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Vuoden 2019 rasisminvastaisen viikon kampanja 
korosti elämänlaatua: syrjimättömät valinnat ja 
toimenpiteet parantavat meidän kaikkien elämää. 
Iso kiitos kaikille kampanjassa mukana olleille! 

Kampanjaviikon ulkopuolellakin meillä on hie-
no mahdollisuus olla murtamassa ennakkoluuloja 
tuomalla erilaisia ihmisiä yhteen. Ennakkoluulo-
ja kaadetaan päivittäin siellä missä ihmiset tapaa-
vat, vaikkapa kielikerhoissa ja ystävätoiminnassa. 

Nähdään toisemme!
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Vain kohtaamalla tunnemme ihmisen

PÄÄKIRJOITUS 27.3.2019

Jokunen vuosi sitten istuin pöydässä, jossa 
liikemiehet keskustelivat kehitysyhteistyöstä 
Afrikassa. Siitä jonkun pöydässä istujan mie-
lestä ei ole ollut mitään hyötyä. Jutut luisui-
vat afrikkalaisten epärehellisyyteen; ”kaikki 
ratakiskoa kevyempi varastetaan”. Siitä su-
juvasti herrat etenivät keskusteluun euroop-
palaisten ylivertaiseen älykkyyteen.

En viitannut pyytääkseni puheenvuoroa 
vaan ikävällä tavalla keskeytin yksituumai-
sen nyökyttelyn kysymällä; ”Tunteeko kerto-
ja yhtään afrikkalaista henkilökohtaisesti”. Ei 
tuntenut. Sitten kerroin, että olen työsken-
nellyt Afrikassa 10 vuotta ja tunnen ison jou-
kon afrikkalaisia henkilökohtaisesti. Koska 
puhun swahilia tunnen myös heitä, jotka ei-
vät osaa englantia. Sitten kerroin heille ko-
kemuksiani ihmisten kohtaamisista työssä ja 
työn ulkopuolella. Minua kuunneltiin. 

Vaatii älyä ja nokkeluutta viedä perhettä 
eteenpäin vuokrakämpässä Nairobin slum-
missa, löytää satunnaisia töitä, ruokkia ja 
kouluttaa lapset. Siihen ei yksikään meistä 
pöydän ympärillä olleista miehistä kykenisi.

Kevään aikana SPR:n Varsinais-Suomen pii-
rissä nostetaan esille ”Vain Ihmisiä” -tee-
malla kohtaamiset. Emme halua juuttua 
puhumaan vain pakolaisten oikeuksista. Pu-
humme ihmisoikeuksista. Otamme esille 
nuorten huolet ja vanhusten arvokkaan koh-
telun.

Olemme osastojen puheenjohtajien kans-
sa tavanneet useiden kuntien johtoa. Puhee-
na on ollut valmiuden lisäksi Punaisen Ristin 
rooli kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisessä. Meitä arvostetaan ja rohkais-
taan kokoamaan järjestöjä pohtimaan, miten 
voimme yhdessä edistää kuntalaisten hy-
vinvointia. Kohtaamisten kautta löydämme 
tavan, jolla apumme ja toimintamme on vai-
kuttavaa.

Pauli Heikkinen

Tansanialainen insinööri  
Wambura M. Wambura  
keväisellä Suomen matkalla.  
 
Herrat olivat työkavereita 15 
vuotta sitten Suomen ja Tan-
sanian valtion yhteisessä ke-
hitysyhteistyöhankkeessa 
Etelä-Tansaniassa.
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Henkisen tuen peruskurssi (8h) 
Kaarinassa la 4.5. klo 9-16.00

Kansalaistoiminnan keskus Puntari (Pyhän 
Katariinan tie 7 20780 Kaarina) 

Kriisit kuuluvat ihmiselämän normaaliin kul-
kuun. Se on hyvä tunnistaa, jotta osaa aut-
taa toista ihmistä tai vastaanottaa apua 
hädän hetkellä.
 
Henkisen tuen kurssi antaa perustietoa on-
nettomuustilanteiden jälkeisistä traumaat-
tisista kriiseistä, kriisireaktioista ja niistä 
selviytymisestä sekä kehittää osallistujien 
henkisen tuen taitoja. 

Kurssin sisältö: Mitä henkinen ensiapu on, 
miksi tukea tarjotaan, kuka voi tarjota hen-
kistä ensiapua, ketkä apua tarvitsevat, psy-
kososiaalisen tuen palvelujärjestelmä, 
auttajan itsehoito.

Kouluttajana toimii SPR:n henkisen tuen 
kouluttaja Hanna Saarela.

Kurssin hinta on 20 €, SPR:n jäsenille kurssi 
on maksuton. 

Ilmoittautuminen viimeistään 1.5.2019  
www.lyyti.in/httoukokuukaarina  

Tervetuloa!

Ystäväkurssi 
ma 8.4. klo 17-20.00 
SPR Turun osasto,  
os. Kauppiaskatu 12 A, 2krs, Turku

Onko sinulla hetki aikaa?
Lähde mukaan Punaisen Ristin ystävätoimin-
taan.

Ystäväkurssilla saat perustiedot Punaisesta 
Rististä ja vapaaehtoisena ystävänä toimimi-
sesta.

Tavoitteena on antaa eväitä ystävänä toimi-
miseen, herättää ajatuksia ja innostaa mu-
kaan ystävätoimintaan.

Ilmoittautumiset    
www.lyyti.in/ystavakurssiturkuhuhtikuu19 
Kurssi on maksuton. 

Tervetuloa!

M
arjaana M

alkam
äk
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Oletko valmis eläkkeelle? 
Onko eläkkeellä olo sitä mi-
tä kuvittelit? 
 
Eläkkeelle siirtyminen ei ai-
na käy kuin tanssi. Uusi elä-
mänvaihe tuo mukanaan 
muutoksia vähintäänkin ta-
louteen, arjen rakentumi-
seen ja ajankäyttöön.

Muutos on myös mahdolli-
suus – mahdollisuus keskit-
tää ajatukset omiin unelmiin 
ja toiveisiin sekä niiden to-
teuttamiseen.

Uuden elämänvaiheen mukanaan tuomia 
haasteita ja mahdollisuuksia on mukavampi 
pohtia yhdessä muiden samassa tilanteessa 
olevien kanssa.
 
Nyt se on mahdollista Punaisen Ristin Täyttä 
elämää eläkkeellä -valmennuksessa

Valmennus koostuu kolmesta iltatilaisuudes-
ta: torstai 16.5., keskiviikko 22.5. ja torstai 
23.5.2019 klo 17-20. Paikkana on SPR Turun 

Täyttä elämää eläkkeellä – valmennus Turussa 

Koulutus järjestetään kolmen illan kokonaisuutena toukokuussa: 
16.5., 22.5. ja 23.5.2019 klo 17-20.

osasto, Kauppiaskatu 12 A 5 (2. krs)
Ilmoittautumiset 13.5.2019 mennessä  
www.lyyti.in/elakevalmennustoukokuu   
tai 046 920 4142, arkisin. klo 10-14.
Valmennus on maksuton.

Kahvitarjoilu.  

Lämpimästi tervetuloa!

Punaisen Ristin uudet vapaaehtoiset on oh-
jattu tammikuusta alkaen Oma Punainen 
Risti -sivustolle tutustumaan sinne kirjat-
tuihin osastojen tapahtumiin ja erilaiseen 
toimintaan, ja heitä kannustetaan myös kir-
jautumaan Omaan. 

Kun uusi, toiminnasta kiinnostunut vapaaeh-
toinen on kirjautunut Omaan, on tärkeää et-
tä häneen ollaan yhteydessä ja toivotetaan 
tervetulleeksi osastoon. Onhan sinun osas-
tossasi jo koulutettu ja nimetty digimestari, 
joka voi tämän hoitaa?

Tule yhden illan Oma Punainen Risti -koulu-
tukseen torstaina 25.4.2019 klo 17-20.00 pii-

rin Koulutuskakkosessa, os. Yliopistonkatu 
24 A, 2.krs, Turku. Koulutuksessa käydään 
läpi Oma Punainen Risti -järjestelmää ja sen 
mahdollisuuksia osaston toiminnan näkyvyy-
den lisäämisessä.

Oma Punainen Risti -sivusto löytyy täältä: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/#

Koulutuksessa on kahvitarjoilu. Ilmoittau-
du mukaan tämän linkin kautta viimeistään 
18.4.2019:   
www.lyyti.in/OmaPunainenRisti_VS

Lämpimästi tervetuloa!

Oma Punainen Risti –koulutus 25.4.2019 Turussa

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Keräysjohtajakoulutus 
Turku 
27.4.2019 klo 10-16
 
Keräysjohtajakoulutus pidetään lauantaina 
27.4.2019 klo 10-16 SPR Varsinais-Suomen 
piirin Koulutuskakkosessa, os. Yliopistonkatu 
24 A, 2.krs, Turku.
 
Koulutuspäivän aikana käydään läpi osasto-
jen keräysvalmiuteen liittyviä asioita, kerä-
yksen käytännön toteutusta ja mahdollisia 
uusia kehittämisideoita, kerääjähankintaa 
ja tiedotusta. Lisäksi aikaa varataan myös 
ajankohtaisille asioille ja kysymyksille.  
 
Kouluttajina ovat varainhankinnan suunnitte-
lija Mia Ekström-Huttunen SPR keskustoimis-
tosta ja Sirpa Lehtimäki piiritoimistosta.
 
Koulutus on osallistujille maksuton. Aamul-
la on aamukahvia tarjolla klo 9.45 alkaen, ja 

A
lejandro Lorenzo

tauon aikana tarjolla on salaattilounas. 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään tiistaina 23.4.2019 tämän linkin kautta:  
www.lyyti.in/KeraysTurku2019 
 
Tule mukaan ideoimaan ja kehittämään oman osastosi keräystoimintaa, ja ota mukaan myös 
muita omasta osastostasi! Tehdään keräys yhdessä!

Tervetuloa!

Lisätietoa: Sirpa Lehtimäki / 020 701 2406 / sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

M
aria S

antto
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TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 13.4.2019 Salossa 

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 
pidetään lauantaina 13.4.2019 klo 10 alka-
en Salon lukion auditoriossa, os. Kaherinka-
tu 2, Salo 

Äänivaltaisten kokousedustajien ilmoittautu-
minen ja kahvitarjoilu klo 9.30 alkaen. 

