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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 3/2016

Varsinais-Suomen piiri

Hän vie avun perille
”Tulipalon jälkeen ihminen tarvitsee hätäapua eli ruokaa, 

väliaikaista majoitusta ja mahdollisuuden päästä liikkeelle 
asioita hoitamaan. Eihän ketään voi jättää ulos pakkaseen.”

Kari Varjonen, vapaaehtoinen, Suomen Punainen Risti
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Piirin lastenleirillä Mel-
lilässä leiriohjaajat 
Stinke Itäniemi, Eliisa 
Saarela ja Teddy Me-
konnen vastasivat  
grilli-illan herkuista.  
Muurinpohjaletut olivat 
menestys! 
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Yhteistyöllä tuplamenestys

PÄÄKIRJOITUS 18.8.2016

Jo kolmatta kesää meidän Caritas hälytysensi-
vastetoimintaa on pyöritetty Turun Meripelas-
tusyhdistyksen Abso alukselta käsin. Järjestö-
jen välinen yhteistyö on toiminut loistavasti ja 
vapaaehtoiset ovat kokeneet molempien ryh-
mien tehtävät tärkeiksi ja yhteisiksi. On niin 
sanotusti lyöty kaksi kärpästä yhdellä miehis-
töllä, on osattu hoitaa sairaat ja autettu pu-
laan joutuneet veneilijät. Toivottavasti täs-
tä yhteistyöstä otetaan mallia myös muualla 
Suomessa.

Olin heinäkuussa Porissa Suomi-Areenalla 
kuuntelemassa yhteiskunnassa pinnalla ole-
via kysymyksiä. Myös Punainen Risti oli Porissa 
näkyvästi esillä, ei yksin vaan yhdessä Martto-
jen kanssa. Yhteisen session teemana oli pa-
kolaisten työllistyminen. Paneelissa istui hyvä 
joukko kokemusammattilaisia. Yhteinen vies-
ti kuulijoille oli, että tänne muuttaneet ihmi-
set haluavat tehdä työtä ja opetella suomen-
kieltä. 

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton hyväs-
tä järjestämisestä olemme saaneet hyvää pa-
lautetta sekä maahanmuuttovirastolta että 
keskustoimistolta. Onnistuminen ei ole vain 
meidän itsemme erinomaisuutta vaan taustal-
la tässäkin on toimiva yhteistyö kuntien, vi-
ranomaisten, toisten yhdistysten ja yritysten 
kanssa. 

Oikein luit, myös yritysten kanssa. Piiri on tal-
ven aikana tehnyt hyvää yhteistyötä Accentu-
ren kanssa. Heidän pro bono -ohjauksessa ja 
taloudellisella tuella on SPR:n Turun vastaan-
ottokeskuksen toimipisteissä alkuvuoden ai-
kana pilotoitu hanke, jossa kartoitetaan tur-
vapaikanhakijoiden osaaminen ja luodaan 

yhteydet työelämään. Pilotointi on onnistunut 
erittäin hyvin ja hanke laajenee syksyn aika-
na kaikkiin SPR:n keskuksiin. Tämän hankkeen 
avulla ihmisille välittyy viesti siitä, että osaa-
vat, työelämään yhteydet luoneet turvapai-
kanhakijat voivat oleskeluluvan saatuaan olla 
meille enemmän elinkeinoelämän resurssi kuin 
sosiaalitoimen kuluerä. 

Mutta ei tässä vielä kaikki. Olemme ilmaisseet 
kiinnostuksemme osallistua ensi kesän palo-
kuntanuoriso –leirille. Turvapaikanhakijoiden 
vierailu Savuterho 2016 –leirillä Halikossa in-
nosti sekä järjestäjiä että meitä vierailijoita 
aloittamaan yhteistyön. Ensi kesän Kokemä-
en leirille voisi lähteä monikulttuurinen ryhmä 
Turun Halisista. Tätä ajatusta tukee, että syk-
syllä meidän aluenuorisotyö siirtyy Q-vuores-
ta Halisiin. Halisten kupeessa on myös Orike-
don ryhmäkoti. Palokunnat ja Länsi-Suomen 
Pelastusalan liitto ottavat SPR:n ryhmän mie-
luusti mukaan 600:n nuoren ja 400:n ohjaajan 
leirille.

Terveisin!

Pauli Heikkinen
toiminnanjohtaja

Oikein hyvää Nälkäpäivää ja tsemppiä 
myös Äkkilähtö-valmiusharjoitukseen 
kaikkiin osastoihin!
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Lipaskerääjän vinkit – iloinen mieli ja ripaus rohkeutta 
Kysyimme Nälkäpäivän konkareilta ja yhdeltä ensikertalaiselta parhaat keräysvinkit  
ja miksi kerääjäksi kannattaa lähteä. 

1. Kuinka monta kertaa olet ollut keräämässä?
2. Mikä saa sinut mukaan keräämään?
3. Mitä vinkkejä antaisit muille kerääjille?

EELI HAATAJA 11 v., 
Ahmovaaran osasto

1. Kolme kertaa.

2. Se on kivaa! Saa odotella ja olla 
 auringossa! Keräämisessä on myös 
 inhottavia puolia. Jos on sade, niin 
 silloin ei ole mukavaa, mutta siinä 
 ne huonot puolet ovatkin. Lahjoitta-
 jat ovat yleensä hyvällä mielellä, ja 
 sehän se on tärkein idea tässä. Että 
 voidaan viedä iloa ja apua sellaisiin-
 kin paikkoihin, joissa on ollut vaikka 
 tsunami. 

3. Iloisella mielellä on hyvä olla. Kan-
 nattaa olla myös vähän innokas ja 
 rohkea ja kysyä ihmisiltä, haluavat- 
 ko he osallistua Punaisen Ristin  
 keräykseen.
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AIRI KORPELA, Kajaanin osasto

1. Olen kerännyt 28 vuotta. Nälkäpäivänä 
 kerään aina kolmena päivänä klo 10–16, 
 ilman taukoja.

2. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä,  
 ja keräämisessä se on luontaisetu. Kadulla  
 ihmiset moikkailevat ja kertovat, että sinus- 
 ta jäi hyvä mieli. Olen saanut osasta ihan 
 ystäviäkin.

3. Kannattaa olla iloinen ja reipas oma itsensä  
 ja puhua ihmisille. Ei saa tyrkyttää, eikä 
 olla myrtsinä. Jos joku ei lahjoita, niin silti  
 kiitetään ja toivotetaan hyvää syksyä. 
 Jalat kyllä väsyy seistessä, ja joskus olen  
 kokeillut istumistakin. Silloin lahjoituksia  
 tulee paljon vähemmän. Käyn välillä neuvo- 
 massa muidenkin järjestöjen kerääjiä, jos  
 vaikka nuoret ovat ihan ujona ja hiljaa 
 keräämässä. On kiva nähdä, kun heille 
 alkaa sitten tulla enemmän lahjoituksia.

JENNI HIRSTO, Töölön osasto

1. Kerran, mutta en suinkaan  viimeistä kertaa.

2. Olin aina laittanut rahaa keräyslippaisiin ja  
 ajatellut, että tuota minäkin haluaisin teh- 
 dä. Viime syksynä olin kotona siivoamassa, 
 kun puhelin soi ja minua pyydettiin kerää- 
 mään. Sovimme heti mistä ja milloin haen  
 lippaan ja menin paikalle aivan into piukea- 
 na. Se oli hieno puhelu. On ihanaa olla osa  
 tällaista positiivista ketjua!

3. Olennaista on lähteä liikkeelle myönteisellä  
 ja avoimella mielellä. Itse ei voi vaikuttaa  
 siihen millaisia ihmisiä kohtaa, mutta itse  
 voi vaikuttaa siihen, millä mielellä on.  
 Kannattaa myös miettiä, missä kerää. Oma  
 keräämiskokemus voi jäädä latteaksi, jos  
 seisoo kylmäaseman tyhjäl lä pihalla odot- 
 tamassa, että yksi auto tunnissa pysähtyy 
 kohdalle.
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Lahjoittamiseen ei tarvita käteistä

NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Käteisen rahan käyttö on vähentynyt viime vuosina. Lipaskeräyksen rinnalla kannattaa 
siksi tarjota muitakin tapoja lahjoittaa, jotta kaikki halukkaat voisivat auttaa helposti.

Pieni Korsnäsin osasto Pohjanmaalta kokei-
li viime Nälkäpäivänä lahjoituspyyntökirjettä, 
jonka voi tulostaa RedNetistä. Osaston loista-
va idea oli pyytää paikallisia postinjakajia ja-
kamaan kirjettä muun postin ohessa. Postin-
jakajilta saatiin myös tieto siitä, kuinka monta 
postinkanto-osoitetta kunnassa on. Sen pe-
rusteella piiritoimistolla tulostettiin noin 900 
lahjoituspyyntökirjettä, joihin oli lisätty osas-
ton Nälkäpäivä-viitenumero. 

Osaston keräysjohtaja Annika Nyfors ker-
too, että kirje sai 32 ihmistä lahjoittamaan ja 
se tuotti kaikkiaan 880 euroa. 3 000 asukkaan 
kunnassa tulos on melkoinen. Koululaisten 
ovelta-ovelle -keräys tuotti viime ja edellisenä 
vuonna noin tuhat euroa, joten lahjoituskir-
jeen ansiosta osaston keräystulos lähes kak-
sinkertaistui! 

Annikan mukaan lahjoituspyyntökirjettä jae-
taan myös tänä vuonna, jos postinjakajat läh-
tevät mukaan. Ainakin viime vuonna he suos-
tuivat heti ja olivat tyytyväisiä voidessaan  
olla mukana tärkeässä asiassa.

Osaston keräystulos nousi melkein puolella lahjoituskirjeen ansiosta

Katastrofirahaston pikkuesitettä voi 
jakaa lahjoittajille, joilla ei ole käteis-
tä mukanaan. Esitteestä löytyy niin 
tekstiviestilahjoitusnumero, Mobile 
pay -numero kuin katastrofirahaston 
tilinumerokin.

Keräyslippaan lupatarraan on pai-
nettu tekstiviestilahjoituspyyntö. 
Lähettämällä tekstiviestin SPR10 
lahjoittajan puhelinlaskusta veloite-
taan 10 € katastrofirahastoon. 

Mobile pay -älypuhelinsovelluksen 
kautta voi lahjoittaa haluamansa 
summan katastrofirahastoon suoraan 
pankkitililtään. Mobile pay -tarroja  
voi tilata verkkokaupasta ja liimata 
keräysliivin rintapieleen.

1.

Vielä ehdit:
• Pyytää piiristä listan osaston lipaskerääjistä ja jäsenistä ja pyytää heitä kerääjiksi.
• Tulostaa Rednetistä kerääjämainokset ja viedä niitä ilmoitustauluille – muista kieliversiot. 
• Olla yhteydessä vastaanottokeskukseen ja pyytää sieltä väkeä kerääjiksi.
• Pyytää ainakin kaksi kaveriasi mukaan keräämään!

2. 3.

Lahjoituspyyntökirje löytyy RedNetistä. Kirjeeseen voi 
lisätä osaston Nälkäpäivä-viitenumeron ja allekirjoituksen. 
Tulostusapua voi pyytää vaikka jostain yrityksestä.
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

ollut keräämässä kauppojen edessä ihan  
samalla tavalla kuin muutkin. 

 – Vastaanottokeskuksen ohjaaja kyselee 
asukkailta ketkä haluaisivat kerätä ja ilmoittaa 
sitten osastolle, kuinka moni tulee ja mihin  
aikaan, kertoo osaston keräysjohtaja Tea  
Turpeinen.

Yleensä turvapaikanhakijoilla on ollut ohjaaja 
mukanaan, ja he ovat keränneet porukalla. 

– Vastaanottokeskuksen väki on lähtenyt ke-
räämään tosi mielellään, ja kaikki on sujunut 
oikein hienosti, Turpeinen kiittää.

Kuopiossa koko osasto mukana, Mäntässä vokista vetoapua
Missä kannattaa kerätä ja miksi oman paikkakunnan vastaanottokeskus kannattaa pyytää 
mukaan? Kysyimme Kuopion ja Mäntän osastosta vinkit Nälkäpäivään. 

Kerääjien työ kannattaa tehdä mahdollisim-
man helpoksi. Kuopiossa kerääjien työtä hel-
pottaa, että keräysvälineet saa näppärästi lä-
hellä toria sijaitsevista osaston toimitiloista. 

Kuopiossa Nälkäpäivä sujuu jo rutiinilla, joten 
suunnittelu aloitetaan vasta elokuussa.

– Lippaidenjakopisteen aukioloajat sovimme 
toki jo keväällä, Kuopion osaston tiedottaja 
Heli Nuutinen kertoo.

Keräyksen onnistumisen kannalta tärkeintä 
ovat kuitenkin aktiiviset ja positiiviset lipaske-
rääjät. Jos heitä ei ole, hienoimmatkaan tem-
paukset eivät lähde lentoon. 

– Kerääjiä kannattaa kannustaa ottamaan 
kontaktia ohikulkeviin ihmisiin, Heli vinkkaa.

Mäntän vastaanottokeskusta ei voi syyttää 
vitkuttelusta. Keskuksen väki lähti Nälkäpäi-
vä-keräykseen jo samana syksynä, kun kes-
kus perustettiin elokuussa 2012.

– Aluksi oltiin varovaisia, kun negatiivista 
huutelua oli ollut jonkin verran, kertoo Män-
tän osaston puheenjohtaja Hellevi Ahoniemi.

Vastaanottokeskuksen väellä oli torilla oma 
teltta osaston teltan vieressä. He myivät it-
se tekemiään ruokia ja järjestivät mm. mölkyn 
heittoa. Tavoitteena oli, että samalla paikalli-
set pääsisivät tutustumaan uusiin asukkaisiin.
Viime vuosina vastaanottokeskuksen väki on 

Hymy ja kysymys ’Haluatko osallistua Nälkä-
päivä-keräykseen?’ ovat tehokkaita. Kiitosta 
ei saa unohtaa. Erityisen hyvin lahjoituksia ke-
räävät koirien ja lasten kanssa liikkeellä olevat 
kerääjät. Osastossa onkin ommeltu muutama 
liivi koira- ja lapsikokoon.

– Kutsumme kerääjiä lähettämällä sähköpostia 
aikaisemmin keräämässä olleille. Lisäksi tie-
dotamme RedNetissä, Facebookissa, osaston 
blogissa ja muissa sosiaalisen median kanavis-
sa. Hyväksi ja tehokkaaksi havaittu keino on 
kutsua tutut kaveriksi keräämään. 

Keräyspaikalla on väliä

Isojen kauppakeskusten ovensuut, Alkojen lä-
hialueet ja vilkkaimmat torinkulmat. Ne ovat 
Helin mukaan parhaita keräyspaikkoja. Sisäti-
loihin tarvitaan tietysti luvat.

