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Markku Suokas on toiminut 
SPR Varsinais-Suomen pii-
rin puheenjohtajana kolme 
kaksivuotiskautta, eikä hän-
tä voida sääntöjen mukaan 
valita enää jatkokaudelle pu-
heenjohtajana. 

Markku Suokkaan viimeinen 
kokous piirin puheenjohta-
jana oli 23.3.2017. Vieressä 
piirin toiminnanjohtaja Pauli 
Heikkinen.
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Joustoa uusille toiminnoille ja uusille tulijoille!

Juhlavuoden tapahtumat ovat käynnistyneet. 
Osastot ovat lämmenneet hienosti auttaja-
kursseille ja ensiavun kipinä leviää Varsinais-
Suomeen. Ensiapu kiinnostaa ja on vetovoi-
mainen vapaaehtoisuuden muoto. 

Nyt on rekrytoinnin aika. Toimintaamme voi 
esitellä vaikkapa jakamalla syksyllä valmis-
tuneita piirin youtube -videoita, sieltä löytyy 
esimerkki vaikkapa Festari -päivystyksestä . 
Myös maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 
ovat innokkaita osallistumaan EA –toimintaan.
Piirin youtube-sivu löytyy helpoimmin siten, 
että netin hakupalveluun (esim. Google) kirjoi-
tetaan hakusanat ”SPR Varsinais-Suomi you-
tube”.
 
Tammikuussa avatussa Halisten nuorisotilan 
nuortenilloissa käy 30-40 nuorta. Tämä Qvuo-
resta Halisiin siirtynyt SPR:n ylläpitämä nuo-
risotoiminta tarvitsee osastojen tukea, jotta 
nuoria saadaan mukaan Punaisen Ristin EA 
-toimintaan.

Nyt on se hetki, jolloin toimintaa osastoissa 
pitää mukauttaa niin, että uudet vapaaehtoi-
set pääsevät oikeasti mukaan. Varsinkin nuo-
rempi väki elää niin sanottuja ruuhkavuosia. 
Myös vapaa-ajan harrastukset pitää sovittaa 
jo ennestään täynnä olevaan kalenteriin. Toi-
mintaryhmän kokoontumisten ”lukitseminen” 
johonkin tiettyyn viikonpäivään ja kellon ai-
kaan antaa toiminnastamme jäykän signaalin 
uusille kiinnostuneille. Jos tähän vielä liittyy 

”osallistumisvelvoite” jokaiseen tapaamiseen 
ja uhka siitä että muuten putoaa kärryiltä, ei 
meidän tarvitse ihmetellä, että Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisten keski-ikä edelleen nousee. 
Nyt on tärkeää, että osastoissa avataan ovia 
uusille tulijoille. Toiminnan näkyväksi tekemis-
tä ja vapaaehtoisten keskinäistä yhteydenpi-
toa voi parantaa ajanmukaisen viestinnän ja 
sosiaalisen median keinoin. 

Ovien avaaminen tarkoittaa joustamista uu-
sien ehdoilla. Isoissa osastoissa se saattaa 
johtaa ryhmien jakaantumiseen. Jos osasto on 
pieni ja uuden kiinnostuneen haluamaa toi-
mintaa ei osastossa ole, voi seurauksena olla 
yhteistyö naapuriosastojen kanssa. Avoimuus 
muutokselle aikaan saa positiivista pöhinää ja 
Punaisen Ristin työ menee eteenpäin.

Uusille mukaan tuleville kimmokkeena on eit-
tämättä auttamisen halu ja Punaisen Ristin 
toiminta, ei niinkään hallinnon rakenteet. 

Hyvään alkuun oleellisena osa liittyy yksilöl-
linen perehdyttäminen ja kiinnostavat kou-
lutukset, …aivan kuten vapaaehtoisen polku 
–ohje meitä hyvin evästää. Uuden henkilön 
intoa ryydittää erityisesti se että hän saa teh-
täviä ja kokee olevansa yhtä arvokas Punaisen 
Ristin vapaaehtoinen kuin ne, joiden harrasta-
minen on ollut säännöllistä. 

Pauli Heikkinen

Huudin avajaisissa SPR Varsinais-
Suomen piirin toiminnanjohtaja 
Pauli Heikkinen ja Turun nuoriso-
lautakunnan puheenjohtaja Muhis 
Azizi kättelivät toisiaan hyvän yh-
teistyön merkiksi.

PÄÄKIRJOITUS 31.3.2017
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TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

SPR Varsinais-Suomen piiri tarjoaa vapaaeh-
toisilleen ja kaikille kiinnostuneille Kiehumis-
piste-dokumentin keskiviikkona 12.4. klo 18-
21. Näytös järjestetään samaan aikaan Laitilan 
Kinossa, Bio-Salossa sekä Logomon elokuva-
teatterissa Move 2 -salissa Turussa. 

Dokumentin jälkeen käydään keskustelu elo-
kuvaan liittyen. Tavoitteena on keskustelu, 
jossa ei lietsota vihaa, jossa ei ratkaista kaik-
kia ongelmia ja jossa ei kilpailla. 

Toivomme, että osallistujat tulevat paikalle 
kasvattamaan ymmärrystä, hakemaan uusia 
oivalluksia ja löytämään ratkaisuja ongelmiin.

Kolme tilaisuutta eri puolilla maakuntaa
keskiviikkona 12.4.2017 alk. klo 18.00

Laitilan näytös järjestetään Laitilan Kinossa 
(Vihtorinkatu 8, Laitila). 
Ilmoittaudu: www.lyyti.in/kiehumispiste_laitila

Salon näytös järjestetään Bio-Salossa  
(Helsingintie 11, Salo). 
Ilmoittaudu: www.lyyti.in/kiehumispiste_salo

Turun näytös järjestetään Logomon 
Move 2 -salissa  
(Köydenpunojankatu 14, Turku). 
Ilmoittaudu: www.lyyti.in/kiehumispiste_Turku

Kiehumispiste on dokumenttielokuva, joka 
esittelee vihaisen ja jakautuneen Suomen eri 
osapuolet Odinin sotureista turvanpaikanha-
kijoihin – kunnioittaen ja stereotypioita kart-
taen. Se on tarkoitettu johdannoksi ja kes-
kustelun herättäjäksi ja katsottavaksi yhdessä 
kaikkialla siellä missä ihmiset kohtaavat.

Kiehumispiste on Elina Hirvosen ohjaama ja 
Mouka Filmi Oyn tuottama, ja se on kuvattu 
vuoden 2016 aikana.

Lisää elokuvasta: http://boilingpoint.fi/

Tervetuloa!

SPR Varsinais-Suomen piiri

Ei lietsota vihaa, vaan säilytetään ihmisinä  
kunnioitus toisiamme kohtaan
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TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pide-
tään lauantaina 22.4.2017 klo 10 Alvariumissa 
Turussa (os. Puutarhakatu 8, Turku).

Äänivaltaisten kokousedustajien ilmoittautu-
minen ja kahvitarjoilu klo 9.15 alkaen. 

Kokouksen alussa jaetaan huomionosoituksia.

Vuosikokouksessa on mukana talous- ja hen-
kilöstöjohtaja Tapani Väisänen. Hän kertoo 
toiminnantarkastukseen tulossa olevista muu-
toksista.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuo-
sikokousasiat.

Muista ilmoittautua vuosikokoukseen

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

Henkilövalinnat vuosikokouksessa 

SPR Varsinais-Suomen piirin vaalitoimikunta 
on käsitellyt sille tulleet ehdotukset henkilö-
valinnoista vuosikokouksessa.

Vaalitoimikunta ehdottaa seuraavia henkilöitä 
valittaviksi piirin vuosikokouksessa erovuo-
roisten tilalle kahden vuoden toimikaudeksi 
(4/2017 – 4/2019): 

- Piirin hallituksen puheenjohtajaksi:   
 Harri Virta, Kaarinan-Piikkiön osasto
- Piirin hallituksen varapuheenjohtajaksi:  
 Marja-Helena Salmio, 
  Kaarinan-Piikkiön osasto 
- Piirin hallituksen jäseniksi (5 jäsentä):
 Ela Arasola, Vampulan osasto
 Lasse Heino, Nousiaisten osasto
 Kati Lehtimäki, Paimion osasto
 Matti Rasila, Salon osasto
 Outi Vesterinen, 
  Kaarinan-Piikkiön osasto

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

* Sääntöjen mukaan henkilön on mahdollista 
toimia samassa tehtävässä enintään kolme 
peräkkäistä toimikautta. Piirin puheenjohtaja 
Markku Suokkaan toimikaudet ovat täynnä, 
joten häntä ei voida valita uudelleen.* 

Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita 
vuosikokoukseen!

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 22.4.2017 

Jäsenyys - koulutusilta osastojen 
jäsenmestareille 3.5.2017
 
Koulutus järjestetään keskiviikkona 
3.5.2017 klo 17.30-20 SPR VS piirin Kou-
lutuskakkosessa, os. Yliopistonkatu 24 A, 
2. krs, Turku

Koulutusillan aikana paneudutaan moni-
puolisesti jäsenyyteen liittyviin asioihin, 
aiheina ovat mm. jäsenmuodot ja jäsen-
maksut, liittymistavat, jäsenmaksujen ti-
litykset, jäsenlistat, huomionosoitukset 
ja jäsenhuolto - sekä osallistujien esille 
nostamat jäsenyyskysymykset. 

Ilta on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu 
viimeistään 27.4.2017 osoitteessa  
www.lyyti.in/SPRVSjasenmestarit

Lisätietoja: Sirpa Lehtimäki, sirpa.lehti-
maki@punainenristi.fi / 020 701 2406 

Tervetuloa!
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Olethan jo ilmoittautunut yleiskokouk-
seemme, joka pidetään 10.–11.6. Finlan-
dia-talossa Helsingissä? Kokous on tärkeä, 
sillä siellä päätetään seuraavien vuosi-
en toimintamme painotuksista ja uusista 
säännöistä sekä valitaan uudet luottamus-
henkilöt.

Ilmoittaudu, varaa yösija ja matka  
– nyt heti
Matkustaminen: lyhyen etäisyyden ja hyvien 
kulkuyhteyksien takia SPR Varsinais-Suomen 
piiri ei järjestä yhteiskuljetusta.

Ilmoittautuminen alkoi 3.2. ja päättyy 28.4. 
Avaa rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017

Löydät Rednet-sivulta sähköisen linkin ilmoit-
tautumislomakkeeseen. Ilmoittaudu samalla 
yleiskokoukseen, iltajuhlaan ja nuorten Etkoil-
le. Samalta sivulta saat ohjeet majoitusten va-
raamiseen. 

Vaikuta päätöksiin
Toimintalinjaus 2018–2020: Mihin järjestömme 
pitäisi keskittyä tulevina vuosina? Miten maa-
ilma on muuttumassa? Mitä muutoksia meidän 
on tehtävä toimintamme suunnassa ja organi-
soinnissa? Entä millaisia muutoksia haluat jär-
jestömme sääntöihin? Osastosi on saanut eh-
dotukset postitse helmikuun 2017 alussa. 

Lauantaina 10.6. yleiskokouksen valiokunnis-

YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017

Tervetuloa Helsinkiin kesäkuussa!
sa toimintalinjausta käsitellään niin, että kes-
kitytään konkreettiseen toiminnan suunnit-
teluun. Linjauksesta päätetään sunnuntaina 
11.6. Sunnuntaina päätetään myös uusista 
säännöistä.

Henkilövalinnat (hallitus, valtuusto): Vaalikes-
kustelu pidetään lauantaina 10.6. ja valinnat 
päätetään sunnuntaina.

Viihdy ja vaikutu
Kokous avataan lauantaina musiikilla ja pu-
heilla, toimittaja Arto Nyberg juontaa.  Lauan-
tai-iltana tavataan Musiikkitalolla. Luvassa on 
hyvää musiikkia ja ruokaa. 