Kokouksen alussa jaetaan huomionosoituk-
sia: Tasavallan presidentin myöntämät an-
siomitalit ja vuoden osasto -palkinto.

Ennen varsinaista kokousta myös valmiu-
den ja varautumisen koordinaattori Marko 
Korhonen SPR keskustoimistosta kertoo 
aiheesta ”Punaisen Ristin valmius var-
mistuu alueellisella yhteistyöllä”.

Vuosikokousasiat

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

Viime vuonna ”Vuoden osasto” -palkinnon sai SPR 
Naantalin osasto. Mikähän osasto saa palkinnon 
tänä vuonna?

Ilmoittautuminen

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

Kaikki jäsenet: lämpimästi tervetuloa!
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PIIRIN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Piirin hallitus on kokouksessaan 7.2.2019 
päättänyt mm.
- merkitä toiminnanjohtajan katsauksen tie-
doksi, katsauksessa esillä olivat piirin omis-
tamien tilojen vuokraus, paperittomat sekä 
Rotaryklubi Turku Aninkainen – lahjoitus.  
- merkitä tiedoksi toimikuntien asiat. 
- merkitä tiedoksi, että SPR:n ja Maahan-
muuttoviraston välillä on solmittu uusi so-
pimus pakolaisten, kansainvälistä suojelua 
hakevien ja tilapäistä suojelua saavien 
vastaanottoon liittyvistä tukipalveluis-
ta. Sopimuskausi on 1.1.2019-31.12.2019. 
Perussopimuksen liitteenä on vas-
taanottokeskuksia ylläpitävien piirien ja Maa-
hanmuuttoviraston väliset sopimukset.  
- merkitä tiedoksi piiritoimiston ja SPR:n Tu-
run vastaanottokeskuksen henkilöstöorgani-
saation 2019.
- merkitä tiedoksi SOTE- ja Maakuntauudis-
tusten tilannekatsauksen ja Punaisen Ristin 
asemoitumisesta uudistuksen edetessä.
- merkitä tiedoksi vuoden 2018 tulosennus-
teen, joka on +151 225,95 €.
- merkitä tiedoksi Vain ihmisiä -toiminta-
kampanjan, joka on Punaisen Ristin, Amnes-
ty Internationalin Suomen osaston ja Kirkon 
Ulkomaanavun yhteinen kampanja, ja pal-
kata yhteistyössä Hämeen piirin kanssa Vain 
ihmisiä -kampanjan paikallisen näkyvyyden 
lisäämiseksi kampanjakoordinaattoriksi Anna 
Tenhon 1.3.-31.5.2019 väliseksi ajaksi.
- hyväksyä piirin hallituksen erillisessä ko-
koontumisessa työstämän riskiarvion SPR:n 
Varsinais-Suomen piiriin kohdistuvista ris-
keistä.
- merkitä tiedoksi, että Turun kaupungin 
joulukuussa tekemä rahoituspäätös Kuu-
vuori-Halinen aluenuorisotyön jatkamiseksi 
ei kata toiminnasta aiheutuvat kulut, ku-
ten piirin hallitus on edellyttänyt, ja että 
toiminnanjohtaja on piirin hallituksen pää-
töksen mukaisesti sanonut sopimuksen ir-
ti ohjausryhmän kokouksessa 20.12.2018. 
Aluenuorisotyö SPR:n Varsinais-Suomen pii-
rin hoitamana päättyy Kuuvuori-Halisissa 
30.6.2019 mennessä.
- hyväksyä Yliopistonkatu 24 kakkoskerrok-
sen huoneiston remonttisuunnitelman ja 
kustannusarvion (tilaan on saatu vuokralai-
nen).

Piirin hallitus on kokouksessaan 
21.3.2019 päättänyt mm.
- merkitä tiedoksi toiminnanjohtajan katsa-
uksen, jossa esillä olivat pääsihteeri Kristiina 
Kumpulan vierailu piiritoimistossa, kiinteistö-
asiat sekä kirpputoriasiat. 
- merkitä tiedoksi toimikuntien katsaukset. 
- merkitä tiedoksi raportin piirin henkilöstön 
terveystilanteesta ja työhyvinvoinnista.
- hyväksyä piirin vuoden 2018 tilinpäätöksen 
ja piirin hallituksen toimintakertomuksen   
- hyväksyä piirin vuoden 2018 vuosikerto-
muksen 
- hyväksyä vuoden 2019 tarkennetun talous-
arvioesityksen ja esittää sen hyväksyttäväksi 
vuosikokoukselle  
- merkitä tiedoksi turvapaikanhakijoiden 
vastaanoton ja SPR:n Turun vastaanottokes-
kuksen tilannekatsauksen
- merkitä tiedoksi Sote- ja maakuntauudis-
tuksen tilannekatsauksen 
- merkitä tiedoksi piirin hallituksen itsearvi-
oinnin tulokset ja viedä eteenpäin kyselyssä 
esille tulleita kehittämiskohtia 
- toukokuun ja syyskuun piirin hallituksen 
kokousten siirtämisestä seuraavasti: tou-
kokuun piirin hallituksen kokous pidetään 
tiistaina 21.5.2019 ja piirin hallituksen kehit-
tämisseminaari pidetään 20.-21.9.2019  

- hyväksyä uusiksi kannatusjäseniksi 
Leadout Oy ja Internetstores GmbH.
- vaatia edelleen Suomen Punaisen Ristin 
hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotta 
Konttituottoja jaetaan keväästä 2019 alka-
en piireille järjestön hallituksen päätöksen 
(Kontti-ketjun johtosäännön 3§) mukaisesti 
ja yhteistoimintarahastoon karttuneet tuotot 
pl. puskurivarat jaetaan piireille.

Piirin hallituksen päätöksiä
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TAPAHTUMAKALENTERI

Maaliskuu 
30.3.  Toiminnantarkastajien koulutus, Turku
30.-31.3.  Lounaisrannikon Vapepa-seminaari, Viking line
 
Huhtikuu 
2.4.  Meripelastusharjoitus (rekisteröinti ja huolto), Isokari/Uusikaupunki
2.4.  Nuorisotoiminnan koulutus, Turku
vko 14  Järjestötiedote 2/2019 ilmestyy
4.4.  EA3-kurssi, osa 1
6.4.  Terveyspistevapaaehtoisten  koulutuspäivä, Turku
7.4.  WHO:n maailman terveyspäivä
8.4.   Ystäväkurssi, Turku
3.,11.,14.4.  Vapepa partiojohtajakurssi, Turku
10.4.  EA3-kurssi, osa 2
  Henkisen tuen jatkokurssi, Turku
(12.-14.4.  Valmiuskouluttajien sisältöosa)
13.4.  Piirin vuosikokous, Salo
25.4.  Oma Punainen Risti -koulutus
25.4.  SPR-tour - Punainen Risti tutuksi, Kaarina
27.4.  Keräysjohtajakoulutus, Turku 
27.4.  Ht-ryhmien toimintaharjoitus, Turku (Viking line)
 
Toukokuu 
1.-4.5.  EA3-kurssi, osa 3, Laitila
(3.-4.5.  Vapepa maastojohtajakurssi, Kokemäki)
4.5.  Henkisen tuen peruskurssi, Kaarina
6.-12.5.  Punaisen Ristin viikko
(10.-11.5.  Vapepan työ- ja neuvottelukokous, Nynäs)
16.-23.5. Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus, Turku
(17.-19.5. Vapepa-johtajakoulutus, Lappi)
21.5.   Piirin hallitus 
22.5.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
(25.5.  Ystävätoiminta 60v, Jyväskylä)
 
Kesäkuu 
(4.-9.6.  EA-ryhmänjohtajakurssi, Nynäs)
11.-13.6.  Lastenleiri, Rymättylä
20.6.  Maailman pakolaispäivä
20.6. - 4.8.  Caritas-ensivaste päivystää saaristomerellä yt. Meripelastajat
 
Heinäkuu 
  Kesäkumikampanja
 
Elokuu 
12.8.  Järjestötiedotteen 3/2019 materiaali piiritoimistoon
vko 35  Järjestötiedote 3/2019 ilmestyy
vko 35-36  Nälkäpäivän –infoillat (neljä iltaa eri alueilla)
 
Syyskuu 
  Öljyntorjunta-harjoitus (Oil Spill)
  (Kouluttajakoulutus: Yhteinen osa)
5.9.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
10.9.  Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus, Mynämäki

Tapahtumakalenteri
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13.9.  Tapaturmapäivä
14.9.  Maailman ensiapupäivä
14.9.  Valmiusseminaari (pj:t, va.yh.)
15.9.  Ansiomerkkien haku päättyy
20.-21.9. Piirin hallitus
26.-28.9. Nälkäpäivä
30.9.  Valmiuskouluttajailta
 
Lokakuu 
5.10.  Ensihuollon peruskurssi, Turku
11.10.  Ohton nimipäivä
12.10.  SPR VS piirin vapaaehtoisten koulutusristeily
(12.-13.10.  Valmiuskouluttajien täydennys koulutus, Nynäs)
16.10.  Vapepa-maakuntatoimikunta
(17.10.  Vapepan vuosikokous ja jäsenjärjestöjen johdon seminaari)- 
18.-19.10.  Ensihuollon jatkokurssi, Turku
25.10.  Järjestötiedotteen 4/2019 materiaali piiritoimistoon
26.10.  Pisara - Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus
31.10.  Ansiomitalien haku päättyy
 
Marraskuu 
(1.-3.11.  Vapepa-johtajakoulutus, Nynäs)
(2.-3.11.  Kouluttajakoulutus, välineosa)
4.-10.11.  Ehkäisevän päihdetyön viikko
vko 45  Järjestötiedote 4/2019 ilmestyy
9.11.  Ht-ryhmien toimintaharjoitus, Turku
14.11.  Piirin hallitus
20.11.  Järjestelykeskusharjoitus, Tku (Migri)
(23.-24.11.  Kouluttajakoulutus, sisältöosat)
(23.-24.11.  Vapepa-foorumi)
28.11.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
(30.11.  Vapaaehtoisten kiitosgaala)
 
Joulukuu 
1.12.  Maailman AIDS-päivä
13.12.  Glögit
13.12.  Tapaturmapäivä
 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnallinen, järjestelyvastuu kt tai muu piiri) 
Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 

TAPAHTUMAKALENTERI

SPR-tour on pysähtynyt alkuvuodena aikana mm. Salossa ja Uudessakaupungissa.



