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Syksyn tapahtumissa Punainen Risti näkyy ja 
houkuttelee mukaan toimintaan

PÄÄKIRJOITUS  19.8.2015

Piirin juhlavuoden toinen puolisko on hyväs-
sä alussa. Syksyllä tulee 80 vuotta täyteen. 
Tavanomaisen juhlimisen sijaan piirin hallitus 
ja piiritoimiston henkilöstö ovat sitoutuneet 
tukemaan osastoja uusien vapaaehtoisten ja 
jäsenten hankinnassa. Vuoden ensimmäisen 
puoliskon tilasto näyttää, että olemme hieman 
paremmassa vauhdissa kuin vuonna 2014. Kii-
tos teille aktiivisuudesta ja mm. LähiTapiolan 
kiertueelle osallistumisesta. Takaisin yli 8000 
jäsenen piiriksi pääseminen vaatii meiltä kai-
kilta tämän tiedotteen lukijoilta pientä lisäpa-
nosta. Kun hankit yhden uuden jäsenen, olet 
jo oman osuutesi hoitanut. 

Meillä on syksyn aikana kolme isoa tapahtu-
maa, jonne Punainen Risti aktiivisesti osallis-
tuu. Olemme näkyvästi esillä Turun Messuilla 
elokuun lopulla. Kauppakeskus Myllyn laajen-
nuksen avajaisviikolla marraskuussa saamme 
TOK:n kyljessä näkyvän paikan toimintamme 
esittelyyn. Joulukuussa olemme jälleen muka-
na Turun joulutorilla. Vaikka mainitut tapah-
tumat ovat Turun ympäristössä, ne kokoavat 
väkeä ympäri maakuntaa. Myös siksi on tärke-
ää, että osastot ja vapaaehtoiset laajemmalta 
alueelta ilmoittautuvat mukaan näihin tapah-
tumiin. 

Piiritoimiston henkilöstölle syyskausi tuo ison 
muutoksen, kun työhuoneiden tavarat järjes-
tellään uuteen paikkaan. Ohjelmatyöntekijät 
asettuvat 6. kerroksen jaettuihin työhuonei-
siin. Toiminnanjohtajan pulpetti kannettiin 
5. kerroksen taloustoimistoon. Muutoksen 
taustalla on SPR:n Turun nuorten turvatalon li-
sätilan tarve. Se järjestyi keittiö- ja pesuhuone 
-muutoksilla piiritoimiston entisistä tiloista. 

Muutoksen johdosta meillä ei ole enää kahta 
omaa koulutustilaa. Päivisin voimme koulutus- 
ja kokoustilaa vuokrata edullisesti 2. kerrok-
sesta, entisistä Kuntouksen tiloista. Iltakoko-
uksia varten käytössämme on luonnollisesti 
meidän 2. kerroksen EA –koulutustila. Pienem-
mät, n. 10 hengen kokoukset hoituvat sut-
jakkaasti 6. kerroksen neuvotteluhuoneessa. 
Kun tavarat on saatu paikoilleen, järjestäm-
me toimiston ”tuparit”, jossa voimme esitellä 
tilojamme. Perinteiset jouluglögit järjestetään 
uudella konseptilla, josta kerromme lisää myö-
hemmin syksyllä.

Tämän lehden pääteemana on Nälkäpäivä –
keräys. Tehkäämme siitä jälleen kerran iloi-
nen, kaikkia suomalaisia koskettava tapahtu-
ma. Ihmiset innostuvat poikkeavista arkisista 
tapahtumista. Tulevat juttelemaan, ostavat 
leipää, lettuja ja hernekeittoa sekä tuikkaavat 
lahjoituksensa lippaaseen. Haastakaa osaston 
kaikki jäsenet mukaan iloiseen tapahtumaan. 
Hiljainenkin jäsen tulee kyllä keräämään tai 
lettuja paistamaan, kun joku sitä häneltä 
henkilökohtaisesti kysyy. Kaksi tuntia löytyy 
jokaisen allakasta. Nälkäpäivänä osasto voi 
kerätä yhtenä, kahtena tai jokaisena kolmena 
päivänä. 

Kesäisin terveisin

Pauli Heikkinen 

toiminnanjohtaja

Kesän aikana on kerätty energiaa mm. 
jalkapallokentältä. Futispelissä pakkipa-
rina MLL Varsinais-Suomen piirin toimin-
nanjohtaja Janina Andersson ja Pauli.
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NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Kerääminen on hauskaa – kerro se kaverille! 

Lipaskerääminen on hauskaa, eikä se vaadi 
paljon aikaa. Tätä mieltä on 95 % lipas- 
keräykseen osallistuneista. Harva kuiten-
kaan tulee ajatelleeksi, että voisi olla lois-
tava lipaskerääjä, ellei kukaan pyydä häntä 
mukaan. 

Kysyimme Kaarinasta ja Kajaanista muutamia 
vinkkejä kerääjärekrytointiin ja kerääjien pitä-
miseen mukana toiminnassa Nälkäpäivän jäl-
keenkin. 

Miten kerääjiä saa parhaiten
mukaan Nälkäpäivään?  

Kaarinan osaston keräysjohtajan Esko Viher-
vän mukaan lehti-ilmoitukset ovat tärkeitä, 
mutta ne poikivat harvoin paljon kerääjiä. Vi-
hervän mukaan paras keino kerääjärekrytoin-
tiin ovat henkilökohtaiset kontaktit. 

– Osastollamme on hyvin aktiivinen ystäväryh-
mä, ja ystävät ovat olleet kiitettävästi mukana 
keräyksissä. Osaston aktiivit kyselevät omas-
ta työyhteisöstään innokkaita kerääjiä, toinen 

hyvä kohderyhmä ovat tuttavat ja ystävät. Itse 
olen saanut jopa oman parturini mukaan ke-
räämään!

Esko Vihervä korostaa myös näkyvyyden mer-
kitystä.

– Olemme osastona mukana useissa Kaarinan 
alueen tapahtumissa, kuten iltatorilla ja pai-
kallisten yrittäjien tempauksissa. Mielestäni 
näkyvillä oleminen sekä keräyksistä ja toimin-
nasta puhuminen mahdollisimman monipuoli-
selle asiakaskunnalle on paras tapa saada mu-
kaan toimijoita.

Miten varmistetaan, että kerääjät jatkavat 
Nälkäpäivän jälkeenkin? 

Kajaanin osaston puheenjohtaja Pirjo Kon-
tio kertoo soittavansa saman tien jokaiselle, 
joka ilmoittautuu netin kautta vapaaehtoiseksi 
ja sopivansa tämän kanssa tapaamisen osas-
ton tiloihin. 

– Siinä sitten nokakkain jutellaan siitä, mikä 
toimintamuoto hänelle parhaiten sopisi. Näin 
tehdään myös kerääjäksi ilmoittautuneille. 
Monta kertaa käy niin, että kun kerron mitä 
kaikkea osastossamme tehdään, hän on kerää-
misen lisäksi saattanut lähteä mukaan myös 
kansainväliseen klubiin tai ystävätoimintaan. 

Kontion kokemuksen mukaan kerääminen toi-
mii eräänlaisena porkkanana, koska siihen on 
helppo lähteä mukaan.

– Kaikki eivät tietenkään jää mukaan pitkäk-
si aikaa ja sanonkin aina, että käykäähän ensin 
katsomassa ja kokeilemassa millaista toiminta 
on. Heti ei tarvitse sitoutua, Kontio muistuttaa. 

Oulun piirin osastoissa on jo vuosien ajan jär-
jestetty kaksi kertaa vuodessa ”Verkot vesille 
- mukaan toimintaan” -ilta. 

Illan ideana on soittaa kaikille viimeisen puo-
len vuoden aikana osaston jäseneksi liittyneil-
le ja kertoa heille harrastusmahdollisuuksis-
ta osastossa. Toinen ilta on yleensä syksyllä, 
vähän ennen Nälkäpäivää, jolloin toimintaa on 
helppo tulla kokeilemaan.
 

Näin toteutat Verkot vesille -illan
osastossasi:

1. Kootkaa osaston hallitus ja toimintaryhmän 
 vetäjät yhteen ideoimaan soittokierrosta.

 2. Tehkää yhdessä koonti osaston toiminta-
 ryhmistä, kokoontumisajoista ja ryhmien 
 vetäjien yhteystiedoista.

3. Kootkaa lista tulevista tapahtumista ja 
 koulutuksista.
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Verkot vesille -ilta kutsuu jäsenet ja vapaaehtoiset
mukaan toimintaan 
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Tapahtumakalenterin käyttöön
helpotusta

Keskustoimisto on tehnyt tänä vuonna jokai-
selle osastolle oman perusilmoituksen nettiin  
Nälkäpäivän tapahtumakalenteriin. Se löytyy 
osoitteesta: nälkäpäivä.fi/tapahtumat. 
Tapahtumakalenteriin tallennetut tapahtumat 
näkyvät sekä osaston omilla sivuilla että  
Nälkäpäivä.fi-sivulla.

Valmiiksi syötetyssä ilmoituksessa mainitaan 
osaston keräysjohtajan yhteystiedot, jotta va-
paaehtoiseksi haluava voi olla häneen suo-
raan yhteydessä.

Vaikka tapahtuma on osittain valmiiksi syötet-
ty, jokaisen osaston pitäisi itse:

• tarkastaa, että valmiit tiedot ovat oikein

• täydentää ilmoitusta ja lisätä ilmoitukseen  
 oman osaston erikoisjutut, kuten tapahtu- 
 mat, tempaukset ja muut lisätiedot

• luoda kokonaan uusi ilmoitus, jos osasto
 tekee jotain lipaskeräyspäivien (17.–19.9.) 
 ulkopuolella. Esimerkiksi silloin, jos osasto 
 järjestää vaikkapa Nälkäpäivä-infoillan
 uusille aktiiveille ennen lipaskeräystä tai 
 konsertin lipaskeräyksen jälkeen jne.

Näkyvyyttä Nälkäpäivälle
sosiaalisessa mediassa  

Mitä useammin ihminen törmää Nälkäpäivän 
viesteihin sosiaalisessa mediassa, sitä toden-
näköisemmin hän innostuu ilmoittautumaan 
lipaskerääjäksi tai lahjoittamaan.

Jakakaa Punaisen Ristin Facebook-sivujen päi-
vityksiä ja käyttäkää Nälkäpäivää varten tehty-
jä kampanjamateriaaleja omissa kanavissanne. 

Tiedotepohjat medialle ja muita viestintä- 
vinkkejä löytyy lisää RedNetin Nälkäpäivä-
ryhmästä. Ryhmä on hyödyllinen kaikille, 
jotka järjestävät Nälkäpäivää.

Olethan jo liittynyt ryhmään?

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

4. Sopikaa, mikä porukka hoitaa soittamisen. 
 Ennakkoon on hyvä sopia puhelinkorvaus-
 käytännöistä. Jäsenlistan saatte tarvittaes-
 sa piiristä. 

5.  Laskekaa verkot vesille.

6.  Lähestykää lapsia ja osaston alle 18-
 vuotiaita nuorisojäseniä kirjeellä.

Myös RedNetistä löytyy vinkkejä kerääjä- 
rekrytointiin:

• Muokattava ilmoitus esimerkiksi kirjastoon 
 tai kauppaan vietäväksi.

• Muokattava lappunen, joita voi jakaa vilkka-
 illa paikoilla tai jättää pino vaikka kirjastoon.

• Muistakaa myös kerääjäkutsukarkit, sekä 
 pienet kerääjäkutsusydämet, joita voi jättää 
 löydettäväksi sinne tänne julkisiin tiloihin.

Ihmiset tunnistavat Nälkäpäivän, jos me kaikki 
viestimme samoilla sanomilla ja kuvilla! 

Sosiaalisen median jakokuvat ja ohjeet löydät 
RedNetistä: Tieto ja taito –> Nälkäpäivä –> 
Viestintä 

Aloittakaa viestintä hyvissä ajoin

Lisätietoja:
Tiedottaja 
Anna Vuorinen, 020 701 2224, 
anna.vuorinen@punainenristi.fi

Nälkäpäivä kiinnostaa mediaa. Kertokaa toimittajille hyvissä ajoin, mitä paikkakunnallanne
tapahtuu. Varmistakaa myös, että tietoa keräyksestä on sekä osaston RedNet-sivuilla että 
sosiaalisessa mediassa. 
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Nälkäpäivä pitää keräyskoneiston terässä

Kun Punaisen Ristin keräyskoneisto kerran 
vuodessa huolletaan, pysyy se toiminta- 
kunnossa myös yllättävissä tilanteissa. 