Vapaaehtoisvuorot sovitaan Doodle-kalenterin 
avulla. Rahojen käsittelyssä on aina kaksi eri 
perhekuntaan kuuluvaa henkilöä. Lippaidenja-
kopiste palvelee myös kouluja, jotka voivat kä-
tevästi palauttaa täydet lippaat sinne. Lipas-
kerääjistä kannattaa pitää hyvää huolta, Heli 
vinkkaa. 

– Kaikille kerääjille tarjotaan pientä purtavaa 
keräämisen jälkeen. He tulevat mielellään uu-
delleen jopa seuraavana päivänä, seuraavas-
sa pikakeräyksessä tai ainakin seuraavana 
vuonna.

MÄNTÄSSÄ VASTAANOTTOKESKUS MUKANA ALUSTA ASTI
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Kuopion osaston jäsen Laura Tossavainen keräsi viime 
Nälkäpäivänä yhdessä tyttärensä Helmi-Kristiinan kanssa.



7

NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Lipaskerääjille Nälkäpäivä voi olla iloinen 
tunnin rupeama, mutta osaston jälkityöt 
jatkuvat vielä lokakuun loppuun asti.

Kouluille apua rahojen tilittämiseen

Osa kouluista tilaa lippaat suoraan verkkokau-
pasta. Voitte tehdä heille suuren palveluksen, 
jos tarjoudutte noutamaan rahat ja tilittämään 
ne koulun puolesta. Saatte piiristä tiedon 
verkkokauppatilauksen tehneistä opettajista.

Kerääjät mukaan kerääjärekisteriin

Muistakaa kysyä kaikilta lipaskerääjiltä, halua- 
vatko he mukaan Punaisen Ristin kerääjäre-
serviin. Toimittakaa kerääjäreserviin haluavien 
yhteystiedot keräyksen lopuksi piiriin tallen-
nettavaksi. Kun yhteystiedot on rekisteröi-
ty, voimme hätäapukeräyksen tullen hälyttää 
kaikki lipaskerääjät yhdellä viestillä.

Muistakaa tehdä keräyksen lopputilitys

Tilityslomakkeelle eritellään, mitkä koulut oli-
vat mukana keräyksessä, kuinka paljon myyn-
ti tuotti ja mikä osuus kerättiin lippailla. Se 
antaa meille tärkeää tietoa siitä, mistä keräys- 
tulos muodostuu ja mihin kannattaa jatkossa 
panostaa.

Ole ajoissa ja osallistut arvontaan!

Arvomme 20 kappaletta Punaisen Ristin tuot-
teita niiden kesken, jotka ovat tilanneet kam-
panjamateriaalit verkkokaupasta 10.8. men-
nessä.

Lisäksi arvomme 20 kappaletta Punaisen Ristin 
tuotteita niiden kesken, jotka ovat toimittaneet 
kerääjien yhteystiedot sekä osaston tilityslo-
makkeen piiriin 31.10. mennessä.

Loppurutistuksesta arvokasta tietoa

Viesti, tykkää, jaa! 
Onnistuakseen keräyksen on näyttävä. Sinä 
ja osaston muut vapaaehtoiset olette osa 
näkyvyyttä: kaikki, mitä viestitte ulospäin 
Nälkäpäivästä, vaikuttaa keräystulokseen. 

Tykkää ja päivitä!

Innosta osaston vapaaehtoisia tykkäämään ja 
jakamaan Punaisen Ristin Facebook-sivujen 
päivityksiä Nälkäpäivästä. Mitä useampi näkee 
viestimme, sitä useampi innostuu ilmoittautu-
maan lipaskerääjäksi tai lahjoittamaan. 

Kun päivität sosiaalisessa mediassa Nälkäpäi-
vä-aiheisia viestejä, käytä hashtageja #Nälkä-
päivä ja #PunainenRisti. Jos toivoisit, että jaam-
me päivityksen myös Punaisen Ristin omissa 
kanavissa, siihen kannattaa tagata eli merkitä 
Punainen Risti (Twitterissä ja Instagramissa  
@PunainenRisti), jotta huomaamme sen.
  
RedNetistä löytyy vinkkejä ja materiaalia osas-
tosi some- ja muuta verkkoviestintää varten. 
RedNetistä voi ladata esimerkiksi Nälkäpäivä-
aiheiset profiili- ja kansikuvat Facebookiin ja 
Twitteriin. Niitä voi käyttää sekä osaston että 
henkilökohtaisessa profiilissa. 

Tiedotepohjat medialle RedNetistä

Nälkäpäivä kiinnostaa mediaa. Kertokaa toi-
mittajille hyvissä ajoin, mitä paikkakunnal-
lanne tapahtuu. Toimittajalle voi lähettää 

sähköpostilla tiedotteen, jossa kerrotte yti-
mekkäästi, mitä osasto tekee Nälkäpäivänä.

Tiedotepohjat, aikataulu ja muut viestintävin-
kit löytyvät RedNetin Nälkäpäivä-ryhmästä: 
Tieto- ja taito -> Nälkäpäivä -> viestintä
 
Merkitse tapahtumat tapahtumakalenteriin

Keskustoimisto on tehnyt jokaiselle osastol-
le oman perusilmoituksen Nälkäpäivän tapah-
tumakalenteriin. Ilmoituksesta löytyy keräys-
johtajan yhteystiedot, jotta halukkaat kerääjät 
voivat ottaa häneen yhteyttä. 

Muistattehan, että voitte täydentää tapahtu-
mailmoitusta osastonne RedNet-sivujen kautta. 
Samalla on hyvä tarkistaa, että tiedot sivuilla 
ovat ajan tasalla. Nälkäpäivän aikana joku voi 
kiinnostua osaston muistakin ryhmistä!

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

Jarkko
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Facebook-profiilikuva ja lisätietoja löytyy RedNetistä.
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ÄKKILÄHTÖ 
Varsinais-Suomessa
ÄKKILÄHTÖ -valmiusharjoitukseen ja 
tapahtumaviikkoon on aikaa enää rei-
lu kuukausi, valmiutta harjoitellaan siis 
lokakuun lopussa.

ÄKKILÄHTÖ-illoissa saat ajankohtais-
ta tietoa tapahtuman järjestämiseen ja 
pääset keskustelemaan muiden osas-
tojen ÄKKILÄHTÖ-tapahtuman suun-
nittelijoiden kanssa.

Ti 20.9. 17.30–20.00 Turun seutu,  
     Piiritston Koulutuskakkonen, 2. krs,  
     Turku 
     www.lyyti.in/akkilahtoilta_turku
 
Ma 26.9.17.30–19.30 Salon seutu, 
     Aputupa, Salo
     www.lyyti.in/akkilahtoilta_salo 

Ti 27.9. 17.30–19.30 Vakka-Suomi, 
      Laitila
     (paikka varmistuu myöhemmin)
     www.lyyti.in/akkilahtoilta_laitila

Ke 28.9. 17.30–19.30 Loimaan seutu,  
     Päiväpirtti, Loimaa
     www.lyyti.in/akkilahtoilta_loimaa

Jos oma osastosi ei järjestä Äkkilähtö 
–harjoitusta tai –tapahtumaa, niin Tu-
russa järjestetään lauantaina 1.10. laa-
ja evakuointikeskuksen perustamishar-
joitus, johon kaikkien on mahdollisuus 
osallistua potilaana tai toimijana. 

Harjoitus alkaa klo 10.00 ja kestää 
enintään klo 14.00 asti. Harjoitus jär-
jestetään Turun keskusta-alueella.

Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/akki-
lahto2016

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

Nälkäpäivän tarkennuksia 
Varsinais-Suomeen

Nälkäpäiväsihteeri Hanna Vänni

Piirissä on Nälkäpäiväsihteerinä Hanna Vänni. 
Hänen yhteystietonsa ovat:  hanna.vanni@pu-
nainenristi.fi ja p. 040 524 2799. Otattehan yh-
teyttä Hannaan tai Sirpaan jos tarvitsette apua 
keräysasioissa.

Nälkäpäiväleipä

Haluaako osastosi Nälkäpäiväleipää keräyksen 
tueksi? Tänäkin vuonna piirin kautta voi tilata 
Salosen Leipomon Patikkavarras-taikinasta teh-
tyä revittyä reikäleipää. Piirin kautta tilattavan 
nälkäpäiväleivän tilaukset tulee tehdä kirjallises-
ti viimeistään 2.9.2016 mennessä piiriin Hannalle 
(hanna.vanni@punainenristi.fi). Nälkäpäiväleivän 
tilauslomake on lähetetty osastojen keräysjohta-
jille ja sen voi pyytää piiristä.

Mitä osastossasi tapahtuu Nälkäpäivänä?

Nälkäpäivä on kirjattu tapahtumana keskustoi-
miston toimesta kaikkien osastojen RedNet-si-
vulle. Osaston nettipäivittäjä voi tarvittaessa päi-
vittää tietoja. 

Kiitos että toimitatte tiedot osaston keräysta-
pahtumista myös piiriin Hannalle viimeistään 
keskiviikkona 7.9.2016 (hanna.vanni@punainen-
risti.fi). Tarvittavat tiedot ovat: keräyksen/tapah-
tuman ajankohta (pvm ja klo), paikka sekä yhte-
yshenkilö. 

Nämä tiedot kootaan yhteen ja toimitetaan Var-
sinais-Suomen alueen tiedotusvälineille juuri en-
nen Nälkäpäivä-keräystä.    

Tunnelmia ja tietoa keräyksen aikana

Nälkäpäiväkeräyksen aikana piiristä ollaan jäl-
leen yhteydessä osastoihin ja kysytään tietoja 
keräyksen etenemisestä. Mahdollisuuksien mu-
kaan piirin toimihenkilöt vierailevat osastojen 
keräystapahtumissa Nälkäpäivän aikaan, mutta 
jos tämä ei ole onnistu, niin yhteydenpito toimii 
yhtä hyvin myös puhelimitse.

Oikein hyvää Nälkäpäivää!

Keräysterveisin,
Sirpa ja Hanna

NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Hattula toivoo Äkkilähdön innostavan mukaan uusia vapaaehtoisia

Hengitykselle vaarallista ainetta pääsee vuo-
tamaan ilmaan Hattulassa. Läheisen yläkoulun 
nuoret evakuoidaan koululle. Tästä skenaa- 
riosta lähtee liikkeelle SPR:n Hattulan osaston 
Äkkilähtö-valmiusharjoitus.

Kahden tunnin mittaisen evakuointiharjoi-
tuksen aikana yhdeksäsluokkalaiset saavat 
koulun toimintapisteillä muun muassa ensi-
apukoulutusta ja Hattulan VPK:n alkusammu- 
tuskoulutusta. Myös Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys ja Hämeenlinnan maanpuolustus-
naiset ovat mukana. Harjoitus järjestetään Hat-
tulassa lauantaina 1.10. Hattulan kunta on 
määrännyt päivän koulupäiväksi.

Hattulan osasto on pieni. Aktiivisia vapaaeh-
toisia on noin 30, ja osaston jäsenten keski-
ikä on melko korkea. Osastolla on aktiivista 
ystävätoimintaa, omaishoitajien tukitoimintaa, 
terveyspiste ja Juttutupa. Apuun harjoituspäi-
väksi päätettiin pyytää naapurikunnan Hä-
meenlinnan osaston ensiapuryhmä ja henki-
sen tuen ryhmä sekä Vapepa.

– Oikeassakin tilanteessa tekisimme tiivistä 
yhteistyötä naapurin kanssa, sanoo Pia Yli-Pi-
rilä, joka vastaa Hattulan osaston valmiudesta.

Valmiussuunnitelmaa 
on hyvä testata käytännössä

Hattulan kunnalla on valmiussuunnitelma, ja 
tosipaikan tullen kriisioperaatio käynnistyisi 
viranomaisreittejä pitkin. Harjoituspäivänä vi-
ranomaiset tulevat kertomaan, mikä heidän 
roolinsa tositilanteessa olisi. Tarkoituksena on 
kirkastaa eri toimijoiden rooleja todellisessa 
tilanteessa.

Suuronnettomuuksilta on Hattulassa toistai-
seksi vältytty, mutta vaaranpaikkoja on ole-
massa. Kunnan läpi kulkee sekä vilkas mootto-
ritie että rautatie. Myös vesistöä on runsaasti.

– Äkkilähdön kaltaisilla harjoituksilla on suuri 
merkitys. Harjoittelemalla näkee, miten tehdyt 
valmiussuunnitelmat toimivat käytännössä, 
miten yhteistyö viranomaisten ja muiden toi-
mijoiden välillä sujuu, ja mikä on oman osas-
ton koulutustarve, Yli-Pirilä sanoo.

Toiveissa on innostaa mukaan  
uusia vapaaehtoisia

Pia Yli-Pirilän mielestä Hattulan esimerkki 
näyttää, miten pienikin osasto selviää valmius- 
harjoituksesta.

– Kannattaa kutsua mukaan yhteistyökump-
paneita. Harjoituksen voi tehdä myös pienesti: 
me pyysimme mukaan vain yläkoulun yhdek-
sännen luokan oppilaat, joita on 120. 

Yli-Pirilän mielestä valmiusharjoitus tuo osastol-
le arvokasta oppia ja luo hyvää yhteishenkeä.

– On meillä tässä myös ketun häntä kainalos-
sa. Toivomme harjoituksella saavamme paikal-
lista julkisuutta, joka innostaisi myös uusia va-
paaehtoisia mukaan.  

Lisätietoja:
valmiusharjoituksen projektipäällikkö, 
Petra Alijärvi, p. 020 701 2176,
petra.alijarvi@punainenristi.fi 

Hattulan osasto lähti mukaan Äkkilähtöön testatakseen valmiussuunnitelmaansa ja  
houkutellakseen mukaan nuoria vapaaehtoisia. Avuksi harjoituspäivään lupautui  
naapurikunnan osasto sekä joukko muita yhteistyökumppaneita. 

VIELÄ EHTII MUKAAN!
• Äkkilähtö järjestetään 1.–7.10.2016

• Ilmoita osastosi mukaan RedNetissä osoit-
 teessa rednet.punainenristi.fi/akkilahto

H
arri M

äen
p
ää

Sydäntalvi-valmiusharjoituksessa vuonna 2013 Joensuus-
sa harjoiteltiin palvelukeskuksen evakuointia.
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Nuorten ystäväkurssi 
Turussa

Oletko kiinnostunut Punaisen Ristin ystävätoi-
minnasta? Haluatko auttaa yksinäisiä ja apua 
tarvitsevia nuoria tai vanhempia ihmisiä? Tule 
ystäväkurssille kuulemaan lisää!
 
Nuorten ystäväkurssi on suunnattu erityisesti 
16–29-vuotiaille nuorille ja koulutus on mak-
suton.

Kurssi järjestetään 6.9. ja 12.9.2016 
paikkana on piirin Koulutuskakkonen,
os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku.  