12

KOHDATAAN TOISEMME

Suomen Punainen Risti, Amnesty In-
ternational ja Kirkon Ulkomaanapu 
kutsuvat kaikki mukaan muutokseen oi-
keudenmukaisemman Suomen puoles-
ta Vain ihmisiä -kampanjassa. Kenen 
tarinan sinä tahtoisit kuulla, tai mitä it-
sestäsi kertoa? Kenen ääni jää yhteis-
kunnassamme kuulematta? 

Vain ihmisiä -kampanja haastaa kaikki suo-
malaiset kohtaamaan itselleen tuntematto-
mia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja 
jakamaan tarinoitaan. Meillä kaikilla on oma, 
ainutlaatuinen tarinamme, mutta myös pal-
jon yhteistä – tunteita, muistoja ja tulevai-
suuden toiveita. Parhaimmillaan kohtaamiset 

voivat vähentää yksinäisyyttä, syrjäytymistä 
ja vihapuhetta.

Osallistu kasvokkain tai verkossa
Kohtaamishaasteeseen voi jokainen osallis-
tua omassa arjessaan. Haastetta helpotta-
maan on tuotettu Kohtaamiskortit, jotka 
voi ladata kampanjan verkkosivuilta. Kortte-
ja voi käyttää osana oman osaston tapahtu-
mia ja toimintaa. Niiden ympärille voi myös 
rakentaa vaikka kokonaisen oman kohtaa-
miskahvilan, ja kutsua muut paikkakunnan 
toimijat mukaan tarinoita jakamaan. 

Verkossa kampanjaan voi osallistua jakamal-
la sosiaalisessa mediassa päivityksiä omista 
merkityksellisistä kohtaamisista ja haastaa 
muita mukaan hashtagilla #vainihmisia. 

Lisätietoja: www.vainihmisia.fi,  
Mirva Helenius, kampanjapäällikkö,  
info@vainihmisia.fi

Tule mukaan muutokseen  
– ollaan yhdessä #vainihmisia!

Varsinais-Suomen ja Hämeen piirit ovat yh-
dessä mukana Vain ihmisiä -kampanjassa. 
Vaikuttamiskampanjalla kannustetaan ihmi-
siä kohtaamaan ja kuuntelemaan. 

Sitran Tulevaisuusbarometrin (2019) mu-
kaan suomalaisten enemmistö ajattelee, et-
tä meillä on yhdessä mahdollisuus vaikuttaa 
siihen, minkälaiseksi tulevaisuus muodostuu. 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat monessa 
mukana rakentamassa kohtaamisen yhteis-
kuntaa. Tänä keväänä jaamme vapaaeh-
toisten ja muiden ajatuksia asiasta somessa 
käyttämällä tunnisteita #punainenristi 
#vainihmisia.

Kampanja jatkuu toukokuun 2019 loppuun. 
Kiinnostuitko kohtaamiskorteista tai haluai-
sitko sinä olla mukana kampanjassa kuvalla 
tai videolla?

Ole yhteydessä anna.tenho@redcross.fi / 
0400 673047

Vain ihmisiä -kampanja Varsinais-Suomessa ja Hämeessä

Julia Tavast

Kohdataan toisemme.
#punainenristi #vainihmisia #manniskoremellan 
#peoplesimply vainihmisia.fi
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YRITYSYHTEISTYÖ

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

Miksi yrityksenne on päättänyt tukea 
SPR:n toimintaa Varsinais-Suomessa?
 
Olemme olleet yhteistyökumppanina muka-
na SPR:n toiminnassa jo vuosia. Koemme, 
että SPR:n toiminta kansainvälisenä ja hy-
vin monimuotoisena avustusjärjestönä on 
ensinnäkin ensiarvoisen tarpeellista, mutta 
myös hyvin merkityksellistä ja vaikuttavaa. 
Haluamme olla mukana tukemassa tällais-
ta tärkeää työtä, jota tehdään hyvin laajasti  
vapaaehtoisvoimin. 

SPR:n Varsinais-Suomen piirin toiminnan tu-
keminen ja siinä mukana oleminen on meille 
Turun alueella työskenteleville terveystalolai-
sille konkreettisin keino osallistua tärkeään 
työhön. 

Yksi ilmentymä on esimerkiksi SPR:n ja Suo-
men Meripelastusseuran yhteistyönä to-
teutettavan Caritas-ensivaste –toiminnan 
tukeminen Varsinais-Suomessa ja Saaristo-
merellä.

Esittelyssä yhteistyökumppani 
Terveystalo

Mitä yhteistyö Punaisen Ristin kanssa 
antaa yrityksellenne? 

Yhteistyö Punaisen Ristin kanssa on antoisaa 
monestakin näkökulmasta. Meille tarjoutuu 
mahdollisuuksia puolin ja toisin nostaa esil-
le tärkeitä asioita sekä hyödyntää toistem-
me asiantuntijuutta yhteisissä tilaisuuksissa 
ja tapahtumissa. 

Saamme myös hyvän näkymän ja käsityksen 
Varsinais-Suomen alueella tehtävästä avus-
tustyöstä ja hankkeista. 

Antoisaa ja hauskaa on myös mahdollisuus 
tutustua SPR:n toimintaan ihan konkreetti-
sesti. 

Erittäin mukavaa olla mukana tukemassa 
tärkeää työtä – siitä seuraava hyvä mieli tu-
lee vielä kaupan päälle!

Terveystalon ja SPR Varsinais-
Suomen piirin yhteistyön ko-
kemuksista kertoi Terveystalon 
yksikönjohtaja Aki Ahonen.
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Miksi ja mikä luontolähtöinen toiminta?
Ympäristöllä on tärkeä merkitys ihmisten 
terveydelle, hyvinvoinnille, elämänlaadulle ja 
viihtyvyydelle. Tutkimusten mukaan luonto 
on merkittävä hyvinvoinnin lähde, se lievit-
tää stressiä ja rauhoittaa mieltä, useimmil-
la meillä mieliala ja keskittyminen kohenee 
luonnon läheisyydessä.

”Green care” on sateenvarjokäsite useil-
le erilaisille tavoille toteuttaa luontolähtöistä 
hyvinvointitoimintaa. Toiminta sijoittuu usein 
luontoympäristöön, mutta luonnon element-
tejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupun-
ki- ja laitosympäristöissä. 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat usein 
kaupungeissa koti- ja laitosympäristöissä 
sekä terveyspisteissä. Olemme rohkeita ja 
luotettavia auttajia kotona ja maailmalla. Yh-
tenä tavoitteena on vahva yhteisöllisyys, hy-
vinvointi ja turvallinen elämä. Toimintamme 
lievittää yksinäisyyttä ja lisää sosiaalista hy-
vinvointia. 

Näistä lähtökohdista järjestettiin yhteis-
työssä Sininauhaliiton kanssa ikäihmisten ja 
omaishoitajien parissa toimiville vapaaehtoi-
sille ”Luonto osaksi hyvinvointia” - koulutus-
päivä. 

Koulutuspäivän teema oli luonto ja sen tar-
joamat hyvinvointi ja virkistysvaikutukset. 
Koulutuksessa vapaaehtoiset saivat tie-
toa, vinkkejä ja valmiuksia luontoympäris-
tön hyödyntämiseen esimerkiksi ryhmä- ja 

virkistystoiminnassa. Todettiin, että luon-
totoiminta sopii kaikille ikään, sukupuoleen 
tai toimintakykyyn katsomatta. Se on moni-
puolista ja toiminnan haastavuutta voidaan 
mukauttaa kohderyhmän mukaan. Luonto-
toiminta antaa onnistumisen kokemuksia, 
joita me kaikki tarvitsemme.

Luontolähtöistä toimintaa käytännössä

SPR Turun osasto on jo vuodesta 1991 läh-
tien pitänyt kerhoa Invalidiliiton palvelutalo 
Validiassa Hippoksentiellä. Kerhoillan ohjel-
ma suunnitellaan yhdessä kerholaisten kans-
sa hyvissä ajoin etukäteen. Aluksi juodaan 
kahvit ja kerrotaan kuulumiset. Tietokilpai-
lut, levyraati, muistelot ja matkakertomuk-
set kuuluvat ohjelmaan. Musiikin kuuntelu 
ja esitykset elämän eri aloilta ovat mieleistä 
vaihtelua. 

Validian vapaaehtoiset Helena Harju, Sir-
pa Harra-Varjus, Riitta Jalava, Saara Linte-
rä, Leena Niitynperä ja ryhmän perustaja 
Eeva-Liisa Hemilä-Martiskainen huolehtivat, 
että kaikki ryhmäläiset voivat osallistua toi-
mintaan omien voimavarojensa mukaan. 
Tärkeintä kuitenkin on yhdessäolo ja viihty-
minen.

Ennakkosuunnitelmista poiketen maaliskuun 
tapaamisen aihe vaihtui. Vapaaehtoinen He-
lena Harju oli osallistunut luontolähtöiseen 
koulutuspäivään, ja sieltä saadut opit vietiin 
ihan käytännön tasolla Validian kerhoon.

Illan aikana oli mahdollista tehdä avustajan 
kanssa unisieppari, maalata kiviä tai askar-

Luonto osaksi hyvinvointia ja Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa
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rella siili tai pöllö. Askartelumateriaalit löytyi-
vät osittain luonnosta.

Yksilöllinen luontokokemus 

Jokaiselle meistä luontokokemus syntyy eri 
tekijöistä. Aikaisemmat kokemukset ja muis-
tot luonnosta vaikuttavat luontosuhteeseen.

Luontoympäristöt stimuloivat monia aisteja 
ja antavat siten tekijälleen monipuolisia ke-
hollisia kokemuksia. Hyvä olo voi tulla erilai-
sista asioista kuten raittiista ilmasta, luonnon 
kokemisesta, väreistä, tuoksuista tai äänistä. 