Ulkoile Kansalaistorilla
Aivan Finlandia-talon vieressä olevalla Kan-
salaistorilla koet elämyksiä sekä saat tietoa 
ja vinkkejä. Torilla voit muun muassa kokeil-
la ensiaputaitojasi ja etsiä vaikkapa kesävaat-
teita Kontti-kaupasta. Torilla tapahtuu paljon 
jo tiistaista 6.6. lähtien, jolloin nallesairaalan 
oviaukolla jonottaa alle kouluikäisiä nallet kai-
nalossaan. 
 
Lisätietoja:  
oma piirisi,  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous 2017,  
punainenristi.fi/ajankohtaista/yleiskokous.    

Katso myös: finlandiatalo.fi ja 
musiikkitalo.fi.

O
tto

-V
ille Väätäin

en
 

Avajaishulinaa kesäkuulta 2014 Turun messukeskuksessa. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017

Tiedätkö jo, mitä gimis 
tarkoittaa?
Gimis on vanhaa stadin slangia ja tarkoit-
taa hyvää tai kivaa – ihan niin kuin Punai-
sella Ristillä vapaaehtoisena toimiminen-
kin on! 

Yleiskokouksen aikana Kansalaistorilla järjeste-
tään Gimis-tapahtumatori, missä on esillä koko 
vapaaehtoistoiminnan kirjo ja järjestön moni-
puolinen toiminta ensiaputoiminnasta ystävä-
toimintaan sekä kansainväliseen apuun.  

Helsingin keskustassa oleva tapahtumatori  
Gimis avautuu tiistaina 6.6. Ohjelmaa on tiis-
taista lauantaihin kello 11–19 ja sunnuntaina 
11.6. kello 11–16. 

Luvassa on muun muassa musiikkiesityksiä, lii-
kuntatuokioita, keskusteluohjelmaa, auttaja-
kursseja ja lastenohjelmaa.

Tervetuloa viihtymään – torilla tavataan! 
 
Lisätietoja:  
Tapahtumakoordinaattori  
Liina Sipilä, p. 040 642 8270

Muista nämä yleiskokoukseen liittyvät tärkeät päivämäärät

Tarkista heti: Oletko muistanut ilmoittau-
tua (28.4. mennessä) kokoukseen ja varata 
majoituksen. Kysy piiriltäsi lisätietoja muun 
muassa yhteiskuljetuksesta. 

Maaliskuun loppuun mennessä: Osastoilla 
ja piireillä on aikaa kommentoida toiminta-
linjauksen ja sääntöjen luonnoksia. Osastot 
ja piirit saivat luonnokset helmikuun alussa. 
Samassa paketissa tulivat myös valtakirjo-
jen pohjat ja tieto äänivaltaisten edustajien 
määrästä osastoittain.

28.4. mennessä: Ehdokkaat kokoukses-
sa valittaviksi luottamushenkilöiksi esitetään 
vaalitoimikunnalle. Toimikunnassa ovat jäse-
ninä piirien äänivaltaiset edustajat.

12.5. mennessä: Osastot ja piirit saa-
vat virallisen kokouskutsun sekä esityk-
sen toimintalinjaukseksi ja esityksen uusiksi 
säännöiksi. Samassa postissa tulevat vaali-
toimikunnan ehdotus luottamushenkilöiksi 
ja kokouksen ohjelmalehtinen.  

Ju
ssi V

ierim
aa

Kansalaistorin nallesairaalaan voi tuoda hoitoa kaipaavat nuket ja nallet.
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Kesäleirille ohjaajaksi!

Leiriohjaajien koulutus  20.4. & 10.5.

SPR Varsinais-Suomen piiri järjestää lasten lei-
rin kesäkuun alussa, ja leirille tarvitaan innok-
kaita vapaaehtoisia leiriohjaajia. Tule mukaan 
toteuttamaan ikimuistoista kesäleiriä! 

Leiriohjaajien koulutus järjestetään kahdessa 
osassa; 
- torstaina 20.4. klo 16:30-19:30 ja 
- keskiviikkona 10.5. klo 16:30-19:30 

Koulutuspaikkana on SPR Varsinais-Suomen 
piirin piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A, Turku. 
Leiriohjaajakoulutukseen voit osallistua, vaik-
ka et osallistuisi piirin tulevalle kesäleirille.

Leiriohjaajan tehtäviin kuuluu mm. leiriohjel-
man suunnittelua ja toteutusta, leiriläisistä 
huolehtimista ja erilaisia käytännön tehtä-
viä leirillä. Leiriohjaajan tulee olla vähintään 
15-vuotias.

Seuraamalla Facebookissa SPR Varsinais-Suo-
men piirin sivuja ja muuta tiedotusta saat pian 
infoa siitä, miten ohjaajakoulutukseen ilmoit-
taudutaan! Varaathan kuitenkin päivät jo nyt 
kalenteriisi.

Koulutus on maksuton niille, jotka tulevat lei-
riohjaajaksi Varsinais-Suomen piirin leirille. 
Muille koulutus on maksullinen:  
jäsenille 5 euroa, muille 10 euroa. 

Lasten leiri 6.-7.6.

Lasten leiri 7-12- vuotiaille järjestetään 6.-7.6. 
Turun Hirvensalossa Oriniemen partiomajalla. 

Seuraa piirin netti- ja FB-sivuja, sinne päivite-
tään huhtikuun aikana tietoa ilmoittautumi-
sesta. 

Tervetuloa! 

Lisätietoja leiriasioista: Sara Parhiala
nuorisotoiminnan suunnittelija
040 731 3595 / sara.parhiala@punainenristi.fi
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Tule mukaan ystäväksi 
omaishoitoperheelle!

Omaishoitajat jäävät usein vertaisryh-
mätoiminnan ulkopuolelle siksi, etteivät 
pääse irrottautumaan kotoaan. Kans-
sakulkijat tuovat tuen ja virkistyksen 
omaishoitoperheen lähelle.

Arvostava kohtaaminen – taito kuunnella 
–koulutus antaa valmiuksia kohdata 
omaishoitoperhe omassa toimintaympä-
ristössään.

Koulutus 25.4. Taivassalossa

Tervetuloa mukaan koulutukseen 
tiistaina 25.4.2017 klo 10-15.  
Koulutuspaikka on Pollin piha,  
Lahdenperäntie 142, 23310 Taivassalo.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 7.4.2017 
mennessä: Jaana Paasonen / 020 701 
2423 / jaana.paasonen@punainenristi.fi 

Hyvä seura virkistää!

Ystävien kevätretki 
20.5.2017

Tervetuloa ystävien kevätretkelle 
Perniöön lauantaina 20.5.2017.

Ystäväretken ohjelmassa on mm. shop-
pailua ja virkistystä pienen teatteriesi-
tyksen parissa, ja lisäksi meillä kaikilla on 
mahdollisuus suorittaa Punaisen Ristin 
juhlavuoden Auttajakurssi. 

Retkelle lähdetään kahdella linja-autolla. 
Retken hinta, ajoreitti ja aikataulu var-
mistuvat myöhemmin. Nämä tiedot sekä 
ilmoittautumislinkki lähetetään ystävä-
toiminnan yhteyshenkilöille sähköpostit-
se viikolla 17.

Laitathan päivän jo nyt kalenteriin - 
tervetuloa!

Ystävätoiminnan lyhytkurssit

Punaisen Ristin ystävätoiminnan kautta voit 
toimia ystävänä toisen ihmisen läsnäoloa kai-
paavalle. Sinun ei tarvitse tehdä muuta, kuin 
antaa aikaasi. Ystävätoiminnan myötä voi syn-
tyä siteitä yli ikä- ja kulttuurirajojen. Yhteinen 
ajanvietto rikastuttaa myös vapaaehtoisen ys-
tävän elämää.

Kurssi antaa eväitä vapaaehtoisena ystävänä 
toimimiseen, herättää ajatuksia ja innostaa 
mukaan ystävätoimintaan.

Kurssin sisältö: 
Punaisen Ristin ystävätoiminta, itsetuntemus, 
vuorovaikutus ja kohtaaminen sekä vapaaeh-
toisena jaksaminen.

Ystävätoiminnan lyhytkurssi Turussa
 
tiistai 25.4.2017 klo 17-20,  
Yliopistonkatu 24 A, 2krs., Turku
Ilmoittautuminen viimeistään 24.4.2017   
www.lyyti.in/ystavakurssihuhtikuu 

Ystävätoiminnan lyhytkurssi Maskussa

torstai 4.5.2017 klo 17-20.30, 
Maskun seurakuntatalo, Maskuntie 71, Masku 
Ilmoittautuminen viimeistään 3.5.2017     
www.lyyti.in/Lyhyt_ystavakurssi_3374

Tervetuloa!
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SPR Varsinais-Suomen piiri 
järjestää yhteistyössä 
Satakunnan piirin kanssa

Ensiapukilpailut 9.9.2017

Ensiapukilpailut järjestetään Turussa Ruissalon 
syksyisissä maisemissa lauantaina 9.9.2017. 
Myös muut piirit ympäri Suomen järjestävät 
kilpailunsa samana päivänä.

Ensiapukilpailuissa on neljä sarjaa: 
- varhaisnuoret (alle 13-vuotiaat), 
- nuoret (alle 18-vuotiaat), 
- aikuiset sekä 
- ensivasteparit.
 
Nuorten ja aikuisten joukkueiden koko on ryh-
mänjohtaja ja neljä jäsentä, varhaisnuorten 
ryhmä koostuu ryhmänjohtajasta ja kahdesta 
jäsenestä. 

Kilpailut alkavat 9.9.2017 noin klo 9.00 Ruis-
salon kylpylän tuntumassa. Rastit ovat pääasi-
assa ulkona. Palkinnot jaetaan heti kilpailujen 
jälkeen. 

Tarkempi ohjelma, aikataulu ja varusteet ilmoi-
tetaan joukkueille myöhemmin.

Osallistumismaksut

Ryhmäkohtaiset osallistumismaksut, joihin si-
sältyy kahvi ja ruokailu:
Aikuiset   100 €/ryhmä
Nuoret   100 €/ryhmä
Varhaisnuoret   50 €/ryhmä
Ensivasteparit   45 €/pari

Kilpailuihin tulee ilmoittautua maanantaihin 
22.5.2017 mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Minna Rautanen, minna.rautanen@punainen-
risti.fi / 020 701 2404

Tervetuloa Turkuun ja Ruissaloon!
 
Varsinais-Suomen piiri ja Satakunnan piiri

Ensiapupäivystäjän
peruskurssi osa I: 
ke 26.4. ja ke 3.5.2017

Ensiapupäivystäjän peruskurssi on 
uudistunut. Se toteutetaan kahdessa 
osassa, ensin kahdeksan tunnin mit-
tainen osa I, jonka jälkeen harjoittelua 
ensiapupäivystyksissä. Osa II on 16 
tunnin mittainen kokonaisuus.

Ensiapupäivystäjän peruskurssin osa I 
järjestetään Turussa kahtena peräkkäi-
senä keskiviikkoiltana. Kurssi on suun-
nattu ensiapuryhmien jäsenille.

Kurssi koostuu kahdesta illasta
• ke 26.4. klo 17 - 21
• ke 3.5. klo 17 - 21

Ensiapupäivystäjän peruskurssille osal-
listuminen edellyttää, että EA 1 kurssi 
on suoritettu. Kurssi järjestetään piirin 
Koulutuskakkosessa, os. Yliopistonkatu 
24 A, 2.krs, Turku.

Osa II tullaan järjestämään syksyllä 
2017 myöhemmin ilmoitettuna ajan-
kohtana.

Kurssin hinta on 60,00 €, hinta sisältää 
ensiapupäivystäjän kuvallisen kortin.
Ilmoittautumiset sähköisesti keskiviik-
koon 19.4. mennessä osoitteessa:
www.lyyti.in/EApaiv_osaI_0517

Tervetuloa!

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ 

Järjestä alueellasi juhlavuoden auttajakurssi
Auttajakurssin järjestäminen on helppoa ja 
hauskaa sekä hyödyllistä. Juhlavuoden kun-
niaksi suunniteltu kurssi kestää tunnin ja 
sen aikana opitaan verenvuodon tyrehdytys-
tä, hengityksen turvaamista erilaisissa tilan-
teissa ja autettavan suojaamista kylmältä. 