Koulutusajat:
ti 6.9. klo 17–20
ma 12.9. klo 17–20

Ilmoittautumiset 2.9. mennessä:  
www.lyyti.in/nuoriystava2016syys

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

Reddie Kids -ohjaajakoulutus  
Turussa

Oletko kiinnostunut Punaisen Ristin las-
ten ja varhaisnuorten kerhonohjaami-
sesta? 

Varsinais-Suomen piiri järjestää marras-
kuussa Reddie Kids -ohjaajakoulutuksen. 
Tervetuloa mukaan kaikki lasten ja var-
haisnuorten kerhonohjaamisesta ja Pu-
naisen Ristin toiminnasta kiinnostuneet 
yli 15-vuotiaat nuoret ja aikuiset!

Koulutus sisältää verkko-opintoja ja lähi-
opetusta: 
- ennakkotehtäviä verkossa
- lähijakso 12.11.2016 klo 9-17

Koulutus järjestetään lauantaina 
12.11.2016 piiritoimistolla, os. Yliopis-
tonkatu 24 A, Turku. Kurssin hinta on 5 
euroa Punaisen Ristin jäseniltä, muilta 
15 euroa.

Ilmoittautumiset 6.11. mennessä: 
www.lyyti.in/reddiekidskoulutus2016 

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

Nuoret sosiaalisessa mediassa

Seuraa Varsinais-Suomen piirin nuoria ja nuor-
ten toimintaa sosiaalisessa mediassa: 

SPR Varsinais-Suomen nuoret
instagram.com/sprvsnuoret/

www.facebook.com/groups/
sprnuoretvs

Ystävien 
pikkujouluristeily

Ystävätoimijoiden yhteinen pikku-
joulupiknik järjestetään sunnuntaina 
6.11. Viking Linellä. Kokoontuminen 
terminaalissa klo 8.15, laivanvaihto 
klo 14 ja takaisin Turun satamassa ol-
laan klo 19.50.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki lähe-
tetään lähiaikoina osaston ystävätoi-
minnanyhdyshenkilöille, jotka välittä-
vät tiedon ystävätoimijoille.

Varaathan jo päivän ja lähde mukaan 
iloiseen joukkoon!
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Ystävä- ja vapaaehtois-
toiminnan kurssit

Kurssi tarjoaa perustiedot Punaisesta Rististä 
ja vapaaehtoisesta ystävätoiminnasta. Tavoit-
teena on antaa eväitä vapaaehtoisena ystävä-
nä toimimiseen, herättää ajatuksia ja innostaa 
mukaan ystävätoimintaan. Ystävätoiminta on 
sosiaalista kanssakäymistä parhaimmillaan.

Kurssi antaa valmiudet toimia Punaisen Ristin 
ystävä – ja vapaaehtoistoiminnassa.

Yhdessä voi tehdä, kokea ja kuulla asioita, jot-
ka yksin jäisivät kokematta.

Kurssin pääkohdat: Suomen Punainen Risti ja 
Punaisen Ristin ystävätoiminta, itsetuntemus, 
vuorovaikutus ja kohtaaminen sekä vapaaeh-
toisen oma jaksaminen.                                                                                         

Ystävätoiminnan lyhytkurssit (3 h)

8.9.2016 klo 17-20.00, SPR Piirin Koulutuskak-
konen, Yliopistonkatu 24 A, 2 krs.Turku.  
Ilmoittautumiset: www.lyyti.in/ Ystavatoimin-
nan_lyhytkurssi_Turku

9.9.2016 klo 12-16.00 Palvelukeskus Tupasvil-
la, Piikkiö. Ilmoittautumiset:  jaana.paasonen@
redcross.fi p. 020 701 2423

9.9.2016  klo 17-20.00 SPR Raision osaston ti-
lat, Raisiontie 11, Raisio.  
Ilmoittautumiset www.lyyti.in/Ystavatoimin-
nan_lyhytkurssi_Raisio

Ystävätoiminnan peruskurssi (12 h) 

13.9. 15.9. ja 20.9.2016 klo 12-16 seurakunta-
talo Kiikala.
Ilmoittautumiset: 020 701 2423 / jaana.paaso-
nen@redcross.fi

Tervetuloa mukaan!

Yhteistyössä  

Seuraavat kurssit

Loimaa 2.9.2016 - 3.9.2016  
Koulutusaika perjantaina klo 17.30-20.45 ja 
lauantaina klo 9-16.00, SPR:n Päiväpirtillä, os. 
Turuntie 13, Loimaa. 
Ilmoittautumiset:  
www.lyyti.in/ henkinen_tuki_loimaa

Turku 27.9., 4.10. ja 11.10.2016
Koulutusaika päivittäin klo 17.30-20.45, SPR 
Koulutuskakkosessa, os. Yliopistonkatu 24 A, 
2 krs. Turku
Ilmoittautumiset:  
www.lyyti.in/henkinen_tuki_turku

Salo 7.10.2016 - 8.10.2016  
Koulutusaika perjantaina klo 17.30-20.45 ja 
lauantaina klo 9-16.00, SPR:n Aputuvalla, os. 
Paasionkatu 6, Salo. 
Ilmoittautumiset:   
www.lyyti.in/ henkinen_tuki_salo

Uusikaupunki 28.10.2016 - 29.10.2016
Koulutusaika  perjantaina klo 17.30-20.45 ja 
lauantaina klo 9.00-16.00, Ystäväntuvalla, os. 
Alinenkatu 26, Uusikaupunki. 
Ilmoittautumiset: 
www.lyyti.in/henkinen_tuki_uusikaupunki

Tervetuloa!

Henkisen tuen kurssi

Kurssi antaa perustietoa onnettomuustilanteiden jälkeisistä traumaattisista kriiseistä, kriisireakti-
oista ja niistä selviytymisestä sekä kehittää osallistujien henkisen tuen taitoja.
Kurssin hinta 40 €, SPR:n jäseniltä 20 €.

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA



12

Yhteinen Punainen Risti

29.10.2016 klo 10.00 – 15.00 (kahvitarjoilu klo 9.30 alkaen)
Ammattiopisto Livia, Tuorla, auditorio, os. Tuorlantie 1, Kaarina (Piikkiö)

Vapaaehtoisuus Punaisessa Ristissä on hyvin monimuotoista. Osastojen vapaaehtoistoiminnot 
liittyvät usein valmiuteen, ensiapuun, ystävätoimintaan, nuorisoon, monikulttuurisuuteen ja ke-
räyksiin.

Tiedätkö mitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia on Kontissa, Veripalvelussa, Nuorten turva-
talossa tai Vastaanottokeskuksessa? 

Näitä mahdollisuuksia käydään läpi ”Yhteinen Punainen Risti” –koulutuksessa. Päivän näkökul-
mana on vapaaehtoistoiminta eri Punaisen Ristin yksiköissä, mutta puheenvuoroissa käydään ly-
hyesti läpi myös se, mitä eri SPR:n yksikössä tehdään ja mikä on toiminnan tarkoitus.

Kehittämispäivä on tarkoitettu kaikille osastojen aktiiveille, hallitusten jäsenille ja toimintaryh-
mien vetäjille. Kehittämispäivä on osallistujille maksuton. Päivän kustannuksiin käytetään Turun 
Osuuskaupan lahjoittamia pullonpalautuskuit-tien avulla kerättyjä varoja.

Sitovat ilmoittautumiset (ruokailun takia) viimeistään maanantaina 24.10.2016 osoitteessa 
www.lyyti.in/Yhteinen_Punainen_Risti 

Tervetuloa kaikki osastot mukaan! 

Päivän ohjelma:

  9.30 Aamukahvi 
10.00  Tervetuloa 
 Puheenjohtaja Markku Suokas, SPR VS piiri
10.15 Iloa auttamisesta  
            - Punaisen Ristin ajankohtaiskatsaus  
 Puheenjohtaja Pertti Torstila, Suomen 
 Punainen Risti
10.45 Vapaaehtoistoiminta eri SPR-yksiköissä 
10.45 Veripalvelu 
 Alue-esimies Pekka Kukko, SPR Veripalvelu,  
 Läntinen alue
11.15 SPR Kontti 
 Kontti-päällikkö Tiina Risti, Turun Kontti
11.45 SPR Nuorten turvatalo 
 kriisi- ja perhetyöntekijä Saija Huttunen,  
 SPR Nuorten turvatalo Turku
12.15 Lounas 
13.15 Vastaanottokeskus 
 SPR Turun vastaanottokeskuksen johtaja  
 Jaana Sikiö 
 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori  
 Rosa Rantanen
 Hankekoordinaattori Anna Tenho
 EA-hanke, hankekoordinaattori Shimal Yousif
 Terveyspistetoiminnan vastaava Marja Ylitalo
14.00  Äkkilähtö-harjoituksen palaute  
 Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen, SPR VS
14.30  Loppukeskustelu  
15.00  Päivä päättyy, hyvää kotimatkaa! 

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA



13

Tulijan tukena ja ystävänä 
24.9.2016 Turku

Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi on tarkoi-
tettu ensisijaisesti ystäväkurssin käyneille va-
paaehtoisille, jotka haluavat tietoa monikult-
tuurisesta vapaaehtoistoiminnasta ja ryhtyä 
esim. maahan muuttaneen ystäväksi. 

Kurssilla käsitellään Punaisen Ristin pakolais-
työtä, maahanmuuttoa, erilaisuuden kohtaa-
mista ja kotoutumista tukevaa vapaaehtois-
toimintaa käytännössä. Tällä Tulijan tukena 
-kurssilla käsittelemme myös alaikäisen ystä-
vänä toimimista. 

Kurssimaksu on 5 € jäseniltä ja 10 € ei-jäse-
niltä. Kurssilla voit myös liittyä SPR:n jäsenek-
si. Kurssimaksuun sisältyvät materiaalit, kah-
vit ja välipalat.

Tulijan tukena -kurssi järjestetään la 24.9.  
klo 10.30-17.30 piirin Koulutuskakkonen (Yli-
opistonkatu 24 A, 2 krs., Turku) 

Ilmoittaudu mukaan 16.9. mennessä osoit-
teessa www.lyyti.in/tulijan_tukena_syyskuu

Lisätiedot: Monikulttuurisuustoiminnan ke-
hittäjä Pauliina Pensikkala, p. 0207 01 2419, 
pauliina.pensikkala@redcross.fi

Humanitaarisen oikeuden 
peruskurssi 15.-16.10.2016 

Kuka saa käyttää Punaisen Ristin merkkiä? Ja missä 
tilanteissa? Voiko sodissa ja konflikteissa sotia mil-
lä tahansa aseilla? Minkälainen on siviilien asema, 
kun rauha järkkyy? 

Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen huma-
nitaarisen oikeuden sopimuksilla pyritään rajoitta-
maan aseellisten selkkausten vaikutuksia. Tiedon 
levittäminen sodan säännöistä on Punaisen Ristin 
perustehtäviä. 

Seuraava humanitaarisen oikeuden peruskurssi jär-
jestetään Turussa 15.-16.10., la klo 10-16.30 ja su 
klo 9.30-14.30. Kurssipaikkana on piirin Koulutus-
kakkonen (Yliopistonkatu 24 A, 2 krs., Turku).

Kurssin hinta on 10 € jäseniltä ja 20 € ei-jäseniltä. 
Kurssilla voi myös liittyä Punaisen Ristin jäsenek-
si. Kurssimaksuun sisältyvät välipalat ja kahvit sekä 
sähköiset kurssimateriaalit. 

Ilmoittaudu mukaan 7.10. mennessä osoitteessa 
www.lyyti.in/IHL_peruskurssi_lokakuu

Lisätiedot:  Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Pauliina Pensikkala, p. 0207 01 2419, pauliina.pen-
sikkala@redcross.fi 

Rasismiin puuttumisen treenikehä 
 
Tule treenikehän vetäjäksi - teet tärkeää rasisminvastaista työtä ja 
saat arvokasta vapaaehtoiskokemusta!

Rasismiin puuttumisen treenikehä on toiminnallinen työpaja, jossa 
opitaan tunnistamaan rasismia ja saadaan tietoa ja kokemuksia sii-
hen puuttumisesta. Painopisteenä ovat arkipäiväiset vuorovaikutus-
tilanteet esimerkiksi julkisilla paikoilla. Erityisesti kouluissa kaivataan 
työpajoja, joissa voidaan käsitellä rasismia asiallisesti.

Etsimme innokkaita vapaaehtoisia kouluttautumaan treenikehän ve-
täjiksi. Haussa on henkilöitä, joilla on kokemusta ryhmien ohjaami-
sesta ja jotka ovat valmiita vetämään treenikehätyöpajoja erityisesti 
kouluissa päiväsaikaan. 

Koulutus pidetään lauantaina 12.11.2016 klo 10–18. SYLI ry:n toimis-
ton tiloissa Turussa. Os. Yliopistonkatu 24 B 27, 20100 Turku (2. krs).

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä sähköpostitse 2.11.2016 mennessä: 
Monikulttuurisuustoiminnan koordinaattori Pauliina Pensikkala  
pauliina.pensikkala@punainenristi.fi  

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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Valmiussuunnittelu 
Milloin osastonne valmiussuunnitelma on viimeksi 
päivitetty? Valmiussuunnitelma tulisi tarkistaa vuo-
sittain ainakin yhteystietojen osalta ja muutaman 
vuoden välein tarkistaa ajantasaisuus riskien ja nii-
hin vastaamisen osalta.

Mikäli suunnitelmanne on ajantasainen eli tarkistet-
tu viimeksi vuoden 2015 aikana tai sen jälkeen, niin 
onko toimintaryhmänne koulutettu? Jos, tai toivot-
tavasti kun, suunnitelmat ja koulutus on kunnos-
sa, niin onko mietitty toimijoiden jaksamista tehtä-
vän jälkeen?

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

Valmiusilloissa tärkeitä aiheita

Osastoissa tulisi lisäksi miettiä tehtävien jälkeinen 
vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen kai-
kissa auttamistilanteissa. Näistä ja muista osaston 
valmiuteen liittyvissä asioista keskustellaan tämän 
vuoden osastojen valmiusilloissa.  

Valmiusilloissa käsitellään mm. seuraavia asioita: 
- Osaston rooli maahantulovarautumisessa
- Mikä on ensihuoltokurssi
- Miten toteutetaan purkukeskustelu
- Millaisia ovat Henkisen tuen hälytysryhmän teh-
tävät
- Yleisimmät kysymykset kotimaan avussa
- Hyviä käytäntöjä osaston valmiussuunnittelussa 

Ilmoittautumiset valmiusiltoihin sähköisesti netis-
sä alla oleviin osoitteisiin viimeistään viikkoa ennen 
kutakin tilaisuutta. 

Valmiusiltojen aikataulu

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

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

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

Tervetuloa koulutuksiin!

Nettisivut ja RedNet

Syksyn RedNet- ja nettisivukoulutukset pidetään 
seuraavasti: 
ma 26.9.2016 klo 17-20 
ke 9.11.2016 klo 17-20 

Koulutukset pidetään piiritoimiston Koulutuskakko-
sessa, os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku. Koulu-
tus on maksuton.