Erilaiset aistikokemukset herättävät myös 
tunteita. Tuntoaisti on tärkeä ihmiselle – se 
säilyy meillä pisimpään. Eläintä, kasvia, ki-
veä tai muuta luonnosta löytyvää asiaa kos-
kettaessa iho saa vahvan tuntoaistimuksen.

Jaana Paasonen

Luonto osaksi hyvinvointia  
– koulutus vapaaehtoisille
10.9.2019 Mynämäki

Koulutus järjestetään tiistaina 
10.9.2019  klo 10-15 Palvelutalo Tai-
niolan kabinetissa, os. Tiuvantie 11, 
23100 Mynämäki.

Luonto tarjoaa runsaasti mahdolli-
suuksia hyvinvoinnin ja elämänlaadun 
vahvistamiseen. Luontoon liittyvät 
aktiviteetit tuovat arkielämään virkis-
tystä ja vaihtelua, jolloin ne koetaan 
usein merkittäväksi, miellyttäväksi 
sekä voimaannuttavaksi. 

Koulutuspäivä antaa vapaaehtoi-
sille tietoa, vinkkejä ja valmiuksia 
luontoympäristön hyödyntämiseen 
mm. ryhmä- ja virkistystoiminnas-
sa. Koulutuksessa pääsee myös 
konkreettisesti tekemään tuotteita 
luontomateriaaleista. 

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

Perehdytyspäivä on osallistujalle 
maksuton ja siihen kuuluu materiaa-
lit ja tarjoilut. Matkakuluista osallistu-
ja vastaa itse.

Kouluttajina toimivat Sininauhaliiton 
Vihreä veräjän Green Care -toimin-
nan kehittäjä Minna Malin 

Ilmoittautumiset viimeistään 4.9.2019 
mennessä Lyyti-linkin kautta.
www.lyyti.in/luontoosaksihyvinvoin-
tiaMynamaki tai jaana.paasonen@
redcross.fi, p. 020 701 2423

Tervetuloa!
Bodil Storå on toiminut jo 28 vuoden ajan Punai-
sen Ristin ja Validian kerhon yhdyshenkilönä. 
Hän kuvaili toimintaa antoisaksi ja mukavaksi.

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Mynämäen osaston nuorisovapaaehtoiset, 
Reddie Kids -kerhon ohjaajat Venla Vuorinen 
ja Emiilia Rakkolainen valittiin helmikuus-
sa Mynämäen Vuoden Nuoreksi 2018. Valin-
nan suoritti Mynämäen kunnan kasvatus- ja 
sivistyslautakunta saamiensa hakemusten 
pohjalta. 

Venla ja Emiilia ovat tulleet mukaan osaston 
toimintaan ja olleet mukana käynnistämäs-
sä uudelleen osaston varhaisnuorten Reddie 
Kids -kerhoa kaudesta 2016 - 2017. Kerho 
on avoin 7-12 -vuotiaille lapsille ja ryhmäs-
sä käy aktiivisesti viikoittain noin kymmenen 
lasta. Kerho kokoontuu torstaisin klo 18-
19:30 osaston tiloissa SPR Parkissa. 

Venla ja Emiilia ovat päävastuussa ryhmäil-
tojen suunnittelusta ja ohjaamisesta sekä 
vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budje-
tin laatimisesta. Osaston aikuiset ovat mu-
kana tukemassa tarvittaessa ja ryhmäilloissa 
on yksi aikuinen paikalla valvomassa se-
kä toisinaan yksi nuori apuohjaaja lisäkäsi-
nä. Kerhon tarkoitus on tarjota turvallinen 
ympäristö oppia Punaisen Ristin toimintaa ja 
mm. ensiapua leikin, pelien ja harjoitusten 
avulla. 

Mynämäen osaston hakemuksessa nuoria 
kuvataan näin: "Nuoret Venla ja Emiilia ovat 
toiminnassaan innostuneita, innostavia, yh-
teistyökykyisiä, aktiivisia, erilaiset ihmiset 
huomioon ottavia ja Punaisen Ristin periaat-
teita noudattavia. On ollut hienoa seurata 
näiden nuorten toimintaa työparina ja oh-
jaajina. Heidän johdollaan kerhotoiminta on 
helposti lähestyttävää, kasvattavaa ja tuo 
osallistujille hyvää mieltä."

Hanna Ollikainen 
SPR Mynämäen osasto

Mynämäen Reddie Kids -ohjaajat Vuoden Nuoreksi 2018

H
anna O

llikainen

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Sauvo-Karunan 
nuorisoryhmä toimii
 
SPR Sauvo-Karunan osaston nuorisoryhmä 
toimii aktiivisesti kevätkaudella 2019

Nuortenryhmä kokoontuu joka toinen keski-
viikko koululla. Joka kerralle on suunniteltu 
oma teema. Ryhmässä on ollut paikalla 6-9 
nuorta. Ryhmän vetäjinä toimivat Sini Sar-
masto ja Jari Peri. 

Ystävänpäivän aattona 13.2 ryhmä lähti vie-
railulle palvelukeskukseen. Siellä yhdessä 
asukkaiden kanssa tehtiin ystävänpäivä kort-
teja ja laulettiin

27.2 harjoittelimme kolmioliinan käyttöä ja 
hoidettiin nyrjähdyksiä. Leikkien kautta ker-
rattiin myös SPR:n arvoja. 

Maaliskuussa 13.3. ryhmä saa vieraakseen 
Peimarin ensiapuryhmäläisiä kertomaan toi-
minnastaan ja harjoitellaan yhdessä tajutto-
man ensiapua. 

Myös SPR:n teemat näkyvät ryhmän toimin-
nassa mm. rasismin vastaisella viikolla.

Tarkoitus on kevään aikana harjoitusten li-
säksi tutustua VPK:n toimintaan, tehdä joku 
vierailu oman kunnan ulkopuolelle ja tietysti 
pitää kauden päättäjäiset. 

Jäsenlistat ja -tarrat piiritoimistosta
Osastojen jäsenlistat lähetetään osastoille vain pyydettäessä. Kun lähetätte jäsen-
kirjeitä tai haluatte tarkistaa osaston maksaneet ja maksamattomat jäsenet, voit-
te pyytää jäsenlistan sekä jäsentarrat piiritoimistosta aina tarvittaessa.

Laita viestiä Annelle tai Sirpalle (anne.honkainmaa@punainenristi.fi tai 
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi)
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Lueskelin muutama päivä sitten SPR:n toimin-
talinjausta ja osaston tehtäviä. Jäin miettimään 
onko Naantalin osasto monimuotoisen toimin-
nan osasto vai jotain vähemmän.

Kun pieni ja aktiivinen joukko vastaa monen 
moisesta toiminnasta, se ainakin tuntuu mo-
nimuotoiselta. On säännölliset hallituksen 
kokoukset, ystävätoimintaa, monikulttuuri-
suustyötä, viranomaisyhteistyötä, tapahtumi-
en järjestämistä, koulutusta, uusien ohjelmien 
opettelua (Oma Punainen Risti), ensiaputoimin-
taa, käsityökerhoa jne. Jäsenistäkin pidetään 
huolta; muistetaan merkkipäivinä ja laitetaan 
tiedotteita nettisivuille ja sähköpostiin. Halli-
tuksen WhatsApp-viestittely edesauttaa tiedon 
kulkua. Myös jäsentiedotteita laitetaan postissa 
kotiosoitteeseen. Puheenjohtajalla, rahaston-
hoitajalla ja sihteerillä on sen lisäksi tehtäviä, 
mistä toiset eivät välttämättä tiedä mitään. On 
näkyvää ja näkymätöntä työtä.

Itsellä on ainakin sellainen tunne, että toimin-
taa ja tehtäviä on riittävästi, joskus liikaakin.

Punaisen Ristin osastotyöskentelystä on tul-
lut monta kertaa mieleeni Aki Sirkesalon bii-
sin kertosäe: "Annoin pikkusormen, se vei koko 
käden".  

Iloa ja huolta vapaaehtoistoiminnasta

Vapaaehtoistyö tuottaa iloa, mutta myös huol-
ta. Kuka näitä tehtäviä tekee tulevaisuudessa, 
kun vanha ja ahkera vapaaehtoispolvi siirtyy 
oikeasti eläkkeelle? Siinä taas uusi tehtävä; va-
paaehtoisten rekrytointi. Onneksi uusiakin jä-
seniä, myös nuoria, aina silloin tällöin liittyy 
joukkoomme.

Jos vapaaehtoistyöstä tekisi luettelon, siitä tu-
lisi aika pitkä. Yritän tiivistää. Arja käy joka 
maanantai päiväkodissa ja alakoulussa opetta-
massa suomen kieltä lapsille, jotka ovat vasta 
tulleet maahamme. Illalla hän vetää läksyker-
hoa Maaritin kanssa aikuisopiskelijoille. Ystävät 
(20) käyvät vierailulla palvelutalolla ja ystä-
viensä kotona. Ystävät ja ystäväperheet ovat 
vanhoja naantalilaisia mutta myös toiselta puo-
lelta maailmaa tänne tulleita ihmisiä. Osa ys-
tävistämme odottaa ystäväasiakasta. Kaikki 
halukkaat ovat saaneet ystävän.

Neljä kertaa vuodessa järjestämme monikult-
tuurisia ystäväiltoja yhdessä viranomaisten 

Monimuotoista toimintaa ihmisten auttamiseksi Naantalissa

kanssa. On vietetty vappu- ja joulujuhlat, käy-
ty ongella, grillattu ja tehty retki Turun linnaan. 

Ensiapuryhmä (8) pitää huolta osaamisestaan 
kurssien muodossa ja kokoontumalla luento-
ja kuunnellen ja harjoittelemalla. Lisäksi ryh-
mäläiset päivystävät eri tapahtumissa pitkin 
vuotta. Viime vuonna käytiin 12 tapahtumassa. 
Lisäksi ryhmäläiset hallituksen avustamana kä-
vivät antamassa ea-opetusta 8-luokkalaisille.

Olemme mukana myös vanhusneuvoston toi-
minnassa aktiivisesti. Vanhusneuvosto on kau-
pungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja 
siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen 
sekä vanhustyötä tekevien yhteistoimintaelin.

Mukavinta toiminnassa onkin yhdessä teke-
minen esim. Auttajakurssien, Punaisen Ristin 
viikon, Nälkäpäivän tai ystävänpäivän tapahtu-
mien järjestäminen. 