Vanhoista vapaaehtoisliiveistä tehdystä kas-
sista löytyvät ohjeet ja kaikki tarvittava ma-
teriaali kurssin järjestämiseen. Perustiedot 
ensiavusta riittävät kurssin vetämiseen ja ha-
lutessaan tapahtuman voi järjestää yhdessä 
toisen osaston tai piirin kanssa.

Kassissa on helpot ohjeet kurssin toteuttami-
seen. Muistitikku sisältää sähköisten ohjeiden 
lisäksi ensiapuvideot, joita voi näyttää osal-
listujille ennen harjoitusta. Toimintaohjekortit 
kertovat, kuinka ensiaputilanteissa menetel-
lään. Lisäksi kassi sisältää erilaisia sidostarvik-
keita ja suojapeitteen. Jokaisessa kassissa on 
25 todistusta auttajakurssin osallistujille. 

Muista ilmoittaa kurssille osallistuneet 
On tärkeää, että kurssin jälkeen täytetään 
verkkolomake, missä kerrotaan osallistuji-
en määrä. Kerromme uusien auttajien määräs-
tä pitkin vuotta ja vain saatujen tietojen avulla 
voimme kertoa siitä myös muille osana Suo-
mi100-juhlavuotta. Lomake löytyy osoitteesta: 
rednet.punainenristi.fi/auttajia140v 

Muistathan myös kerätä kurssin osallistujilta 
sähköpostiosoitteet ja ilmoittaa ne verkkolo-
makkeessa. Näin voimme kiittää heitä henki-
lökohtaisesti juhlavuoden päätteeksi.

Kassin voi tilata Punaisen Ristin kaupasta:  
punaisenristinkauppa.fi.

Lisätietoja:
Auttajakurssin suunnittelija    
Päivi Piili, p. 020 701 2170 

Päivi K
ap

iain
en

-H
eiskan

en

Mari Järvisalo sitoo Ritva Kettuselle painesidettä Savonlinnan osaston järjestämällä auttajakurssilla.
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Laura Takatalo, 020 701 2247, laura.takatalo@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus ja 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)

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Asuuko sinunkin osastossasi juhlavuoden  
auttajakurssin vetäjiä? 

Suomen Punaisen Ristin lahja 100-vuotiaalle 
Suomelle on kouluttaa tuhansia uusia ensiapu-
taitoisia auttajia tunnin mittaisella auttajakurs-
silla. Punaisen Ristin perustehtäviin kuuluu ter-
veyden ja valmiuden lisääminen lähiyhteisöissä. 
Auttajakurssi on keino lisätä yhteisön vahvuut-
ta, koska hätätilanteen sattuessa osaava aut-
taja on todennäköisemmin paikalla.

Tunnin mittaisen kurssin voi järjestää jokai-
nen osasto. Matalan kynnyksen kurssi on kai-
kille avoin ja maksuton. Kurssin yhteydessä on 
helppo esitellä oman osaston ja alueen toimin-
taa sekä kertoa myös ensiapukursseista. Uu-
sien vapaaehtoisten saaminen toimintaan on 
meidän kaikkien yhteinen tavoite.

Kurssilla opetellaan verenvuodon tyrehdyttä-
minen, hengityksen turvaaminen ja autettavan 
suojaaminen kylmältä. Tunnin aikana näytetään 
esimerkkejä ja sen jälkeen on harjoituksia, joi-
den vetämisessä auttavat toimintaohjekortit.

Kurssimateriaali ja ohjeet on suunniteltu hel-
poiksi käyttää. Ensiavun perustiedot riittävät 
ohjaajille ja piiristä saa lisätukea sekä pereh-
dytystä, jos toteuttaminen tuntuu hankalalta. 

Kurssin voi järjestää milloin tahansa vuoden ai-
kana. Tavoite on, että kursseja järjestettäisiin 
ainakin yhtä monta kuin meillä on osastoja ja 
todella hienoa olisi jos kursseja järjestettäisiin 
enemmänkin.

Ensimmäiset osastot ovat jo järjestäneet autta-
jakursseja, ja heille on tullut innostunutta pa-
lautetta osallistujilta.

Onhan sinunkin osastosi mukana?
 
Päivi Piili 
Koulutussuunnittelija, ensiapu ja terveys

N
iklas M

eltio
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vuodon tyrehdytystä painesiteellä, autettavan 
suojaamista kylmältä sekä toimenpiteitä tu-
kehtumistilanteessa. Tutustumme 112 Suomi 
–sovelluksen lisäksi Punaisen Ristin omaan 
Hengenpelastajan mobiilisovellukseen. 

Ensiapu on osalle nuorista tuttu aihe ja rasteil-
la harjoitellaankin innokkaasti kurssikavereita 
tukien ja kannustaen. Kertaus on opintojen 
äiti, eikös? 

Myös kurssin vetäjä on innoissaan kuulles-
saan, että monella nuorella on jo ladattuna 
hätäpuhelun soittajan koordinaatit hätäkes-
kukselle välittävä 112 Suomi –sovellus. Mah-
tavaa! Onko 112 Suomi jo Sinun matkassasi 
mukana?

Iltamme päättyy juhlalliseen todistusten ja-
koon ja partiolaisten vetämään sisaruspiiriin. 

Kiitos tästä päivästä, se oli kiva!

Kirsi Koivuaho
ensiapukouluttaja

 
Yhteinen kansainvälisyysilta partiolaisnuor-
ten ja turvapaikanhakijanuorten kanssa oli 
todella pidetty. Nuoret innostuivat ensiavus-
ta ja noin puolet ilmoittautui mukaan maa-
liskuun lopun EA1-kurssille, joka järjestettiin 
Halisten Huudi-nuorisotilalla. 

Toiminnalla eri kulttuuritaustoista olevat nuo-
ret harjoittelevat ensiapua keskenään ja he 
saavat mahdollisuuden päästä osaksi Suo-
men Punaisen Ristin auttamisvalmiutta.

Shimal Yousif
hankesuunnittelija

AUTTAJAKURSSIT

Rakas Tässä ja nyt,
on maaliskuinen keskiviikkoilta Varsinais-Suo-
men piirin Koulutuskakkosessa Turun sydä-
messä. 

Tilan täyttää iloinen puheensorina ja odottava 
tunnelma. Olemme juuri aloittamassa Autta-
jakurssia, jonka osallistujat ovat partiolaisia 
Liedon Eränkävijöistä sekä nuoria turvapaikan-
hakijoita Orikedon ryhmäkodista.

Iltamme alkaa partiolaisten vetämällä tutustu-
misleikillä, jossa nuoret muodostavat erilaisia 
ryhmiä milloin sukkien värin tai nimen alkukir-
jaimen, milloin ensiaputaitojen mukaan. 

Tämän jälkeen Auttajakurssilla opettelemme 
tajuttoman hengityksen turvaamista, veren-

Uusia Auttajia kansainvälisissä tunnelmissa

Nasteha Mohamud (vas.) ja Olga Leppänen 
(keskellä) suojaavat Lennart Lehden kylmältä 
(yläkuva)

Linnea Ström tyrehdyttää verenvuodon pai-
nesiteellä (alakuva) 

Kuvat: Shimal Yousif
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Harjoittelua ja Auttajakursseja

Olen Katja Kastman ja opiskelen viimeistä vuotta 
yhteisöpedagogiksi (nuorisotyö ja kansalaistoi-
minta) Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa. 
Olen suuntautunut järjestötyöhön ja suoritan nyt 
viimeistä harjoitteluani SPR:n Varsinais-Suomen 
piirissä. 

Harjoitteluni on kestänyt tähän mennessä rei-
lun kuukauden verran ja jatkuu vielä toukokuun 
alkuun asti ja täytyy kyllä sanoa – voiko sitä pa-
rempaa harjoittelupaikkaa ollakaan? On mukava 
tehdä hommia ympäristössä, jonka arvot istuvat 
täysin omiini ja jossa pystyy vaikuttamaan ja ke-
hittämään omia tehtäviään ja osaamistaan työ-
yhteisön tukemana.

Yksi harjoittelutehtävistäni on antaa tukea taas 
eteenpäin osastoille Auttajakurssien järjestämi-
seksi. Olenkin jo pitänyt ”Auttajakurssi vetäjille” 
–muotoisia kursseja, joissa keskitytään kurssin 
sisällön lisäksi siihen, miten kursseja voi vetää. 
Olen myös ollut tukemassa niitä osastoja, joissa 
kurssin järjestämiseen on tarvittu vielä lisäapuja.

Jos kaipaatte apua kurssin järjestämisessä, voin 
selvittää vastauksia mieltä askarruttaviin kysy-
myksiin, tehdä ilmoittautumislinkkejä avoimia 
tapahtumia varten tai auttaa muilla tavoin, josta 
koette olevan osastollenne hyötyä. Olkaa roh-
keasti yhteyksissä!

Otan myös mielelläni vastaan kuulumisia jo ve-
detyistä kursseista – niitä voi lähettää myös jul-
kiseksi piirin blogiin: spr-vspiiri.blogspot.fi 

Katja Kastman, 040 140 8850 / 
Katja.kastman@punainenristi.fi   

Ju
ssi V

ierim
aa

Osastojen äänivaltaiset 
yleiskokousedustajat
 

Yleiskokousedustajien 
koulutus 23.5.2017

Varsinais-Suomen osastojen äänivaltai-
sille yleiskokousedustajille järjestetään 
yhteinen koulutus Turussa 

tiistaina 23.5.2017 klo 17-19, 
kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

Paikkana on Forum Marinum (2. krs ko-
koustila), Linnankatu 72, Turku.

Yleiskokouksen äänivaltaiset edustajat 
saavat ennen yleiskokousta keskustoi-
mistosta kokousmateriaalin, joka si-
sältää mm. kokouskutsun, esityksen 
toimin-ta-linjauksesta, ehdotuksen yleis-
kokouksen henkilövalinnoista, tehdyt 
aloitteet ja ohjelmalehtisen.  

Äänivaltaisten edustajien yhteisessä pa-
laverissa käydään lyhyesti läpi niitä asi-
oita, joita kokousedustajat käsittelevät 
yleiskokouksessa sekä myös yleisko-
kouksen käytännönjärjestelyihin liittyviä 
asioita.

Toivottavasti mahdollisimman moni yleis-
kokousedustaja pääsee mukaan!

Ilmoittautumiset viimeistään  
18.5.2017 osoitteessa  
www.lyyti.in/VSyleiskokousedustajat

Tervetuloa!

Lisätietoja: Sirpa Lehtimäki, 
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi  
020 701 2406   
 

AUTTAJAKURSSIT JA VUOSIKOKOUS
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TOIMIKUNTIEN KUULUMISIA

Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin 
hallitus on asettanut viisi toimikuntaa, joista yksi 
on järjestötoimikunta.  

Mielenkiintoisia järjestöasioita 

Toimikunnan nimi hämää. Kyse ei ole tylsästä 
järjestöbyrokratiasta vaan mielenkiintoisesta 
luovasta prosessista. Hallituksen tehtäväksian-
non mukaan toimikunta toimii hallituksen asian-
tuntijaelimenä ja tekee hallitukselle ehdotuksia 
ja aloitteita toiminnan kehittämiseksi.  Erityiset 
toimialueet ovat osastojen hallinnon tuki, ke-
räykset ja tiedotus. Käsitellessään mm.  piirin 
toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta toi-
mikunta pyrkii luovalla otteella  tunnistamaan 
kehittämiskohteita erityisesti näillä alueilla.