Ilmoittaudu syyskuun koulutukseen viimeistään 
21.9. ja marraskuun koulutukseen viimeistään 4.11. 
Sirpalle: 020 701 2406 / sirpa.lehtimaki@redcross.fi 

Tervetuloa!

HUOM! ETK-risteilyn 
ajankohta on muuttunut

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien 
koulutusristeily ”ETK-koulutusristeily” jär-
jestetään 16. - 17.3.2017. 

Ohjelma ja kutsu lähetetään myöhemmin 
syksyllä.

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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SPR Turun vastaanottokeskuksen 
kuulumisia

Laitilan toimipiste
Laitilassa kesän alku ja oikeastaan koko kesä 
oli erittäin vilkasta aikaa turvapaikkapäätös-
ten suhteen. Myönteisiä oleskelulupapäätök-
siä tuli pienessä ajassa kymmeniä. 

Vastaanottokeskuksessa siirryttiin nopeasti 
uuteen työvaiheeseen: kuntiin muuttoon. Jäl-
leen uuden asian opettelu ja työkäytäntöjen 
muokkaaminen sekä samaan aikaan kesälo-
makausi pisti henkilöstön koville. Keskuksen 
kesäjuhlakin siirrettiin heinäkuun lopulle. Juh-
la on aina Maailman Pakolaispäivän teemaan 
liittyvä. 

Kuntiin muutto on keskittynyt Turkuun, Raisi-
oon, Uuteenkaupunkiin ja Raumaan, mutta yk-
sittäisiä henkilöitä on toki muuallekin muutta-
nut. Samaan aikaan myös kielteiset päätökset 
ovat osa arkea. Osa on tässä kohtaa myös 
lähtenyt kotimatkalle avustettuna.

Laitilassa on myös koko kesän ollut useita asi-
akkaita palkallisessa työssä tai tutustumas-
sa työelämään (TET). Asukkaat olivat vahvasti 

mukana myös Kuninkuusravien vapaaehtoisina 
rakentamassa ja purkamassa.

Syksyä kohden tilanne muuttuu jälleen ai-
van toisenlaiseksi, kun keskuksen suomenkie-
lenopetus siirtyy oman henkilökunnan pidet-
täväksi. Saimme vihdoin avattua vapaa-ajan 
tilan pihalle tuoduista merikonteista valmistet-
tuna. Tila toimii päivisin suomenkielen opetus-
tilana ja iltaisin vapaa-ajan tilana. Olympialais-
ten aikana mm. kisakatsomona.

Vaikka vastaanottokeskuksessa asukkaat ovat 
alkaneet vaihtua vajaan vuoden jälkeen, niin 
on meillä myös syntynyt ensimmäinen vauva-
kin. Turussa vapaaehtoisten kokoama äitiys-
pakkaus tuli käyttöön. 

Laitilassa jatketaan liki 100 % täyttöasteella 
joka päivä seitsemänä päivänä viikossa. Lap-
silla alkaa jälleen koulu ja aikuisilla suomen-
kielenopetus.

Miska Keskinen, apulaisjohtaja
Laitilan toimipiste

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Halikon toimipiste
Halikon vastaanottokeskus aloitti toimin-
tansa Märynummella Halikon sairaalan 
ruokalarakennuksessa 5.10.2015. Ruo-
kalarakennuksessa turvapaikanhakijoita 
asui noin 80- 90, perhekokonainaisuuk-
sista riippuen. Vieressä sijaitsevaan Le-
pola-rakennukseen vastaanottokeskus 
pääsi muuttamaan muutostöiden valmis-
tuttua 18.2.2016. Asukaslukumäärä nou-
si tuolloin 150:n. 

Vastaanottokeskuksessa asuu lähin-
nä perheitä. Kouluikäiset lapset käyvät 
koulua Salon kaupungin eri kouluissa. 
Aikuisten turvapaikanhakijoiden suo-
menkielenopetus toteutuu vastaanot-
tokeskuksen omassa luokkahuoneessa 
Lepola-rakennuksessa. Lisäksi vapaaeh-
toiset pitävät viikoittain suomenkielen 
kerhoa, lasten leikkikerhoa, miesten lii-
kuntaa ja taidekerhoa. 

Vastaanottokeskuksessa yhteistyö mui-
den tahojen kanssa on tiivistä ja aktii-
vista. Työntekijöitä vastaanottokeskuk-
sessa on 11 ja yöpäivystyksen hoitaa 
ulkopuolinen yritys.

Marita Nikander, apulaisjohtaja
Halikon toimipiste

Punkalaitumen toimipiste
 
Turvapaikanhakijat rakensivat Punkafestiä
Punkalaitumella järjestettiin kaikkien aikojen 
ensimmäinen Punkafest 12.8.2016. Esiintyjinä 
olivat Arttu Wiskari ja maan ykkösnimiiin kuu-
luva JVG. Punkafest oli koko perheen tapahtu-
ma.

Punkalaitumen vastaanottokeskus sai lahjoi-
tuksena 25 lippua Punkafesteille. Lahjoittajana 
olivat Punkalaitumen Rotaryt. Mietimme töis-
sä miten ja millä perustein jaamme liput asiak-
kaille. Päätimme antaa liput perheille joissa on 
teini-ikäisiä lapsia. Lippuja annettiin kolmeen 
perheeseen, yhteensä 10 kpl. 

Pohdimme miten loput 15 lippua jaetaan. Vas-
taava ohjaaja Kaisa Hyyti-Suojanen oli muka-
na Punkafestien järjestelyissä ja sai idean että 
pyydetään 15 miestä rakentamaan festivaa-
lialuetta ja saavat sitten liput palkaksi. Punka-
festien järjestelytoimikunta otti tämän tarjo-
uksen innoissaan vastaan.

Talkoolaiset löytyivät hetkessä ja keskiviikko-
na 10.8.2016 nousi aita ennätysvauhdilla, alle 
kahdessa tunnissa rajaamaan festivaalialuetta. 
Saimme todella paljon kiitosta miesten ahke-
ruudesta ja innokkuudesta. He kun lupasivat 
vielä lauantaina mennä purkamaankin aidan. 

Kaisa Hyyti-Suojanen
Punkalaitumen toimipiste

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Ensiapukoulutusta 
pankin tuella
Uudessakaupungissa yksi kokonainen peruskou-
lun ikäluokka, 13-vuotiaat seitsenluokkalaiset, 
sai keväällä lukuvuoden päätteeksi tuhdin tieto-
paketin siitä, miten toimia hätätilanteessa. Yl-
lättävässä tilanteessa auttaja itsekin helposti 
hätääntyy, joten lyhyelläkin koulutuksella ennak-
koon voi olla ratkaiseva vaikutus toimintakykyyn. 

ERC:n (Euroopan tiedeneuvoston) konferens-
sissa Prahassa viime vuonna suositeltiin kaikille 
12-vuotiaille koululaisille neljän tunnin hätäensi-
apukoulutusta. Minkä nuorena oppii, sen vanha-
na taitaa.

Idea jäi mukana olleiden Elina Männistön ja Si-
nikka Palmun mieleen. Kun paikallisesta Kalannin 
Säästöpankista oli mahdollista hakea lahjoitus-
ta nuorisotoimintaan, osasto oli heti aktiivises-
ti liikkeellä.

Kalannin Säästöpankki on jo useita vuosia jaka-
nut osan voittovaroistaan hyväntekeväisyyteen. 
Tämän vuoden teema oli Parempi Suomi 2016 ja 
jaettava summa yhteensä 12 000 euroa. Uuden-
kaupungin ja Kalannin osastot saivat yhteensä 
4000 euroa. Nyt siitä on käytetty puolet ja sillä 
toisella puolikkaalla annetaan hätäapukoulutus 
kaikille uusille seitsenluokkalaisille ensi keväänä 
ennen kesälomia.

Leena Huittinen
Uudenkaupungin osasto

Ensiapuryhmäläinen... 
On aika juhlia!
Olet lämpimästi tervetullut Varsinais- 
Suomen piirin ensiapuryhmäläisten kou-
lutustilaisuuteen ja iltagaalaan Ruissa-
lon Kylpylän Kapteeninsaliin lauantaina 
22.10. klo 15 alkaen. 

Ohjelma:
Klo 15-16 Ajankohtaista ensiapuasiaa,  
Kosti Koivisto-Kokko, anest.el., Tyks 

Klo 16-17 Hyvää oloa – elämän iloa!  
Piia Koriseva

Klo 17-19 mahdollisuus tutustua kylpy-
län palveluihin (sauna- allasosasto 5 €, 
hoitoja, kuntosali, fillariretki (6€/2h), fris-
beegolf, tennis, baari, valmistautumista 
iltagaalaan) omakustanteisesti. 

Klo 19-20 buffetruokailu, Kapteeninsali

Klo 20-23 Hard Rock Company sekä muu-
ta ohjelmaa

Klo 23- kotiin tai jatkoille…

Jos tulet kauempaa, sinun on mahdollista 
majoittua kylpylässä tarjoushintaan.

Iltagaalan pukukoodi on tumma puku.  
Omavastuuosuus 10 €.  

Ilmoittautumiseen: nimi, osasto, sähkö-
posti, ruoka-aineallergiat. 

Ilmoittaudu 9.10. mennessä linkistä: 
www.lyyti.in/eagaala2016 

Lisätietoja Minna Lyytiseltä tai Minna 
Rautaselta

Toivottavasti näemme teitä runsaasti 
paikalla! 

Terveisin ensiapuryhmätoiminnan kehit-
tämistyöryhmä,
       Jyri, Kirsi, Mikko, Minna, Suvi ja Suvi

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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SPR Maskun osasto otti ilolla vastaan valinnan Var-
sinais-Suomen piirin vuoden 2015 osastoksi – jos-
kin myös hiukan yllättyneenä. Kunniamaininta ei 
tainnut tulla niinkään suuresta ja monipuolisesta 
toiminnasta kuin pienen osaston sisukkaasta pon-
nistelusta. Osasto on elänyt välillä hiljaisempia ai-
koja ja nyt viimeisen parin vuoden aikana osasto on 
aktiivisesti pyrkinyt saamaan uusia toimintamuoto-
ja käyntiin alueellaan tai elvyttämään vanhoja.

Osasto on toteuttanut vuosittain ainakin Nälkäpäi-
väkeräyksen ja verenluovutustilaisuudet Liikkuvan 
veripalvelun kanssa, näistä perustoiminnoista ei ole 
tingitty. Vuonna 2015 saatiin alkuun muun muas-
sa säännöllinen ensiapuryhmätoiminta, ja ensiapua 
harjoitellaan nyt kerran kuussa. Päivystävää ryhmää 
osastolla ei ole, mutta yhteistyötä on tehty naapu-
rikuntien osastojen kanssa. Osasto on myös ahke-
rasti kouluttanut vapaaehtoisiaan EA-kursseilla.

Viime vuonna aloitettiin myös säännöllinen ys-
tävätoiminta. Toiminta on toistaiseksi ollut vie-
lä pienimuotoista, mutta ryhmässä tehtävää ulkoi-
luavustusta, henkilökohtaista ystävätoimintaa ja 
saattajapalvelua on kaikkia jo päästy kokeilemaan. 
Näiden lisäksi Maskuun saatiin aikaiseksi viime 
vuonna myös säännöllisesti kokoontuva Terhokerho 
yhteistyössä paikallisen MLL:n yhdistyksen kanssa.

Yhteistyö on voimaa

Kaikissa em. toiminnoissa alkuun on päästy osin 
Varsinais-Suomen piirin tai lähiosastojen välisen yh-
teistyön kautta. Maskun kunnan alueella toimii kun-
taliitosten jälkeen myös SPR Lemun osasto. Yhte-
ys Lemun osastoon on hyvin luonnollista, sillä osa 
kunnan sisäisistä asioista on yhteisiä, mutta yhteis-
työ on pienissä osastoissa voimaa myös muuten.

Osasto on tiedottanut aktiivisesti toiminnastaan 
kunnan virallisiin kanaviin sekä muillekin alueen toi-
mijoille. Ilon hetkiä ovat aina ne, kun joku ottaa yh-
teyttä kuultuaan ja ymmärrettyään, että Punaisella 
Ristillä on tälläkin alueella jotakin paikallista annet-
tavaa. Osastolla on myös edustaja kunnan vanhus-
neuvostossa ja osana tätä työtä myös Perustur-
vakuntayhtymä Akselin asiakaspalvelufoorumissa, 
tätä kautta kulkee tietoa molempiin suuntiin.

Vuoden 2015 onnenpotku oli kun Maskun kun-
nan omistamista tiloista Humikkalan Majalta saatiin 
osaston tarpeisiin pari säännöllistä käyttövuoroa ja 
pari ikiomaa kaappia. Aiemmin hajallaan ollut toi-
minta saatiin ihan konkreettisesti koottua yhteen.

Kaikki alkaa vapaaehtoisista

Vaikka kaikki nykyinen toiminta on säännöllistä, ak-
tiivisia vapaaehtoisia osastolla on edelleen vain 
muutama kourallinen. Sitä innokkaampia toki. Täs-
sä onkin yksi uuden toiminnan aloittamisen kom-
pastuskivi: ilman säännöllistä toimintaa on vaikea 
hankkia uutta väkeä – ja ilman uutta väkeä on vai-
kea käynnistää säännöllistä uutta toimintaa. Tätä 
taikatemppua Maskussa on kovasti yritetty tehdä.

Aivan viime aikoina Maskun osasto on tehnyt yh-
den uuden aluevaltauksen: on aloitettu kouluyh-
teistyö. Perinteisesti alueen koulut ovat olleet mu-
kana Nälkäpäiväkeräyksessä, mutta nyt yhteistyötä 
on tehty myös koululaisten ensiapukurssien muo-
dossa sekä yläkoulun päihdevalistustyössä. 

Kouluilla yhteistyö on otettu vastaan hyvin myön-
teisesti ja  innokkaasti. Keskeistä toiminnan alkuun 
saamisessa oli se, että osastossa itse innokkaas-
ti lähdettiin toimintaa kouluille tarjoamaan. Syksyk-
si Hemmingin koulun kanssa valmistellaan Äkkiläh-
tö-valmiusharjoitusta, joka on pienessä osastossa 
ehdottomasti kauden suurin rutistus - jokainen lii-
kenevä vapaaehtoinen rekrytoidaan hommiin 1.10.

Tulevaisuuden haasteena Maskussa on uusien va-
paaehtoisten löytäminen mukaan joukkoon. Myös 
nuorisoryhmätoiminnan perustaminen on haavee-
na. Maskun kunta on muiden ohella tehnyt päätök-
sen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden 
sijoittamisesta, joten kotouttamistoiminnassakin 
tulee varmaan olemaan työtä tehtävänä lähitule-
vaisuudessa.