Kun Nepaliin iski maanjäristys lauantaina 25. 
huhtikuuta 2015, avun tarve oli valtava mutta 
ei yllättävä. Maanjäristystä oli osattu odottaa 
jo vuosia, ja Nepalin Punainen Risti oli koulut-
tanut vapaaehtoisia toimimaan katastrofi- 
tilanteissa. Jo samana päivänä kun maanjäris-
tys tapahtui, olivat vapaaehtoiset etsimässä 
ihmisiä raunioista sekä antamassa ensiapua 
loukkaantuneille. Pian sen jälkeen vapaaehtoi-
set alkoivat rakentaa vessoja ja jakaa avustus-
tarvikkeita. 

Kyse on valmiudesta. Sitä on myös Suomes-
sa rakennettu. Kun maa järisi Nepalissa, alkoi 
myös Suomessa tapahtua. Savo-Karjalan piirin 
valmiuspäällikön Ville-Petteri Pulkkisen mu-
kaan nopean toiminnan mahdollistaa tehokas 
hälytysjärjestelmä. 

– Keskustoimisto ilmoitti hätäapukeräyksen 
käynnistämisestä klo 10.50. Kymmenen mi-
nuuttia myöhemmin tieto oli saavuttanut Sa-
vo-Karjalan joka ainoan osaston puheenjohta-

jan, varapuheenjohtajan, sihteerin, kotimaan 
avun yhteyshenkilön ja keräysjohtajan. Osas-
tot hälytettiin tehokkaasti tekstiviestillä, ja en-
simmäinen kerääjä saatiin liikkeelle klo 11.30. 
Aika reipasta toimintaa vai mitä?, toteaa Pulk-
kinen. 

Näin nopea toiminta ei olisi mahdollista ilman 
Nälkäpäivää. Kun Punaisen Ristin keräys- 
koneisto kerran vuodessa öljytään ja huolle-
taan, pysyy se toimintakunnossa myös yllättä-
vissä tilanteissa.

Valmiudessa on pohjimmiltaan kyse kyvystä 
toimia. – Kyky muodostuu siitä, että meillä on 
koulutettuja ihmisiä, jotka osaavat tehtävän-
sä ja jotka saamme nopeasti liikkeelle. Meidän 
pitää rakentaa omaa valmiuttamme riippu-
matta siitä, onko tavoitteena vastata viran-
omaisen antamiin tehtäviin vai turvata oman 
toiminnan jatkuvuutta Nälkäpäivän avulla, 
Pulkkinen sanoo.  

Tehtävät kannattaa käydä läpi
ennen Nälkäpäivää

Nälkäpäivä on hyvä mahdollisuus kehittää Pu-
naisen Ristin valmiutta järjestönä. Jokaisessa 
osastossa kannattaa ennen Nälkäpäivää käy-
dä läpi tehtävien määrittely, vastuuhenkilöi-
den nimeäminen, ryhmien kokoaminen ja kou-
luttaminen, taktinen suunnittelu sekä toiminta 
ja toiminnan aikainen huolto. Jokaisen osaston 
kannattaa toisin sanoen laatia keräyssuun- 
nitelma. 

Nepalin kaltaiset hätäapukeräykset testaavat 
valmiutta. Pyyntö keräyksen aloittamisesta tu-
lee nopeasti, ja tavoitteena on reagoida siihen 
mahdollisimman nopeasti. Suurin kompastus-
kivi on tavoitettavuus. Kuinka saamme kiinni 
juuri ne vapaaehtoiset, jotka saavat homman 
rullaamaan. Onhan kaikkien avainvapaaehtois-
ten yhteystiedot toimitettu piiriin tallennetta-
vaksi? Onhan aiempien lipaskerääjien tiedot 
toimitettu piiriin tallennettavaksi, jotta heille 
voidaan lähettää keräyskutsu? Onhan Punai-
sen Ristin tapahtumakalenteriin syötetty tie-
to siitä, miten kerääjäksi voi tulla juuri teidän 
paikkakunnallanne? Ja ennen kaikkea – ovat-
han keräysvälineet varmasti kunnossa? 

Kaikkea tätä harjoittelemme taas syyskuussa, 
kun 35. Nälkäpäivä koittaa.

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015
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Muutama vinkki,
miten tilanteeseen voi varautua:

• Ilmoita keräyksestä etukäteen ja 
 pyydä varaamaan käteistä.

• Tilaa verkkokaupasta katastrofirahas-
 ton pikkuesitteitä ja anna sellainen 
 kaikille, joilla ei ole käteistä. Esittees
 tä löytyvät kaikki lahjoitustavat lah
 joituspuhelimesta tilinumeroon, sekä 
 Mobile Pay –lahjoitusnumeroon.

• Pohdi, olisiko iZettle-kortinlukija 
 osastossanne tarpeellinen. Ainakin 
 keräyspisteessä voisi olla yksi iZettle, 
 jolla korttilahjoitukset hoituvat käte-
 västi. 

• Järjestä myyjäiset. Silloin ihmiset usein 
 hoksaavat varautua käteisellä. 

• Kerää pankkiautomaatin lähellä, jos 
 mahdollista.

Anteeksi, mutta minulla ei ole yhtään käteistä...
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Pikkuruinen Hiittisten osasto tekee joka vuo-
si hyvän keräystuloksen jakamalla lahjoitus-
pyyntökirjeitä postilaatikoihin.
 
Tänä vuonna olemmekin tehneet valmiin kir-
jepohjan, johon tarvitsee vain lisätä osaston 
nimi allekirjoitukseksi sekä osaston Nälkäpäi-
vä-viite, jolloin kaikki lahjoitukset ohjautuvat 
suoraan osaston Nälkäpäivä-tulokseen.

Kirjeiden jakaminen on hyvä tapa osallistua 
myös lipaskeräämistä vieroksuville. Tulostami-
seen kannattaa pyytää apua vaikkapa paikalli-
selta yritykseltä.

Kirjepohja löytyy Rednetistä: Tieto ja taito –> 
Nälkäpäivä –> Keräyksen järjestäminen –> 
Lahjoittaminen ilman käteistä

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

Jakakaa lahjoituspyyntökirjeitä 
postiluukkuihin

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Jokainen lipaskerääjä on kuullut tämän 
pahoittelun useammin kuin kerran.

iZettle-kortinlukijan avulla korttilahjoitukset hoituvat näp-
pärästi. Kortinlukijan lisäksi tarvitaan kännykkä tai tablet-
titietokone, jossa on nettiyhteys. 

iZettle on helppo käyttää

iZettle-kortinlukija ja sovellus on helppo tapa 
vastaanottaa korttimaksuja. Kortinlukija tarvit-
see kaverikseen vain yhteensopivan kännykän 
tai tablettitietokoneen, jossa on nettiyhteys ja 
iZettle-sovellus ladattuna.

Ehdit vielä hyvin hankkia iZettle lukulaitteen 
Nälkäpäivä-keräystä varten ja/tai avata osas-
tollesi oman iZettle-tilin. Omaa tiliä voi käyt-
tää korttimaksujen vastaanottoon myös osas- 
ton tapahtumissa tai vaikkapa joulumyyjäisissä.

Tilin avaamisesta ei koidu mitään kustannuk-
sia. Maksupalkkio 1,75 % peritään ainoastaan 
toteutuneista maksuista.

Käy tutustumassa palveluun www.izettle.fi tai 
ota yhteyttä ja saat ohjeet käyttöönottoa varten:  

Varainhankinnan koordinaattori 
Tiina Kirves, 020 701 2216,
tiina.kirves@punainenristi.fi 
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NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Koulut mukaan – tuotto nousuun! 

Jos osastosi alueella on niin monta koulua, 
ettet ehdi ottaa jokaiseen yhteyttä, kannat-
taa ainakin yksi alakoulu hoitaa hyvin. Hert-
toniemen osasto Helsingissä tekee yh-
teistyötä kahden koulun kanssa. Osaston 
keräysjohtajan Kalle Valkaman mukaan hom-
ma sujuu omalla painollaan ensimmäisen ker-
ran jälkeen. 

Osasto on kouluihin ensimmäisen kerran
yhteydessä toukokuun lopulla. Elokuussa so-
vitaan yksityiskohdista vastaavan opettajan 
kanssa. Oppilaat voivat kerätä ryhmissä tai 
esimerkiksi pareittain. 

– Kuljetamme lippaat ja liivit aamulla kouluille 
ja haemme ne iltapäivällä pois. Jos keräys on 
jatkunut toisenkin päivän, lippaat on jätetty 
yöksi lukkojen taakse, Valkama kertoo.
 
Keräykseen satsaaminen on kannattanut. 
Herttoniemen osaston keräystulos on puoli-
toistakertaistunut.

Ohjeet Apupossun askarteluun löytyvät
Rednetistä: Tieto ja taito –> Nälkäpäivä –> 
Nälkäpäivä kouluissa 

”Askartelimme apupossut 
esikoululaisten ryhmässä. 
Lapset osallistuivat innolla ja 
ohjeita oli helppo noudattaa.”

Koulut ovat Nälkäpäivän suuri mahdollisuus. Koulukeräyksen tuotto on monilla
paikkakunnilla yli 25 prosenttia koko keräystuotosta. Turunmaan piirin osastot keräävät 
jopa 45 prosenttia Nälkäpäivä-tuloksestaan koulujen kautta. Turunmaalla sanotaankin,
ettei peruskoulusta pääse läpi tutustumatta Punaiseen Ristiin ja Nälkäpäivään.

Eija Niemi ja Sirkku Latvala,
Kotirannan päiväkoti, Haarajoki

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, 020 701 2274
eeva.arrajoki@punainenristi.fi
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Koulut voivat osallistua Nälkäpäivään monin tavoin.  
Espoon kansainvälisen koulun oppilaat kävelivät rahaa 
keräykseen: vanhemmat sponsoroivat lapsiaan valitsemal-
laan summalla per kilometri.

Apupossu auttaa keräyksessä 

Kouluja voi innostaa mukaan myös ehdotta- 
malla opettajille, että alakoululaiset askarte-
levat tyhjistä maitopurkeista värikkäät ”apu-
possut”. Niihin lasten on hauska kerätä lahjoi-
tuksia kotijoukoilta. Koulut voivat tilata helpot 
ohjeet askarteluun verkkokaupasta elokuun 
alussa.
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Leipää Nälkäpäivänä? 

Jos osasto halua myydä Nälkäpäivänä leipää, 
niin tänäkin vuonna nälkäpäiväleipää voi tilata 
piirin kautta. Tarjolla on viime vuosina her-
kulliseksi todettu Salosen Leipomon Patikka-
varras-leipä. Leivän myyntihinta Nälkäpäivän 
tapahtumissa on 2 €/kpl, josta lahjoitus ka-
tastrofirahastoon on 1,23 €/leipä eli 62,5 %. 

Piirin kautta tilattavan nälkäpäiväleivän tilauk-
set tulee tehdä viimeistään 4.9.2015 mennes-
sä piiriin Sirpalle 
(sirpa.lehtimaki@
punainenristi.fi). 
Nälkäpäiväleivän 
tilauslomake on 
lähetetty osas-
tojen keräysjoh-
tajille.

Jos haluatte 
tehdä Nälkä-
päivän osal-
ta yhteistyötä 
esim. paikallisen 
leipomon kans-
sa, muistattehan 
että lahjoituksen 
osuus katastro-
firahastoon tulee olla vähintään 50 % leivän 
ulosmyyntihinnasta. 

Mitä osastossa tapahtuu Nälkäpäivänä?

Nälkäpäivä kirjattu keskustoimiston toimesta 
kaikkien osastojen RedNet-sivulle. Käyttehän 
täydentämässä tietoja oman osastonne osalta 
sitä mukaa kun osastonne tapahtuman tiedot 
päivittyvät.  
 
Kiitos että toimitatte tiedot myös piiritoi-
mistoon Sirpalle viimeistään keskiviikkona 
9.9.2015 (sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi). 
Tarvittavat tiedot ovat: keräyksen/tapahtuman 
ajankohta (pvm ja klo), paikka sekä yhteys-
henkilö.  
 
Nämä tiedot kootaan kaikkien osastojen osal-
ta yhteen ja toimitetaan Varsinais-Suomen 
alueen tiedotusvälineille juuri ennen Nälkäpäi-
vä-keräystä.    

Tunnelmia ja tietoa keräyksen aikana

Nälkäpäiväkeräyksen aikana piiristä ollaan jäl-
leen yhteydessä osastoihin ja kysytään tietoja 
keräyksen etenemisestä. 

Mahdollisuuksien mukaan piirin toimihenkilöt 
vierailevat osastojen keräystapahtumissa Näl-
käpäivän aikaan, mutta jos tämä ei ole onnis-
tu, niin yhteydenpito toimii yhtä hyvin myös 
puhelimitse.

Keräyksen jälki-
työt

Nälkäpäivän 
jälkeen on hyvä 
hoitaa tarvit-
tavat jälkityöt 
mahdollisimman 
pian, ja kirjata 
samalla myös 
tarvittavat muu-
tokset keräys-
suunnitelmaan.  
 