Järjestötoimikunnan  kokoukset on suunnitel-
tu siten, että kussakin on oma teema-alueensa 
ajatuksena ennakoida kulloinkin ajankohtaiset 
toiminnan kärjet.  Kevään aikana toimikunta on 
käsitellyt pääteemoja monikulttuurisuus, tiedo-
tus ja Nälkäpäivä. Syksyn ohjelmassa ovat olleet 
toimikunnan työsuunnitelma tulevalle vuodelle ja 
järjestökoulutus sekä jäsenyyteen liittyvät kysy-
mykset.  Pääteemojen ohessa toimikunta käsit-
telee kulloinkin ajankohtaisia kysymyksiä, jotka 
liittyvät sen toimialoihin. 

Ideoista käytäntöön

Muutamia konkreettisia nostoja asioista, joita 
toimikunta on ratkonut.  Konkreettisin ehkä on  
puheenjohtajien foorumi, joka kehitettiin vertais-
tukiryhmäksi osastojen puheenjohtajille.  Toinen 
ajankohtainen asia on uusien nettityökalujen 
kokeilu osastojen käyttöön. Lisäksi on  etsitty 

ratkaisuja ”kolikkokatoon” keräysten yhteydessä 
ja muutenkin ideoitu keräyskäytäntöjä,  pohdit-
tu tiedotuksen haasteita ja sitä, miten osastoja 
voitaisiin tukea tässä haastavassa lajissa. Lisäk-
si toimikunnan aloitteesta on hyvinkin nopealla 
aikataululla järjestetty koulutusta, kun tarve on 
havaittu.

Vielä on lisäarvo, jota syntyy kaikkienkin toimi-
kuntien työskentelyssä.  Erilaiset osastot koh-
taavat, oppivat tuntemaan toisiaan ja toistensa 
toimintatapoja sekä verkostoituvat.  Syntyy uut-
ta yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita, yhteisestä 
ymmärryksestä puhumattakaan.  Ja mikä parasta, 
keskustellen opimme toisiltamme. 

Omasta puolestani olen kokenut toimikunnan 
työskentelyn ja vetämisen erittäin kiinnostavana. 

Kiitos kuuluu toimikunnan jäsenille, joi-
den innostus ja positiivinen kehittämisha-
lu ovat olleet vertaansa vailla. Ja sokerina 
pohjalla:  kiitos Sirpalle, joka sihteerinä 
on hoitanut asiat siten, että toimikun-
ta on päässyt kulloisessakin tehtävässä 
nopeasti ideointivaiheeseen, mutta pys-
tynyt kuitenkin pitämään jalat riittävästi 
maassa Sirpan vahvan asiantuntemuksen 
varassa. 

Marja-Helena Salmio
järjestötoimikunnan puheenjohtaja

Järjestötoimikunta – huikea vaikuttamismahdollisuus

Järjestötoimikunnan jäsenet  
kuluneena toimintakautena:
- Terhi Isotalo, Aura 
- Lasse Heino, vpj, Nousiainen
- Pipsa Kirjavainen, Turku 
- Ilse Reinholdt, Ruissalo
- Marja-Helena Salmio, pj, Kaarina–Piikkiö 
- Anneli Sukari–Laivoranta, Hirvensalo 
- Helena Tähtinen, Mynämäki osasto
- Sirpa Lehtimäki, siht, piiritoimisto  

Työssään tämä tiimi on ollut vauhdikas, 
aikaansaava, idearikas ja valmis pistä-
mään itsensä likoon esiin nostamiensa 
asioiden eteenpäin viemiseksi. 
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Piirin terveys- ja hyvinvointitoimikunnan viime 
kokouksessa arvuuteltiin, mitä vaikutuksia to-
dennäköisesti 1.1.2019 käynnistyvä sote-uudis-
tus vaikuttaa Punaisen Ristin toimintaan piiri- ja 
osastotasolla. Olen selannut läpi runsaan tu-
hannen sivun lakipaketin ja joitain huomioita on 
löydettävissä. Kun joka tapauksessa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy Varsi-
nais-Suomen maakunnalle, se aiheuttaa neuvot-
telutarpeita piirille. Kaikki sopimukset ja suunni-
telmat menevät uusiksi, kun vastapuoli vaihtuu.

Laissa todetaan, että kuntien asukkaiden ehkäi-
sevä ja hyvinvointia lisäävä toiminta jää kunnille 
ja näiden tehtävien hoitoon kunnat saavat vä-
hän rahaa. Ratkaisematta on kuitenkin, mikä osa 
ehkäisevästä toiminnasta on sellaista terveyteen 
liittyvää, että se siirtyy maakunnalle. Tämä vai-
keuttaa piirin ja osastojen toiminnan suunnitte-
lua, kun kumppanista ei ole tietoa, mutta tarve 
on tiedossa. 

Onneksi ainakin Turun kaupunki on tässä suh-
teessa liikkeellä ja on suunnittelemassa kump-
panuussopimuksia mm. piirin ja Turun osaston 
kanssa. Kaikissa osastoissa on kuitenkin hyvä 
muistaa, että Punaisen Ristin kannalta on tu-
lossa hallinnollinen ratkaisu, joka ei mitenkään 
vaikutta meidän toimintamme tarpeellisuuteen. 
Auttamisen tarve säilyy ja ihmiset asuvat entisis-
sä osoitteissaan, oli hallinto millainen tahansa.

Valmius on pidettävä kunnossa

Osastoissa tarvitaan jatkossakin valmiuden yllä-
pitoa erilaisiin kotimaan avun tilanteisiin. Se mis-
tä pyyntö toimintaan tulee, on toissijaista. 

Samalla lailla osastoissa on oltava auttavia käsiä 
edelleen mm. ystävätoiminnassa, sen monimuo-
toisissa tarpeissa. Samoin esim. omaishoidon 
tuki tulee suurten ikäluokkien vanhetessa aina 
vain tarpeellisemmaksi. Myös toivottavasti jopa 

Sote tulee – osastot ymmällään

laajeneva terveyspistetoiminta on kuntakohtai-
sena ehkäisevänä työnä entistä tärkeämpää. 

Vapaaehtoisia tullaan siis tarvitsemaan runsaas-
ti lisää. Parhaiten osaston valmistautuvat soten 
tuloon aktivoimalla jäsenhankintaa ja monipuo-
listamalla toimintaa niin, että olemme valmiita 
kaikissa osastoissa vastaamaan huutoon, kun 
avunpyyntöjä tulee joko kunnista tai maakun-
nasta.

Ensiaputoiminnan osalta työ jatkuu ennallaan, 
sillä päivystyspyynnöt tulevat edelleen tilaisuuk-
sien järjestäjiltä, ei hallinnolta.
Kaikkia osastoja ja vapaaehtoisia tarvitaan 

Selvä kuntiin jäävä kokonaisuus on nuorisotyö. 
Tämän takia kaikissa osastoissamme on tarvetta 
kehittää nuorisotoimintaa, etsiä ensiapuharjoit-
telun lisäksi muita nuoria kokoavia toimintoja, 
joilla saadaan heille kiinnostavaa ja kasvua tuke-
vaa tekemistä.

Lienee myös selvää, että monikulttuurisen työn 
merkitys kasvaa. Tällä hetkellä rajat ovat kiinni 
Tanskassa ja Ruotsissa. Loputtomiin niin ei tule 
olemaan ja kun rajat aukenevat, turvapaikan ha-
kijoiden määrät kasvavat taas voimakkaasti ja 
ilman Punaista Ristiä ei taaskaan selvitä. Siksi 
osastoissa on pidettävä yllä auttamisvalmiutta.

Kuten muutamista mainitsemistani esimerkeistä 
voi päätellä, jokaisen osaston panosta tullaan 
tarvitsemaan uudessa toimintaympäristössä. 
Meidän ei tarvitse olla ymmällämme ihmettele-
mässä mitä tapahtuu. Terveys- ja hyvinvointitoi-
mikunta seuraa tästä eteenpäin tarkasti, mitä 
sotessa ja sen ulkopuolella tapahtuu.

Pekka Paatero, terveys- ja hyvinvointi-
toimikunnan puheenjohtaja

Terveys- ja hyvinvointitoimikunnan  
jäsenet kuluneena toimintakautena:
- Tanja Järvinen, Turku
- Lea Leiwo, Kaarina-Piikkiö
- Mari Luntamo, Ruissalo
- Elina Männistö, Turku
- Pekka Paatero, pj, Turku
- Elina Rosenqvist, Turku
- Maija Seikas, Mietoinen
- Marja Ylitalo, Lieto 
- Minna Rautanen, piiritoimisto 
- Tuija Hongisto, siht. piiritoimisto 

TOIMIKUNTIEN KUULUMISIA
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Halisten uuden, odotetun nuorisotilan viralliset 
avajaiset pidettiin 19.1.2017. Muutto Kuuvuoren 
nuorisotilasta ja Halisten kerhotilasta tehtiin lop-
puvuodesta ja Nummi-Halisten aluenuorisotyötä 
edustava QuHa (Q-vuoren ja Halisten nuoriso-
toiminta) sai uuden kodin osoitteesta Gregorius 
IX:n tie 8, Turku. 

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ja Turun 
kaupungin yhdessä toteuttaman QuHa-nuoriso-
toiminnan siirtymisen yhden katon alle toivottiin 
selkeyttävän QuHan toimintaa ja uusista tiloista 
toivottiin koko Halisten alueen yhteistä olohuo-
netta. 

Avajaisissa 19.1. kävi noin sata kutsuvierasta, 
alueen asukasta sekä muita tiloista kiinnostu-
neita. Avajaisissa julkistettiin tilan uusi, kilpailun 
kautta voittajaksi äänestetty nimi ”Huudi”, sekä 
palkittiin nimiehdotuksen esittäjä Jopo-polku-
pyörällä. Musiikista tilaisuudessa vastasi bändi 
Adamdool X Willy. Seuraavana päivänä 20.1. 
vietettiin nuorten itse suunnittelemia Gaala-ava-
jaisia, jossa musiikkiesiintyjänä toimi Turku Rock 
Academyn New Fashioned. Nuoria Gaala-avajai-
sissa kävi noin 65.  

Toiminta on lähtenyt lentoon

Avajaisten jälkeen QuHan nuorisotoiminta on 
lähtenyt lentoon; kävijämäärät ovat lisääntyneet 
huimasti. Tällä hetkellä QuHan pääsääntöises-
sä toiminnassa eli nuokkari-illoissa kävijöitä on 
noin 30-40 iltaa kohden. Nuoret viihtyvät Huu-
dissa erityisesti Playstation4:n ja biljardipöydän 
parissa. Myös moneen taipuva liikuntasali on ah-
kerassa käytössä. 

Huudin nuokkari-illoista maanantait jakautu-
vat ajallisesti kahdelle kävijäikäryhmälle; 7-12 
vuotiaille tarkoitettu pre-nuokkari klo 13-17 ja 
12-18-vuotiaille nuokkari-ilta klo 17-20. Pre-
nuokkariaikana kävijöitä riittää noin 20-30 per 
ilta. Torstai- ja perjantai-iltaisin nuokkari on auki 
yli 12-vuotialle; torstaisin klo 14-20 ja perjantai-
sin klo 14-21.  

Vaikka toiminta Huudissa on laajalti katsottu-
na vasta käynnistynyt, niin monenlaista on jo 
ehditty toteuttaa. QuHan tavallisten nuorten il-
tojen lisäksi järjestetään kuukausittain erilaisia 
tapahtumia ja teemailtoja. Huudilla on ehditty 
nauttia viidenkymmenen kävijän voimin jo muun 
muassa ystävänpäivädiscosta sekä venäläisestä 
kevätjuhlasta Maslenitsasta, johon osallistui 36 
nuorta.

Kesäksi puutarha Huudin pihaan

QuHan kevään projektina on PopUp-puutarhan 
suunnitteleminen ja toteuttaminen Huudin pi-
haan. Nuoret päättävät tulevan puutarhan il-
meestä aina käytetyistä elementeistä, kasveista 
ja väreistä lähtien. Tällä hetkellä kolme vaihto-
ehtoista toteutustyyliä on karsiutunut nuorten 
äänestettäväksi ja lopputulos tulee selviämään 
pian. 