Iloa vapaaehtoistoiminnasta

Kuten kaikissa osastoissa tiedetään, tärkeä tule-
vaisuutta koskeva suunnitelma on se, miten kaik-
ki vanha ja uusi toiminta saadaan pysymään hyppy-
sissä – ja vielä niin, että kaikille jää myös tekemisen 
iloa. Asiat, joita Punainen Risti tekee, ovat tärkei-
tä, mutta niin on myös jokaisen vapaaehtoisen ilo 
tehdystä työstä ja tyytyväisyys siitä, että on saanut 
olla mukana. Olisi parasta, jos osaston tapaamisis-
ta ei oikein pääse pois kikattelematta tai hekotte-
lematta.

Maskussa toivotaan, että kaikki, jotka astuvat si-
sään osaston ovesta, lähtevät sen jälkeen muka-
naan hippunen uutta iloa ja tarmoa. Haaveissa on, 
että kaikki nyt käynnissä ja suunnitelmissa oleva 
toiminta muuttuu pysyväksi osaksi maskulaista va-
paaehtoiskenttää - ja osaston ovi tulee käymään 
yhä tiuhempaan.

Riina Karjalainen
Maskun osasto

SPR Maskun osasto valokeilassa
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Terveisiä 
lastenleiriltä

Kesäkuussa järjestettiin 
Varsinais-Suomen piirin 
lastenleiri idyllisessä Mus-
tajärven leirikeskuksessa 
Loimaan Mellilässä. 

Onneksi juhannusviikon 
sää suosi, sillä leirin odo-
tetuin ohjelmanumero oli 
uinti ja saunat. Lisäksi lei-
rillä opeteltiin ensiapua, 
pelattiin ja leikittiin, työ-
pajoissa askarreltiin ja tai-
teiltiin hienoja luomuksia 
ja leirin viimeisenä päivä-
nä tutustuttiin Vapaaeh-
toisen pelastuspalvelun 
toimintaan. 

Kuva 1: 

Leirillä pelattiin ja leikittiin 
paljon. Kuvassa leiriohjaa-
ja Joonas Halminen kertaa 
seuraavan pelin sääntöjä. 

Kuva 2:

Raisiolainen Eemil harjoit-
telee kylkiasentoa,  poti-
laana toimii vehmaalainen 
Otso. Harjoitusta ohjaa 
Stiina Ratsula.

Kuva 3: 

Jos uinti ja saunat olivat 
parasta leirillä, ehdotto-
masti toiseksi parasta oli 
uudet ja vanhat ystävät. 
Leiriläisiä leirillä oli Auras-
ta, Halikosta, Maskusta, 
Raisiosta, Piikkiöstä, Tu-
rusta ja Vehmaalta.  

Kuvat:  
Sofia Henriksson,  
Essi Saarela ja  
Anne Vähätalo-Forma
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Joukko varsinaissuomalaisia vapaaehtoisia kävi 
kesäkuussa tutustumassa Pohjois-Italiassa Pu-
naisen Ristin syntyseutuihin ja paikalliseen toi-
mintaan. Matkalla selvisi muun muassa lisää Pu-
naisen Ristin historiasta ja yhtäläisyyksistä eri 
maiden Punaisten Ristien välillä.

Historiaa pähkinänkuoressa

Vuonna 1859 Sveitsiläinen liikemies Henry Du-
nant oli matkalla tapaamaan työasioissaan Na-
poleon III:ta, joka oli armeijoineen nykyisen Poh-
jois-Italian alueella sijaitsevan Solferinon kylän 
lähistöllä taistelemassa Itävallan keisarikunnan 
joukkoja vastaan. 

Taistelukentälle saavuttuaan Dunant järkyttyi nä-
kemästään tuhosta, eikä voinut olla auttamatta 
haavoittuneita sotilaita. Hän jätti matkansa alku-
peräiset suunnitelmat ja alkoi järjestää paikallis-
ten asukkaiden kanssa ensiapua haavoittuneil-
le sotilaille kansallisuuteen katsomatta. Vuonna 
1963 Dunant julkaisi tapahtumien pohjalta teok-
sensa Solferinon muisto (Un souvenir de Solfé-
rino), jossa esitettyjen ajatusten pohjalta Punai-
nen Risti on saanut alkunsa.

Tutustumismatka Italian Punaiseen Ristiin

Varsinais-Suomen piirin nuorten jäsenmat-
ka Solferinoon Pohjois-Italiaan järjestettiin 8.–
12.6.2016. Matkalle lähti mukaan seitsemän 
nuorta ja matka suuntautui Gardajärven alueel-
le ja sen lähiseuduilla sijaitseviin Punaisen Ristin 
kohteisiin. 

Italiassa nuorten mukana 
oli piirin nuorisotoiminnan 
suunnittelija Anne Vähäta-
lo-Forma ja matkaoppaana 
Suomesta lähtöisin oleva, 
Desenzano del Gardan kau-
pungissa asuva Mariann. 

Gardajärven rannalla sijait-
seva Desenzano on aito 
italialainen pikkukaupun-
ki, josta kulkuyhteydet oli-
vat hyvät kaikkiin paikallisiin 
Punaisen Ristin kohteisiin. 
Desenzano sijaitsee myös 
lähellä Solferinon kylää, jos-
sa vapaaehtoiset kävivät 
Solferinon taistelun muis-
tomerkillä. Niin ikään lyhy-
en automatkan päässä on 

Castiglione delle Stivieren kaupunki, jossa nuo-
ret vierailivat järjestön historiaa kattavasti esit-
televässä Punaisen Ristin kansainvälisessä mu-
seossa.

Paikallinen Italian Punaisen Ristin osasto otti vie-
raanvaraisesti varsinaissuomalaiset nuoret vas-
taan. He kertoivat niin paikallisesta toiminnasta 
kuin laajemmin Italian Punaisesta Rististä. 

Vaikka toiminnassa oli paljon eroja, myös yllät-
täviä yhtäläisyyksiä löytyi. Punainen Risti järjes-
tää Italiassa koko ambulanssitoiminnan, miksi 
heidän vapaaehtoisensa ovat hyvin koulutettuja. 
Italian Punainen Risti on myös jaettu eri toimin-
tamuotoihin kuten Suomessakin.

Kulttuuria ja kansainvälisyyttä

Matkalla tutustuttiin myös italiaiseen kulttuuriin 
muun muassa italialaista ruokaa syömällä, ta-
paamalla paikallisia ja kiertelemällä muissa näh-
tävyyksissä. 

Kansainvälisyys on osa Punaisen Ristin nuoriso-
toimintaa ja sitä voi tehdä niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin. Mahdollisuuksia ovat muun muas-
sa erilaisille leireille osallistuminen, nuorisodele-
gaatiksi kouluttautuminen ja oman alueen järjes-
tämät erilaiset toiminnat.

Emilia Väänänen ja Ilmari Peltonen
Turun osasto

Varsinais-Suomen nuoret valtasivat Italian

KUULUMISIA MAAILMALTA
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Piirin hallituksen 
päätöksiä 

Piirin hallitus on kokouksessaan 31.3.2016 
päättänyt mm.

- hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätöksen,piirin halli-
tuksen toimintakertomuksen sekä vuosikertomuk-
sen
- hyväksyä projektien osalta täydennetyn toiminta-
suunnitelman vuodelle 2016 esitettäväksi vuosiko-
koukselle.  
Projektit ovat:
     + Ensiapukoulutuksen ja ensiaputuotteiden 
myynti ja tunnettavuus kasvuun
     + Osastot kotoutumisen tukena – Ensiapukoulu-
tusta vastaanottokeskuksiin ja maahan muuttaneil-
le osastojen toimesta
     + Työnohjausta ystävätoimintaan
     + Lisää näkyvyyttä vapaaehtoistoiminnalle kuvin 
ja videoin
     + SPR valmius ajan tasalle – Vahva valmius seu-
tukunnallisilla valmiusryhmillä
     + Terveyttä ja hyvinvointia turvapaikanhakijoille 
2016 – Terveyspistetoiminnan laajentaminen kaik-
kiin VS piirin VOK-toimipisteisiin
- hyväksyä vuoden 2016 talousarvion esitettäväksi 
vuosikokoukselle.
- merkitä piirin hallituksen itsearvioinnin tiedoksi 
saaduksi
- merkitä turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja 
SPR:n Turun vastaanottokeskuksen tilannekatsauk-
sen tiedoksi saaduksi
- hyväksyä neljä uutta kannatusjäsentä

Piirin hallitus on kokouksessaan 26.5.2016 
päättänyt mm. 

- hyväksyä keskustoimiston piirille esittämän pyyn-
nön järjestää seuraavat Ensiavun Suomen mesta-
ruuskilpailut Varsinais-Suomessa vuonna 2018
- lähteä mukaan valtakunnallisen ensiapukoulutus-
yksikön perustamiseen ja osallistua sitä edeltävään 
selvitystyöhön. Selvityksen pohjalta piiri tekee syk-
syllä lopullisen päätöksen siirtymisestä yhteiseen 
yksikköön. 
- merkitä selvityksen osastojen tilasta osastoalueit-
tain tiedoksi saaduksi
- nimetä piirin hallituksen aluekummiksi läntiselle 
alueelle Tiina Sinokin, Vakka-Suomen alueelle Ar-
mi-Tuulikki Kraapan ja itäiselle alueelle Marianne 
Holmströmin 
- nimetä nuorisotoimikunnan puheenjohtajaksi Outi 
Vesterisen 
- merkitä toimintalinjauksen arvioinnin tiedoksi 
saaduksi
- että SPR Varsinais-Suomen piiri ei anna nyt lau-
suntoa sääntöuudistuksesta, vaan ottaa kantaa uu-

distukseen sitten kun sääntöuudistuksesta on ole-
massa luonnos. Kaikilla piirin hallituksen jäsenillä 
on mahdollisuus käydä vastaamassa sääntöuudis-
tukseen liittyvään sähköiseen kyselyyn ja jokaisen 
toivotaan myös tekevän niin.
- merkitä selvityksen SPR Turun vastaanottokeskuk-
sen tilanteesta tiedoksi saaduksi
- merkitä henkilöstöhallinnon kartoituksen ja kehit-
tämistoimenpide-ehdotukset tiedoksi saaduksi
- hyväksyä SPR Perttelin ja SPR Kuusjoen osasto-
jen yhdistymisen SPR Perttelin-Kuusjoen osastoksi 
1.7.2016 alkaen
- merkitä tilintarkastajien raportin tiedoksi saaduksi
- että piirille haetaan uusi keräyslupa 1.10.2016 al-
kaen
- merkitä tiedoksi piirin syyskonsertin:  
perjantai 23.9.2016 Rajaton, Mikaelinkirkko, Turku

SPR Varsinais-Suomen piirin 
vuosikokouksessa 23.4.2016 Paimiossa 
tehtiin seuraavat päätökset:

- hyväksyttiin piirin hallituksen antama vuoden 
2015 toimintakertomus (liite sivun alareunassa)
- vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2015 ja myön-
nettiin vastuuvapaus tilivelvollisille
- vahvistettiin piirin työsuunnitelma ja talousarvio 
kuluvalle vuodelle (liite sivun alareunassa)
- päätettiin piirin hallituksen jäsenten lukumääräk-
si 10
- valittiin piirin hallituksen jäseniksi erovuoroisten 
tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Marianne 
Holmström (Turun osasto), Armi-Tuulikki Kraappa 
(Pyhärannan osasto), Pekka Paatero (Turun osas-
to), Tiina Sinokki (Ruissalon osasto) ja Juhani Suomi 
(Perttelin osasto)
- valittiin piirin varsinaisiksi tilintarkastajiksi Mika 
Kaarisalo, KHT ja Jari Viljanen, KHT sekä varalle Ti-
lintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
- valittiin vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Ilse 
Reinholdt (Ruissalon osasto), varapuheenjohtajak-
si Heikki Mäki (Loimaan osasto), ja jäseniksi seu-
raavat henkilöt: Kalevi Johansson (Salon osasto), 
Kari Varjonen (Turun osasto), Helena Tähtinen (My-
nämäen osasto), Stiina Ratsula (Piikkiön osasto) ja 
Esko Vihervä (Kaarinan osasto)

Vuosikokouksen 
päätöksiä 

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Hopeinen ansiomitali
Paukku Risto, Mietoinen
Takala Tuija, Lemu 

Pronssinen ansiomitali
Ainonen Marja, Raisio
Amberla Seija,  Mynämäki
Anttila Jaakko, Kakskerta
Gardner Esko, Turku
Heikkilä Ritva, Mynämäki
Henriksson Marjut, Nousiainen
Kairavuo Marja-Leena, Mietoinen
Kautto Antero, Aurajoki
Kivelä Sari, Aurajoki
Määttä Kristiina, Mynämäki
Nurmi Seppo, Aurajoki
Palo Pekka, Aurajoki
Runko Jarmo, Nousiainen
Sadiku Mexhit, SPR Varsinais-Suomen piiri
Seikas Maija, Mietoinen
Vanhala Kristiina, Mietoinen
Vänni Hanna, Mynämäki

Osastokummit 
Varsinais-Suomessa

Kaikille osastoille on nimetty omat osas-
tokummit, jotka tukevat osastojen toi-
mintaa. 

Luettelossa on ensin piirin hallitukses-
ta nimetty osastokummi ja sen jälkeen 
kummina oleva piirin toimihenkilö.

Itäinen alue:  
Marianne Holmström ja Sirpa Lehtimäki
Läntinen alue:  
Tiina Sinokki ja Minna Rautanen
Loimaan alue:  
Lasse Heino ja Anne Vähätalo-Forma
Salon alue:  
Juhani Suomi ja Tommi Virtanen
Vakka-Suomi:  
Armi-Tuulikki Kraappa ja Jaana Paasonen  
Turun alue: 
Ela Arasola ja Tuija Hongisto

Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

* Vuoden osastona palkittiin Maskun osasto.  
 
* Vuoden 2015 jäsenhankintakilpailun parhai-
na palkittiin pienempien osastojen (alle 100 
jäsentä) sarjassa Taivassalon, Pyhärannan ja 
Merimaskun osastot sekä isompien osastojen 
sarjassa Sauvo-Karunan, Loimaan, Auran ja 
Ruissalon osastot.
 
* Ensiaputoiminnan osalta jaettiin seuraavat 
huomionosoitukset:
- Betoniristi pitkästä ja monipuolisesta elä-
mäntyöstä ensiaputoiminnan hyväksi myön-
nettiin Tellervo Joutsalaiselle (Turun osasto).
- Vuoden Laastarikko –palkinto innovatiivises-
ta ja motivoivasta toiminnasta myönnettiin 
Mikko Sipilälle (Turun osasto).
- Aina valmiina töihin –palkinto myönnettiin yli 
toimialarajojen toimivalle, pyyteettömälle työ-
myyrälle Kalevi Johanssonille (Salon osasto).

Piirin vuosikokouksessa jaettiin seuraavat 
huomionosoitukset

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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SPR Turun Nuorten Turvatalo
Yhteistyöllä se sujuu
SPR Nuorten turvatalo on toiminut Turussa 22 vuot-
ta. Turvatalo tarjoaa kriisiyöpymispaikan viidelle 
nuorelle ja monenlaista muuta kriisiapua mm. ne-
tissä (Tukinet). Perhehuonetoiminnassa autetaan 
nuoria ja heidän perheitään erilaisissa elämän pul-
matilanteissa. Vuositasolla autettavia perheitä on 
noin 250. 

