluttajien sisältöosa, Nynäs)
9.-10.4. Varsinais-Suomen Vapepa-seminaari
12.4.  Valmiusilta osastoille, Turku
13.4.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
14.4.  Valmiusilta osastoille, Laitila
16.4.  Ystävätoiminnan haastavat tilanteet
16.4.  Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Loimaa
16.-17.4. PROMO - monikulttuurinen sisältöosa, Turku
16.-17.4. Varhaisen puuttumisen koulutus, Turku
18.4.  Henkisen tuen infoilta, Loimaan alue
20.4.  Lyhyt ystäväkurssi, Turku
23.4.  Piirin vuosikokous, Paimio
 
Toukokuu 
2.5.  Reddie Kids -ohjaajien kevättreffit
9.-15.5. Punaisen Ristin viikko
11.5.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
12.5.  Ensiapu 3 harjoituskurssi, osa 1, Turku
12.5.  Lyhyt Ystäväkurssi
21.5.  Ystävien kevätretki
24.5.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
26.5.  Piirin hallitus
26.-30.5. Ensiapu 3 harjoituskurssi, osa 2, Pori, Reposaari
28.5.  Leiriohjaajakoulutus, Turku
 
Kesäkuu 
20.6.  Kansainvälinen pakolaispäivä
20.-21.6. Nuorten leiri, Loimaan Mellilä, Mustajärven leirikeskus
21.-23.6. Lasten leiri, Loimaan Mellilä, Mustajärven leirikeskus
22.6.-31.7.,  Tarvitt. elo-syyskuu.Caritas-ensivaste päivystää  saaristomerellä yt. Meripelastajat
 
Heinäkuu 
   Kesäkumikampanja
 
Elokuu 
(6.-11.8. Ryhmänjohtajakurssi, Nynäs)
12.8.  Järjestötiedotteen 3/2016 materiaali piiritoimistoon
vko 34-35 Nälkäpäivän –infoillat (neljä iltaa eri alueilla)
vko 34  Järjestötiedote 3/2016 ilmestyy
 
Syyskuu 
14.9.  Maailman ensiapupäivä
15.9.  Ansiomerkkien haku päättyy
15.–17.9. Nälkäpäivä
20.9.  ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Turku
22.9.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
26.9.  ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Salo
27.9.  ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Laitila
28.9.  ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Loimaa
29.9.  Piirin hallitus

Tapahtumakalenteri
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 2/2016

Palvelupiste: Kristiinankatu 10, 20100 Turku
Ohjelmatyö (6.krs) ja taloustoimisto (5.krs): 
Yliopistonkatu 24 A, 20100 Turku

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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Kovanen Inka, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 3 / 2016 ilmestyy viikolla 34.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimitta-
maan piiritoimistoon viimeistään 12.8.2016.

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

Heikkinen Pauli 020 701 2403 / 040 770 9341
toiminnanjohtaja
Hongisto Tuija 020 701 2407 / 040 731 3585
ohjelmapäällikkö
Honkainmaa Anne     020 701 2402 / 0400 634 517 
palvelupistevastaava  
Lehtimäki Sirpa         020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö
Männistö Matti 020 701 2417 / 043 820 0646
ensiapukouluttaja
Paasonen Jaana        020 701 2423 / 043 824 1030
aluetyöntekijä 
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
ensiapuokouluttaja 
Rossi Nina           020 701 2416 / 043 8241730
ensiapukouluttaja
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä
Tourunen Anu            020 701 2416 / 
ensiapukouluttaja
Vienanlinna Tiina       020 701 2428 / 0400 659 613
varainhankintapäällikkö
Virtanen Tommi           0207 01 2405 / 0400 127152
valmiuspäällikkö
Vähätalo-Forma Anne 020 701 2408 / 040 7313595
nuorisotoiminnan suunnittelija

MUUT TOIMIPISTEET:

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

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

KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALO 
Satakunnantie 105, Turku                   040 1804 106 

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

Nurmi Heimo             0400 907 958
apulaisjohtaja, Pansio
Noroila Helena            040 534 8812
apulaisjohtaja, Punkalaidun
Nikander Marita            040 552 1418
apulaisjohtaja, Halikko  
Keskinen Miska          040 517 3882
apulaisjohtaja, Laitila 

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

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

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon.
Tiedote on luettavissa myös piirin nettisivuilta.
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Turussa Mäntykodin pihalla rasisminvastaisen päivän ihmisketjussa oli mukana myös piispa Kaarlo Kalliala. 
Promon yhteinen osa toteutettiin maaliskuun alussa Turussa - koulutukseen kuuluu monenlaisia toiminnallisia pari- ja ryhmätehtäviä.