Vajaa kuukausi sitten järjestimme K-Supermar-
ket Ukko-Pekkaan pop up-kahvilan. Kauppi-
as antoi tarvikkeet ja me keitimme pullakahvit. 
Kahvilassamme kävi jakamassa kuulumisia yli 
100 vierasta. "Täällä voisi istua vaikka koko 
päivän", totesi eräs asiakas. Hyvä mieli tuli it-
sellekin.

Anne Sola, Anja Tolonen ja Riitta Samsten 
SPR Naantalin osasto

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Ystävätoimintaa juhlistettiin 
Perniössä
Salon Perniössä juhlittiin SPR:n ystävätoi-
minnan 60-vuotisjuhlaa paikallisessa Ra-
vintola Käenpesässä liki ystävänpäivää, eli 
sunnuntaina 17.2.2019.  
 
Tunnelma oli rento ja puheensorina täytti ra-
vintolan jo ennen tapahtuman alkua. Paikalla 
oli reilu kuusikymmentä vierasta, jotka koos-
tuivat SPR:n vapaaehtoisista, ystävätoimin-
nan asiakkaista ja muista kutsuvieraista. 

Ohjelmassa oli karaokea, puheita, kakku-
kahvit ja yllätysesiintyjinä “Armi ja Danny” 
eli naamiaisasuihin pukeutuneet viihdyttäjät 
Pentti ja Kari. Tapahtumassa sai siis laulaa 
yhdessä Armin ja Dannyn kanssa ja roh-
keimmat nousivat lavalle esittämään omia 
tulkintojaan ikivihreistä. Kuulumisia vaihdet-
tiin vanhojen tuttavien kesken ja uusia ystä-
viäkin saatiin. 

Ravintola valittiin pitopaikaksi, kun Perniön 
osaston aktiivit olivat ensiksi käyneet tutus-
tumassa paikkaan ja suunnittelemassa kuin-
ka saisimme tilan näyttämään juhlalliselta. 
Unohtamatta SPR:n näkyvyyttä. Lisäpisteet 
nousivat myös esteettömän kulun ansios-
ta. Paikallinen Lion’s Club järjesti kuljetuk-
sen paikalle sitä tarvitseville. Tapahtumaa oli 
markkinoitu paikallisessa lehdessä ja Face-
bookin tapahtumailmoituksella ennakkoon. 

Rennon tunnelman siivittämänä osa jopa tai-
pui tanssilattialla valssien vietäviksi, samalla 
kun toiset muistelivat menneitä vuosia kah-
vikupposen äärellä. Maistuvat kakkupalat 
keräsivät kiitosta myös näyttävän ulkomuo-
tonsa ansiosta. 

Ravintola Käenpesä tarjosi kahvit ja SPR:n 
Perniön osasto toimitti paikalle leivonnaiset, 
piparit, teet ja mehut. Kenenkään ei siis tar-
vinnut jäädä kuivin suin tapahtumassa. 

Paikallisosasto järjesti myös esteettömät ar-
pajaiset teippaamalla jokaiseen pöytään nu-
meron, jolla saattoi arpaonnen kohdatessa 
saada pienen palkinnon. 

Ida Herranen, SPR Perniön osasto
Kuvat: Kyösti Etsalo

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Ystävyyttä ikään katsomatta
Köröttelen autollani pimeässä, sateisessa säässä 
Mynämäen Karjalassa – olen menossa tapaamaan 
todellista ystävää. Perille päästyäni ja oven avat-
tuani ulkona oleva pimeys häviää, sillä saan hyvin 
valoisan vastaanoton.

Olen saapunut Valtasen Liisan luo. Liisan elämä 
Karjalassa alkoi avioliiton myötä. Terveydenhoita-
jana työskennellyt Liisa tapasi Karin ja sen myötä 
alkoivat työt myös maatalon emäntänä. Perhee-
seen syntyi kolme lasta: kaksi poikaa ja tyttö. He 
ovat jo aikuisia ja niinpä Liisalla on ilona jo neljä 
lastenlasta, joita Liisa hoitelee suurella sydämellä, 
aviomiehen lisäksi.

Nyt maatalon emännyys on jäänyt ja tila on siir-
tynyt nuoremmalle sukupolvelle. Liisa voi jakaa 
aikaansa haluamallaan tavalla.

Vierivä kivi ei sammaloidu

Kerran kuukaudessa kokoontuva ystäväpiiri, SPR 
Karjalan osaston ja seurakunnan yhteisenä toi-
mintamuotona, on vakiinnuttanut asemansa 
alueen asukkaiden kokoontumishetkenä. Kuu-
kausittain kolmisenkymmentä ystävää kokoontuu 
vaihtamaan ajatuksia ja kuulumisia, mikä synnyt-
tää tapaamisessa iloisen ilmapiirin. 

Ennen yhteistä hetkeä on mahdollisuus verenpai-
neenmittaukseen. Kokoontumisilla on siis myös 
terveydenhoidollinen merkitys. Ryhmässä huoleh-
ditaan toisista niin, että jos joku vakiokävijä on 
poissa, niin mietitään missä syy. Yhteiskuljetuk-
sella tuodaan autottomatkin hetkeen mukaan.

Liisa on toiminut Ystäväpiirin vetäjänä kahden-
kymmenenneljän vuoden ajan. Uskokaa tai älkää, 
mutta tämä ei ole Liisan ainoa harrastus, sillä hän 
on mukana em. lisäksi teatteritoiminnassa, mart-
tatoiminnassa, liikuntapiirin vetäjänä, seurakun-
nan toiminnassa jne . –todellakin tässä toteutuu 
sanonta ”Vierivä kivi ei sammaloidu”.

Mistä Liisa saa energiaa tuohon kaikkeen?  

Liisa haluaa olla ihmisten parissa ja välttää yksi-
nään kotonaoloa. Ystäväpiirin iloisuus tarttuu Lii-
saan ja näin jaksaa. Samoin lapsista kumpuava 
energia, heidän saapuessaan Liisan kotiin pyhä-
kouluun lauantaisin.

Toki kotona ollessaan Liisa löytää käsityöt mielen 
rentouttajaksi. Liikunta antaa Liisan mukaan se-
kä fyysistä että henkistä energiaa, jotta jaksaa ol-
la monessa mukana. Niinpä Liisa nähdään raitilla 
kävelemässä tai pyöräilemässä tai sään salliessa 
talvella hiihtämässä. Hyvä fyysinen kunto edes-
auttaa myös henkistä jaksamista.

SPR Karjalan osaston aktiivit myyvät Nälkäpäi-
väleipää ovelta ovelle. Leivän myyntihetki on se-
kä ruumiillisen että henkisen ravinnon jakamista. 
Tässäkin hommassa Liisa on aktiivimyyjä, joka pi-
tää myydyllä leipämäärällään kärkisijaa ja on pi-
tänyt jo vuosien ajan. Tämän myyntihetken Liisa 
kokee arvokkaana, koska tällöin tapaa myös sel-
laisia ihmisiä, jotka haluavat olla omissa olois-
saan, eivätkä halua tulla yhteisiin tapahtumiin. 
Se on lyhyt hetken kohtaaminen, jossa ottaa toi-
sen ihmisen aidosti huomioon, mutta se ei velvoi-
ta välttämättä pidempään yhdessäoloon. Liisan 
välittömyys tarttuu heti vieraaseenkin ihmiseen ja 
näin ollen kohtaamishetkessä syntyy välittömäs-
ti välitön ilmapiiri. 

Liisan toimittua Karjalassa terveydenhoitajana 
tuttavuudet ovat syntyneet jo silloin ja siinä työs-
sä hän on tukenut lapsia, aikuisia ja perheitä mo-
nella, hyvin henkilökohtaisellakin tavalla.  Voisikin 
tiivistää, ehkä vähän humoristisestikin, että Liisa 
huolehtii Karjalan asukkaista kehdosta hautaan.

Liisa haluaa korostaa toisista välittämistä, ei vain 
sanoin vaan konkreettisesti teoin. Tuntuu et-
tä kaikki puhuvat vain oikeuksista mutta ihmisen 
velvollisuudet ja niiden näkeminen ja tunnistami-
nen jäävät taka-alalle. Itsekkyys, Minulle nyt ja 
heti –periaate on saanut liikaa valtaa. 

Onko tämä liiallinen hyvinvointi johtanut siihen, 
yritetään tehdä elämä helpoksi ja karsia elämäs-
tä asiat, jotka voisivat aiheuttaa pahaa mieltä ja 
tasapainottomuutta elämään? Onko yhteiskun-
nan kulttuuri ja moraali myös tukemassa tällaista 
kehitystä? Ihminen ei halua miettiä asioita syväl-
lisemmin eikä kohdata syvällisiä tunteitaan, var-
sinkaan negatiivisia.

Kirjoittanut Maija-Liisa Laaksonen,  
SPR Karjalan osaston puheenjohtaja

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Kevättä kohti mennään - mutta ajatukset voi olla jo joulussakin

SPR:n Kalannin osasto järjesti joulukonsertin viime vuoden lopussa, perjantaina 30.12.2019 
Kalannin kirkossa.

Veeruska Lassilan konsertti ”Sydämeni Joulu” täytti Kalannin kirkon ääriään myöten. Säestä-
jänä oli Tuomas Pohjalainen, ja äänentoistosta vastasi Wiljami Lehtonen. Lisäksi Kalannin en-
tinen kappalainen Esko Halivaara puhui jouluisia ajatuksia.

Kalannin osasto on aina käyttänyt 
joulukonsertin tuoton Kalannissa, ja 
nyt ovat vuorossa alakoulu ja päivä-
koti ikäiset lapset.

* * * * * * * * * 

Nyt on hyvä aika suunnitella tulevaa 
ja miettiä, olisiko sinun osastossa-
si mahdollista toteuttaa joulukonsert-
ti tänä vuonna? 

Jos olisi, niin paikkojen ja esiintyjien 
osalta täytyy olla ajoissa liikkeellä ja 
varmistaa ne jo nyt saman tien!

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Petteri K
ivim

äki
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Lego lapsen kurkussa – mitä teen?
Monia vanhempia mietityttävät tilan-
teet, joissa pienen lapsen turvallisuus 
voi vaarantua. Osaanko auttaa? Mitä 
voin tehdä, jotta lapsi säästyisi kotona 
tapaturmilta?