Läheisneuvonpitoa, läheissovittelua ja akuuttilä-
heisneuvonpitoa järjestetään yhdessä Turun kau-
pungin lastensuojelun ja sosiaalipäivystyksen kans-
sa. Turun turvatalo on mukana myös poliisin ja 
sosiaali- ja terveystoimen yhdessä ylläpitämässä 
Ankkuri-toiminnassa näppiskeskustelujen osalta. 
Kesän 2016 aikana on eräs opiskelija vetänyt nuor-
ten ryhmää, mikä tähtää nuorten työllistymisen pa-
rantamiseen. Teemme myös yhteistyötä SPR Var-
sinais-Suomen piirin kanssa, erityisesti henkisen 
tuen ryhmän kanssa.

SPR Nuorten turvataloja on Suomessa viisi ja ne 
kuuluvat SPR Keskustoimiston alaisuuteen. Toimin-
taa johtaa turvatalotoiminnan johtaja yhdessä joh-
toryhmän ja johtokunnan kanssa. Turussa turvata-
lon tukena toimii myös ohjausryhmä.

Nuoret tarvitsevat turvaverkon

Turvatalo pystyy auttamaan nuoria ja heidän per-
heitään monimuotoisen yhteistyön ansiosta. Toi-
mintaa pyörittävät 7 työntekijän lisäksi innostuneet 
vapaaehtoiset. Vapaaehtoisia on vuositasolla noin 
50. Sosionomi-, sosiaalityön ja psykologian opiske-
lijat harjoittelevat turvatalolla ja moni heistä jää sen 
jälkeen talolla sijaiseksi.

Vanhempien, sisarusten ja muitten läheisten lisäksi 
moni muu taho, henkilö sekä yhteisö tukevat nuo-
ria, jotta nuoret ja heidän perheensä saavat riittä-

västi tukea selviytyäkseen elämän kriisitilanteista. 
Joskus tarvitaan myös muiden ammattilaisten apua 
(esim. lastensuojelu, sosiaalipäivystys tai nuorten 
psykiatrian poliklinikka). 

Lisäksi iso joukko ihmisiä työskentelee ns. taustal-
la, jotta nuoret ja heidän perheensä saavat tarvitta-
van avun ja turvatalolla on toimintaan vaadittavat 
resurssit. Rahoittajat, lahjoittajat, tilan vuokraajat, 
yhteistyökumppanit eri järjestöistä ja järjestön si-
sällä ovat ensiarvoisen tärkeitä. Opiskelijat ja kou-
lulaiset, toimittajat sekä muut vierailijat vaikuttavat 
siihen, että turvatalon olemassaolosta tiedetään ja 
sen tarjoamia palveluja osataan käyttää. He kerto-
vat toisille nuorille, että turvatalon tarjoama apu on 
perheille maksutonta, että avun saa pian, jonotta-
matta. Lähetteitä eikä aina aikavaraustakaan tarvi-
ta. Se riittää, että haluaa hoitaa asioitaan kuntoon, 
yhdessä turvatalon henkilöstön kanssa.
Kriisi- ja perhetyöntekijät sekä vapaaehtoiset ovat 
osaavia, ystävällisiä ja kokeneita auttajia. Tämä ei 
ole itsestäänselvyys. Vapaaehtoisten ja henkilökun-
nan hyvinvoinnista pitää huolehtia: kuunnella jo-
kaista, kunnioittaa heidän mielipiteitään, arvostaa 
hyviä työsuorituksia, ottaa vastaan kritiikkiä ja ke-
hittämisehdotuksia. 

Vetovastuu vaihtuu – kiitos kaikille!

Olen huomannut, että nykyajan työelämässä usein 
unohtuu, että työntekijät ovat aikuisia, kokeneita 
ja hyvin koulutettuja ihmisiä ja heitä pitää kohdella 
arvokkaasti. Tämä kaikki vaatii johtajalta paljon yh-
teistyötaitoja ja halua kehittää itseään ihmisenä. 
Akateemikko professori Leena Palotie sanoi erääs-
sä haastattelussa, että tieto muuttuu viisaudeksi 
vasta sitten, kun se on mennyt sydämen läpi. Tämä 
lause sopii erityisen hyvin ihmisten auttamistyöhön 
ja johtamiseenkin.

Yritin miettiä kuinka monen ihmisen kanssa olen 
tehnyt yhteistyötä tämän päättymässä olevan tur-
vatalojakson aikana. En jaksanut laskea, mutta ar-
velisin, että satojen eri ihmisten. Kiitän tässä kir-
jeessäni kaikkia heitä. 

Olen oppinut paljon uutta lapsilta, lasten vanhem-
milta, henkilökunnalta, järjestöväeltä, yhteistyö-
kumppaneilta, vapaaehtoisilta, opiskelijoilta, lah-
joittajilta, kaikilta. Kiitos opista!

Toivotan kaikille lehden lukijoille mukavia ja iloisia 
hetkiä lasten ja nuorten parissa!  

Siteeraan lopuksi erästä vapaaehtoistyöntekijää. 
Kun kysyin häneltä, miksi haluat tehdä vapaaeh-
toistyötä nuorten turvatalolla, hän totesi Sylvi Kek-
kosen sanoin: ”Pieni on se äidin/isän rakkauden pii-
ri johon vain omat lapset mahtuvat.”

Terveisin 
Anja Tolonen
SPR Nuorten turvatalon johtaja 2002–2016

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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QuHa ois tekemistä
SPR järjestää nuorisotoimintaa ympäri Suomea 
ja eri paikkakunnilla toimii monenlaisia nuori-
soryhmiä paikallisten osastojen alla. Turku on 
nuorisotyön saralla kuitenkin erityinen, sillä 
SPR Varsinais-Suomen piirillä on oma nuoriso-
tila, jota pyöritetään yhteistyössä Turun kau-
pungin kanssa. 

Kuuvuoresta Halisiin

Piirin nuorisotila löytyy vielä tällä hetkellä 
Kuuvuoresta, Nummen alueelta, mutta se on 
vuodenvaihteessa muuttamassa Halisiin. Ha-
lisissa nuorisotilalle on jo pitkään ollut kova 
tarve ja nyt alueella remontoidaan nuorille uu-
sia tiloja, joissa on ainakin avaraa monitoi-
mitilaa, kokkailumahdollisuus ja oma tilansa 
tytöille. Ennen muuttoa Halisten nuorille jär-
jestetään nuorteniltoja Halisten asuinalueen 
kerhotilassa. Nummi-Halisten alueella tehtä-
västä nuorisotyöstä käytetään kutsumanimeä 
QuHa.

QuHa paitsi ylläpitää alueen nuorisotaloa ja 
järjestää Halisten nuorteniltoja, tekee myös 
aktiivisesti yhteistyötä koulujen kanssa. Num-
menpakan koulun Aurajoen yksikössä järjes-
tetään viikoittain QuHan nuoriso-ohjaajien 
koulupäivystys, jonka aikana nuoriso-ohjaajat 
ovat koululla ja nuorten saatavilla. 
Nuoret voivat tulla moikkaamaan, 
kuulemaan tulevasta toiminnasta, 
kertomaan kuulumisia tai vaikka 
jakamaan murheitaan. 

QuHan toiminnasta vastaavat Pu-
naisen Ristin nuoriso-ohjaajat Anu 
Leppänen ja Johanna Stauffer. Yh-
dessä heidän kanssaan toimintaa 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
pääsevät nuorten kanssa työsken-
telystä kiinnostuneet vapaaehtoi-
set. 

Monipuolista ja 
monikulttuurista toimintaa

Työsarkaa on monenmoista: Kou-
luyhteistyön merkeissä QuHa on 
mukana monenlaisissa tapahtu-
missa ja messuilla. On tavallisia 
nuorteniltoja niin Halisissa kuin Q-
vuoressakin, jossa nuorten kanssa 
voidaan pelailla, laulella tai vaik-

ka vaan olla. Tavallisten nuorteniltojen vasta-
painona on nuokkarilla järjestettävää erityis-
toimintaa; erilaisia retkiä, teemailtoja, discoja, 
yönuokkareita ja paljon muuta. Kaiken tämän 
ohessa toiminnasta tehdään mainoksia, kir-
joitetaan blogiin (nummihalistennuoret.wor-
dpress.com) ja päivitetään kuvavirtaa instagra-
miin (quhan_nuoret). 

Nuorisotyö Nummi-Halisten alueella on moni-
kulttuurista. QuHa pyrkii tarjoamaan ympäris-
tön, johon jokainen nuori voi tulla taustastaan 
riippumatta ja viihtyä yhdessä muiden kanssa 
välittämättä siitä, kuinka erilaisia tai saman-
laisia osallistujat ovat keskenään. Toiminnan 
painopisteen siirtyessä enemmän Halisiin kas-
vaa monikulttuurisuuden osuus entisestään. 
Monikulttuurisuuden lisäksi kansainvälisyys ja 
kansainvälisyyskasvatus otetaan aktiivisesti 
huomioon toiminnan suunnittelussa ja järjes-
tettävissä tapahtumissa. 

Alueen nuoret ovat itse toivoneet kunnollista 
nuorisotilaa ja osaltaan aktiivisesti kertoneet 
sen tarpeesta. QuHan toiminnassa nuorten 
aktiivisuutta pyritään kannustamaan ja nuoret 
halutaankin osallistaa toimintaan alusta saak-
ka. Näin ollen nuoret ovat mukana niin toimin-
nan suunnittelussa kuin toteutuksessakin. 

Anu Lepppänen ja Johanna Stauffer

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Olin kesä-heinäkuun vaihteessa Kosovossa nuoriso-
työn toimijoiden koulutuksessa. Kurssi kesti viikon, 
ja se pidettiin Kosovon pääkaupungissa, Pristinas-
sa. Matkaan lähdin StepEurope -järjestön kautta, ja 
koulutus oli osa EU:n Erasmus+ -hanketta. Suomes-
ta meitä oli mukana kolme osallistujaa.

Koulutuksessa kävimme läpi maastamuuttoa ja 
maahanmuuttoa Euroopassa, ja etenkin Kosovossa. 
Tutustuimme Kosovon lähihistoriaan ja keskustelim-
me maahanmuuton termeistä. Etenkin viime syk-
syn pakolaisvirta Eurooppaan puhutti. Osallistujia 
oli myös maista, joissa oli vähän aikaa sitten sodit-
tu, joten aihe kosketti läheltä.

Osana kurssia oli myös kehittää kouluttajan taitoja 
erilaisten harjoitteiden kautta. Saimmekin kattavan 
paketin erilaisia harjoitteita kevyistä lämmittelyis-
tä haastaviin ryhmätöihin. Pääsimme myös kokeile-

maan kouluttajan taitojamme pienissä ryhmissä toi-
sillemme. Uskon, että tulen jatkossa käyttämään 
niitä hyödyksi työssäni.

Monipuolinen ja mielenkiintoinen ohjelma 

Teimme myös muutamia vierailuja Pristinassa. Kä-
vimme Kosovon sisäministeriössä, sekä kansainvä-
lisessä siirtolaisjärjestössä. Keskustelimme muun 
muassa kosovolaisten maastamuutosta sodan ai-
kana ja myöhemmin muutosta paremman elintason 
toivossa, sekä projekteista joilla heitä nykyään py-
ritään tukemaan paluumuutossa, ja uudelleen so-
peuttamaan maahan. Lisäksi keskustelimme ny-
kyisestä pakolaisvirrasta, joka lähinnä käyttää 
Kosovoa kauttakulkumaana muualle Eurooppaan. 
Oli mielenkiintoista saada lisätietoa Kosovosta ja 
sen historiasta, sekä nykytilanteesta. 

Oli hienoa tavata muita nuorisotyön kanssa toimi-
via työntekijöitä, vapaaehtoisia ja alan opiskelijoita, 
jakaa näkemyksiä ja kokemuksia monikulttuurisesta 
nuorisotyöstä. Viikon aikana kerkesi tutustua hyvin, 
ja uskon, että näemme vielä eri nuorisotyöhön liit-
tyvien projektien kautta.

Aikataulu koulutuksessa oli tiukka, sillä kävimme ly-
hyessä ajassa paljon asioita läpi. Viimeisenä päivä-
nä kuitenkin oli rauhallisempaa, joten otin hyödyn 
irti ja kävin tutustumassa Kosovon Punaisen Ristin 
toimintaan. Koulutus oli tiivis paketti ja uskon, että 
osallistuminen kannatti. On tärkeää saada uutta 
näkökulmaa työhön, ja kehittää itseään oman alan 
osaajana.

Anu Leppänen

Kosovo – “Training of Trainers Not Just Numbers 
– Addressing Migration in Youth Work”

Makupaloja monikulttuurisuus-
toiminnasta -infot syksyllä 2016

Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta on 
herätekurssi Punaisen Ristin monikulttuurises-
ta vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. 

Kurssilla tutustutaan monikulttuurisen toimin-
nan eri mahdollisuuksiin, mm. läksykerhotoi-
mintaan, vastaanottokeskusvapaaehtoisena 
toimimiseen ja ystävä- ja tukihenkilötoimin-
taan. Info on maksuton. 

Syksyn 2016 monikulttuurisuusinfot järjestetään 
SPR Varsinais-Suomen piirin koulutuskakkosessa 
(os. Yliopistonkatu 24 A, 2 krs., Turku)
• Ti 30.8. klo 17-19
• Ke 14.9. klo 17-19
• Ma 10.10. klo 17-19
• Ti 15.11. klo 17-19

Ilmoittaudu mukaan haluamaasi infoon osoitteessa: 
www.lyyti.in/monikulttuurisuusinfot_syksy2016

Lisätiedot: 
- Monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija Paulii-
na Pensikkala, pauliina.pensikkala@redcross.fi, p. 
0207012419 
- Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Rosa Ranta-
nen, rosa.rantanen@redcross.fi, p. 0405173882 

KUULUMISIA MAAILMALTA
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Kesäjuhlat 
vastaanotto-
keskuksissa

Heinäkuussa sekä Mäntyko-
dissa Turussa että Laitilan vas-
taanottokeskuksessa vietettiin 
kesäjuhlaa asukkaiden, henkilö-
kunnan, aktiivisten vapaaehtois-
ten sekä muiden yhteistyökump-
paneiden kesken. 

Mäntykodissa juhlittiin 7.7. gril-
lauksen, yhdessäolon, tanssin 
ja musiikin voimin. Henkilökun-
nan tanssijalka vipatti erityisesti 
Kirkan hittien tahtiin. Osa asuk-
kaista juhlisti osaltaan myös sa-
malla ramadanin päättymisen 
kunniaksi vietettävää Id-juh-
laa. Syömisen ja juomisen laan-
nuttua päivää juhlistettiin mm. 
tanssimalla irakilaisia ja afganis-
tanilaisia tansseja. Paikalla saa-
pui myös esiintymään turkulai-
nen Hylje & the Divers -bändi, 
jonka letkeä musiikki sai lämpi-
män vastaanoton. 