Myös avajaissuunnittelussa vaikuttanut QuHan 
päätetään -ryhmä on taas valittu tulevalle ke-
väälle ja nuoret pääsevät ideoimaan kesän toi-
mintaa, sekä vaikuttamaan Huudiin tehtäviin 
hankintoihin.

QuHan lisäksi Huudissa toimii tilaa vuokraavia 
järjestöjä ja heidän ohjelmoimaansa toimintaa. 

Esimerkiksi 4H, MLL, Opetuskoti Mus-
tikka, sekä Turun kaupungin nuorten 
miesten toiminta ovat löytäneet tien-
sä Huudin katon alle ja monipuolista-
vat tilan toimintojen tarjontaa. 

Tervetuloa tutustumaan

Toivotamme alueen väen siis tervetul-
leeksi tutustumaan Huudin toimintaan 
ja nuoret erityisesti esimerkiksi Vap-
pubileisiin 28.4.! 

Lisätietoa Huudin aukioloajoista ja 
QuHan toiminnasta löydät osoitteesta  
rednet.punainenristi.fi/node/3616 

Punaisen Ristin nuorisotila Huudi Turun Halisissa
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KomPAssi-hanke on osa Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön I&O - Kehitetään ikäihmisten kotihoi-
toa ja kaikenikäisten omaishoitoa –kärkihan-
ketta. Turun kaupunki toimii hankevastaavana 
kuntana, hankkeen työ ja tavoitteet tukevat 
maakunnallisen sote-uudistuksen etenemistä. 
Hankkeessa ovat mukana kaikki Varsinais-
Suomen 27 kuntaa sekä monipuolisesti eri jär-
jestöjä ja yrityksiä. 

Hankkeeseen osallistujat kehittävät ikäihmis-
ten ja heidän omaistensa saamia palveluja, 
ohjausta ja neuvontaa samoin periaattein 
koko maakunnassa asuinpaikasta riippumatta.

Hankkeessa valmistellaan koko maakunnan 
yhteistä www-sivustoa, josta asukkaat löytä-
vät neuvoja ja tietoja eri palveluista. Sivusto 
toimii myös ammattilaisten, yritysten ja järjes-
töjen tiedonvälityspaikkana.

KomPAssi-hanke kehittää myös 
omaishoidon palveluja

Omaishoitajien jaksaminen on merkittävässä 
asemassa ikääntyneiden hoidossa. Palveluva-
likoiman tulee olla monipuolinen ja tarpeen-
mukainen. Lisäksi sen tulee mahdollistaa hen-
gähdystauot arjessa. Äkillisiin kriisitilanteisiin, 
kuten omaishoitajan sairastumiseen tulee 
myös varautua. Tavoitteena on myös yhtenäi-
nen laadunvalvontajärjestelmä koko maakun-
taan. 

Ystävätoiminta ja omaishoitajien tukitoiminta kumppanina 
KomPAssi-hankkeessa

Lähtölaukaus maakunnalliselle iäkkäiden pal-
veluohjauksen ja omaishoidon palvelujen 
kehittämisyhteistyölle käynnistyi, kun hanke-
työntekijät ja muutosagentti jalkautuivat ikäih-
misten pariin ympäri maakuntaa. Erityisesti 
ikäihmiset ja vapaaehtoisjärjestöjen jäsenet 
kutsuttiin keskustelemaan ikäihmisten ja 
omaishoidon palveluista. Punaisen Ristin pai-
kallisosastojen edustus olikin runsasta useissa 
paikoissa. 

Kokonaiskuvasta konkretiaan

Seuraavana askeleena KomPAssi-hankkeella 
on koota kokonaiskuva tämän hetken ikäih-
misten palveluohjauksen sekä ikääntyneiden 
omaishoidon palveluista maakunnassa. 

Maakunnallisen palvelukuvauskoonnin jälkeen 
alkaa yhteistyö palveluiden yhtenäistämisek-
si koko maakunnan alueella. Tämän jälkeen 
järjestön näkökulmasta tartutaan ns. mustiin 
alueisiin, joissa on alueellista tarvetta toimin-
nalle. 

Suunnitelmissa on edelleen kehittää mm. 
omaishoitajien jaksamista tukevaa koulutus-
mallia. 

Omaishoitajille tarjotaan kolmen tunnin kou-
lutusta, jossa tavoite on auttaa omaishoito-
perheen jäsentä sopeutumaan muutoksiin. 
Sopeutumista tukee tietoisuus ympärillä ta-
pahtuvista muutoksista sekä tietoisuus siitä, 

että on normaalia reagoida muu-
toksiin. 

Vapaaehtoisille tarjotaan mahdol-
lisuutta osallistua Arvosta koh-
taaminen -koulutuksiin ja muihin 
ajankohtaisiin koulutuksiin. Uusia 
vapaaehtoisia toivotaan mukaan 
toimintaan, sillä ystävätoiminnalla 
ja omaishoitajien tukitoiminnal-
la on muuttuvassa ympäristössä 
entistä tärkeämpi rooli, kanssaih-
misten tukemisessa.

Jaana Paasonen
aluetyöntekijä
SPR Varsinais-Suomen piiri
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Arjen apu 
- uusi vapaaehtoistehtävä

Syksystä 2016 lähtien piiritoimisto on yh-
teistyössä paikallisosastojen kanssa kehittä-
nyt Arjen apu –mallia. Arjen avun tehtäviin 
koulutetut vapaaehtoiset tapaavat kuntaan 
muuttaneen oleskeluluvan saaneen tai kiin-
tiöpakolaisen kolme kertaa. Ensimmäisellä 
tapaamiskerralla käydään läpi asumiseen ja 
taloyhtiöön liittyviä asioita, toisen tapaamisen 
aikana tutkitaan lähiympäristöä ja kolmannella 
kerralla mennään yhdessä tutustumaan jo-
honkin toimintaan tai harrastukseen. Kaikkein 
tärkeintä on kuitenkin toivottaa uusi kuntalai-
nen tervetulleeksi!

Paikallisosaston arjen avun ryhmä kehittää 
toimintaa paikallisesti. Piiritoimisto tukee 
osastoja koulutusten järjestämisessä ja uusien 
vapaaehtoisten rekrytoinnissa. Arjen apu –
mallia toteutetaan paikallisosastojen, vastaan-
ottokeskuksien sosiaalityöntekijöiden, kuntien 
sosiaalityöntekijöiden ja piiritoimiston yhteis-
työllä. 

Positiivisia kokemuksia vapaaehtoisille

“Monikulttuurisuustoiminta Raision osastossa 
käynnistyi arjen avun toiminnan myötä. Käy-
tännössä meillä on ollut viisi arjen avun tehtä-
vää, kaikki hyvin erilaisia keskenään: ihmiset, 
tarpeet ja elämäntilanteet. Olen huomannut 

tärkeäksi, että tehtäviin pitää lähteä avoimin 
mielin. Kunkin arjen avun asiakkaan tarpeet 
selviävät keskustelemalla ja havainnoimalla. 
Vapaaehtoisilta saatu palaute on ollut todella 
positiivista ja toiminta on luonut jopa yllät-
tävän paljon hyvää mieltä vapaaehtoisille ja 
arjen apua saaneille. Pienillä asioilla on luo-
tu paljon iloa ja kohtaamiset ovat olleet tosi 
tärkeitä. Materia on toissijaista, tärkeintä on 
ollut juuri se kohtaaminen.” Näin kuvailee Rai-
sion osaston arjen apu -tehtäviä koordinoiva 
Maria Jokela

Varsinais-Suomessa koulutetut arjen avun va-
paaehtoiset toimivat Raision lisäksi jo Ruissa-
lon, Nousiaisten, Uudenkaupungin, Kaarinan 
ja Salon osastoissa. Koulutuksia järjestetään 
tänä keväänä vielä ainakin Mynämäessä, Pai-
miossa ja Turussa. 

Toimintamallin kehittämistä tukee Euroopan 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamis-
rahaston rahoittama Punaisen Ristin Starttivoi-
maa -hanke. 

Tule mukaan koulutukseen ja ryhdy 
ystäväksi arjessa!

Lisätietoja:
Pauliina Pensikkala, 020 701 2419 / pauliina.
pensikkala@punainenristi.fi
Anna Tenho, 040 546 6440 / anna.tenho@pu-
nainenristi.fi

K
aisa Sirén

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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 Taloustavaraa uusille  
kuntalaisille Turussa

SPR Ruissalon osasto kerää helposti kul-
jetettavaa taloustavaraa omaan asun-
toon muuttaville myönteisen päätöksen 
saaneille turvapaikanhakijoille.

Tavoitteena on auttaa omaan asuntoon 
muuttavia, myönteisen turvapaikkapää-
töksen saaneita turvapaikanhakijoita 
hankkimaan asuntoon käyttötavaraa. 

Ruissalon osasto välittää helposti kulje-
tettavaa käyttötavaraa. Näitä ovat esim. 
astiat ja muut keittiötarvikkeet, pienet 
tuolit ja jakkarat, lakanat, verhot, peitot 
ym. Suuria kalusteita, kuten sohvia tai 
sänkyjä, ei välitetä.

Tavaraa ei tuoda suoraan SPR:n toi-
mistolle eikä vokkeihin, vaan sovitaan 
koordinaattorin kanssa sopiva toimitus-
ajankohta ja paikka (joka tapauksessa 
Turussa).

Tavoitteena on ensisijaisesti välittää 
välttämättömiä tarvikkeita asumisen 
alussa, ja otetaan vastaan vain siistiä ja 
käyttökelpoista tavaraa.

Ota yhteyttä: 
Ruissalon osaston yhteyshenkilö/koor-
dinaattori Kaisa Rajalaakso, 
045 872 1172 (arkisin klo 16 jälkeen) / 
kaisa.rajalaakso@gmail.com

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Caritas-ensivaste

Caritas-ensivaste toimii myös ensi ke-
sänä, 21.6.-6.8.2017. Jos olet kiinnos-
tunut tulemaan ensiauttajaksi aluksel-
le, ota yhteyttä caritas@punainenristi.fi

Lisätietoja: 
valmiuspäällikkö Tommi Virtanen,  
tommi.virtanen@punainenristi.fi
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Nummen Kammarissa tapahtuu

Nousiaisten osastolla on kesäkuusta 2007 
lähtien ollut Nousiaisten keskustassa vanhan 
paloaseman kellarissa oma toimitila, Nummen 
Kammari. Kammarilla on kevät- ja syyskautena 
maanantaisin ja torstaisin kaikille  avoin ystä-
väpäivystys kahvittelun merkeissä. Maanan-
taisin on usein teemapäivä, jolloin Kammarille 
on kutsuttu vieras ohjaamaan esimerkiksi kä-
sityötä tai keskustelua. Kesätorstaisin "kesä-
terassilla" pelataan mölkkyä ja juodaan kahvit, 
ja kesän viimeisellä kerralla ratkeaa mölkky-
mestaruus.

Arjen keskellä myös juhlaa

Maanantaina 6.3.2017 kokoonnuttiin Kam-
marille tavallista juhlavammissa merkeissä: 
Kammarin vakituinen vieras ja osastomme 
pitkäaikainen jäsen Saara Hoikanmäki täytti 
kunnioitettavat 95 vuotta. Saaran 90-vuotis-
päivät vietettiin myös Kammarilla - ja nyt jo 
vähän sovittiin 100-vuotispäivien vietosta...  

Kammarille oli syntymäpäivää varten katettu 
kauniisti kahvipöytä kakkuineen, ja onnitteli-
joita kävi yli 20. Koska Saara oli ollut lottana 
Karjalan kannaksella, kävivät myös sotave-
teraanien edustajat tuomassa kukkaterveh-
dyksen. Saara keskusteli virkeästi vieraidensa 
kanssa ja piti vielä ohimennen pienen tietokil-
pailun ajankohtaisista aiheista.

Elämäniloa vapaaehtoistoiminnasta

Saara on tehnyt elämäntyönsä puutarhaopet-
tajana ja tuntee luonnollisesti valtavasti kas-
veja. Tätä tietoaan hän on aina auliisti jakanut 
kaikille kiinnostuneille. Lisäksi Saara on erit-
täin hyvä piirtämään ja hän onkin Kammarilla 

käydessään säännöllisesti taiteillut viehättäviä 
onnittelukortteja myytäväksi.