Keräysvarat tili-
tetään suoraan 
katastrofirahas-
toon osaston 

nälkäpäiväviitteellä 30.9.2015 mennessä. 

Mikäli keräyksen tilityksissä on jotakin kysyt-
tävää, otattehan yhteyttä piiritoimistoon.

Käy tutustumassa myös RedNetin Nälkäpäivä-
sivuihin! Jos haluat nähdä kaikki keräykseen 
liittyvät materiaalit, ohjeet ja lomakkeet, sinun 
tulee kirjautua RedNetiin ja liittyä siellä Nälkä-
päivä-ryhmään. 

Oikein upeaa keräystä ja  
yhdessä tekemisen meininkiä Nälkäpäivänä!

Sirpa Lehtimäki

sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

020 701 2406 / 040 5421421

Varsinaissuomalaisia muistutuksia Nälkäpäivänä

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015
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Olen maaliskuussa aloittanut työt Punaisen 
Ristin ensiapukouluttajana. Olen äitiysloman 
sijaisena ja tätä varten sain vuoden virkava-
pauden sairaanhoitajan toimestani.  

Siirtyminen SPR:n palvelukseen sujui melko 
vauhdikkaasti, mutta päivääkään en ole katu-
nut hyppäämistäni ihan uuteen maailmaan.  
 

Uusi kasvo piiritoimistolla 

Ensiapukouluttaja Miia Rosenqvist 
 

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja sekä 
koulutettu hieroja/urheiluhieroja. 20-vuotisen 
sairaanhoitajaurani aikana olen ehtinyt hoitaa 
keskosia, vanhuksia ja kaikkia ikäryhmiä siltä 
väliltä. Pitkään olen ollut työssä myös lääkärin 
vastaanotolla ja päivystyksessä. 
 
Olen syntynyt Etelä-Pohjanmaalla ja monen 
mutkan kautta päätynyt ensin opiskelemaan 
Turkuun ja myöhemmin asumaan Maskuun. 
Vaikka olen yli 20 vuotta asunut Varsinais-
Suomessa niin sydän on aina Pohjanmaalla.  
 
Perheeseeni kuuluvat aviomies sekä kolme 
lasta - Iida, Oliver ja Emil. Vapaa-aikaani on 
aina kuulunut liikunta. Hiihto on lajeista rak-
kain. Tällä hetkellä suurin osa vapaa-ajastani 
menee lasten urheiluharrastusten sekä omien 
hieronta-asiakkaiden parissa.  
 
Omat akkuni lataan lenkkeilemällä metsässä 
luontoa ihaillen ja luonnon ääniä kuunnellen. 
 
Koulutusterveisin! 
Miia  

Kultainen ansiomitali: 
Hammarberg Soile, Halikko 
Honkainmaa Anne, SPR Varsinais-Suomen piiri            
Lajunen Leena, Kaarina 
Mentunen Terttu, Halikko 
Suomi Leena, Halikko 
Tausa Asko, Koski 
Varpula Antti, Halikko 
 
Hopeinen ansiomitali: 
Merja Eloranta, Lemu 

Ansiomitaleita varsinais-suomalaisille vapaaehtoisille    

Tasavallan presidentti on myöntänyt Varsinais-Suomen alueelle yhteensä 17 ansiomitalia. 
Lämpimät onnittelut kaikille mitalinsaajille!

Pronssinen ansiomitali: 
Heikkilä Sirpa, Kustavi 
Hyvärinen Arja, Nousiainen 
Jokiniemi Jussi, Salo 
Järvinen Marja-Liisa, Loimaa 
Kepsu Pirjo, Turku 
Kreivilä Anniina, Nousiainen 
Laine Virpi, Nousiainen 
Peltoniemi Aini, Turku 
Pelttari Airi, Salo

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pi-
dettiin lauantaina 18.4.2015 Turussa. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi SPR Turun osaston 
puheenjohtaja Pekka Paatero ja sihteerinä Sir-
pa Lehtimäki. Vuosikokouksessa hyväksyttiin 
vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 
sekä vuoden 2015 työsuunnitelma ja talous-
arvio.

Vuosikokouksen henkilövalinnat 
 
Piirin hallitus

 
Piirin hallituksen puheenjohtajana valittiin 
jatkamaan Markku Suokas (Turun osasto) ja 
uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Johanna 
Arvo (Piikkiön osasto).  
 
Piirin hallituksen jäseniksi valittiin tulevalle 
kaksivuotiskaudelle seuraavat henkilöt:  
- Ela Arasola (Vampulan osasto)   
- Lasse Heino (Nousiaisten osasto, uusi) 
- Hannele Kontsas-Vähäsilta (Ruissalon osas-
to, uusi) 
- Matti Rasila (Salon osasto) 
- Marja-Helena Salmio (Kaarinan osasto)   
- Outi Vesterinen (Aurajoen osasto, uusi)  
 
Piirin hallituksen jäsenistä eivät olleet erovuo-
roisia  seuraavat henkilöt:  
- Marianne Holmström (Turun osasto) 
- Elina Männistö (Uudenkaupungin osasto)  
- Pekka Paatero (Turun osasto) 
- Matti Rasila (Salon osasto)  
- Juhani Suomi (Perttelin osasto)

Vaalitoimikunta 
 
Ilse Reinholdt (Ruissalon osasto), pj 
Heikki Mäki (Loimaan osasto), vpj 
Olli Forssén (Salon osasto) 
Stiina Ratsula (Piikkiön osasto) 
Mikko Tammelin (Loimaan osasto) 
Kari Varjonen (Turun osasto) 
Sakari Kaasinen (Mietoisten osasto)

Piirin vuosikokouksen 
päätöksiä

Piirin hallitus on kokouksessaan 21.5.2015 
päättänyt mm.

- että Vahdon ja Ruskon osastojen esityksestä 
osastot yhdistyvät 1.7.2015 alkaen. Yhdisty-
neen osaston nimeksi tulee Suomen Punainen 
Risti Vahto-Ruskon osasto (SPR Vahto-Rusko)

- että Maarian ja Paattisten osastojen esi-
tyksestä osastot yhdistyvät 1.7.2015 alkaen. 
Yhdistyneen osaston nimeksi tulee Suomen 
Punainen Risti Maaria-Paattinen (SPR Maaria-
Paattinen)

- piirin hallituksen jäsenten ja toimihenkilöi-
den kummialueet ovat seuraavat:

     o Juhani Suomi, Salon alue  
 (piiritstosta kummina Tommi Virtanen) 
     o Elina Männistö, Vakka-Suomen alue  
 (Jaana Paasonen) 
     o Ela Arasola, Turun alue  
 (Tuija Hongisto) 
     o Outi Vesterinen, itäinen alue  
 (Sirpa Lehtimäki) 
     o Lasse Heino, Loimaan alue  
 (Anne Vähätalo) 
     o Hannele Kontsas-Vähäsilta, läntinen alue  
 (Minna Rautanen)

Piirin hallituksen päätöksiä

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Valtakunnallisestikin merkittävä pilottikokeilu kah-
den vapaaehtoisorganisaation voimien yhdistämi-
sestä merialueella suoritettavan sopimuspohjaisen 
hälytysensivastetoiminnan muodossa kesällä 2014 
toimi niin hyvin, että toimintaa päätettiin jatkaa sa-
manlaisella konseptilla myös kaudella 2015.   
 
Turun meripelastusyhdistyksen valmiusvastaava-
na jälkikäteen kulunutta kautta tarkastellessani on 
erittäin suuri ilo todeta, että kun EVS 561 ABSO 
nostettiin välittömään lähtövalmiuteen koleana 
juhannusviikon keskiviikkona 17.6.2015, jatkui 
päivystyskausi välittömässä valmiudessa täysin 
keskeytyksettä suunnitelmien mukaisesti sunnun-
taihin 2.8.2015 asti. Näin suuri ponnistus puhtaasti 
vapaaehtoisvoimin on erittäin ihailtava saavutus. 
 
Haluankin esittää erittäin lämpimät kiitokset koko 
sille suurelle joukolle joka omalla työpanoksellaan, 
osaamisellaan sekä yhteistyöllään on mahdollista-
nut operoinnin merellä. 
 
Mitä kaikkea sitten mahtui kesäkauteen 2015?  
 
Vaikka kesä 2015 tullaan muistamaan historiankir-
joissa koleana ja sateisena, ei kehnoilla kesäsäillä 
ollut silti suurta vaikutusta yksikön tehtävämää-
riin. 17.6.2015–2.8.2015 välisenä aikana p/v ABSO 
suoritti yhteensä 42 tehtävää, joista 19 oli hätäkes-
kuksen hälyttämiä ensivastetehtäviä.  
 
Ensivastetehtävät kestivät ajomatkoineen keski-
määrin hieman yli 2 tuntia, lähtöviiveen keskiar-
von ollessa vain reilut 4 minuuttia. Hieno saavutus 
sekin. Vertailun vuoksi mainittakoon, että helleke-
sänä 2014 yksikkö suoritti 40 tehtävää, joista 21 oli 
ensivastetehtäviä.  
 
Kuluneena kesänä suoritettuihin tehtäviin mahtui 

Caritas-ensivastetoiminta pelastusvene ABSOlla 

oikeastaan lähes kaikkea mitä voi meripelastusyk-
sikön eteen tulla, aina leppoisista hinaustehtävistä 
vaativiin ensivastetehtäviin, joissa myös ihmis-
elämän surulliset puolet näyttäytyvät aluksella 
toimivalle miehistölle. Ammattitaitoisen miehistön 
ansiosta kaikista näistä selvittiin esimerkillisesti, ja 
palaute niin vastuuviranomaisilta kuin asiakkailtakin 
on ollut positiivista. 
 
Toimin myös itse aluksella päivystävänä päällikkö-
nä, ja voin omasta puolestani sanoa että on suuri 
ilo toimia osaavan miehistön kanssa.  
 
On ihailtavaa huomata miten yhteistyö aluksella 
operoitaessa toimii miehistön taustaan katsomatta. 
Siinä missä ensivastepäivystäjä sisämaasta huo-
lehtii hinausköyden oikeasta kiinnityksestä saattaa 
pitkän linjan meripelastaja avustaa hoitotoimenpi-
teissä ensivastetehtävällä.  

 
Mielestäni hyvän meripelastusyksi-
kön suurimpia vahvuuksia ovat am-
mattitaitoisuus ja monipuoli-suus. 
Ilolla voin sanoa että p/v ABSO:lla 
nämä kaksi ominaisuutta ovat hyvin 
vahvasti läsnä. 
 
”HÄKE, Ensihoito Varsinais-Suomi 
561, tehtävä vastaanotettu ja ol-
laan matkalla, ETA…”

Markus Takala 
p/v ABSO, Päivystävä päällikkö 
Turun meripelastusyhdistys ry  

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Kahden sinänsä erilaisen auttamismuodon 
- pääsääntöisesti teknisen ja ”karskin” meri-
pelastustoiminnan ja toisaalta empaattisen 
ihmislähtöisen ensihoitotoiminnan - hiominen 
yhteiseksi merelliseksi ensivaste-ja pelastus-
toiminnaksi on ollut mielenkiintoinen hanke. 

Hankkeessa kaksi tunnettua ja perinteikästä 
järjestöä, sekä vahvaa järjestö-brändiä, Suo-
men Punainen Risti ja Suomen Meripelastus-
seura, yhdistivät 
omat vapaaeh-
toisauttamistoi-
mintansa onnistu-
neesti yhteiseksi 
Caritas-ensivas-
teeksi.  
 
Järjestöjen näkö-
kulmasta toimin-
nassa on ollut 
haasteita mm. 
toimijajärjestö-
jen näkyvyyden 
tasavertaisuuden 
osalta sekä myös 
omien toimin-
takulttuurien ja 
perinteiden vaikutuksista toiminnassa. Toimin-
ta on myös luonut kummassakin järjestössä 
kehittämishankkeita, joiden vaikutus toivon 
mukaan ulottuu kaikkialle Suomeen. 

Oma haasteensa on ollut myös löytää resurs-
sit, sekä materiaaliset että toimijat, ainutlaa-
tuiseen toimintaan. Vahvasti säännelty kou-
lutustasovaatimus, niin viranomaisilta kuin 
järjestöiltä itseltään, on tuonut paljon uutta 
kouluttautumista, ja toisaalta myös uusia toi-
mijoita varsinkin ensihoitopuolelta mukaan 
toimintaamme. 