Laitilan yksikössä juhlittiin 20.7. 
Myös Laitilassa kuultiin livemu-
siikkia paikallisilta lahjakkuuk-
silta sekä keskuksessa asuvien 
tyttöjen oma lauluesitys. Tans-
sin ja musiikin lisäksi paikalla oli 
myös SPR:n vapaaehtoisia lapsia 
leikittämässä. Sekä lapsille että 
vastaanottokeskuksille löytyi 
mieluisat nimilaput ja dinosau-
rustarrat niiden koristeeksi.

Viimeisin kesäjuhla vietettiin 
Pansiossa, jossa kuultiin sekä 
henkilökunnan että asukkai-
den musiikkiesityksiä ja näh-
tiin myös somalialaisten tanssi-
joiden taidonnäyte. Tarjolla oli 
myös asukkaiden suunnittelema 
ja toteuttama buffet. Ruokailun 
jälkeen tietysti tanssittiin yhdes-
sä ja juhlat päättyivät iloisissa ja 
tyytyväisissä merkeissä. 

Vieraat kiittävät kesän juhlista!

Rosa Rantanen
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Olen Johanna Stauffer, SPR Varsinais-Suomen piirin 
uusi nuoriso-ohjaaja. SPR:n riveihin liityin kesäkuun 
alussa. Olen ollut uudessa työssäni varsin tyytyväi-
nen ja erityisesti minua on ilahduttanut kaikkialla 
vallitseva hyvä henki ja positiivisuus.

Ennen Punaiselle Ristille päätymistäni olen työs-
kennellyt lastenkodissa ohjaajana, ollut Keniassa 
vapaaehtoistyöntekijänä ja ohjannut erilaisia kult-
tuurisen toiminnan ryhmiä monille kohderyhmille.  
Nyt olenkin nauttinut mahdollisuudesta hyödyn-
tää aiempaa osaamistani ja tietämystäni QuHa:n 
eli Kuuvuoren ja Halisten nuorten kanssa toimintaa 
suunnitellessa ja toteuttaessa. 

Työni on osoittautunut hyvinkin vaihtelevaksi – mil-
loin olemme koulussa, milloin nuokkarilla, välil-
lä järjestetään tapahtumia tai mennään mukaan 
toisten järjestämiin. Jo näin ensimmäisinä viikkoi-
na tuntuu siltä, että olen päässyt tekemän ja näke-
mään asioita varsin monipuolisesti, vaikka nyt on-
kin ollut kesä ja sen myötä rauhaisaa. Mitä kaikkea 
syksy siis voikaan tuoda tullessaan!

Nuoret ovat työn suola ja sokeri – he sekä haasta-
vat, että kiittävät meitä työntekijöiltä – mitä enem-
män heihin tutustuu, sitä enemmän he meitä opet-
tavat, mikä on aivan mahtavaa. 
Työni ohella harrastelen valokuvausta, kirjoittamis-
ta ja teatteria, aina mahdollisuuden tullessa pyrin 
matkustamaan uusiin mielenkiintoisiin paikkoihin. 

Johanna Stauffer
johanna.stauffer@punainenristi.fi

Nuoriso-ohjaaja Johanna Stauffer

Olen Rosa Rantanen, aloitin vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattorina SPR Turun vastaanottokeskukses-
sa toukokuussa. Työskenneltyäni viimeiset vuodet 
Turun yliopiston filosofian laitoksella väitöskirjatut-
kijana, olen iloinen saamastani mahdollisuudesta 
päästä tekemään käytännönläheisempää vaikutta-
mistyötä. 

Järjestötoiminnasta minulla on kokemusta vapaa-
ehtoisuuden kautta niin eläinsuojelun kuin ihmis-
oikeuksienkin puolelta. SPR:llä aloitin vapaaeh-
toisena kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
ryhmässä vuonna 2013. Olen toiminut useita vuo-
sia IHL-kouluttajana sekä myöhemmin vapaaehtoi-
sena vastaanottokeskusaktiviteettien koordinaatto-
rina Ruissalon osaston moku-ryhmässä. 

Nykyiseen työhöni kuuluvat SPR Turun vastaan-
ottokeskuksen yksiköt - alueella on yli 1000 tur-
vapaikanhakijaa ja useita satoja vapaaehtoisia. 
Työnkuvaani kuuluu mm. vapaaehtoistoiminnan ke-
hittäminen ja koordinointi sekä yhteydenpito vas-
taanottokeskuksen työntekijöiden, vapaaehtoisten, 
asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Haluan ehdottomasti säilyttää yhteyden vapaa-
ehtoisten kokemukseen ja vastaanottokeskuksen 
asukkaisiin. Työn alettua olen esimerkiksi käynyt 
piknikeillä, täyttänyt roskalavaa, pelannut lentopal-
loa, opettanut capoeiraa, solminut kukkaseppeleitä 
ja koonnut vaatekaappeja. Lisäksi suunnittelen ja 
vedän koulutuksia, verkostoidun ja kokoustan. Työ-
yhteisössä olen tullut tunnetuksi mm. capoeirasta, 
laulamisesta, munkkien syömisestä ja hissin käyttä-
misestä. 

Tärkeä lähtökohta työssäni on ihmisten hyvinvoin-
ti. Vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää kohdata ih-
miset tasavertaisina, hyvine ja huonoine puolineen. 
Kun ihmisen elämä, ja usein ihminen itsekin, on ha-
jalla, yksikin ystävällinen ele voi merkitä paljon. Itse 
ajattelen, että monikulttuurisessa vapaaehtoistoi-
minnassa ei pitäisi olla kysymys uhreista ja auttajis-
ta, vaan toisiltaan oppivista ihmisistä. Vaikka työs-
säni kohtaa paljon vaikeitakin asioita, on ilo olla 
mukana mahdollistamassa ihmisten välisiä kohtaa-
misia. 

Kivaa syksyn jatkoa kaikille, toivottavasti tavataan!

Rosa Rantanen
rosa.rantanen@punainenristi.fi 

Uusia kasvoja ja hankkeita piirissä

Vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Rosa Rantanen

UUSIA KASVOJA PIIRISSÄ

UUSIA KASVOJA PIIRISSÄ
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Olen Anna Tenho ja tulin piiriin töihin syksyllä 2015. 
Ennen Punaista Ristiä olen työskennellyt mm. ke-
hittämishankkeissa ja opettajana Thaimaassa ja 
täällä Suomessa ammattikorkeakoulussa. 

Nuorempana olen ollut SPR:n vapaaehtoisena en-
siaputoiminnassa, ja Nälkäpäivä-kerääjänä toimimi-
nen on ollut itselleni myös mukava vapaaehtoistoi-
minnan tehtävä. 

Omat akkuni latautuvat geokätköilyn parissa, kun 
nuuskimme kivien ja kantojen koloja perheen kans-
sa. Tokaluokkalaisen ja tarhalaisen kanssa on hie-
noa innostua itsekin ”aarrejahtiin”! 

Osaamisen tunnistaminen

Viime syksyn lisääntyneen turvapaikanhakijamää-
rän myötä alkoi vastaanottotoiminnassa kehitystyö 
turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoittamiseen 
ja työelämäkynnyksen madaltamiseen liittyen. Yh-
dessä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa 
järjestämme työelämään tutustumisjaksoja turva-
paikanhakijoille. 

Turvapaikanhakijoille heidän osaamisestaan kerto-
minen ja arkeen rytmiä tuova työelämään, suoma-
laisiin ja suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen on 
ollut mielekästä. Samalla on monella suomen kielen 
taitokin petraantunut! 

Hanke on käynnissä edelleen, ja jos osastona halu-
atte olla tässä mukana, niin kerron tet-toiminnasta 
mielelläni lisää!

Projektikoordinaattori 
Anna Tenho

Starttivoimasta tukea kotoutumiseen

Turvapaikanhakijoista tulee myönteisten päätösten 
myötä uusia kuntalaisia. Monet SPRosastot ovatkin 
jo olleet vastaanottamassa uusia kunnan asukkai-
ta ja helpottaneet näin uuteen ympäristöön muut-
tamista. Starttivoimaa –hanke on tukemassa osas-
toja tässä työssä. 

Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- 
ja kotouttamisrahaston mahdollistama 3-vuotinen 
(2016-2018) hanke toteutuu SPR:n neljässä piiris-
sä: Varsinais-Suomi, Häme, Kaakkois-Suomi ja Sa-
vo-Karjala.

Osasto voi toimia kotoutumisen tukena monin ta-
voin. Toiminta voi olla vaikkapa arjen apua, läksy-
helppiä, kielikerhoa, ystävätoimintaa, ensiapua jne. 

Olemme monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Pauliina Pensikkalan kanssa mielellämme osasto-
jen käytettävissä. Voimme pohtia yhdessä osaston 
kanssa myös monikulttuurisuuskoulutuksia, jotka 
voivat olla hieno tapa innostaa mukaan joukkoon 
uusia Punaisen Ristin vapaaehtoisia. Monien osas-
tojen kanssa on jo sovittukin syksyllä kokeiltavista 
malleista ja uusista koulutuksista. 

On ollut hienoa tavata teitä ja syksyn mittaan tul-
laan tutummaksi vielä suuremman joukon kanssa.

Startataan syksyyn yhdessä - kotoutumiseen voi-
maa yhteistyöstä!

Anna Tenho
anna.tenho@punainenristi.fi

UUSIA KASVOJA PIIRISSÄ

UUSIA KASVOJA PIIRISSÄ
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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 ja taitto: Sirpa Lehtimäki, 020 701 2406, sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi 

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

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

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

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

Apu menee perille

Näky on sydäntä särkevä: vanha nainen las-
keutuu varovasti jyrkkiä portaita usean metrin 
syvyyteen lähes tyhjän vesivaraston pohjal-
le. Yhdessä nurkassa on vielä jäljellä muutama 
sentti kuravettä, jota nainen kaapii astiaan-
sa. Tällä hänen on sammutettava janonsa, pe-
seydyttävä, keitettävä riisinsä. Nainen ei tiedä 
ikäänsä, mutta on tarpeeksi vanha muista-
maan ajan vuosikymmeniä sitten, jolloin täällä 
oli leijonia ja vihreyttä. Viimeisimmästä satees-
ta on nyt yli kolme vuotta.

Seuraavana aamuna palaamme Hara Adadin  
kylään läntisessä Somalimaassa Punaisen Puo-
likuun vesiauton kanssa. Vesisäiliö täyttyy 
pärskeellä. Sitten naiset värikkäissä vaatteis-
saan nostavat vettä kanistereihinsa ja vievät 
ne kotimajoihin iloisen puheenpulputuksen 
saattelemana. Lehmät, lampaat ja vuohet saa-
vat osansa. Vanha rouva eilispäivältä on tääl-
lä myös ja saa apua nuorelta vapaaehtoiselta  
Yasin Bashir Bahnaanilta.

Yasin on tämän vuoden Nälkäpäiväjulistees-
sa sylissään vedenpuhdistin. Tekstissä lu-
kee ”Hän on paikalla”. Minä tiedän, että hän 
on paikalla, olen nähnyt hänet siellä. Hän sa-

noo olevansa usein surul-
linen kaiken kärsimyksen 
ja kuoleman näkemises-
tä, mutta myös onnellinen 
voidessaan auttaa edes 
vähän.

Me kaikki kerääjät saam-
me kysymyksiä siitä, me-
neekö apu tosiaan perille. 
Menee kyllä, olen nähnyt.

Leena Reikko
Toimittaja, avustustyöntekijä,
Nakkilan osaston keräysjohtaja

Toimin kotimaan avun yhteyshenkilönä Turun 
osastossa. Kun jossain on tulipalo, viranomai-
set voivat kutsua minut onnettomuuspaikalle 
katsomaan, mitä apua siellä tarvitaan. Omien 
laskujeni mukaan olen auttanut noin 70 tuli-
palon jälkeen.

Osalla tulipaloon joutuneista ihmisistä on lä-
heisiä auttamassa. Ystävät saattavat tuoda 
vaatteita ja tarjota väliaikaisen kodin tulipa-
lon uhreille. Aina näin ei kuitenkaan ole. Sil-
loin minä ja muut vapaaehtoiset autamme. 
Lähdemme heidän kanssaan ostoksille ja os-
tamme yhdessä uudet vaatteet, hygieniatar-
vikkeita ja muuta tarvittavaa muutaman päi-
vän tarpeisiin.

Kun tulipalo tapahtuu, voi olla, että mukaan ei 
ehdi ottaa mitään. Kerran autoin nuorta nais-
ta, jolla oli syyspimeällä pelkät varvastossut 
jalassaan ja vain kännykkä mukanaan. Kyllä 
silloin pitää tehdä jotain, eihän ketään voi jät-
tää ulos pakkaseen. 

Myös Suomessa autetaan onnettomuuksien 
uhreja. Kulut maksetaan katastrofirahastoon 
kerätyistä varoista. Nälkäpäivän, lahjoittajien 
ja vapaaehtoisten ansiosta tätä työtä voidaan 
tehdä. Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuville!

Kari Varjonen
kotimaan avun yhteyshenkilö,
Turun osasto

PS.
Voit nähdä  
minut ja muut 
tämän vuoden 
Nälkäpäivä-
kampanjan  
kasvot 
kampanja- 
mainoksissa.

Autamme myös Suomessa
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LYHYESTI

Idea on yksinkertainen:
1. Järjestä näkyvä tempaus koulussa, yliopistolla,  
 tai vaikkapa opiskelupaikan ruokalan ulkopuolella.

2. Jaa tempauksessa jäseneksi liittymislomakkeita 
 tai käteiskuittilomakkeita.

3. Jäseneksi liittyvät saavat lahjaksi uuden Punai-
 sen Ristin haalarimerkin.

4. Jo jäseneksi liittyneet voivat ostaa merkin  
 tempauksen järjestäjiltä.

Haalarimerkin ovat suunnitelleet Tampereen osas-
ton nuoret vapaaehtoiset yhdessä Hämeen piirin 
viestintäkoordinaattori Altti Näsin kanssa.  

Suunnitteletteko uutta toimintaa ja kaipaatte siihen 
tukea? Alla on avustuksia, joita osastot voivat hakea. 

1) Kertaluontoinen avustus osaston toiminnan käyn-
 nistämiseen ja kehittämiseen, enintään 300 €.
 Ensiapuryhmätoimintaan, ystävätoimintaan,
 terveyspistetoimintaan, nuorisotoimintaan,
 monikulttuuriseen toimintaan.

2) Projektituki osaston suunnittelemalle ja toteut-
 tamalle yhteisölähtöiselle hankkeelle, jonka 
 tavoitteena on terveyden, hyvinvoinnin ja 
 yhteisön turvallisuuden edistäminen. Avustus 
 voi olla 500–2 000 euroa vuodessa.