Itselläni on kolme lasta, joista jokaiselle on 
sattunut jotain ensiapua vaativaa. Yksi va-
kavimmista tilanteista oli, kun leikki-ikäinen 
tippui jään läpi syvään ojaan. Lapsi veti it-
se itsensä ylös ojasta ja tuli luokseni sisälle, 
jossa olin pukemassa pienemmälle lapselle 
vaatteita. 

Minun tehtäväkseni jäi märkien vaatteiden 
riisuminen, lapsen lämmittäminen ja rau-
hoittelu. Samalla oma sydämeni oli pakahtua 
pelosta ja itsesyytöksistä. Mitä olisin voinut 
tehdä estääkseni vaaratilanteen?
 
Toisella kertaa lapseni veti luokseen pöydäl-
lä olleen lasimaljan, jossa paloi kynttilä. Pi-
an paloivatkin jo lapsen otsahiukset. Onneksi 
me aikuiset olimme lähellä – palo saatiin no-
peasti sammutettua ja ensiavun jälkeen lapsi 
vietiin sairaalaan lääkärin vastaanotolle. 

Äkillisissä tilanteissa minua helpotti, että tie-
sin osaavani auttaa. Olen käynyt ensiapu-
kursseilla ja harjoitellut ensiavun antamista.

Punaisen Ristin viikolla tarkistetaan 
kodin turvallisuus
Punaisen Ristin viikolla toukokuussa vah-
vistamme lapsiperheiden arjen turvallisuut-
ta kotona. Siihen kuuluvat sekä tapaturmien 
ennaltaehkäisy että ensiavun antaminen, jos 
jotain sattuu. 

Kotona tapaturmien ehkäisy lähtee pienistä, 
mutta tärkeistä asioista. Laitetaanko tiskiko-
neeseen haarukat ja veitset terät alaspäin, 
onko portaikko turvallinen kulkea, ovat-
ko myrkylliset aineet lasten ulottumatto-
missa? Löytyvätkö ensiapuvälineet tarpeen 
tullen helposti ja osaako perheessä jokainen 
käyttää niitä? Punaisen Ristin arjen turvalli-
suuden tarkistuslista auttaa oman kodin tur-
vallisuuden parantamisessa.
 
Taitoja auttajakurssilta koko perheelle
Lapsiperheen auttajakurssilla aikuiset ja lap-
set voivat yhdessä oppia ensiapua. Nuken 
tai nallen avulla lapsikin voi oppia, mitä teh-
dä, jos lego menee nieluun: ”Ota pieni lap-
si syliin siten, että hänen päänsä on vartaloa 
alempana. Lyö kämmenellä napakasti, mut-
ta varovasti viisi kertaa lapaluiden väliin. Jos 
olet yksin, eikä tuke ole poistunut lapsen 
nielusta, soita nyt hätänumeroon 112.”

Tervetuloa kanssani kouluttamaan lapsiper-
heitä päiväkoteihin, kirjastoihin ja leikkipuis-
toihin. Tehdään yhdessä innostava Punaisen 
Ristin viikko!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 020 701 2223, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: SPR Varsinais-Suomen piiri. Taitto: Sirpa Lehtimäki, 020 701 2406, 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 tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Niina Hirvonen   
Terveydenhuollon 
suunnittelija, 
Punaisen Ristin  
keskustoimisto

Joonas B
randt
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Punainen Risti on festivaalien järjestä-
jille haluttu yhteistyökumppani. Tarjo-
amme tapahtumiin ensiapupäivystystä 
sekä päihdetyöhön ja seksuaalitervey-
teen perehtyneitä vapaaehtoisia.
 
• Kaikki ensiapupäivystykset tulee kirjata 

HUPSIS-järjestelmään.
• Kun ensiapuryhmä tekee sopimuksen 

festareiden kanssa, ryhmä kysyy samal-
la muiden vapaaehtoisten pääsystä fes-
tareille. 

• Kun olette tiedustelleet festarien järjes-
täjältä lupaa päivystää tapahtumassa, 
ilmoittakaa siitä valtakunnalliselle festa-
rilistalle: http://bit.ly/festarit2019. Luvat 
kysyneiden kesken järjestetään arvonta!

• Terveyden edistämisen ohjelmien vapaa-
ehtoiset ilmoittautuvat samalle listalle. 
Lista löytyy ensiapuryhmien, festarityön, 

seksuaaliterveystyön ja päihdetyön Red-
Net-sivuilta.

• Toisen osaston alueelle tulevista tervey-
den edistämisen vapaaehtoisista ilmoi-
tetaan osaston ensiapuryhmälle, tai jos 
ensiapuryhmä ei päivystä kyseisessä ta-
pahtumassa, osaston puheenjohtajalle.

Lisätietoja: festarit@punainenristi.fi

Kesän festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit!

B
enjam

in S
uom

ela

Itäinen alue:  
Stiina Ratsula ja Tommi Virtanen 

Loimaan alue:  
Anita Repo ja Sara Parhiala 

Läntinen alue:  
Kari Nieminen ja Jaana Paasonen 

Osastokummit Varsinais-Suomessa - 
ottakaa rohkeasti yhteyttä kummeihin!

Salon alue:  
Tuija Hongisto 

Turun alue:  
Lasse Heino ja Minna Rautanen  

Vakka-Suomi: 
Armi-Tuulikki Kraappa ja Sirpa Lehtimäki 

FESTARIPÄIVYSTYKSET
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Punaisen Ristin viikkoa vietetään tänä 
vuonna 6. – 12. toukokuuta. Osastojen 
toteutettavaksi on rakennettu tiivis ja 
toiminnallinen lapsiperheiden auttaja-
kurssi.

Kampanjaviikon teemana ovat lapsiperhei-
den kodin turvallisuus ja arjen ensiaputaidot. 
Osastosi voi toteuttaa kampanjan järjestä-
mällä lapsiperheiden auttajakursseja ja ta-
pahtumia siellä, missä lapsiperheet liikkuvat 
– neuvoloissa, kerhoissa, kirjastoissa ja vaik-
kapa kouluilla. Samalla voitte saada uutta 
väkeä toimintaan!

• Lapsiperheiden auttajakurssi on lapsiper-
heille suunnattu parin tunnin toiminnal-
linen koulutus, jossa käydään läpi arjen 
ensiaputilanteita nilkan nyrjähdykses-
tä nenäverenvuotoon. Mukaan kutsutaan 
koko perhe.

Toteuttajan tueksi kurssille on tehty uu-
det toteutusohjeet ja rastipisteiden toi-
mintakortit.

• Osasto voi järjestää myös pienemmän 
tapahtuman, jonne kutsutaan lapsiper-
heitä. Tapahtumassa voi jakaa arjen tur-
vallisuuden tarkistuslistaa ja opastaa 
esimerkiksi tukehtuvan ensiapua nuken 
tai nallen avulla. Samalla kutsutaan tie-
tysti väkeä mukaan osaston toimintaan 
ja tulevalle auttajakurssille!

Näkyvyyttä somessa  
ja omalla paikkakunnalla
Viikon aikana viestimme näkyvästi arjen 
turvallisuudesta ja ensiaputaidoista. Vin-
kit sekä tiedote- ja ilmoituspohjat osaston 
viestintään löytyvät RedNetistä huhti-
kuussa. Kampanjaviikolla kannattaa myös 
seurata Punaisen Ristin valtakunnallisia so-
mekanavia ja jakaa niiden julkaisuja osas-
ton omilla kanavilla – tulossa on muun 
muassa uusi ensiapuvideo!

Punaisen Ristin viikon painetut materiaa-
lit ovat saatavilla Punaisen Ristin verkko-
kaupasta osastotunnuksilla. Tilaa osastosi 

PUNAISEN RISTIN VIIKKO

Punaisen Ristin viikolla opetellaan  
arjen ensiaputaitoja

materiaalit viimeistään 23.4., niin saat ne 
varmasti ajoissa.

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/viikko, 
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
sari.byman@punainenristi.fi

Joonas B
randt

Liian monta palloa ilmassa? Osastojen 
käyttöön on tänä vuonna tehty uusi pai-
nettu Punaisen Ristin viikon suunnittelu-
pohja. Siihen kirjataan porukalla osaston 
kampanjan pääasiat: kuka tekee, mitä, 
missä ja milloin. Saman pohjan avulla voi 
suunnitella myös kampanjan viestinnän.
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KOHTI NÄLKÄPÄIVÄÄ

Tempauksilla näkyvyyttä Nälkäpäivään
tulipalotapausta, joissa Nälkäpäivänä kerä-
tyillä varoilla edellisvuonna autettiin. Osas-
tot toteuttivat tyynytempauksia luovasti ja 
yleisön palaute oli erittäin positiivista. 

Tyynytempauksen tekeminen oli mukavaa, 
mutta näytteillepano osin työlästä, kertoo 
Sannamari Kortelainen Vieremän osastosta. 

– Meidän haasteenamme oli sää. Yöllä oli 
syysmyrsky ja tyynyinstallaatio oli ulko-
na, mutta yllättävän hyvin se säilyi. Tyynyt 
ja tyynyliinat saimme lahjoituksina ihmisiltä 
ympäri pitäjiä. Keräsimme ne yhteistyössä 
Vieremän Aarretuvan yrittäjän kanssa. Kun-
ta oli mukana antamalla meille käyttöön to-
rin laitaman.

Uudet maksutavat: MobilePay ja iZettle
Osastot ottivat uusia maksutapoja hienosti 
käyttöön. Yli 50 osastoa tilasi osastokohtai-
sen MobilePay-numeron ja monet käyttivät 
katastrofirahaston yleistä numeroa. iZettle-
tunnukset olivat käytössä neljässäkymme-
nessä osastossa.

MobilePayn kanssa parhaisiin tuloksiin pää-
sivät ne osastot, joissa kerääjät oli pereh-
dytetty hyvin ja jotka tarjosivat maksutapaa 
aktiivisesti lahjoittajille.
 

Nälkäpäivä tuotti viime vuonna his- 
toriansa neljänneksi parhaan tuloksen: 
2,8 miljoonaa euroa. Poimi toimivim-
mat vinkit osastosi käyttöön!