Caritas-ensivastetoiminta on vahvasti viran-
omaisvalvonnassa ja rinnan viranomaisten 
kanssa toteutettavaa vapaaehtoistoimintaa. 
Ilman hyvää yhteistyötä ja vuosien aikana 
hankittua luottamusta viranomaisten kanssa 
toiminta olisi jäänyt kokeiluksi. Caritas-ensi-
vastetoiminta on jo vuosia ollut vahva yhteis-
työkumppani terveystoimelle, aluksi kuntien 
terveyskeskusten ja viime vuodet sairaanhoi-

topiirin ensihoitokeskuksen kanssa. Samoin 
hyvä yhteistyö pelastuslaitoksen ja poliisin 
kanssa on toiminnan edellytys, ja kun merellä 
ollaan niin kummankin järjestön vahva tunte-
mus ja kokemuksen kautta ansaittu luottamus 
Länsi-Suomen merivartioston taholta on mah-
dollistanut yhdeltä alukselta käsin toteutetun 
meripelastus- ja ensivastetoiminnan. Viiden-
tenä tärkeänä viranomaisyhteistyötasona on 
ollut Turun Hätäkeskus ja osaltaan Merivar-
tioston Meripelastusjohtokeskus.  

 
Caritas-ensi-
vasteen käyttö 
ja toiminnasta 
saatu palaute 
kertoo yhteis-
työn vahvuu-
desta. Palaute ja 
tilastot kertovat 
myös, että toi-
mintaa tarvitaan. 
Hälytysmäärät 
pelkästään en-
sivasteessa ovat 
ns. pikkukau-
punki-luokkaa.

Caritas-ensivaste toimii VSSHP:n ensihoito-
keskuksen sopimusensivasteyksikkönä ja sen 
mukaan saa käyttökulukorvausta sairaanhoi-
topiiriltä toteutetuista ensivastetehtävistä.
Tästä huolimatta toiminta ei olisi mahdollista 
ilman toimintamme tärkeyteen uskovia yh-
teistyökumppaneita: Tätä kesää ei olisi voitu 
toteuttaa ilman Terveystalo Oy:n ja Boskalis 
Terramaren Oy:n tukea. Toivottavasti yhteis-
työmme jatkuu myös tulevina vuosina.

Ilman Caritas-ensivasteeseen, ensiapuun ja/
tai meripelastustoimintaan aikaansa antavia 
vapaaehtoisia toimintaa ei olisi. Kiitos teille 
kaikille, niin täältä Varsinais-Suomesta kuin 
muualta Suomesta tulevat vapaaehtoiset!

Tommi Virtanen

Kuvat: Elina Lavonen

Uudenlainen vapaaehtoisyhteistyö toimii 
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Ensihuoltokurssi Turussa
 
Ensihuoltokurssi järjestetään 

- perjantaina 2. 10. klo 18 - 21 ja  
- lauantaina 3.10. klo 9 - 18 Turussa.

 
Kurssi on tarkoitettu kaikille Vapepa-järjes-
töille ja ensihuollosta kiinnostuneille. Kurssin-
johtajana toimii ensihuollon valmiuskouluttaja 
Anne Liimatainen yhdessä muiden valmius-
kouluttajien kanssa.

 
Kurssista ei peritä kurssimaksua, jokainen vas-
taa matkakuluista itse. Kurssille voidaan ottaa 
enintään 20 koulutettavaa.  
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 24.9. mennessä 
osoitteella: vapepa.salo@gmail.com

 
 

Mitä ensihuolto on? 

Ensihuolto on organisoitua vapaaehtoistoimin-
taa, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille apua ja 
tukea erilaisissa äkillisissä onnettomuus- ja erityis-
tilanteissa. Ensihuolto pyrkii huolehtimaan ihmis-
ten perustarpeista ja tukee heidän selviytymistään 
tapahtuman jälkeen. 
 

Ensihuoltoon kuuluu mm. hätämajoituksessa avus-
tamista, vaatettamista tai muuta välttämätöntä 
aineellista apua onnettomuuden jälkeen, ruoka-
huollon järjestämistä tai siinä tukemista, sekä myös 
ensiapua tai terveydentilaan liittyvien tarpeiden 
selvittämistä laajoissa onnettomuus- tai häiriötilan-
teissa.  

Lisäksi ensihuoltoon voi kuulua onnettomuuden 
uhreille neuvontaa ja käytännön apua, ja lähes joka 
kerta vähintään läsnäoloa ja henkistä tukea.  

Laajoissa onnettomuuksissa tai häiriötilanteissa 
ensihuoltoon voi sisältyä myös esimerkiksi viran-
omaisten apuna tehtävää henkilöiden kirjaamista ja 
lähes kaikissa laajemmissa tilanteissa tapahtumien 
kirjaamista osana ns. tilannekuvan keräämistä vaik-
kapa etsintä- tms. tapahtumassa.  
 
Apuun voi sisältyä myös Punaisen Ristin katastrofi-
rahaston käyttö Punaisen Ristin osaston toiminta-
na. 

Ensihuolto on siis monipuolista ja moninaista toi-
mintaa, jossa riittää kaikille tehtävää. Yhä useam-
min viranomaiset kaipaavatkin vapaaehtoisilta apua 
tehtäviin, jotka voi sisällyttää ensihuoltotermin alle. 
Ensihuolto siis tukee ja täydentää viranomaisten 
toimintaa onnettomuuksissa tai esimerkiksi laaja-
mittaisten sähkökatkojen tapaisissa häiriötilanteis-
sa. 
 

Tervetuloa koulutukseen!

Ensihuoltokoulutusta on niukasti järjestetty Varsi-
nais-Suomen alueella, mutta tarvetta ko. tehtäviin 
osallistumisiin on useasti vuoden aikana. Näitä 
tehtäviä on toteutettu suurimmissa tulipaloissa ja 
harjoiteltu esimerkiksi Sydäntalvi-harjoituksessa. 

 
Ensihuollollisia taitoja tarvitaan vaikkapa silloin, mi-
käli tulee tarve varautua laajempaan turvapaikan-
hakijoiden maahantuloon.

Lisätietoja: 

Tommi Virtanen

tommi.virtanen@punainenristi.fi

020 701 2405 / 0400 127152

Ensihuoltoasiaa

Evakuointipaikalla toimi-
minen
Evakuointipaikalla toimiminen -kou-
lutusilta järjestetään 22.9. Klo 17.30 
Turussa. Illassa perehdytään käytän-
nön tehtäviin evakuointipaikalla tai 
evakuointikeskuksessa viranomais-
ten apuna.  
 
Ilmoittautuminen ja lisätietoa:  
www.lyyti.in/evakuointipaikka_2015

 
 

Ensihuoltoharjoitus Sauvossa
Osana Ensiapuryhmien leiriä järjes-
tetään Sauvon Ahtelassa Evakuoin-
tiharjoitus sunnuntaina 25.10. klo 
11.00 – 14.00.  
 
Lisätietoja saa Evakuointipaikka –
illassa 22.9.

Asiaan liittyen järjestetään myös:

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Valmiuskouluttajailta

Valmiuskouluttajien maakunnallinen 
koulutus- ja kehitysilta pidetään 14.9. 
Turussa.

Ilta on tarkoitettu kaikille Varsinais-
Suomessa valmiuskouluttajina toimiville 
(VAK-pätevyys voimassa). Lisätietoja 
resurssikouluttaja Risto Paukku /  
paukkris@gmail.com.  
Ohjelma valmistuu ja jaetaan syyskuun 
alussa.  
 
Ilmoittautumiset 7.9. mennessä: tommi.
virtanen@punainenristi.fi 

 
 
Valmiuskouluttajien täydennys

Valmiuskouluttajien valtakunnallinen 
täydennyskoulutusviikonloppu järjeste-
tään 30.10.-1.11. Nynäsissä Heinolas-
sa. Kouluttajan tulee osallistua kerran 
kolmessa vuodessa täydennyskoulu-
tukseen, jotta kouluttajaoikeus säilyy.  
 
Lisätietoja tulossa www.vapepa.fi .

 

Öljyntorjunta

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyn-
torjuntaan –hankkeen osana järjeste-
tään sunnuntaina 4.10. Turun AMK:n 
tiloissa Lemminkäisenkadulla ”Pereh-
dytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuu-
teen” –koulutuspäivä.  
 
Koulutuspäivä on samansisältöinen 
kuin keväällä järjestetty.  
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
www.spek.fi/oljyntorjunta 

Koulutuspäivä järjestetään lauantaina 
7.11.2015 samassa paikassa ruotsin-
kielisenä.

Syksyn valmiusillat
 
 
Vuoden 2015 tavoitteena on laittaa kaikkien 
osastojen valmiussuunnitelmat ajantasalle. 
Samoin SPR Katastrofirahaston avun käyttämi-
nen ns. kotimaan avun tilanteissa sai keväällä 
uudet ohjeet. 

Uusia ohjeita kotimaan apuun ja valmiussuun-
nittelua käsitellään syksyllä neljässä saman-
sisältöisessä valmiusillassa (sisältö on myös 
sama kuin keväällä järjestetyissä illoissa). 
Osasto voi osallistua sopivaksi katsomaansa 
tilaisuuteen. 

 
lmoittautuminen osoitteessa

www.lyyti.in/valmiusillat viimeistään viikkoa 
ennen kutakin tilaisuutta.  

Valmiusiltojen aikataulu

 
15.10. klo 17.30 – 20.00  
valmiusilta Mynämäellä,  
ilmoittautuminen 8.10. mennessä!

 
20.10. klo 17.30 – 20.00  
valmiusilta Halikossa,  
ilmoittautuminen 14.10. mennessä!

 
28.10. klo 17.30 – 20.00  
valmiusilta Turussa,  
ilmoittautuminen 21.10. mennessä!

 
29.10. klo 17.30 – 20.00  
valmiusilta Loimaalla,  
ilmoittautuminen 22.10. mennessä!

 
Tarkempi paikka ilmoitetaan ilmoittautumislin-
kissä: www.lyyti.in/valmiusillat_syksy2015

Lisätietoja: 

Tommi Virtanen

tommi.virtanen@punainenristi.fi

020 701 2405 / 0400 127152

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Punaisen Ristin Turun osaston toimitiloissa 
Turun keskustassa, Maariankadun ja Kauppias-
kadun kulmassa, iloitaan monestakin syystä. 
Turun osasto valittiin Varsinais-Suomen piirin 
vuoden 2014 osastoksi ja osaston jäsenmäärä 
on pitkästä aikaa ylittänyt 2000 rajapyykin. 

Turun osasto tunnetaan erityisesti hyvin mo-
nipuolisesta ystävätoiminnasta ja mittavasta 
ensiaputoiminnasta. Uusia toimintamuoto-
ja käynnistetään kuitenkin vapaaehtoisten 
toiveiden ja innostuksen mukaan jatkuvas-
ti. Osaston puheenjohtaja Pekka Paatero on 
syystäkin tyytyväinen ja kehuu osastonsa 
vapaaehtoisia.

- Turun osastossa on idearikasta porukkaa, 
joka ryhtyy myös sanoista tekoihin. Toiminta 
on monipuolistunut viimeisen vuoden si-
sään nuorisolle suunnatusta toiminnasta aina 
omaishoidon tukeen, kertoo Paatero ylpeänä.

Osaston organisaatioon on tehty rakenteelli-
sia muutoksia tänä vuonna. Puheenjohtajan 
tavoitteena on ollut purkaa esteitä itse teke-
misen tieltä, erottaa strateginen ja toiminnalli-
nen tekeminen. 

- Turha byrokratia pois ja rakenne sellaiseksi, 
että vapaaehtoiset saavat tehdä sitä mitä ha-
luavat eli auttaa ihmisiä, linjaa Pekka Paatero.

Turun osastossa on  
poikkeuksellisen laajaa ea-toiminta 

Paikallisella tasolla turkulaiset ovat vuosikym-
menten aikana voineet turvallisin mielin naut-
tia erilaisista yleisötapahtumista, joissa Turun 
osaston aktiiviset ensiapupäivystäjät ovat 
huolehtineet yleisön kolhuista ja haavereista.  
 
Kesäisin suurin koitos on Ruisrock, jonka en-
siapualue vastaa jo pientä kenttäsairaalaa. 
Ruisrockin ensiapupäivystys on erinomainen 
esimerkki osastojen välisestä yhteistyöstä 
ja vapaaehtoisia päivystäjiä tuleekin ympäri 
Suomea Ruissaloon huolehtimaan festivaali-
yleisöstä. Turun osastosta osallistutaan myös 
aktiivisesti ea-kilpailuihin.

Ystävyyttä ja yhteistyötä 
 
Kolmannen sektorin osuus vanhustyössä 
lisääntyy jatkuvasti ja Turun osaston ystävä-
toiminnassa onkin tehty vuosia yhteistyö-
tä Turun kaupungin kanssa. Kotona asuvan 
vanhuksen saattoapuna lääkäriin, apteekkiin 
tai vaikka virastoon asioimaan on usein Turun 
osaston vapaaehtoinen. Noin sadalla yksinäi-
sellä turkulaisella on henkilökohtainen ystävä 
Turun osastosta. Valitettavasti vapaaehtoisia 
ei kuitenkaan riitä kaikille halukkaille ja jonos-
sa omaa ystävää odottaa noin kesän jälkeen 
30 vanhusta.  
 