Toinen tärkeä kiinnostuksen kohde Saaralla on 
runous. Niinpä hän on useasti lausunut Ystä-
vänpäiväjuhlassamme runoja kertoen samalla 
taustatietoja kyseisistä runoilijoista.

Saaralle käynnit Kammarilla antavat elämään 
vireyttä ylläpitävää vaihtelua: ystävyyttä, huo-
lenpitoa, seuraa, tekemistä, arpajaisjännitys-
tä (hän ostaa aina useita arpoja), tuoksuvaa 
kahvia hyvän voileivän kera. Meille muille puo-
lestaan tuottavat Saaran käynnit suurta iloa - 
ja toivottavasti vielä pitkään!

Marja Ruosteenoja
Nousiaisten osasto

Osastokummit Varsinais-Suomessa - ottakaa rohkeasti yhteyttä!
 
Osastoille on nimetty kummit, jotka tukevat osastojen toimintaa. Luettelossa on ensin piirin 
hallituksesta nimetty osastokummi ja sen jälkeen kummina oleva piirin toimihenkilö.

Itäinen alue: Marianne Holmström ja Sirpa Lehtimäki
Läntinen alue: Tiina Sinokki ja Minna Rautanen
Loimaan alue: Lasse Heino ja Sara Parhiala
Salon alue: Juhani Suomi ja Tommi Virtanen
Vakka-Suomi:Armi-Tuulikki Kraappa ja Jaana Paasonen  
Turun alue: Ela Arasola ja Tuija Hongisto
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Näin varsinaisia turvapaikanhakijoita ensim-
mäisen kerran, kun Riitta Patokoski kuljetti 
muutaman nuoren naisen ystävinään yhteis-
myyjäisiimme. Seuraavaksi pyysimme heitä 
Uudenkaupungin Marttayhdistyksen Marttail-
taamme, jossa sitten ihmettelimme toinen toi-
siamme - fiksuja naisia…

Tämän jälkeen niin me Martat kuin ”LC Uusi-
kaupunki Merettaretkin” keräsimme kaiken-
moista ”naisten kamaa”, mitä toimittelin vas-
taanottokeskukseen Laitilaan. Sitten Riitta 
soitti ja totesi, että ”Ala ystäväksi jollekin”. 
Pyysin mukaani Tuula Pietilän, sillä ajattelin, 
että kun hän osaa englantia niin on helpompi 
jutella.

Näin saimme ystäviksi nuoren afgaaniperheen: 
äidin, isän ja pikkupojan. He eivät puhuneet 
englantia, suomea vielä vähemmän. Hyvin 
tultiin kuitenkin toimeen, sillä Google-kielen-
kääntäjä auttoi. Ja vaikka se käänsi välillä mi-
ten sattui, ymmärsimme kuitenkin toisiamme.

Ystävämme olivat ihana nuori perhe! He kun-
nioittavat vanhempia ihmisiä ja kutsuivat mei-
tä ”äideiksi”. Vieraanvaraisiakin he olivat, en-
sin aina tee tai kahvi. Sitten hedelmää. Ja aina 
myös kysyttiin, syömmekö. Kerran olimme 
heillä aterialla oikein pitkän kaavan mukaan. 
Erilaista. Heillä oli kolmet astiat, kun heitä oli 
kolme, eivätkä he enempää halunneetkaan.
Toimme heitä koteihimme ja kävimme ravin-
tolassa syömässä. Ja vaikka heillä on vähän 
erilaisia tapoja kuin meillä, niin samanlaisia ih-
misiä he ovat kuin mekin. 

Mikä sitten sai meidät lähtemään ystäviksi 
ja ajamaan kymmeniä kilometrejä?

Maahanmuuttajista puhuttiin silloin paljon, 
puolesta ja vastaan. Lähipiirissäkin oli vastus-
tusta, ja asiasta ei puhuttu eikä haluttu kuulla.

Me tahdoimme nähdä itse tämän lähempää. 
Ja täytyy sanoa, että ensimmäisen vastaan-
ottokeskuksessa käynnin jälkeen oli aika se-
kavat tunteet. Sääli ja kauhistus heidän koh-
talostaan. Epävarmuus. Miten Suomi pystyy 
kaikkia millään hoitamaan. Kiitollisuus nousi 
päällimmäiseksi, kun pääsi omaan kotiin, omi-
en läheisten luo – kuinka hyvin meillä asiat 
onkaan.

Me emme ole sinisilmäisiä. Meillä kävi hyvä 
tuuri, sillä tapasimme vain ihania ihmisiä. Mut-
ta järki sanoo myös, että tuhansissa ihmisissä 
on aina muutama vähemmän mukava. Sellai-
nen, jolla voi olla aivan erilaiset intressit. Ei 
me suomalaisetkaan kaikki enkeleitä olla.

Meidän omat ”mamumme” saivat turvapaikan 
ja muuttivat Turkuun, ollaan pari kertaa käyty 
kylässäkin. Huoli heistä jäi sydämiimme, ja jos 
he olisivat lähempänä, auttaisimme enemmän.

Hieno kokemus… ja jos Uuteenkaupunkiin tu-
lee joku perhe, joka tarvitsee ystävän – me 
olemme valmiina.

Anne Kuusisto
Uusikaupunki

Hyppy tuntemattomaan – kokemuksia monikulttuurisuudesta

Monet vastaanottokeskusten 
asukkaat toivovat, että heillä 
on mahdollisuus tutustua suo-
malaisiin ihmisiin ja tätä kautta 
myös suomalaiseen kulttuuriin.

Kuva ei liity kirjoituksessa mai-
nittuihin henkilöihin.

Ju
ssi V

ierim
aa
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SPR Nousiaisten osasto juhli Ystävänpäivää 11.2. 
Palvelukeskus Henriikan juhlasalissa. 
Vieraita, ohjelman suorittajia ja vapaaehtoisia oli 
paikalla yhteensä noin 90 henkeä.  Juhla oli 
lämminhenkinen ja ohjelma erittäin onnistunut 
rakentuen isänmaalliseksi Suomi 100 –juhlavuo-
den teemalla, mutta toisaalta huomioiden Suo-
men Punaisen Ristin sekä Ystävänpäivän juhla-
vuoden.
 
Punainen Risti täyttää tänä vuonna 140 vuotta 
ja ensimmäistä Ystävänpäivää juhlittiin 1987 eli 
30 vuotta sitten. Vuoden 1987 ystävänpäivä-tie-
dotteessa sanottiin ”Halu kuulua johonkin yhtei-
söön ja tulla siinä hyväksytyksi kuuluu ihmisen 
perustarpeisiin. Tarpeen tyydyttämättömyydestä 
syntyy pahoinvointia, joka ilmenee monin eri ta-
voin”.  Tämä pätee tänä päivänäkin. Jopa viides-
osa suomalaisista tuntee itsensä yksinäiseksi, 
ainakin toisinaan. Ystävänpäivän 2017 teema 
voidaan kiteyttää seuraaviin sanoihin ”Yhdessä 
voimme lopettaa yksinäisyyden. Nähdään – toi-
semme”. 

Monipuolista ohjelmaa ystävyydestä

Juhla aloitettiin Ystävän laululla yhdessä laulaen, 
jonka jälkeen osaston ystäväpalvelutoiminnan 
vetäjä Marja Ruosteenoja toivotti kaikki terve-
tulleiksi. Juhlassa musiikista vastasivat Juha Aa-
vikko, säestäjänään Pekka Vuori (haitari), sekä 
kymmenhenkinen kuoro NouSiskot Kaisu Heinon 
johdolla.

Juhlapuhujana oli Tuula Sandstöm Taivassalos-
ta. Hänen puheessaan aiheita olivat päivän 
teemat: Ystävänpäivä ja Suomi 100 -juhlavuosi. 
Hän käsitteli aiheita mielenkiintoisesti eri näkö-
kulmista, puhuen ja laulaen ja käyttäen hyväksi 

 Lämminhenkinen ja isänmaallinen ystävänpäivänjuhla Nousiaisissa

omia runoja, siteeraten muita runoilijoita sekä 
laulujen värssyjä. Puhe oli ajatuksia herättävä ja 
hyvin yleisönsä ottava. Puheessa ylistettiin Isän-
maamme kaunista ja puhdasta luontoa, hipaistiin 
Suomen ja maailman nykytilannetta, mutta muis-
teltiin vanhempiakin aikoja unohtamatta sanoja 
ystävänpäivä, ystävyys ja yhdessä. 

Nousiaisten kotiseutumuseo oli lainannut juh-
laan erilaisia vanhoja esineitä ja yleisö sai arvuu-
tella mitä niillä oli aikoinaan tehty. Juustokehän 
monet tunsivat, mutta vieraampia olivat viipsin-
puu, tyynyliinan ”kreppirauta” ja hirren ”veisto-
kuokka”.

Juhlan päätössanat lausui Punaisen Ristin Nou-
siaisten osaston puheenjohtaja Lasse Heino kiit-
täen juhlavieraita, esiintyjiä sekä vapaaehtoisia 
juhlan järjestämisestä. 

Lasse kertoi, että osasto järjestää ensiapukoulu-
tusta lahjaksi kuntalaisille 100-vuotiaan Suomen 
ja Punaisen Ristin 140-vuotta auttajana –juhla-

vuosien johdosta.  

Mieliinpainuva juhla 
päättyi herkulliseen 
kahvitarjoiluun, jonka 
kustannuksiin myös 
LähiTapiola osallistui.

teksti ja kuvat
Hilkka Stenroos
Nousiaisten osasto

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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KUNTAVAALIT 9.4.2017

Kysy ja keskustele  
kuntavaaleissa

Tuo paikkakunnallesi Punai-
sen Ristin historianäyttely

Kuntavaaleissa 9.4. voimme vaikuttaa siihen, 
millaiset toimintamahdollisuudet järjestöillä ja 
kunnilla on tulevaisuudessa. Hyvinvoiva tule-
vaisuuden kunta on tietoinen järjestöistä, luo 
mahdollisuuksia toiminnalle ja tukee vapaaeh-
toistoimintaa. Vapaaehtoiset luovat yhteisölli-
syyttä, vahvistavat arjen turvallisuutta ja hyvin-
vointia kunnissa. 

Kysymyksiä, joita voi tuoda vaalikeskusteluun: 

1. Vapaaehtoiset ovat hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen voimavara
Järjestöllä on noin 500 paikallisosastoa, joissa toi-
mii 40 000 vapaaehtoista. He päivystävät ja anta-
vat ensiapua erilaisissa tapahtumissa, kohtaavat 
yksinäisiä, tukevat maahanmuuttajien kotoutu-
mista, tarjoavat tukea ja apua terveyspisteissä, 
järjestävät tempauksia seksuaaliterveyteen liitty-
en sekä kertovat päihteistä. 
• Miten kunta huomioi vapaaehtoiset ja järjes-

töt sekä ottaa voimavaraksi arjen turvallisuu-
den, hyvinvoinnin ja terveyden edistämises-
sä?

• Miten kunta tukee vapaaehtois- ja järjestötoi-
mintaa? 

• Miten kunta kuuntelee järjestöjen ja vapaaeh-
toisten tietoa ihmisten hyvinvoinnista?

2. Vapaaehtoiset ovat valmiina äkillisessä ti-
lanteessa
Punaisella Ristillä on lakisääteinen tehtävä toi-
mia viranomaisia avustavissa tehtävissä onnetto-
muuksissa tai yhteiskunnan häiriötilanteissa. Va-
paaehtoisista yli 5 000 on koulutettu toimimaan 
viranomaisten tukena erilaisissa hälytystilanteis-
sa. Koordinoimme 52 järjestön muodostamaa Va-
paaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa), jonka 
hälytysryhmissä toimii 22 000 vapaaehtoista val-
miina viranomaisia tukeviin tehtäviin. 