Käteisen käytön vähetessä vapaaehtois-
ten rooli Nälkäpäivän näkyväksi tekemises-
sä kasvaa. Kiitos viime vuoden Nälkäpäivän 
onnistumisesta kuuluu kaikille, jotka toimi-
vat elävinä Nälkäpäivä-mainoksina ympä-
ri maata!

Tässä muutama vinkki onnistuneista tapah-
tumista. Ohjeet toteutukseen löydät RedNe-
tin Nälkäpäivä-sivuilta.

Patsaille keräysliivit
Patsaita puettiin keräysliiveihin monissa 
osastoissa jo toista kertaa.
 
– Liperin osastossa puimme liivin Hiihtä-
jäpatsaalle. Laitoimme patsaasta kuvan 
Facebookin ”Haloo kuuluuko Liperi” -sivul-
le, kutsuimme väkeä mukaan keräykseen 
ja kiittelimme vielä jälkikäteen. Postauk-
set saivat paljon tykkäyksiä ja positiivi-
sia kommentteja, kertoo Saimi Varis Liperin 
osastosta. 

Tyynytempaus kertoo avusta lähellä
Tyynytempaus oli vuonna 2018 uusi idea, 
jolla haluttiin tuoda esiin Punaisen Ristin ko-
timaan apua. 121 tyynyä kuvastivat niitä 121 

– Keräsimme kaupan kassojen takana ja ky-
syimme kaikilta ohikulkijoilta, onko heillä Mo-
bilePay, selittää onnistumista Lisa Fordell Esbo 
svenskan osastosta. 

Tampereen osasto onnistui iZettlen käytös-
sä erityisesti Soppaa ja sukkia -myyntitapah-
tuman yhteydessä Keskustorilla. Itä-Helsingin 
osasto puolestaan pääsi hyviin tuloksiin kerää-
mällä MobilePaylla työpaikoilla.   

Lisätietoja RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/7958 
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PERIAATTEET TOIMINNASSA

Sääntöjemme mukaan yksi Suomen Pu-
naisen Ristin perustehtävistä on ”suo-
jella elämää ja terveyttä ja puolustaa 
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia”. Suojelu 
tarkoittaa toimia, joilla pyritään siihen, 
että jokaisen oikeudet toteutuvat ja ih-
misarvoa kunnioitetaan. Mutta mitä 
suojelu tarkoittaa osaston arjessa?

Toimiessamme heikoimmassa asemas-
sa olevien tukena kohtaamme ihmisiä, jot-
ka eivät syystä tai toisesta osaa, pysty tai 
uskalla puolustaa itseään tai omia oikeuk-
siaan. Tällainen ihminen voi tulla vapaaeh-
toista vastaan monessa eri yhteydessä: en-
siapupäivystyksessä, Nuorten turvatalolla, 
vanhusten ystävätoiminnassa, monikult-
tuurisuustoiminnassa, ruokajakelussa, vas-
taanottokeskuksessa, somessa tai hälytys-
tilanteessa – oikeastaan missä vain.

Osastossa on hyvä pohtia yhdessä, tun-
nistammeko suojelua tarvitsevan ihmisen 
kohdatessamme hänet. Huomaammeko ti-
lanteet, jotka tekevät ihmisestä haavoittu-
van ja osaammeko silloin toimia oikein?

Suojelu on vastuullisuutta
Toteutamme suojelua varmistamalla,  
ettemme aiheuta omalla toiminnallamme 
autettavalle haittaa. Käytännössä se voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vapaaeh-
toiset ovat hyvin koulutettuja ja toimivat 

Mikä suojelu?

vastuullisesti, toimintaympäristö on kaikil-
le turvallinen, ja huolehdimme tietosuojasta 
ja vaitiolovelvollisuudesta.

Punaisen Ristin toiminta on lähtökohdiltaan 
tasapuolista ja ihmistä kunnioittavaa. Sen 
varmistamiseksi osastossa kannattaa miet-
tiä, tavoittaako toiminta kaikki, joille se on 
suunnattu, vai onko toiminnassa esteitä, 
jotka jättävät ehkä juuri eniten apua tar-
vitsevat ulkopuolelle. Usein paras keino pa-
rantaa osaston toiminnan saavuttavuutta on 
ottaa toiminnan kohderyhmä mukaan suun-
nittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.

Tilannetta ei tarvitse pohtia yksin
Vaikka ihmisten perusoikeuksista ja turval-
lisuudesta huolehtiminen on ensisijaises-
ti viranomaisten tehtävä, jokaisella meistä 
on oltava kyky tunnistaa suojelua tarvitse-
va ja rohkeutta saattaa hänet oikean avun 
piiriin.
 
Haavoittuvan auttaminen vaatii usein pun-
tarointia ja aikaa pysähtyä katsomaan ti-
lannetta aidosti autettavan näkökulmasta. 
Apua tilanteen arviointiin voi saada keskus-
telemalla siitä luottamuksellisesti toisen va-
paaehtoisen tai piiritoimiston työntekijän 
kanssa.

Lisätietoja: suunnittelija Aleksi Seilonen,  
aleksi.seilonen@punainenristi.fi

Joonas B
randt
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PISARA 2019 LÄHESTYY

Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa 
26.10. testataan Punaisen Ristin valmi-
utta auttaa tilanteessa, jossa puhtaan 
veden saanti heikkenee tai loppuu ko-
konaan. Jokainen osasto suunnittelee 
teeman ympärille oman harjoituksensa. 
Apua saa valmiista harjoitusmalleista.

Osastoille on tarjolla kaksi piirien ja keskus-
toimiston valmistelemaa harjoitusmallia: 
matalan osallistumiskynnyksen harjoitus se-
kä keskitason harjoitus, johon kuuluu osas-
to- ja järjestöyhteistyötä. Näitä yhdistämällä 
voidaan rakentaa myös laaja yhteisharjoitus.

Harjoitusmallit osastojen avuksi  
Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa

Mitä viranomainen tekee  
vesikriisin sattuessa?

Vesikriisissä saastunut vesi voi aiheuttaa 
epidemian. Tilanteen hallitsemiseksi vi-
ranomaisten tärkeimpinä tehtävinä on

• tiedottaa ihmisille talousveden  
laadusta

• ohjeistaa ihmisiä veden käytöstä  
ja käyttörajoituksista (esimerkiksi 
kehotus keittää juomavesi) sekä

• tarvittaessa hankkia ja jakaa puh-
dasta vettä.

Vaikka vastuu auttamisesta on vesiepi-
demian sattuessa viranomaisella, äkil-
lisessä tilanteessa tarvitaan lisävoimia, 
jotta kaikki avun ja tiedon tarpeessa ole-
vat tavoitetaan nopeasti. Näihin tehtäviin 
tarvitaan Punaista Ristiä.

Miten Punainen Risti voi  
auttaa vesikriisissä?

Punainen Risti toimii vesikriisissä viran-
omaisen tukena. Vapaaehtoiset voivat  
esimerkiksi

• kartoittaa kotitalouksien sähkö-, vesi-  
ja lämpötilannetta, asukkaiden vointia 
ja avun tarvetta

• jakaa asukkaille viranomaisten antamia 
toimintaohjeita sekä paperisina tiedot-
teina että sosiaalisen median avulla

• auttaa viranomaisia puhtaan veden  
ja avustustarvikkeiden jakelussa 

• hälyttää lisäapua Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun eli Vapepa-verkoston kautta

• tilanteen pitkittyessä huolehtia omien 
vapaaehtoistensa huollosta, työvuoro-
jen järjestämisestä ja materiaalien riit-
tävyydestä.

Ystävät Pisara 2019 
-harjoitukseen!
Ystävätoiminnan vapaaehtoisilla on tär-
keä rooli Pisara 2019 -harjoituksessa, 
sillä ystävillä on vahvaa paikallistun-
temusta ja yhteys haavoittuvimmassa 
asemassa oleviin autettaviin. Vähim-
millään vapaaehtoinen voi tiedustella 
oman ystävänsä tilannetta ja pärjää-
mistä – tarkistaa, että hänellä on tieto 
häiriöstä ja puhdasta vettä saatavilla.

Harjoitusmallit pohjautuvat realistisiin häi-
riötilanteisiin, joissa Punaisen Ristin va-
paaehtoiset tositilanteessakin toimisivat 
viranomaisten tukena. Molemmat harjoitus-
mallit on suunniteltu vahvistamaan Punaisen 
Ristin kokonaisvalmiutta.

Lue lisää harjoitusmalleista Pisara 2019  
-sivuilta RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
valmiusharjoitus2019
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA

Tammikuussa käynnistyneessä Punai-
sen Ristin jäsenhankintakampanjassa 
on kaksi pääviestiä: ”Jäsenenä olet aut-
taja” vetoaa ihmisten auttamishaluun ja 
”Ota hetki auttamiselle” kuvaa jäsenek-
si liittymisen helppoutta ja nopeutta. 

Samoja viestejä kannattaa käyttää, kun 
hankitte osastolle uusia jäseniä.

Uudistetut painotuotteet 
verkkokaupasta
• Jäsenesite sopii rekrytointiin ja jaetta-

vaksi tapahtumiin. Se on saatavilla suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi.

• Jäsenjuliste (A2): suomeksi ja ruotsiksi
• Roll upit tapahtumiin (maksullisia): suo-

meksi ja ruotsiksi
• Jäsenpostikortilla voi toivottaa uudet jä-

senet tervetulleiksi ja kutsua heidät ta-
pahtumiin (vanha malli)

• Käteiskuittivihko (vanha malli)

Materiaalit voi tilata osastotunnuksilla mak-
sutta Punaisen Ristin verkkokaupasta: pu-
naisenristinkauppa.fi.

Videot ja kuvat aineistopankista
RedNetin jäsenhankinnan sivuilta löydät ai-
neistoa jaettavaksi ja hyödynnettäväksi. 
RedNetistä löydät myös linkin aineistopankin 
kuvakoriin, josta voitte valita kuvia ja videoi-
ta osastonne viestintään. 

• Jakokuvat someen: ”Kahvikuppikuvat” 
ovat erityisesti aivan uusien jäsenten 
hankintaan suunniteltuja. Kuvien avulla 
voitte myös kertoa esimerkiksi, miten jä-
senmaksutuloilla koulutetaan ystävätoi-
minnan vapaaehtoisia.