Turun osasto tarjoaa vapaaehtoisilleen mon-
ta vaihtoehtoa löytää juuri se itselle sopiva 
tapa auttaa. Jos sitoutuminen henkilökohtai-
seen ystävään ei tunnu omalta jutulta, aina 
voi käydä vaikkapa ulkoiluttamassa vanhuksia 
vanhainkodeissa tai lähteä kulttuuriystävänä 
kaveriksi taidenäyttelyyn tai teatteriin.  
 
Yhteistyössä kaupungin hyvinvointitoimialan 
kanssa on vajaa pari vuotta pyörinyt soitto-
rinki, jossa yksinäisille vanhuksille soitellaan 
puhelimitse. Myös terveyspisteessä tarvitaan 
auttavia käsiä ja kuuntelevia korvia. Muutaman 
vuoden ajan ystävätoiminta on pyörittänyt 
aktiivisille eläkeläisille tarkoitettua liikuntaan 
ja hyvinvointiin tukevaa kerhoa, jossa yhdessä 
tutustutaan muun muassa erilaisiin urheilu-
lajeihin, terveelliseen ravintoon ja henkiseen 
hyvinvointiin. Omaishoidon tukitoiminta on 
puolestaan aivan uutta toimintaa Turun osas-
tossa.  
 
- Aktiivisuus on niin suurta, että vapaaehtois-
ten jaksamiseen täytyy kiinnittää erityistä 
huomioita. Auttamishalu on kova, mutta myös 
itseään tulee auttaa ja muistaa huolehtia 
omista tarpeista, muistuttaa osaston puheen-
johtaja Pekka Paatero. 
 
Osastossa on myös selvä tarve tehdä yh-
teistyötä muiden samalla sektorilla toimivien 
tahojen kanssa. Erityisesti vanhustyössä on 
tärkeää yhdistää voimavaroja, jolloin myös 
estetään päällekkäisyys eri toimijoiden kans-
sa ja mahdollisimman suuri määrä yksin eläviä 
vanhuksia saa apua ja tukea elämäänsä.

Yhteistyötä tehdään myös koko Turun kaupun-

SPR Turun osasto turkulaisten tukena ja turvana

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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gin turvallisuuden edistämiseksi. Turun osasto 
on tekemässä Suomen Punaisen Ristin histo-
riaa kokoamalla yhteen kaikkien Turun alueen 
osastojen valmiussuunnitelmat yhdeksi koko-
naisuudeksi, jolla varmistetaan mittava vapaa-
ehtoisten joukko antamaan apunsa, kun tarve 
tulee. Mukana ovat myös Turun ruotsinkieliset 
vapaaehtoiset.

 
Nuoret takaavat jatkuvuuden

 
Punaisen Ristin toiminta on luonnollisesti 
suunnattu kaiken ikäisille, mutta Turun osasto 
on jo useamman vuoden ajan yrittänyt saada 
herätettyä henkiin erityisesti nuorten omaa 
ryhmää. Tänä vuonna nuorten ja nuorten ai-
kuisten ryhmä on vihdoin aloittanut aktiivisen 
toiminnan, johon kuuluu muun muassa Narik-

ka-tempaukset. Nuorisotoiminnan laajenemi-
sesta puheenjohtaja Pekka Paatero on erityi-
sen mielissään.

-Punaisessa Ristissä täytyy olla uusia tekijöitä 
kasvamassa, muuten keski-ikä nousee ja teki-
jät loppuvat, toteaa Paatero.

Nuorekkuus ja ajassa eläminen näkyvät myös 
viestinnässä, sillä osaston toimintaa voi seu-
rata muun muassa sosiaalisen median eri 
sovelluksissa aina facebookista instagramiin ja 
twitteriin.

Marianne Holmström 
Turun osasto

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Kesäleirikuulumisia

Juhannusviikolla Varsinais-Suomen piiri järjesti leirin 7-12-vuotiaille lapsil-
le Mustajärven leirikeskuksessa Loimaan Mellilässä. Leiriläisiä ja ohjaajia 
saapui Mustajärven kuvankauniisiin maisemiin mm. Loimaalta, Aurasta, 
Piikkiöstä, Turusta, Raisiosta ja Maskusta saakka.  
 
Leirin aikana lapset pääsivät tutustumaan Punaisen Ristin toimintaan, 
pelailivat ja leikkivät uusien ystävien kanssa, uivat ja saunovat, oppivat 
ensiapua ja osallistuivat leikkimieliseen kadonneen etsintään metsässä.  
 

Kuvat: Kaisa Koski ja Anne Vähätalo

Ensiapua harjoiteltiin niin yh-
dessä kuin ryhmissä rastira-
dalla. Kuvassa auralainen Eli-
sa paikkailee haavaa otsassa 
(kuva vas). 

Lapset työstivät ryhmissä lei-
rilauluja tuttuihin säveliin…

”Auttaminen on mukavaa, 
ahaa, ahaa, auttaminen on 
mukavaa, ahaa, ahaa. Aut-
taminen on mukavaa, me 
toisiamme täällä autetaan, 
ahaa, ahaa, ahaa…”  
(kuva vas).

Leiriläiset ja ohjaajat pääsivät 
tutustumaan Jorma Koivis-
ton johdolla Vapaaehtoiseen 
pelastuspalveluun kuvien ja 
kertomusten kautta. Leiri hui-
pentui leikkimieliseen etsin-
täharjoitukseen (kuva oik).
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Uimisen ja saunomisen 
jälkeen iltapalaksi nautit-
tiin makkaraa, maissia ja 
muurinpohjalettuja (kuva 
vas).

Leiriläiset muumioivat 
kilpaa Eveliinan, Nikon ja 
Viivin, jotka toimivat leiril-
lä ohjaajina (kuva oik).



20

Esittelyssä yhteistyökumppani 

Turun Osuuskauppa

Asiakkuus- ja  
viestintäpäällikkö  
Jaana Evesti,  
Turun Osuuskauppa

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyö-
kumppanit:

Yhteistyö-
kumppanit:

Tukijat:

Turun Osuuskauppa ja SPR Varsinais-Suomen piiri 
ovat tehneet monipuolista yhteistyötä vuodesta 
2003 lähtien. Turun Osuuskaupan tuki kohdis-
tetaan auttamisvalmiuden parantamiseen SPR 
Varsinais-Suomen piirin alueella. 

Asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Jaana Evesti Tu-
run Osuuskaupasta vastasi kysymyksiin yhteis-
työstä ja kumppanuudesta.

Miksi yrityksenne on päättänyt tukea  
SPR:n toimintaa Varsinais-Suomessa?

Turun Osuuskauppa on vahvasti läsnä niin oman 
toimialueensa yhteiskunnallisessa elämässä kuin 
asiakkaidensa arjessakin. Sen vuoksi meille on 
tärkeää kantaa vastuuta lähiympäristöstämme ja 
olla mukana edistämässä varsinaissuomalaisten 
hyvinvointia ja turvallisuutta. Vastuullisuus on 
yksi arvoistamme ja kuuluu myös olennaisena 
osana osuustoiminnan luonteeseen. 

 
Paikallisen auttamisvalmiuden tukeminen on 
meille tärkeää, sillä näin voimme omalla panok-
sellamme edesauttaa SPR:n Varsinais-Suomen 
piirin vapaaehtoisten tekemää arvokasta työtä. 
 
Mitä yhteistyö Punaisen Ristin kanssa antaa 
yrityksellenne?  

Yhteistyö SPR:n kanssa on ollut erittäin toimi-
vaa. Yhteistyössämme piirin kanssa korostuvat 
vastuullisuus ja paikallisuus. Yhteistyön kautta 

voimme tarjota henkilöstöllemme ja asiakaso-
mistajillemme väylän osallistua oman lähiympä-
ristönsä turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämi-
seen. 

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin paikal-
lisosastoilla on mahdollisuus esimerkiksi esitellä 
toimintaansa ja rekrytoida uusia jäseniä Turun 
Osuuskaupan toimipisteissä. Olemme mukana 
myös Nälkäpäiväkeräyksessä ja Punaisen Ristin 
viikossa ja tarjoamme SPR:n Varsinais-Suomen 
piirille näkyvyyttä omissa medioissamme ja toi-
mipaikoissamme.   

 
Turun Osuuskaupan marketeissa on usean vuo-
den ajan ollut keräyslippaat pullonpalautuskui-
teille. Tällä tavalla olemme aktivoineet asiakkai-
tamme tukemaan SPR:n Varsinais-Suomen piirin 
toimintaa. Asiakkaiden lahjoittamat varat on 
tilitetty lyhentämättöminä edelleen SPR:n Varsi-
nais-Suomen piirin paikallisen toimintavalmiuden 
tukemiseen. 

 
Yhteistyömme on 
lisännyt järjestön 
näkyvyyttä ja tuo-
nut sitä lähemmäksi 
henkilöstömme ja 
asiakasomistajiem-
me arkea.

YRITYSYHTEISTYÖ
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SPR Oripään osasto on pitänyt jo neljänä 
vuonna "mummokahvilaa". Kahvila on ollut 
avoinna keskiviikkoiltapäivisin kesäkuukausien 
ajan palvelutalolla päiväkeskuksessa. 
 
Kokeilumme sai yllättävän innostuneen vas-
taanoton ja siitä tuli aivan "menestys". Kah-
vittelijat ovat olleet pääasiassa kotona asuvia 
ikäihmisiä, mummoja ja pappoja, mutta myös 
palvelutalon asukkaat ovat päässeet nautti-
maan kahvilastamme. Kesän sateetkaan eivät 
ole haitanneet asiakkaitamme. Joka keskiviik-
ko noin 20-30 henkilön iloinen nauru ja pu-
heensorina on täyttänyt päiväkeskuksen salin 
ennen kahvittelua. 
 
Iltapäivämme ohjelmaan on kuulunut kahvi 
sekä tietysti aamulla leivottu uunituore pulla, 
mikä olikin alkuperäinen suunnitelmamme.

Millainen kesä sinulle oli? Minun kesääni kuu-
lui tänä vuonna sopivassa suhteessa lomaa 
ja töitä. Osallistuin erilaisiin kesätapahtumiin. 
Heti kesän alussa oli Laivakoira Axelin puuha-
päivä Turussa. Heinäkuussa Silakrysäys Taivas-
salossa ja SuomiAreena -tapahtuma Porissa. 
Myös Salon kesäpäivillä Ikäkeskus Majakan 
pihapiirissä oli leppoisa tunnelma.  
 
Moni kuuli Terhokerhosta ja Koko Suomi Leik-
kii -hankkeesta ensimmäistä kertaa, toisaal-
ta useammalle Terhokerho ja hanke olivat jo 
tuttuja. Jokaisessa tapahtumassa oli myös 
niitä, jotka olivat olleet Terhokerhoissa kevään 
aikana ja mielellään kertoivat kokemuksistaan 
ja antoivat palautetta.

Terhokerhojen syksy 
 
Elo-syyskuun aikana kerhot palaavat kesä-
tauolta. Varsinais-Suomessa on nyt 22 Terho-
kerhoa 20 kunnassa, uusimpana Auran Ter-
hokerho, joka starttaa syyskuussa. Odotan jo 
innokkaana että pääsen vierailemaan Terho-
kerhoissa sekä ideoimaan paria uutta ker-
hoa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. 

Koko Suomi Leikkii -hanke Luvassa on myös jotain ihan uutta ja erilaista. 
Terhokerhoille tarjoutuu tilaisuus yhteisötai-
teen tekemiseen. Osallistujilla on mahdol-
lisuus yhdessä kokeilla, innostua, oppia ja 
oivaltaa. Terhokerhot saavat tästä lisäinfoa 
syyskuun aikana minulta. 
 
Nyt on kuitenkin vielä aikaa nauttia auringos-
ta, lämmöstä ja valosta. Säilöä kesän maut, 
värit ja tunnelmat sekä valmistautua pikkuhil-
jaa syksyn pimeneviin iltoihin ja kumisaapas-
keleihin.

 
Leikkilähetti Hanne Mustiala

Kahvivieraamme ovat viihtyneet yhdessä ja 
on pitänyt keksiä lisäohjelmaakin. Jokaisella 
kokoontumiskerralla on laulettu yhteislauluja 
ja vaihdellen on ollut tietokilpailuja, arvontaa 
ja suosittua bingoa. Tänä kesänä oli erityisenä 
ohjelmana näyttelemistä harrastaneiden las-
ten omatoimisesti valmistama pienoisnäytel-
mä Pikku-Venlan elämästä. 
 