Hyvä valmius tarvitsee osaamisen ylläpitämistä 
koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä eri toimijoi-
den ja viranomaisten kanssa. Tuekseen toiminta 
tarvitsee aktiivista yhteistyötä ja resursseja, ku-
ten välineitä ja tiloja toiminnalle. 
• Miten kunta huomioi vapaaehtoiset ja järjes-

töt viranomaisten tukena ja osana äkillisen 
avun valmiutta?

• Kuinka kunta tukee ja kannustaa vapaaeh-
toistoimintaa ja järjestöjen toimintaa?

Saatte huhtikuussa käyttöönne historiaam-
me käsittelevän, viiden kuvajulisteen pake-
tin. Julisteissa esitellään teemoittain, mitä 
olemme tehneet Suomessa kansantervey-
den vahvistamiseksi, sosiaalipalveluiden sa-
ralla, ensiavun ja valmiuden ylläpitämisek-
si sekä sota-aikoina. Viides juliste nostaa 
esiin kansainvälisen avustustyön merkittä-
vimpiä hetkiä.

Julisteista tuotetaan kaksi hieman erilaista 
erää. Niin sanotut Finetag-julisteet ovat A0-
kokoisia (841 x 1189 mm), itsestään pintaan 
kiinnittyviä ja uudelleen käytettäviä. Voitte 
pyytää Finetag-julistepaketin maksutta lainak-
si piiritoimistolta viikolta 13 alkaen.
 
Julistetta painetaan myös mitoiltaan pienem-
pänä (700 x 1000 mm). Näitä pienempiä, pa-
perisia julisteita voitte tilata verkkokaupasta 
(punaisenristinkauppa.fi) maksutta viikolta 10 
alkaen.
 
Pakettiin kuuluu näyttelyä tukeva tarinamuo-
toinen vihko, jossa kuvien taustoista kerro-
taan kuvitteellisen hoitajan päiväkirjamerkin-
töjen kautta. Teksti perustuu tositapahtumiin, 
vaikka onkin puettu fiktiiviseen muotoon.

Sama hoitaja havainnoi historiaamme myös 
Facebook-sivuillamme. Tarina on jo alkanut; 
hyppää kyytiin tykkäämällä ja jakamalla!

Varaa näyttelypaikka hyvissä ajoin
Voitte pystyttää näyttelyn osaston omiin ti-
loihin tai yhteistyökumppanin seinälle, kirjas-
toihin tai kunnantaloille milloin tahansa huh-
tikuusta lähtien. Perinteikäs Punaisen Ristin 
viikko 8.–14.5. on näyttelyn järjestämiselle eri-
tyisen hyvä ajankohta.

Näyttely toimii hyvin vaikkapa auttajakurssin 
yhteydessä. Näyttelyn ohessa on myös hyvä 
tilaisuus kertoa osaston omasta historiasta.

Lisätietoja:
Informaatikko    
Mari Vehkalahti, p. 020 701 2233

Lue lisää juhlavuodesta RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/42618

Lue lisää: rednet.punainenristi.fi/node/43800
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Oulussa ja Helsingissä on vuoden alussa aloit-
taneet omat F2F-aluekoordinaattorit. Koordi-
naattorit huolehtivat vastuukaupungeissaan 
feissareiden rekrytoinnista, kouluttamisesta, 
työsopimuksista, työsuhdeasioista ja työnoh-
jauksesta. Vastuulla on myös matkatiimit.

Kesällä matkatiimit kiertävät asuntoautol-
la suurimpia kaupunkeja. Autot mahdollistavat 
edullisen yöpymisen ja niillä liikkuu 4–6 feis-
saria vaihtuvissa viikkotiimeissä. Esimerkik-
si Oulusta suunnataan ensimmäisellä viikon 
matkalla Rovaniemelle ja Sodankylään, toisel-
la viikolla Kajaaniin ja Iisalmeen. Helsingistä 
mennään Tammisaareen ja Hankoon. 
 
Oulun aluekoordinaattori Tuomas Mattila,  
p. 020 701 2190

Helsingin aluekoordinaattori Riku Slioor,  
p. 020 701 2338

Lisätietoja:
Keskustoimiston F2F-koordinaattori   
Vesa-Matti Salomäki, p. 020 701 2014

Punainen Risti on haluttu yhteistyökumppani 
festivaalien järjestäjille. Tarjoamme tapahtu-
miin ensiapuryhmiä ja päihdetyöhön sekä hiv/
seksuaaliterveyteen perehtyneitä.  

• Ensiapuryhmät käyttävät RedNetistä löytyvää 
sopimuspohjaa ja luvat kysytään kaikille tapah-
tumaan tuleville toimijoille samaan aikaan:  
rednet.punainenristi.fi/node/6210

• Päivystys- ja lupatilanteet ilmoitetaan hyvissä 
ajoin valtakunnalliselle festarilistalle. Terveyden 
edistämisen ohjelmien vapaaehtoiset voivat il-
moittautua samalle listalle, joka löytyy ea-ryh-
mien, festarityön, hiv-työn ja päihdetyön Red-
Net-sivuilta.

• Päivystysluvan kysyminen voidaan ohjata myös 
festarikoordinaattorille. Hän yhdistää kaikki ta-
pahtumaan tulevat toimijat.

• Osaston alueelle tulevista toimijoista ilmoite-
taan ensiapuryhmälle, tai jos he eivät päivystä, 
puheenjohtajalle.

• Kaikille festareille toimiville järjestetään koulu-
tusta Vantaalla 22.4.2017. Lue lisää:  
rednet.punainenristi.fi/node/42273

• Ota yhteyttä: festarit@punainenristi.fi

Kesäkumikampanja muistuttaa kondomin käy-
tön tärkeydestä ja tänä kesänä kampanja ko-
rostaa kunnioitusta ja luottamusta kumppa-
nia kohtaan. Kampanja järjestetään 22. kertaa 
ja avajaistapahtuma on YleXPopissa Lahdessa 
3.6. Kampanja on mukana myös Ruisrockissa, 
Weekend Festivalilla ja Blockfestissä. Festareil-
la vapaaehtoiset tapaavat nuoria ja keskuste-
levat turvallisesta seksistä ja kondomin käy-
töstä. Kondomeja jaetaan kesän aikana  
200 000 kappaletta ja tapahtumissa vapaaeh-
toiset teettävät kondomiajokorttia niin sano-
tulla seksikiskalla. 

Tule vapaaehtoiseksi!
Helsingissä järjestetään kaksipäiväinen kurs-
si hiv-ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoisuu-
desta kiinnostuneille 6.–7.5. Kurssi sisältää 
ennakkotehtävän, asiantuntijaluentoja ja ryh-
mätehtäviä. Kurssi (sis. majoituksen, ruuan ja 
kahvin) maksaa jäsenille 20 euroa. Muille hin-
ta on 40 euroa. Matkakustannuksista korva-

Feissaus saa uusia tekijöitä ja 
tehtäviä  

Festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit! 

Osallistu Kesäkumi-tapahtumiin ja koulutuksiin!

taan 40 euron ylittävältä osalta matkat edulli-
simman kulkuneuvon mukaan. 
 
Lue lisää ja ilmoittaudu:  
punainenristi.fi/tule-mukaan/hiv-tyohon

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

Teem
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Uusi persoonallinen nettilipas

Käteisen käytön vähentyessä rahankeräyk-
seen on löydettävä uusia keinoja. Monet osas-
tot ovatkin jo ottaneet nettilippaan käyt-
töönsä muun muassa hätäapukeräyksissä ja 
Nälkäpäivänä. 

Suomenkielinen nettilipas on uudistunut. Ke-
räyskohteita on nyt useita ja lippaalle voi va-
lita haluamansa kuvan, mikä tekee keräämi-
sestä aiempaa henkilökohtaisempaa. Lippaan 
perustaja voi myös aina kiittää lahjoituksen 
saatuaan.  

Nettilipas soveltuu erinomaisesti merkkipäi-
väkeräyksiin, jos päivänsankari haluaa antaa 
merkkipäivälahjansa hyvään tarkoitukseen. 
Tutustu uudistuneeseen nettilippaaseen osoit-
teessa oma.punainenristi.fi.

MobilePayn uudet numerot 

Punaisen Ristin MobilePayn lahjoitusnumerot 
ovat muuttuneet. Nyt MobilePay-älypuhelinso-
velluksella voi lahjoittaa haluamansa summan 
joko katastrofirahastoon tai kotimaan toimin-
taan. MobilePay on hyvä vaihtoehto lahjoit-
tamiseen silloin, kun käteistä ei ole. Lahjoi-
tuskanavana MobilePay on vielä melko uusi ja 
monelle tuntematon, mutta käteisen käytön 
vähentyessä se tulee entistä tärkeämmäksi. 
Viime syksynä MobilePaylla oli ainakin jo 360 
000 käyttäjää. MobilePayn hyvä puoli on, ettei 
lahjoituksesta koidu kustannuksia lahjoittajal-
le eikä Punaiselle Ristille.

Punaisen Ristin MobilePay 
-lahjoitusnumerot ovat:

• 1001 – lahjoitus katastrofirahastoon
• 2002 – lahjoitus kotimaan työn  

tukemiseen

Ohjeet lahjoittajalle:

1. Avaa MobilePay-sovellus ja kirjaudu sisään.
2. Syötä summa.
3. Paina ”Valitse vastaanottaja” ja  
 syötä numero 1001 tai 2002. Valitse  
 vastaanottajakenttä ja valitse ”Jatka”.
4. Hyväksy maksu pyyhkäisemällä näytön  
 alareunasta.

Lue lisää MobilePay-sovelluksesta: punainen-
risti.fi/uutiset/20170124/mobilepaylla-lahjoit-
taminen-onnistuu-ilman-kateista 

Myy Vaikuttavia lahjoja

Merkkiteko muuttui viime vuonna Vaikuttavak-
si lahjaksi ja sillä voi tukea katastrofirahastoa 
tai kotimaan toimintaa. Osasto voi myös myy-
dä Vaikuttavia lahjoja ja ne voi tilata verkko-
kaupasta maksutta, kun tilaaja on kirjautunut 
verkkokauppaan osastotunnuksin. Myyntituot-
to maksetaan keräystilille, kun lahjat on myy-
ty. Maksuohjeet tulevat tilauksen yhteydes-
sä ja ne löytyvät myös RedNetin ryhmästä SPR 
Tuotemyynti. Vaikuttavan lahjan esitteitä voi 
myös tilata osastolle jaettavaksi. 

Keräystiimi Nälkäpäivään

Nälkäpäivän palautekyselyn mukaan keräys-
tiimin perustaminen osastoon on tärkeää. Ke-
räysjohtaja kaipaa tuekseen ryhmää, jonka 
kanssa voi ideoida ja jakaa vastuuta. Uusi-
en kerääjien rekrytoimiseen tarvitaan etenkin 
isommilla paikkakunnilla paljon väkeä ja kerä-
yksestä viestiminen on yhtä tärkeä tehtävä. 

Nyt on hyvä hetki koota osastoon porukka, 
joka vastaa keräyksen suunnittelusta, toteut-
tamisesta ja viestinnästä. Jokaisen kannattaa 
miettiä omaa rooliaan. Jos kaikkia ei tarvita li-
paskeräämään, niin mitä muuta esimerkiksi 
ensiapuryhmä voisi tehdä? Entä he, jotka ei-
vät halua tarttua keräyslippaaseen, mutta ha-
luavat olla mukana Nälkäpäivässä? Keräykses-
tä tulee antoisa, kun jokainen saa mieluisan 
tehtävän itselleen.

Myös vanha lahjoitusnumero 040 1358 800 on käytössä 
vielä ainakin tämän vuoden.
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Kouluyhteistyöstä vastaava,  
onhan sähköpostiosoitteesi  
Punaisen Ristin rekisterissä? 

Opettajille suunnattu sähköinen uutiskirje lä-
hetään nykyisin myös vapaaehtoisille, jotka 
vastaavat alueellaan kouluyhteistyöstä. Noin 
6–8 kertaa vuodessa lähetettävissä kouluai-
heisissa viesteissä on tietoa ja ideoita, joita 
voi hyödyntää tapaamisissa opettajien sekä 
oppilaitosten kanssa.