• Videot: Aineistopankista löytyy myös 
kaksi videota, joista molemmista on saa-
tavilla eri pituisia ja eri kanaviin so-
veltuvia versioita. Kaksi videota löytyy 
suoraan jaettaviksi myös Punaisen Ristin 
Facebook-sivulta: https://www.facebook.
com/pg/punainenristi/videos/

Jäsenhankinnan RedNet-sivut löytyvät osoit-
teesta rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta. 
Kaikki aineistot ovat käytettävissä koko vuo-
den ja niitä päivitetään kevään aikana.

Jäseneksi voi liittyä myös 
älypuhelimella
Jäseneksi liittyminen on nyt helpompaa kuin 
koskaan, sillä Oma Punainen Ristiin on avat-
tu uusi jäseneksi liittymisen ja jäsenmak-
sun maksamisen kanava. Jäseneksi voi liittyä 
älypuhelimella ja maksaa heti verkkopankis-
sa. Myös laskun tilaaminen onnistuu. 

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneille tarjotaan 
myös heti jäsenyyttä, kun he kirjautuvat 
Omaan.

Voit itsekin maksaa henkilökohtaisen jäsen-
maksusi Omassa, jos et ole sitä jo ehtinyt 
maksaa: netapps.fi/spr-liity/

Materiaaleja osaston jäsenhankintaan

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset on päivi-
tetty. Muutoksen yhteydessä korvaussummia 
korotettiin ja tapaturmavakuutuksen katta-
vuutta laajennettiin. 

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset
Tutustu vakuutuksiin:  
rednet.punainenristi.fi/node/12816
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VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Punainen Risti on yksi juoksutapahtuma 
Running Dayn kumppaneista. Toukokuiseen 
tapahtumaan osallistui viime vuonna yli 14 
000 liikkujaa!

Tänä vuonna mukaan tarvitaan yhteensä 50 
vapaaehtoista hoitamaan juoksureitin var-
rella olevaa juomapistettä. Piste sijaitsee 
Helsingin keskustassa Finlandia-talon lähei-
syydessä. 

Koska juoksijoita on paljon, juomapisteessä 
on kuhinaa koko päivän. Vapaaehtoisten työ-
vuorot ovat kuitenkin vain muutaman tunnin 
mittaisia ja tehtävät ovat helppoja.

Ilmoittaudu mukaan Oma-järjestelmän kaut-
ta: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1686 
viimeistään 26.4.2019. Lisätietoja saa Eeva 
Arrajoelta, p. 020 701 2274.

Punainenristi.fi-verkkosivusto uudistuu 
tämän vuoden aikana. Verkkopalve-
lu uudistettiin edellisen kerran 2010, ja 
nykyisen verkkopalvelun tekninen alus-
ta onkin jo vanhentunut: se ei esimer-
kiksi tue erilaisia päätelaitteita. Myös 
sisällöt kaipaavat uudistamista. Pro-
jektissa panostetaan uuden raikkaan 
ilmeen sekä monimuotoisen ja käyttä-
jälähtöisen sisällön toteuttamiseen.

Punainenristi.fi:n ja myöhemmin uudistuvi-
en erillissivustojen julkaisemisen tekniseksi 
alustaksi on valittu Episerver, joka on käy-
tössä myös Ruotsin ja Norjan Punaisissa Ris-
teissä. Toteutuskumppanina toimii IT-talo 
Digia. Projekti käynnistyy helmikuussa, ja 
sen etenemisestä kerrotaan jatkossa Tässä 
ja Nytissä ja RedNetissä.

Lisätietoja: verkkotuottaja Sari Keskinen, 
sari.keskinen@punainenristi.fi

Punainenristi.fi uudistuu

Tiesitkö, että:
• Kaatumiset aiheuttavat merkittävän osan 

sairaalahoitoa vaativista tapaturmista ja 
tapaturmaisista kuolemista. 

• Väestön ikääntyessä kaatumistapaturmat 
lisääntyvät. Suomessa 65 vuotta täyt-
täneiden tapaturmista 80 prosenttia on 
seurausta kaatumisesta tai matalalta pu-
toamisesta. 

• Päihteiden käyttö vaikuttaa kaatumisiin: 
vuosittain yli 100 ihmistä kuolee kaatues-
saan päihtyneenä. Ikääntyessä päihteiden 
käyttö huonontaa heikentynyttä tasapai-
noaistia ja motoriikkaa entisestään.  

Terveyden edistämisen vapaaehtoinen,  
tule mukaan ehkäisemään kaatumisia!

Vapaaehtoiseksi juoksutapahtumaan – 
Helsinki City Running Day 18.5.2019

Terveyden edistäjänä sinulla on tärkeä rooli 
kaatumisten ja kaatumisvammojen vähentä-
misessä! Terveyspisteissä kaatumistapa-
turmien ja päihteiden käytön puheeksi 
ottaminen sujuu luontevasti muun terveys-
neuvonnan yhteydessä. Päihdetyön va-
paaehtoiset hallitsevat päihteiden käytön 
puheeksi ottamisen ja he voivat huomioida 
toiminnassaan myös kaatumistapaturmat. 
Kaatumisten ehkäisemiseksi voi järjestää 
myös teematilaisuuksia.

Ohjeita ja lisätietoja löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/terveyspisteet
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VOIMAVAROJA KOULUTUKSESTA

Suomen Punainen Risti järjestää ke-
väällä 2019 yhteistyössä Sininauhalii-
ton kanssa luontoaiheisia koulutuksia 
vapaaehtoisille eri puolella Suomea.
 
Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus kestää 
viisi tuntia ja se on tarkoitettu kaikille ikäih-
misten ja omaishoitajien kanssa toimiville 
vapaaehtoisille. Koulutus antaa osallistujille 
tietoa, valmiuksia ja vinkkejä luontoympäris-
tön hyödyntämiseen kotona sekä ryhmä- ja 
virkistystoiminnassa. Päivän aikana pääset 
liikkumaan luonnossa ja tekemään luomuk-
sia luonnon materiaaleista.

Koulutuksia järjestetään kevään aikana 
seuraavasti:
• (13.3. Oulu, SPR:n Hietalinnan  

kurssikeskus)

Monet järjestöt viestivät aktiivisesti tes-
tamenttilahjoitusmahdollisuuksista. 
Testamenttilahjoittamisen vahvistami-
nen on tärkeää myös Punaiselle Ristille. 
Annamme lahjoitusta harkitseville tie-
toa toiminnastamme ja voimme myös 
ohjata heidät puolueettoman asian-
ajajan puoleen, joka auttaa testamen-
tin laatimisessa maksutta. Kaikki piiri-
toimistot järjestävät tänä vuonna myös 
testamentti-illan. 
 
Myös vapaaehtoiset voivat auttaa! Testa-
menttioppaita voi tilata verkkokaupasta ja 
tarjota niitä vaikka pankkeihin tai kirjastoi-
hin. Testamentti-illan järjestämiseen saa hy-
vät ohjeet keskustoimistolta. 

Etsimme myös lahjoittajien tarinoita viestin-
nän käyttöön. Mikäli tunnette jonkun, joka 
olisi halukas antamaan kasvonsa kampanjal-
le, vinkit ovat lämpimästi tervetulleita! 

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

• 5.4. Länsi-Suomi, Jyväskylä 
• 11.4. Savo-Karjala, Kuopio 
• 17.4. Satakunta, Pori (Koivuniemen  

leirikeskus, Pastuskeri) 
• 4.5. Kaakkois-Suomi (paikkakunta  

tarkentuu myöhemmin)
• 16.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila) 
• 17.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila) 

Päivä on osallistujalle maksuton ja siihen 
kuuluvat materiaalit ja tarjoilut. Matkakuluis-
ta osallistuja vastaa itse. 

Lisätietoja ja tarkemmat paikkakunta- 
kohtaiset ohjelmat saat piirin omaishoidon 
tukitoiminnan työntekijältä tai omaishoidon 
koordinaattori Sisko Aallolta,  
sisko.aalto@punainenristi.fi.

Luonto osaksi hyvinvointia  
– koulutukset vapaaehtoisille

Testamenttilahjoitus on hyvä päätös
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 2/2019

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

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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 3 / 2019 ilmestyy viikolla 34.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 12.8.2019.

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

Heikkinen Pauli 020 701 2403 / 040 770 9341
toiminnanjohtaja
Hongisto Tuija 020 701 2407 / 040 731 3585
ohjelmapäällikkö
Honkainmaa Anne     020 701 2402 / 0400 634 517 
järjestöassistentti
Jalonen Elina              020 701 2408 / 040 7313595
nuorisotoiminnan suunnittelija 
Kallioinen Karoliina             020 701 2412
talous- ja henkilöstösuunnittelija
Keskinen Miska                                  040 546 6440 
projektikoordinaattori
Lehtimäki Sirpa         020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö                              
Paasonen Jaana         020 701 2423 / 043 824 1030
omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija 
Pensikkala Pauliina    020 701 2419 / 0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija
Rautanen Minna 020 701 2404 / 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto
Rintasaari Sirpa         020 701 2411 / 0400 658 570
talous- ja henkilöstöpäällikkö
Rosenqvist Miia            020 701 2431 / 0405323808
pluspistevastaava
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä 
Virtanen Tommi           0207 01 2405 / 0400 127152
valmiuspäällikkö

QuHa-NUORISOTALOTOIMINTA 
Gregorius IX:n tie 8, 20540 Turku
Leppänen Anu         020 701 2421 / 040 775 6055
nuoriso-ohjaaja

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

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

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

NUORTEN TURVATALO  02 2539 667
Yliopistonkatu 24 A, 5. krs, Turku 
KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALO 
Satakunnantie 105, Turku                   040 1804 106

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

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

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon.
Tiedote on luettavissa myös piirin nettisivuilta.
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* Luonto osaksi hyvinvointia -koulutuksessa vapaaehtoiset saivat valmiuksia luontoympäristön hyödyntämiseen toiminnassaan.
* Rasisminvastaisella viikolla järjestettiin ”Rasismi Veks” -tapahtuma Kupittaan urheiluhallissa Turussa. Päivän aikana tapahtu-
massa oli noin 500 osallistujaa. 