Tämän kesän "mummokahvila" on jo sulkenut 
ovensa, mutta toivomuksia on esitetty, että 
taas ensi kesänä voitaisiin kokooontua iloisen 
yhdessäolon merkeissä

Marja-Leena Lehtelä 
Oripään osasto, puheenjohtaja

 Mummokahvila Oripäässä

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Ystävävälittäjäkoulutus
Piknik-risteilynä 24.9.2015
 

Koulutus järjestetään torstaina 24.9.2015,  
klo 8.15-19.50 Viking Linen piknik-risteilynä. 
Hinta on 20 €/henkilä, ja se sisältää matkat, 
koulutuksen ja ruokailut.

Ilmoitaudu mukaan 10.9.2015 mennessä, Tui-
jalle: tuija.hongisto@redcross.fi.

Muista ilmoittaa myös syntymäaikasi ja mah-
dollinen erityisruokavalio.

 
Ystävävälittäjäkoulutus on tarkoitettu osasto-
jen vapaaehtoisille, jotka toimivat ystäväväli-
tyksessä tai ovat aikeissa ryhtyä ystävävälit-
täjäksi. Kouluttajana toimivat Punaisen Ristin 
sosiaalipalvelukouluttajat.

 
Ystävävälittäjäkoulutuksessa käydään läpi Pu-
naisen Ristin ystävätoiminnan periaatteita ja 
paneudutaan monenlaisiin haastaviin tilantei-
siin, joita ystävävälittäjä kohtaa toimiessaan 
ystävävälittäjänä.

 

Ystävävälittäjäkoulutukseen osallistuvat saa-
vat Ystävävälittäjä -kansion. Kansioon on 
koottu tuhti tietopaketti, josta on apua ystä-
vävälitystehtävään.

 

Tervetuloa!

Nuorten ystäväkurssi 
syyskuussa

Oletko kiinnostunut Punaisen Ristin 
ystävätoiminnasta? Haluatko auttaa 
yksinäisiä ja apua tarvitsevia nuoria tai 
vanhempia ihmisiä?  
Tule ystäväkurssille kuulemaan lisää!

 

Nuorten ystäväkurssi on suunnattu eri-
tyisesti 16–29-vuotiaille nuorille. Kurssi 
järjestetään 14.9. ja 21.9.2015 piiritoi-
mistolla, os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, 
Turku.  Koulutus on maksuton. 

ma 14.9. klo 17–20

ma 21.9. klo 17–20

 

Ilmoittautumiset 10.9. mennessä  
www.lyyti.in/nuoriystava 

Lisätietoja: 

Anne Vähätalo

p. 020 701 2408

anne.vahatalo@punainenristi.fi

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Yhteisen lipun alla   
Lauantaina 7.11.2015 klo 10-14 
 
Koulutuspaikkana on SPR Varsinais-Suomen 
piiritoimiston Koulutuskakkonen, os. Yliopis-
tonkatu 24 A 2.krs, Turku.

 
Kurssi pitää sisällään tiiviin paketin Punaisesta 
Rististä ja järjestön vapaaehtoistoiminnasta.  
Koulutus on osallistujille maksuton.  
 
Ilmoittaudu viimeistään 30.10.2015  
osoitteessa www.lyyti.in/Yhteisen_lipun_alla

Tervetuloa mukaan!

SPR-info 2.12.2015 klo 17-19 
 
Koulutusilta pidetään SPR Varsinais-
Suomen piirin Koulutuskakkosessa, os. 
Yliopistonkatu 24 A 2.krs, Turku.

 
Illan aikana tutustutaan Punaiseen Ris-
tiin ja sen toimintamuotoihin. 
 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 
26.11.2015 osoitteessa  
www.lyyti.in/SPRinfo_joulukuu

Tervetuloa!



23

Ystäväkurssit

Ystävätoiminta on sosiaalista kanssakäymistä 
parhaimmillaan. Yhdessä voi tehdä, nähdä ja 
kuulla asioita, jotka yksin jäisivät kokematta. 
Jos sinulla on hetki aikaa, ota rohkeasti yh-
teyttä. 
 
Ystäväkurssi antaa valmiudet toimia Punaisen 
Ristin ystävä – ja vapaaehtoistoiminnassa.  

Ystäväkurssi Naantalissa 

to 3.9, 10.9. ja 17.9. klo 17.30-20.45. 

Kurssi pidetään Veturin tiloissa, Tullikatu 11, 
Naantali. Kurssi on osallistujille maksuton. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.: 
jaana.saarinen66@gmail.com 

Ystävätoiminnan lyhytkurssi Turussa

ti 15.9. klo 17.00-20.30,  
kurssi pidetään piirin tiloissa, os. Yliopiston-
katu 24 A, 2krs, Turku. Kurssi on osallistujille 
maksuton. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 14.9.: 
varsinais-suomi.punainenristi.fi  
=> Tapahtumat

Ystävätoiminnan lyhytkurssi

 Kalannissa

ti 22.9.klo 17.30-20.30

(paikka ilmoitetaan myöhemmin)  
 
Ilmoittautumiset viimeistään 18.9.:  
p. 0440587678 Outi Sonki tai  
varsinais-suomi.punainenristi.fi  
=> Tapahtumat

Ystävätoiminnan lyhytkurssi Salossa 

ke 30.9. klo 17-20.30, 

Kurssipaikkana on Aputupa, Paasionkatu 6, 
Salo. Kurssi on osallistujille maksuton

Ilmoittautumiset viimeistään 18.9.:  
varsinais-suomi.punainenristi.fi  
=> Tapahtumat

Henkisen tuen kurssit 
 
Henkisen tuen kurssin tavoitteena on antaa 
osallistujille valmiudet ymmärtää niitä tuntei-
ta, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisiti-
lanteet aiheuttavat heissä itsessään ja muissa.  
 
Koulutus antaa valmiuksia kohdata ja auttaa 
ihmisiä, jotka ovat joutuneet äkilliseen kriisiti-
lanteeseen. 

 
Henkisen tuen kurssi Loimaalla

pe 25.9. klo 17.30- 20.30 ja la 26.9. klo 9-16. 
Koulutuspaikkana on Päiväpirtti, Turuntie 13, 
Loimaa

Ilmoittautumiset viimeistään 22.9. varsinais-
suomi.punainenristi.fi => Tapahtumat

Kurssin hinta on 45 €, Punaisen Ristin jäsenil-
tä 20 €.

Henkisen tuen kurssi Vakka-Suomessa

pe 2.10 klo 17.30-20.20 ja la 3.10. klo 9-16.
Kurssipaikkana on Ystäväntupa, Alinenkatu 
26, Uusikaupunki.  
Kurssi on osallistujille maksuton.   
 
Ilmoittautumiset viimeistään 29.9.2015   
varsinais-suomi.punainenristi.fi => Tapahtu-
mat tai kaija.kunvik@uusikaupunki.fi 

Henkisen tuen kurssi Turussa

keskiviikot 14., 21. ja 28.10. klo 17.30 - 20.45  
kurssi pidetään piirin tiloissa, os. Yliopistonka-
tu 24 A, 2krs. Turku. 

Ilmoittautumiset viimeistään 10.10. varsinais-
suomi.punainenristi.fi => Tapahtumat 

Kurssin hinta on 45 €, Punaisen Ristin jäsenil-
tä 20 €.

Henkisen tuen kurssi Salossa

pe 6.11. klo 17.30-20.30 ja la 7-11. klo 9-16. 
Aputupa, Paasionkatu 6, Salo

Ilmoittautumiset viimeistään 2.11.varsinais-
suomi.punainenristi.fi => Tapahtumat  
Kurssin hinta on 45 €, Punaisen Ristin jäsenil-
tä 20 €.

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Tietoa Punaisesta Rististä 
selkokielellä 6.10.2015 

Koulutus järjestetään tiistaina 6.10.2015 
klo 17-18.30, paikkana on piirin Koulutuskak-
konen, os. Yliopistonkatu 24 A, 2.krs, Turku. 

Info-illassa kerrotaan Punaisesta Rististä ja 
sen toiminnasta. Saat myös tietää, miten itse 
voit tulla mukaan vapaaehtoiseksi. 

Ilmoittaudu viimeistään 1.10. osoitteessa 
www.lyyti.in/spr_selkokieli

Lisätiedot: Monikulttuurisuustoiminnan suun-
nittelija Pauliina Pensikkala, 0207012419 /
pauliina.pensikkala@redcross.fi

Makupaloja  
monikulttuurisuustoiminnasta 
tiistaina 22.9.2015

Tiistaina 22.9. klo 17-19. Koulutuspaikkana on 
piirin Koulutuskakkonen, os. Yliopistonkatu 24 
A 2.krs, Turku. 

 
Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta on 
herätekurssi Punaisen Ristin vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneille.  
 
Perehdytyksessä tutustutaan monikulttuurisen 
vapaaehtoistyön eri mahdollisuuksiin, mm. 
läksykerhotoimintaan, vastaanottokeskusva-
paaehtoisena toimimiseen ja ystävä- ja tuki-
henkilötoimintaan. Perehdytys on maksuton.  
 
Ilmoittautumiset viimeistään 18.9. osoitteessa 
www.lyyti.in/Makupaloja

 
Lisätiedot: Monikulttuurisuustoiminnan suun-
nittelija Pauliina Pensikkala, 0207012419 /
pauliina.pensikkala@redcross.fi

Tervetuloa!

Tulijan tukena -kurssi
perjantaina 9.10.2015

Perjantaina 9.10. klo 17-20 ja lauan-
taina 10.10. klo 9.30-16. Koulutus-
paikkana on piirin toimisto, Yliopis-
tonkatu 24 A, Turku. 

Tulijan tukena -kurssi antaa valmiuk-
sia sekä maahanmuuttajan ystävänä 
että tukihenkilönä toimimiseen ja 
monikulttuuriseen vapaaehtoistoimin-
taan. 

Ilmoittautumiset viimeistään 2.10. 
osoitteessa   
www.lyyti.fi/group/Tulijan_tukena

Kurssin hinta on 5 € jäsenille ja 10 € 
ei-jäsenille.

Lisätietoja kurssista: Monikulttuuri-
suustoiminnan suunnittelija  
Pauliina Pensikkala, 0207012419 /  
pauliina.pensikkala@redcross.fi
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Reddie Kids -ohjaajakoulutus 
21.11.2015 

Oletko kiinnostunut Punaisen Ristin 
lasten ja varhaisnuorten kerhonohjaami-
sesta? 

 
Varsinais-Suomen piiri järjestää marras-
kuussa Reddie Kids -ohjaajakoulutuk-
sen. Tervetuloa mukaan kaikki lasten ja 
varhaisnuorten kerhonohjaamisesta ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostu-
neet yli 15-vuotiaat nuoret ja aikuiset!

 
Koulutus sisältää verkko-opintoja ja lä-
hiopetusta: 

- ennakkotehtävä (noin 4 tuntia)

- lähijakso 21.11.2015 klo 9-17

- verkkotehtäviä (noin 2 tuntia)

Koulutus järjestetään lauantaina 
21.11.2015 piiritoimistolla, os. Yliopis-
tonkatu 24 A, Turku. Kurssin hinta on 5 
euroa Punaisen Ristin jäseniltä, muilta 
15 euroa. 

Ilmoittautumiset 6.11.2015 mennessä:  
www.lyyti.in/rk2015

Lisätietoja: 

Anne Vähätalo

p. 020 701 2408

anne.vahatalo@punainenristi.fi

Kouluyhteistyön ja nuoriso-
toiminnan yhteyshenkilöiden 
koulutuspäivä 29.8.2015

Virtaa osaston nuorisotoimintaan! 
Vinkkejä kouluyhteistyöhön! 
Iloa ja jakamista!

Tervetuloa kaikki Varsinais-Suomen piirin 
osastojen nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön 
yhteyshenkilöt sekä muut nuorisotoiminnas-
ta kiinnostuneet koulutuspäivään lauantaina 
29.8. klo 9.00–15.30.

Koulutuspäivän ohjelma

8.45 Aamukahvi

9.00 Tervetuloa

9.30 Punaisen Ristin nuorisotoiminta Varsi-
nais-Suomessa

10.00 Rooli nuorisotoiminnan ja kouluyhteis-
työn yhteyshenkilöinä

10.30 Nuorten vapaaehtoisten rekrytointi

12.00 Salaattilounas

12.45 Kouluyhteistyön kautta potkua osaston 
toimintaan

14.15 Materiaalitaivas kahvikupin äärellä

14.45 Ajankohtaista ja yhteenvetoa päivästä

15.30 Kotiin!

Koulutus on maksuton ja se järjestetään 
Varsinais-Suomen piiritoimiston Koulutuskak-
kosessa, os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku. 
Kouluttajina Johanna Kylmäoja ja Anne Vähä-
talo. Ajatuksia jakamassa myös Kaarinan ja 
Koski TL osaston väkeä.