Jos sähköpostiosoitteesi puuttuu rekisteristä, 
ota yhteyttä osastoosi. Osasto täyttää J-kortit 
ja toimittaa ne piireihin, missä tiedot tallenne-
taan On Demand -järjestelmään. 

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

Varmista paikkasi KOMIA!-leirillä  

Ilmoittautuminen ainutlaatuiselle ja kaikil-
le avoimelle ensiavun suurleirille on meneil-
lään. Huhtikuun loppuun mennessä osallis-
tumismaksu on 110 euroa ja sen jälkeen 150 
euroa. Maksua vastaan saa majoituksen, ruo-
kailut ja rajattoman osallistumisen leirin oh-
jelmaan. Leiri järjestetään Kauhavalla entisen 
lentosotakoulun hulppeissa maisemissa ja ti-
loissa. Tule ja ota mukaan ystäväsi, läheisesi 
ja perheesi! 

Lue lisää: rednet.punainenristi.fi/komia

Tule Maailma kylässä  
-festivaalille!

Punainen Risti on festivaaleilla näyttävästi mu-
kana kotimaan ja kansainvälisten ohjelmiensa 
sekä Veripalvelun voimin. Tänä vuonna teema-
na on kansalaisyhteiskunta. Punaisen Ris-
tin luonteen ytimessä on paikallinen läsnäolo 
maapallon kaikissa kolkissa ja tiivis osallisuus 
niin paikallisyhteisöissä kuin kansalaisyhteis-
kunnan ylätasoilla. Festivaali järjestetään Kai-
saniemen puistossa Helsingissä 27.–28.5.  

Lue lisää: maailmakylassa.fi

Lisätietoja:
Kansainvälisen vaikuttamistyön ja  
viestinnän suunnittelija    
Pekka Reinikainen, p. 020 701 2081

Ensiapukoulutusta koululaisille  

Punainen Risti ja LähiTapiola tarjoavat elvy-
tyskoulutuksen 30 000 koululaiselle ympä-
ri Suomea. Koulutuksessa 5.–6.-luokkalaiset 
opettelevat elvytyksen perusteita ja avun hä-
lyttämistä. Koulutuksen jälkeen lapset voi-
vat lainata elvytyspakkausta, joka jää koulujen 
käyttöön. Koulutukset jatkuvat ympäri Suo-
mea koko vuoden.

Lue lisää: sankarikoulutus.fi

Lisätietoja:
Ensiapukoulutuksen päällikkö   
Mirja Sjöberg, p. 0400 787 135

Vuoden 2017 Maailma kylässä juhlistaa kansalaisyhteiskun-
taa. Alueellisena painotuksena on Latinalainen Amerikka.

Tatu
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Valmennuksista uutta virtaa osastoihin

Kiinnostaisiko sinua vapaaehtoistyö omaishoitajaperheiden kanssa?

Täyttä elämää eläkkeellä - valmennukset 
ovat osastoille erinomainen tilaisuus esitel-
lä paikallista toimintaa ja saada uusia va-
paaehtoisia. Moni tulee valmennukseen ha-
kemaan tukea uuteen elämäntilanteeseen, 
mutta tietoa halutaan myös vapaaehtois-
toiminnasta. Eläkkeelle siirtyjät haluavat 
löytää työuran jälkeen mielekästä tekemis-
tä, jossa he voivat käyttää osaamistaan ja 
kokemustaan. 

Parhaimmillaan valmennukset synnyttävät uut-
ta toimintaa. Esimerkiksi Kallio-Käpylän osas-
toon Helsingissä on perustettu Täyttä elämää 
-verkosto, joka tapaa säännöllisesti osaston ti-
loissa ja suunnittelee itse toimintansa. Verkos-
to on ollut järjestämässä muun muassa joulu- 
ja ystävänpäivän kahvilaa. Vastaavaa toimintaa 
on käynnistymässä myös Savo-Karjalan piirissä 
Joensuussa. Iisalmessa taas käynnistyi omais-
hoidontukitoiminta valmennukseen osallistu-
neiden henkilöiden aloitteesta.

Täyttä elämää -valmennukset käynnistyivät 
keväällä 2015 ja tammikuussa 2017 Jyväsky-

Punainen Risti on lähtenyt mukaan Kehite-
tään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 
kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkee-
seen. Sosiaali- ja terveysministeriön hank-
keen tavoitteena on luoda omais- ja perhe-
hoitajille sekä iäkkäille ihmisille nykyistä 
yhdenvertaisemmat ja paremmin koordi-
noidut palvelut. 

Tällä hetkellä omaishoidon kehittämistyötä 
tehdään muun muassa Kaakkois-Suomen ja 
Varsinais-Suomen piireissä. Kaakkois-Suomes-
sa pilotoidaan uutta, omaishoitajille kehitet-
tyä ensiapukurssia ja koulutetaan vapaaehtoi-
sia. Tulevia kursseja on järjestetty Mikkelissä 
ja sen lähikunnissa maaliskuusta alkaen. Uusia 
vapaaehtoisia otetaan mielellään mukaan toi-
mintaan!

Kumppanuus Eksoten kanssa antaa vaikutus-
mahdollisuudet entistä inhimillisimpiin ja moni-
puolisempiin palveluihin tulevaisuudessa. Jo nyt 

omaishoitajat saavat Punaisen Ristin vapaaeh-
toisilta muun muassa vertaistukea ja koulutus-
ta ensiavusta, hoidosta sekä huolenpidosta. 

Lisätietoja:
Omaishoidon koordinaattori   
Sisko Aalto, p. 020 701 2121 

Kaakkois-Suomen piiri omaishoitajien  
tukitoiminnan aluetyöntekijä    
Johanna Vihervaara, p. 040 860 1396 

lässä pidettiin 70. valmennus. Valmennuksiin 
on osallistunut yhteensä yli 600 henkilöä.

Lisätietoja ja tiimin yhteystiedot:  
rednet.punainenristi.fi/tayttaelamaa

Ju
ssi V

ierim
aa

Tulevia tapahtumia omaishoitajille
• Hyvinvointipäivät omaistaan hoitaville 

miehille, Heinola 1.–12.5.2017
• Hyvinvointileiripäivät kaikille 

omaishoitajille, Yyterin kylpylä Pori 
4.–5.5.2017

• Satakunnan piirin järjestämä 
omaishoitajien leiri, Pastuskeri  
3.–7.7.2017
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Tapahtumakalenteri 2017 
 
Huhtikuu 
1.4.  Keräysjohtajien koulutus
4.4.  Arjen apu -koulutus, Mynämäki
5.4.  Alueellinen terveysfoorumi, Turku
vko 14  Järjestötiedote 2/2017 ilmestyy
6.4.  Nettisivut ja RedNet
6.4.  Kontin terveyspiste aloittaa
7.-8.4.  Valmiusryhmien purkaja-koulutus
7.-8.4.  HIV- ja seksuaaliterveyden peruskurssi
6.4.  Ensivasteilta
20.4.  Lastenleirin ohjaajakoulutus 1/2
22.4.  Piirin vuosikokous 
25.4.  Arvostava kohtaaminen - taitokuunnella -kurssi, Taivassalo
25.4.  Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto
26.4.& 3.5. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa I
29.4.  Ensihuollon peruskurssi, Vehmaa
 
Toukokuu 
3.5.  Jäsenmestareiden koulutusilta, Turku
8.-14.5. Punaisen Ristin viikko
4.5.  Lyhyt Ystäväkurssi, Masku
10.5.  Vapepa maakuntatyöryhmä
10.5.  Lastenleirin ohjaajakoulutus 2/2
11.5.  Piirin hallitus
11.5.  Ensivasteilta 
15.5.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
16.5.  Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto
16.5.  Pj-foorumi, Raisio
17.5.  Ryhmänjohtajailta: Valmiustoiminta ja some
19.-20.5. Kokonaisturvallisuuspäivä "Nuku rauhassa", Turku
20.5.  Ystävien kevätretki
20.5.  Ensivastekoulutuspäivä
23.5.  Yleisokokousedustajien kokous
 
Kesäkuu 
6.-7.6.  Lastenleiri, Oriniemen partiomaja, Turku
18.-22.6. Nuorten opintomatka Iso-Britanniaan Canterburyyn
10.-11.6. SPR:n yleiskokous, Helsinki
21.6.-6.8. Caritas-ensivaste päivystää  saaristomerellä yt. Meripelastajat
 
Heinäkuu Kesäkumikampanja
 
Elokuu 
(3.-6.8.  Valtakunnallinen KOMIA! -ensiapuleiri, Kauhava)
11.8.  Järjestötiedotteen 3/2017 materiaali piiritoimistoon
vko 34-35 Nälkäpäivän –infoillat (neljä iltaa eri alueilla)
vko 34  Järjestötiedote 3/2017 ilmestyy
26.8.  Järjestöjen yhteinen valmiusharjoitus Varsinais-Suomessa (Suomi 100v.)
 
Syyskuu 
  Vapepa-maastojohtajakurssi
5.9.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
9.9.  Piirin ensiapukilpailut
9.9.  Ensiapuryhmien illanvietto
14.-16.9. Nälkäpäivä
15.9.  Ansiomerkkien haku päättyy
18.9.  Valmiuskouluttajailta
21.9.  Piirin hallitus
23.9.  Ensihuollon peruskurssi, Raisio
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 1/2017

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

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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 3 / 2017 ilmestyy viikolla 34.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimitta-
maan piiritoimistoon viimeistään 11.8.2017.

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

Heikkinen Pauli 020 701 2403 / 040 770 9341
toiminnanjohtaja
Hongisto Tuija 020 701 2407 / 040 731 3585
ohjelmapäällikkö
Honkainmaa Anne     020 701 2402 / 0400 634 517 
palvelupistevastaava  
Koivuaho Kirsi            020 701 2416 / 043 8241730
ensiapukouluttaja
Lehtimäki Sirpa         020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö
Männistö Matti 020 701 2417 / 043 820 0646
ensiapukouluttaja
Paasonen Jaana        020 701 2423 / 043 824 1030
aluetyöntekijä 
Parhiala Sara               020 701 2408 / 040 7313595
nuorisotoiminnan suunnittelija
Pensikkala Pauliina    020 701 2419 / 0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Rantanen Rosa          040 517 3882 
vapaaehtoistoiminnan kordinaattori
Rautanen Minna 020 701 2404 / 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto
Riikonen Petri      020 701 2414 / 040 731 3575
kurssisihteeri
Rintasaari Sirpa        020 701 2411 / 0400 658 570
talouspäällikkö
Rosenqvist Miia        020 701 2431 / 0405323808
ensiapuokouluttaja 
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä 
Tenho Anna               040 546 6440 
projektikoordinaattori
Tourunen Anu            020 701 2409 /040 168 6659  
ensiapukouluttaja
Vienanlinna Tiina       020 701 2428 / 0400 659 613
varainhankintapäällikkö
Virtanen Tommi           0207 01 2405 / 0400 127152
valmiuspäällikkö

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

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

Nurmi Heimo             0400 907 958
apulaisjohtaja, Pansio
Noroila Helena            040 534 8812
apulaisjohtaja, Punkalaidun
Nikander Marita            040 552 1418
apulaisjohtaja, Halikko  
Keskinen Miska          040 350 2016
apulaisjohtaja, Laitila 

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

KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALO 
Satakunnantie 105, Turku                   040 1804 106

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

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

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon.
Tiedote on luettavissa myös piirin nettisivuilta.
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* Turussa Punaisen Ristin juhlavuoden Auttajakursseja järjestettiin mm. 112-päivän yhteydessä. 
* SPR Varsinais-Suomen piiri on myöntänyt Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen Yhdessä-yhdistykselle kotoutumista edistä-
västä toiminnasta, kohtaamismahdollisuuksien luomisesta ja positiivisesta asennevaikuttamisesta moniarvoistuvassa yhteiskunnassa.
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