Sitovat ilmoittautumiset:  
www.lyyti.in/nuorisotoiminnankoulutus

Lisätietoja: 

Anne Vähätalo

p. 020 701 2408

anne.vahatalo@punainenristi.fi 

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

Leiri järjestetään yhteistyössä osastojen 
kanssa. Ohjelmassa mm. ensiapua ja ensi-
huoltoa kaikille vapaaehtoisille!

Osastoille lähetetään ohjelma ja hintatiedot 
syyskuun alussa.

Nettisivut ja RedNet

Syksyn RedNet- ja nettisivukoulutukset pide-
tään seuraavasti: 
ke 30.9.2015 klo 17 alkaen
ti 3.112015 klo 17 alkaen

piiritoimistolla, os. Yliopistonkatu 24 A, 6. 
krs, Turku. Koulutus on maksuton.

Ilmoittaudu syyskuun koulutukseen viimeis-
tään 25.9. ja marraskuun koulutukseen vii-
meistään 29.10. nettisivuilla tämän tapah-
tuman sivulla olevan ilmoittautumislinkin 
kautta tai sähköpostitse sirpa.lehtimaki@
redcross.fi 

Onhan osastosi nettisivut kunnossa?

Tule mukaan rakentamaan Punaisen Ristin 
tulevaisuutta. Kyseessä on järjestön sääntö-
muutosprosessi, jonka tavoitteena on luoda 
modernit, yksikertaiset ja toiminnan tavoittei-
ta tukevat säännöt ja ohjeet. Uudet säännöt 
on tarkoitus hyväksyä Helsingin yleiskokouk-
sessa kesäkuussa 2017.  
 
SPR Varsinais-Suomen piiri järjestää syksyn 
aikana neljä alueellista työpajaa sääntöuudis-
tukseen liittyen.  
 
Työpajoissa pohditaan mm. seuraavia kysy-
myksiä: Millaisen Punaisen Ristin haluamme? 
Millaiset säännöt parhaiten tukisivat tulevai-
suuden Punaisen Ristin toimintaa? Mitä sään-
nöissä pitää korjata tai muuttaa jotta tämä 
toteutuisi? 

 
Alueelliset työpajat järjestetään  
Varsinais-Suomessa seuraavasti: 
 
• Maanantai 24.8.2015 klo 18.00 Turku, SPR 
Varsinais-Suomen piirin koulutuskakkonen,  
os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku

• Maanantai 7.9.2015 klo 18.00 Aura, SPR Au-
ran osaston toimitilat, os. Turuntie 2, Aura

• Tiistai 22.9.2015 klo 18.00 Uusikaupunki, 
SPR Uudenkaupungin Ystäväntupa, os. Alinen-
katu 26, Uusikaupunki

• Torstai 1.10. klo 18.30 Salo, SPR Salon Apu-
tupa, os. Paasionkatu 6, Salo (Huom! Alkaa 
klo 18.30) 

Alueellisissa työpajoissa on mukana järjes-
tötoimikunnan puheenjohtaja Marja-Helena 
Salmio ja piiritoimistolta Sirpa Lehtimäki, sekä 
mahdollisesti myös muita järjestötoimikunnan 
jäseniä.

Ilmoittaudu mukaan sinulle sopivaan työpa-
jaan viimeistään 4 päivää ennen kutakin tilai-
suutta: www.lyyti.in/Saantotyopajat_VS 

Tervetuloa sääntöuudistustyöpajoihin!

Millaisen Punaisen Ristin 
haluamme?

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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VAIN ELÄMÄÄ GOES

Vain elämää goes Punainen Risti tulee taas

Nelonen Median ja Punaisen Ristin yhteis-
työssä tuottama Vain elämää goes Punai-
nen Risti -erikoislähetys viime syksynä oli 
suuri menestys. Ohjelmaa katsoi noin 
512 000 suomalaista, ja Punaiseen Ristiin 
tuli ohjelman ansiosta loppuvuonna monin-
kertainen määrä vapaaehtoisia ja kuukausi- 
lahjoittajia.

Koska ohjelma onnistui hyvin, se tehdään uu-
destaan tänä vuonna. Vain elämää goes  
Punainen Risti -erikoisjakso tulee Neloselta 
13.11. Jaksossa laulajat tutustuvat tänä vuon-
na monimuotoiseen ystävätoimintaan tavaten 
vapaaehtoisia eri puolilla Suomea. 

Jos viime vuoden kokemukseen on luottami-
nen, Punainen Risti tulee kiinnostamaan ohjel-
man jälkeen uusia vapaaehtoisia ja lahjoittajia. 
Siksi osastojen syksyn suunnittelussa on hyvä 
varata aikaa uusien vapaaehtoisten, etenkin 
ystävien vastaanottamiselle. Jos mahdollista, 
marras-joulukuu olisi hyvä aika järjestää ystä-
väkurssi tai uusien vapaaehtoisten kurssi tai 
-ilta. Samalla on hyvä tarkistaa, että osaston 
tiedot RedNetissä ovat ajan tasalla, ja tapah-
tumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Viime joulukuussa vapaaehtoiseksi 
ilmoittautuneista 25 prosenttia oli
kolmen kuukauden päästä mukana

toiminnassa. Mahtavaa!

Muun muassa Elastinen oli mukana viime vuoden Punai-
nen Risti –erikoisjaksossa. Tämän vuoden artistit selviävät 
myöhemmin. 

Pitkään muhinut homevaurio, kodin vallan-
nut ludearmeija – auttaako Punainen Risti 
katastrofirahaston varoin? 

Vastaus on ei, ja perustelut siihen löytyvät 
juuri päivitetyistä kotimaan avun ohjeista. 
Niissä linjataan, että Punaisen Ristin tehtävä-
nä on auttaa ihmisiä äkillisessä onnettomuu-
dessa tai häiriötilanteessa, joista aiheutuu yk-
silölle tai perheelle kohtuutonta haittaa. Näitä 
ovat esimerkiksi tulipalo, tulva, muu luonnon-
onnettomuus tai suuronnettomuus.

Ohjeet päivitettiin edellisen kerran vuonna 
2005. Uusiin ohjeisiin on nyt päivitetty myös 
osastojen omista varoistaan antamaa apua kos-
kevia ohjeita sekä tarkistettu avustussummia.

Osasto voi avustaa katastrofirahaston varoin 
yksittäistä ihmistä enintään 600 eurolla ja 
muita samassa taloudessa asuvia 300 eurolla 

Home muhii nurkissa – auttaako Punainen Risti? 

henkeä kohden. Osasto voi omalla päätöksel-
lään käyttää enintään 2 000 euroa avustusta-
pausta kohden. Avustusta ei koskaan myön-
netä rahana tai lahjakorttina. Vapaaehtoisten 
kohtuulliset matka-, muonitus- ja majoitusku-
lut voidaan korvata katastrofirahastosta.

Nälkäpäivä-keräyksen aikana lahjoittajia voi 
muistuttaa, että osa keräyksen tuotoista oh-
jataan kotimaan avustustoimintaan. Vuonna 
2014 katastrofirahaston kautta avustettiin 160 
tapauksessa – autettuja oli 565 henkilöä. 

Katso tarkemmat ohjeet RedNetistä: 
Tieto ja taito –> kotimaan apu
https://rednet.punainenristi.fi/kotimaanapu

Lisätietoja: 
Psykososiaalisen tuen suunnittelija 
Tuula Luoma, 020 701 2130 
tuula.luoma@punainenristi.fi
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TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Eihän unohdeta Nepalia!

Olen alun perin kotoisin Nepalista ja asunut 
Suomessa lähes 11 vuotta. Nepalin maanjäris-
tyskatastrofi 25.4.2015 kosketti syvästi koko 
Suomen nepalilaista yhteisöä. Moni Suomessa 
asuva nepalilainen menetti järistyksessä per-
heenjäseniään tai kotitalonsa.

Suomen nepalilainen yhteisö alkoi heti järis-
tyksen jälkeen miettiä, mitä voisimme teh-
dä auttaaksemme kotimaatamme. Otin välit-
tömästi yhteyttä Suomen Punaiseen Ristiin ja 
saimme keräyslippaat jo järistyksen jälkeisenä 
päivänä sunnuntaina 26.4. Yli 300 nepalilaista 
oli mukana keräämässä ympäri Suomea seu-
raavien kahden viikon aikana.

Keräyksen aikana huomasin, kuinka hyvin suo-
malaiset pystyivät eläytymään nepalilaisten 
tilanteeseen ja kuinka auttavaisia he ovat. Ne-
palilaiselle yhteisölle on ollut myös henkisesti 
hyvin tärkeää, että olemme pystyneet teke-
mään jotain maamme ja kansamme hyväksi, 
vaikka asumme kaukana Suomessa. 

Pyydän myös kaikkia Punaisen Ristin vapaaeh-
toisia osallistumaan Nälkäpäivä-keräykseen. 
Katastrofirahastolla on suuri merkitys, sillä sen 
avulla voidaan lähettää apua heti kun Nepalin 
kaltainen maanjäristys tai muu katastrofi ta-
pahtuu. 

Nepalissa apua tarvitaan vielä pitkään, jälleen-
rakennus tulee kestämään vuosia. Kiitän suo-
malaisia ja toivon, että Nepalia ei unohdeta. 

Bijay Baniya
vapaaehtoinen
lipaskerääjä, 
toimitusjohtaja

Auttamisen halu on tarttuvaa

Nepalin maanjäristyksestä oli kulunut vain 
muutamia tunteja, kun tuhojen laajuus alkoi 
paljastua. Ensimmäiset lipaskerääjät jalkautui-
vat Suomessa kaduille jo seuraavana päivä-
nä. Paikan päällä apu pitää saada perille usein 
vielä tätäkin nopeammin, ja juuri siihen Nälkä-
päivänä kerättäviä varoja tarvitaan. Katastrofi-
varojen turvin pystyimme aloittamaan maanjä-
ristyksen uhrien auttamisen lähes välittömästi.  

Katastrofirahaston avulla toimimme nopeas-
ti myös Suomessa. Annamme henkistä tukea 
onnettomuuksien uhreille ja autamme esimer-
kiksi tulipalossa äkillisesti kotinsa menettänei-
tä perheitä. 

Nälkäpäivä sai alkunsa 35 vuotta sitten yhdes-
tä rohkeasta ideasta. Vaikka moni epäili idean 
toimivuutta, Pälkäneen osasto lähti ennakko-
luulottomasti ja yksissä tuumin toteuttamaan 
sitä vapaaehtoisen Mailis Korhosen johdolla. 
Nyt se idea on tuhansien suomalaisten tapa 
auttaa. Auttamisen halu on tarttuvaa. Tänäkin 
vuonna Nälkäpäivä on monelle ensimmäinen 
kosketus auttamisen maailmaan. Huolehdi-
taan yhdessä siitä, että kaikki pääsevät mu-
kaan.

Ilpo Kiiskinen
viestintäjohtaja

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

Apua lantilla – 
tue nuoria pantilla ja voita!

Taas on mahdollisuus osallistua pullon- 
palautusarpajaisiin Lidl-myymälöissä ja
tukea Nuorten Turvatalojen toimintaa. 
Arpajaiset järjestetään 1.6.–30.11.2015. 

Arpajaisiin voi osallistua pullonpalautuksen 
yhteydessä. Asiakas voi automaatilla valita, 
ottaako hän pullopantit rahana vai käyttää-
kö hän siitä osan tai vaikka kaiken palautus-
arpajaisiin. Arvan hinta on 5 senttiä, joten yh-
den ison limsapullon palautusarvolla saa jo 8 
arpaa. Automaatilla saa heti tiedon arvonnan 
tuloksesta.  

Pääpalkintona on 30 000 euron arvoinen kul-
taharkko tai vene. Lisäksi arvotaan matkalah-
jakortteja, puhelimia ja Lidl-lahjakortteja. 

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta ja 
Länsi-Suomen piirin nuoret toivottavat 
kaikki tervetulleiksi nuorten vuosi- 
kokoukseen Jyväskylän kristilliseen 
opistoon 2.–4. lokakuuta 2015! 

Kokouksessa käydään läpi kuluneen vuo-
den toimintaa ja päätetään nuorisotoimin-
nan kehittämissuunnitelmasta. 

Aloitteet käsitellään open space –mene-
telmällä, johon kaikki osallistujat pääse-
vät mukaan. Aloitteita ja kannanottoja voi 
lähettää 15. syyskuuta asti. Kokouksen li-
säksi luvassa on hauskaa oheisohjelmaa, 
yhdessä olemista ja iloa vapaaehtoisuu-
desta! 

Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja löytyy 
Rednetistä ja sosiaalisesta mediasta. 

Lisätietoja: 
Kouluyhteistyön koordinaattori 
Pekka Laukkanen, 020 701 2154, 
pekka.laukkanen@punainenristi.fi

Tervetuloa 
nuorten vuosikokoukseen!

Terhokerhot
innostavat 
ympäri Suomen

Sukupolvien välisille kohtaamispaikoille on 
suuri tarve. Sen on vuosi sitten aloitettu 
Koko Suomi leikkii -hanke osoittanut.
 
Uuden raportin mukaan Terhokerhoja oli hel-
mikuun loppuun mennessä perustettu 134 yh-
teensä 114 kunnan alueella. Kerhoja peruste-
taan koko ajan lisää. Kesäkuussa niitä oli jo yli 
200 noin 180 kunnassa. 

Kerhoissa käytiin vuoden aikana lähes 18 000 
kertaa. Puolet kävijöistä oli lapsia ja puolet ai-
kuisia. Aikuisista 45 % oli yli 50-vuotiaita. Ter-
hokerhot houkuttelivat mukaan yli 300 uutta 
vapaaehtoista. 
 
Terhokerhoihin osallistuneille aikuisille ja va-
paaehtoisille huhtikuussa teetetyssä kyselys-
sä yli 90 % vastaajista koki, että toiminta on 
vaikuttanut positiivisesti mielialaan. Iloa tuotti 
muun muassa yhdessäolo lasten kanssa, jouk-
koon kuulumisen tunne ja itsensä tunteminen 
tarpeelliseksi. Peräti 72 % aikuisista oli saanut 
toiminnan avulla uusia ystäviä. 
 
Jos haluatte perustaa Terhokerhon, ottakaa 
yhteyttä alueenne leikkilähettiin: http://www.
kokosuomileikkii.fi/terhokerho/leikkilahetit/

Tuotot ohjataan Suomen Punaisen Ristin 
kautta Nuorten turvataloille

Suomen Punainen Risti ohjaa pullonpalautus-
arpajaisista saadut tuotot Nuorten turvataloil-
le, jotka on tarkoitettu 12–19-vuotiaille nuo-
rille ja heidän perheilleen. Taloissa tarjotut 
palvelut ovat ilmaisia ja niistä saa neuvonnan 
lisäksi väliaikaisen yösijan. Turvatalot sijaitse-
vat Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Turussa 
ja Tampereella.
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NENÄPÄIVÄ

Promokoulutus syksy 2015 / 
Promoutbildning hösten 2015

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:
Promo: yhteinen osa

3.–4.10.  Kakkois-Suomi, (Mikkeli)
24.–25.10. Häme

”Tarkista syksyn 2015 promokoulutusten
tarkat ajankohdat ja paikkakunnat piiritoi-
mistosta tai RedNetin Promo-sivuilta.”

Jotta arvonta- ja yhteydenottokortin täyttä-
neet osallistuisivat valtakunnallisiin arvontoi-
hin, tulee kortit palauttaa keskustoimistolle.

ICE- ja arvonta/yhteydenottokortit kuoreen ja postiin

Osastot 
ovat tilanneet
runsaasti 
uusia ICE- ja
arvonta/
yhteydenotto-
kortteja 
erilaisissa 
tilaisuuksissa 
käytettäväksi. 

Hienoa, että 
korteille on 
käyttöä.

Korttilähetyksissä on myös palautuskuori, jolla 
kortit voi palauttaa. Jos kuori on hävinnyt tai 
jo käytetty, voi omaan kirjekuoreen kirjoittaa 
alla olevan vastauslähetysosoitteen ja palaut-
taa kortit maksutta.

Keskustoimistolta voidaan myös soittaa osal-
le yhteydenottokortin palauttaneista ja tarjo-
ta jäsenyyttä, vapaaehtoisuutta, lahjoittamista 
jne. tapauskohtaisesti.

Arvonta- ja yhteydenottokorttien
palautusosoite:
Suomen Punainen Risti
Info: LIIDI
Tunnus: 5001674
00003 VASTAUSLÄHETYS

Palautattehan kortit heti tapahtumien jälkeen!

Lisätietoja: Kampanjasuunnittelija 
Sari Byman, 020 701 2210
sari.byman@punainenristi.fi

Syksyn ”Iloa auttamisesta” -vapaaehtoisristei-
lylle 16.–18.10. on vielä muutamia paikkoja 
vapaana nopeille ilmoittautujille.

Lisää tietoa risteilystä ja ilmoittautumislinkki 
löytyvät Rednetin osastotoimistosta 
(https://rednet.punainenristi.fi/iloa).  

Tervetuloa mukaan!

Inspiroidu ja opi uutta
koulutusristeilyllä 

Nenäjoukkoihin kutsutaan mukaan paikalli-
set yritykset, yhteisöt, oppilaitokset ja va-
paaehtoiset. Nenäjoukkojen yhteisissä ta-
paamisissa ideoidaan yhdessä, mitä hauskaa 
paikkakunnalle Nenäpäivänä keksitään. 

Yhteensä 18 paikkakunnalla on ennalta so-
vittu, että joku vapaaehtoinen yhdeksästä 
Nenäpäivässä mukana olevasta avustus- 
järjestöstä toimii paikkakuntansa Nenäkoor-

Nenäpäivä tuo auttajat yhteen
dinaattorina. Punaisen Ristin vastuukaupungit 
ovat tänä vuonna Oulu ja Lahti. 

Myös muilla paikkakunnilla saa ja kannattaa olla 
mukana Nenäjoukoissa tai perustaa oma Nenä-
tiimi. Nenäjoukkojen kautta tutustumme entistä 
paremmin oman paikkakuntamme aktiivisiin ja 
auttamishaluisiin ihmisiin ja saamme uutta pot-
kua myös oman osastomme toimintaan.

Nenäpäivä-show tulee television kautta jokai-
seen kotiin 6. marraskuuta 2015.

Nenäpäivänä tehdään taas hullutellen
hyvää kehitysmaiden lasten hyväksi. 
Ajankohta on lokakuun puolivälistä 
marraskuun puoliväliin.

ICE-KORTTI
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Tapahtumakalenteri
Syyskuu 

2.9. Kielikahvilaperehdytys, Kaarina

3.9.-17.9. Ystäväkurssi Naantalissa

7.9. Sääntötyöpaja, Aura 
11.9. Vapepa maakuntatyöryhmä 
12.9.  Vapepa-ohto-koulutus 
14.9. Maailman ensiapupäivä 
14.9. Valmiuskouluttajailta 
14.9., 21.9. Nuorten ystäväkurssi 
15.9. Ansiomerkkien haku päättyy 
15.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Turussa 
17.–19.9. Nälkäpäivä 
22.9. Evakuointipaikka-koulutusilta 
22.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Kalanti 
22.9. Makupaloja monikulttuurisuudesta 
22.9. Sääntötyöpaja, Uusikaupunki 
24.9. Piirin hallitus 
24.9. Ystävävälittäjäkoulutus 
25.-26.9. Henkisen tuen kurssi, Loimaa 
25.-27.9. Hiv- ja seksuaalityön peruskurssi  
29.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Salo 
30.9. Osaston nettisivut ja RedNet

 

Lokakuu 
1.10. Sääntötyöpaja, Salo  
(2.-4.10. Nuorten vuosikokous, Länsi-Suomi) 
2.-3.10. Ensihuoltokurssi, Turku 
2.-3.10. Henkisen tuen kurssi, Vakka-Suomi 
(5.10.-8.11. Kouluttajakoulutus: Yhteinen osa  
  "Ainutlaatuinen Punainen Risti") 
6.10. Tietoa Punaisesta Rististä selkokielellä 
9.10. Tulijan tukena -kurssi, Turku 
13.10. Vapepa maakuntatoimikunta 
14.-28.10. Henkisen tuen kurssi, Turku 
15.10. Valmiusilta, Mynämäki 
(17.-18.10. Avainvapaaehtoisten koulutus,  
  valtakunnallinen risteily) 
19.10.  Järjestötiedotteen 4/2015 materiaali   
  piiritoimistoon 
20.10. Valmiusilta, Halikko 

23.-25.10. Piirin ja osastojen yhteinen  
  ensiapuleiri 
25.10. Evakuointikeskus-harjoitus 
28.10. Valmiusilta, Turku 
29.10. Valmiusilta, Loimaa 
(30.10.-1.11. Valmiuskouluttajien  
 täydennykoulutus, Nynäs) 
31.10. Ansiomitalien haku päättyy  
(31.10.-1.11. Kouluttajakoulutus: Välineosa 
  "Oppimisen ohjaaminen", ryhmä 1)

 

Marraskuu  
(1.-2.11. Kouluttajakoulutuksen lähijakso 1,  
  välineosa) 
3.11. Vapepa-täydennyskoulutus (osa 1) 
3.11. Osaston nettisivut ja RedNet 
6.-7.11. Henkisen tuen kurssi, Salo 
7.11. Vapepa-täydennyskoulutus (osa 2) 
7.11. Yhteisen lipun alla 
(7.-8.11. Kouluttajakoulutus: Välineosa  
 "Oppimisen ohjaaminen", ryhmä 2) 
** Henkisen tuen ryhmien koulutuspäivä 
vko 45 Järjestötiedote 4/2015 ilmestyy 
21.11. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku 
(21.-22.11. Kouluttajakoulutus: Sisältöosat) 
26.11. Piirin hallitus 
28.11.  Vapepa-foorumi (valtakunnallinen)

 

Joulukuu  
1.12. Maailman AIDS-päivä 
8.12. Vapepa maakuntatyöryhmä 
11.12. Glögit 
15.12. Joulukonsertti, Mikaelinkirkko, Turku

 

(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnalli-
nen, järjestelyvastuu keskustoimisto tai muu 
piiri) 

Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät 
koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 

Haluttujen Hyvä Joulumieli -lahjakorttien luku-
määrä tulee ilmoittaa piiritoimistoon viimeis-
tään 10.11.2015. 

 
Pyynnöt ainoastaan sähköpostitse:  
tuija.hongisto@punainenristi.fi  

Haluaako osastosi olla mukana jakamassa  
70 € arvoisia Hyvä Joulumieli -lahjakortteja 
lapsiperheille? 
 
Lapsiperheet valitaan yhteistyössä kunnan so-
siaalitoimen, seurakunnan tai neuvolan kans-
sa, jako voi tapahtua joko näiden tai osaston 
toimesta.  Yhteistyötä tulee tehdä jo korttien 
lukumäärää mietittäessä. 

Hyvä Joulumieli - keräys 
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 3/2015

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

Puhelinvaihde  020 701 2400
Hinnat ovat lankapuhelimesta 020-numeroihin 
8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min ja matkapuhe-
limesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min 
(alv 24%)

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Kovanen Inka, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 4 / 2015 ilmestyy viikolla 45.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimitta-
maan piiritoimistoon viimeistään 19.10.2015.

Yhteystiedot

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

Heikkinen Pauli 020 701 2403 / 040 770 9341
toiminnanjohtaja
Hongisto Tuija 020 701 2407 / 040 731 3585
ohjelmapäällikkö
Honkainmaa Anne     020 701 2402 / 0400 634 517 
palvelupistevastaava 
Lehtimäki Sirpa 020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö
Männistö Matti 020 701 2417 / 043 820 0646
ensiapuopettaja
Paasonen Jaana        020 701 2423 / 043 824 1030
aluetyöntekijä 
Pensikkala Pauliina    020 701 2419 / 0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjä
Rautanen Minna 020 701 2404 / 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/
ensiapu ja terveydenhuolto
Riikonen Petri      020 701 2414 / 040 731 3575
kurssisihteeri
Rintasaari Sirpa        020 701 2411 / 0400 658 570
talouspäällikkö
Rosenqvist Miia        020 701 2415 / 0400 486 337
ensiapuopettaja 
Rossi Nina          020 701 2416 / 043 8241730
ensiapuopettaja
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä
Vienanlinna Tiina       020 701 2428 / 0400 659 613
varainhankintapäällikkö
Virtanen Tommi          0207 01 2405 / 0400 127152
valmiuspäällikkö
Vähätalo Anne     020 701 2408 / 040 731 3595
nuorisotoiminnan suunnittelija

MUUT TOIMIPISTEET:

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

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

TURUN VASTAANOTTOKESKUS 
Pansio: vok.turku@redcross.fi /            02 276 4111
Punkalaidun:  
vok.punkalaidun@redcross.fi /            040 534 8932 
   
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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Ensiavun SM-kilpailuihin Rovaniemellä osallistui taitava ja menestyksekäs joukko varsinaissuomalaisia ensiaputaitajia.   
Lähes puolet Varsinais-Suomen osastoista osallistui keväällä hätäapukeräykseen Nepalin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi. 