3) Projektituki monikulttuuriseen toimintaan. 
 Tukea voi saada esimerkiksi järjestöjen yhtei-
 seen toimintaan kotoutumisen tukemisessa, 
 uusiin kotoutumiskokeiluihin tai toimintamuo-
 tojen kehittämiseen ja levittämiseen. Avustus on 
 enintään 2 000 euroa/projekti.

Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja  
kuluerittelyä vastaan. 

Lue lisää RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto

Kiva haalarimerkki lahjaksi uusille nuorisojäsenille

Osastojen avustukset

Nuoret vapaaehtoisemme ovat toteuttaneet uuden suositun rekrytointi-
kampanjan. Sen tavoitteena on saada järjestöömme lisää nuorisojäseniä.

Merkin voi saada myös liitty-
mällä jäseneksi netin kautta.

Haalarimerkit ovat SPR:n osas-
toille ja toimintaryhmille ilmaisia, kunhan niitä käyte-
tään rekrytointiin. Jo jäseneksi liittyneille opiskelijoil-
le voi myydä merkkejä, jolloin tuotto jää osastolle tai 
toimintaryhmälle. Suositeltu hinta on 3 euroa. Mer-
kin voi ostaa myös Punaisen Ristin verkkokaupasta. 
Haalarimerkkejä voi tilata keskustoimiston Vapaa-
ehtois- ja nuorisoyksiköstä johanna.kylmaoja@ 
punainenristi.fi. 

Lisätietoa rednet.punainenristi.fi/tuplataan

Nenäpäivä – hyvää hullutellen

Nenäpäivä kerää varoja kehitysyhteis- 
työhön viihteen keinoin. 

Nenäpäivänä yhdeksän avustusjärjestöä ko-
koaa voimansa yhteen auttaakseen kehitys-
maiden lapsia. Lipaskeräyksiä järjestetään 
porukalla eri puolella Suomea – ehkä sinun-
kin paikkakunnallasi? 

Kampanjan järjestää Nenäpäivä-säätiö, jonka 
ovat perustaneet Yle, Suomen Punainen Risti, 
Suomen UNICEF ja Kirkon Ulkomaanapu. 

Kampanja-aika on 27.10.–13.11. Televisioon 
Nenäpäivä-show tulee 11.11. Tänä vuonna 
show’ssa vieraillaan Punaisen Ristin kohteissa. 
Tule mukaan nenäilemään!

Lue lisää nenäpäivä.fi 

Tule leikkilähetiksi! 

Koko Suomi leikkii -hanke kouluttaa SPR:n osastoi-
hin ja MLL:n yhdistyksiin Terhokerhoista innostu-
neita leikin lähettejä eri puolille Suomea. 
 
Vapaaehtoiset leikkilähetit edistävät eri-ikäisten 
kohtaamista ja tukevat Terhokerhojen jatkumista. 
Koulutus on maksuton ja avoin kaikille leikistä ja 
sukupolvien kohtaamisesta innostuneille.
 
Koulutuksen jälkeen leikkilähetillä on valmiudet toi-
mia Terhokerhon vastuuvapaaehtoisena. Hän on 
osa valtakunnallista leikkilähettien verkostoa ja saa 
jatkossakin innostavaa materiaalia, hyviä vinkkejä 
ja ohjausta.
 
Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen.
Lisätietoja www.terhokerho.fi.
 
PS. Järjestämme 13.10.2016 klo 9.30–11 Helsin-
gin Narinkkatorilla kaikenikäisten yhteisen, riemuk-
kaan Leikkipäivä-tempauksen sekä klo 12–15 Koko 
Suomi leikkii -seminaarin Helsingin Vanhalla yliop-
pilastalolla. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikil-
le avoimia.
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KIITOSGAALA 2016

Kiitosgaala 3.12. – iloista tunnelmaa ja virkistävää ohjelmaa!

Varaa jo nyt kalenteriisi 10.– 11.6.2017.  
Silloin on järjestömme yleiskokous 
Helsingissä Finlandia-talolla.

Punaisen Ristin väki kokoontuu ensi vuon-
na päättämään, mihin suuntaan kehitämme 
järjestöämme tulevina vuosina. Kokouksessa 
päätetään myös uusista säännöistä ja valitaan 
uusi luottamusjohto.

Seuraa valmisteluja RedNetissä: 
http://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017.

Siellä näet, miten uuden toimintalinjauksem-
me eli strategian (2018–2020) valmistelu ete-
nee. Löydät sieltä myös vapaaehtoisille teh-
dyn kyselyn yhteenvedon, johon kannattaa 
tutustua.
 
Sääntöjen uudistuksesta löydät tuoretta 
tietoa niin ikään RedNetistä:
https://rednet.punainenristi.fi/ 
saantouudistus

TULE KESÄKUUSSA YLEISKOKOUKSEEN HELSINKIIN

Tärkeitä etappeja
• Uuden toimintalinjauksen käsittely loka- 
 kuussa muun muassa piirien järjestämissä 
 tilaisuuksissa. 
• Osastojen edustajien määrä vahvistetaan  
 31.12.2016.
• Postitus osastoille ja piireille 2.–3.2.:  
 virallinen ilmoitus kokouksesta, ohjeet 
 ilmoittautumiseen sekä toimintalinjauksen  
 ja uusien sääntöjen ensimmäiset versiot. 
• Ilmoittautuminen yleiskokoukseen:  
 3.2.–28.4.
• Toinen postitus osastoille ja piireille  
 10.–12.5.: kokouskutsu, toimintalinjaus ja  
 sääntöehdotus, aloitteet ja ehdotus luotta- 
 mushenkilöiksi sekä kokouksen esite ja  
 muuta tarpeellista.

Edellinen yleiskokous pidettiin Turussa vuonna 
2014. Katso lisää: www.punainenristi.fi/ 
ajankohtaista/yleiskokous

Lisätietoja: piiritoimistot, RedNet

Tilaisuudessa vapaaehtoisia tervehtimässä ja 
kiittämässä ovat muun muassa järjestön pu-
heenjohtaja Pertti Torstila sekä pääsihtee-
ri Kristiina Kumpula. Kiitosgaalassa palkitaan 
ansioituneita mestaripromoja sekä julkiste-
taan vuoden kasvattajaosasto-palkinto. Mu-
siikkiesiintyjänä tilaisuudessa on ihastuttava 
Maarit ja Sami Hurmerinta yhtye! 

Tilaisuus alkaa lounaalla klo 13. Varsinainen 
kiitosgaala alkaa kello 15 ja päättyy kello 20 
mennessä.

Viralliset kutsut lähetetään osastoille elokuus-
sa, jolloin RedNetiin avautuu ilmoittautumis-
linkki osoitteeseen 
http://rednet.punainenristi.fi/kiitosgaala.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua linkin kautta 
10.10.2016 saakka. Osallistumismaksu on  
35 euroa. Kiitosgaalaan mahtuu enintään  
700 henkilöä. 

Kannattaa siis ajoissa kartoittaa, keitä omas-
ta osastosta tänä vuonna voisi osallistua. Piiri-
toimistosta voi kysyä mahdollista yhteiskulje-
tusta. Mikäli osallistujilla on majoitustarvetta, 
kannattaa olla suoraan yhteydessä Kuopion 
hotellitarjontaan: http://www.kuopiotahko.fi/
kuopio/majoitus/

Tervetuloa!

Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat lämpimästi tervetulleita kiitosgaalaan, joka  
järjestetään 3. joulukuuta Kuopion Musiikkikeskuksessa.

YLEISKOKOUS 2017

Iki-ihanat Maarit ja Sami Hurmerinta esiintyvät Kiitos-
gaalassa joulukuussa. 

M
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KOULUTUSTA

Onko osastossasi loistava ensiapu-, monikult-
tuurisen-, nuoriso- tai sosiaalipalvelutoimin-
nan, humanitaarisen oikeuden, terveyden ja 
hyvinvoinnin tai valmiuden mestaripromo?

Kerran yleiskokouskaudessa etsimme esimer-
killisiä mestaripromoja, jotka ansaitsevat kii-
tosta ja kannustusta vapaaehtoistoiminnas-
taan ja joiden toiminnasta myös muut voivat 
saada virikkeitä ja ideoita. Huomionosoitukset 
mestaripromoille jaetaan toimintamuodoittain.
Lisäksi nimetään yksi yhteisen osan käynyt 
mestaripromo, joka on osastossaan rekrytoi-
nut ja perehdyttänyt uusia vapaaehtoisia sekä 

Tee ehdotus mestaripromoksi 2016
tukenut ja innostanut osaston vapaaehtoisia 
yli toimintamuotorajojen tai perustanut uusia 
toimintaryhmiä, -muotoja ja tempauksia. Mes-
taripromot palkitaan 3.12.2016 vapaaehtois-
ten kiitosgaalassa. 

Tee esitys 12.9.2016 mennessä RedNetin  
Promosivuilla https://rednet.punainenristi.fi/
promot 

Lisätietoja: 
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija 
Ismo Nuutinen, 020 701 2160,
ismo.nuutinen@punainenristi.fi

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 14.–15.10. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Promo: yhteinen osa 12.–13.11. Satakunta
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Ensiapu 23.–24.9. Länsi-Suomi
Monikulttuurinen toiminta 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Sosiaalipalvelut 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Ensiapu 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Ensiapu 9.–10.12. Häme

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

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” syksy 2016 (Henkilökoht. opintosuunnitelma 
      piirin yhteyshenkilön kanssa.)
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 5.–6.11. Helsinki, Salomonkatu

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

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 29.–30.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS Syksy 2016 / UTBILDARUTBILDNING Höst 2016

PROMOKOULUTUS Syksy 2016 / PROMOUTBILDNING Hösten 2016

VUODEN 2017 TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU
Tapaturmapäivä 13.1. Ystävänpäivä 14.2. Rasisminvastainen viikko 20.–26.3.

HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU
— Punaisen Ristin viikko 8.–14.5. Yleiskokous 10.–11.6.
 
HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU
— — Nälkäpäivä 14.–16.9.

LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU
Valtakunnallinen vanhusten viikko Hyvä joulumieli 24.11.–24.12. Maailman Aids-päivä 1.12.
2.–9.10., Tapaturmapäivä 13.10.
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Tapahtumakalenteri

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

Syyskuu 
2-3.9. Henkisen tuen kurssi Loimaa
5.9. Valmiuskouluttajailta
6.9., 12.9. Nuorten ystäväkurssi, Turku
8.9. Lyhyt Ystäväkurssi Turku
9.9. Lyhyt Ystäväkurssi Raisio
9.9. Lyhyt Ystäväkurssi Piikkiö
10.9. Maailman ensiapupäivä
10.9. Tulijan tukena -kurssi, Raisio
13-20.9. Ystvätoiminnan peruskurssi Kiikala
14.9. Makupaloja monikulttuurisuus- 
 toiminnasta -info, Turku
15.9. Ansiomerkkien haku päättyy
15.–17.9. Nälkäpäivä
20.9. ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Turku
22.9. Vapepa-maakuntatyöryhmä
24.9. Tulijan tukena -kurssi, Turku
26.9. ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Salo
26.9. Nettisivut ja RedNet
27.9-11.10. Henkisen tuen kurssi Turku
27.9. ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Laitila
28.9. ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Loimaa
29.9. Yhteisen lipun alla - SPR-info, Turku
 
Lokakuu 
1.10. ÄKKILÄHTÖ-valmiusharjoitus
(1.10.-4.11. Kouluttajakoulutus: Yhteinen osa 
 "Ainutlaatuinen Punainen Risti")
7-8.10. Henkisen tuen kurssi Salo
10.10. Makupaloja monikulttuuurisuus- 
 toiminnasta -info, Turku
11.10. Vapaaehtoiset kotoutumisen tukena 
  -koulutus I, Uusikaupunki
11.10. Vapepa-maakuntatoimikunta
13.10. Piirin hallitus
16.10. Henkisen tuen hälytysryhmien  
 seminaari, Salo 
14.-15.10. Ensihuoltokurssi, Kaarina
15.-16.10. IHL peruskurssi, Turku
20.10. Yhteisen lipun alla - SPR-info, Turku

22.10. Ensiapuryhmäläisten koulutus ja  
 iltagaala, Ruissalo
25.10. Valmiusilta osastoille, Aura
25.10.  Vapaaehtoiset kotoutumisen tukena  
 -koulutus II, Uusikaupunki
26.10. Valmiusilta osastoille, Salo
27.10. Järjestötiedotteen 4/2016 materiaali  
 piiritoimistoon
HUOM! ETK-risteily siirretty järjestettäväksi 
   16.-17.3.2017
29.10. Yhteinen Punainen Risti, Tuorla
28-29.10. Henkisen tuen kurssi Uusikaupunki
(28.-29.10. Valmiuskouluttajien täydennys- 
 koulutus, Nynäs)
31.10. Ansiomitalien haku päättyy 
 
Marraskuu 
6.11. Ystävätoimijoiden pikkujoulupiknik
(5.-6.11. Kouluttajakoulutus: Välineosa  
 "Oppimisen ohjaaminen")
9.11. Nettisivut ja Rednet
12.11. Vapepa-täydennyskoulutuspäivä
12.11. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku
12.11. Rasismiin puuttumisen treenikehän  
 vetäjäkoulutus, Turku
15.11. Makupaloja monikulttuurisuus- 
 toiminnasta -info, Turku
vko 45 Järjestötiedote 4/2016 ilmestyy
19.11. Henkisen tuen hälytysryhmien  
 harjoitus
marraskuu: Kouluttajakoulutus: Sisältöosat
23.11. Yhteisen lipun alla - SPR-info, Turku
24.11. Piirin hallitus
(26.11. Alueellinen Vapepa-foorumi  
 yt. Häme ja Satakunta)
 
Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä
2.12. Glögit
8.12. Vapepa-maakuntatyöryhmä
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 3/2016

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

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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Kovanen Inka, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 4 / 2016 ilmestyy viikolla 45.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimitta-
maan piiritoimistoon viimeistään 27.10.2016.

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

Heikkinen Pauli 020 701 2403 / 040 770 9341
toiminnanjohtaja
Hongisto Tuija 020 701 2407 / 040 731 3585
ohjelmapäällikkö
Honkainmaa Anne     020 701 2402 / 0400 634 517 
palvelupistevastaava  
Lehtimäki Sirpa         020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö
Männistö Matti 020 701 2417 / 043 820 0646
ensiapukouluttaja
Paasonen Jaana        020 701 2423 / 043 824 1030
aluetyöntekijä 
Pensikkala Pauliina    020 701 2419 / 0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Rantanen Rosa          040 517 3882 
vapaaehtoistoiminnan kordinaattori
Rautanen Minna 020 701 2404 / 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto
Riikonen Petri      020 701 2414 / 040 731 3575
kurssisihteeri
Rintasaari Sirpa        020 701 2411 / 0400 658 570
talouspäällikkö
Rosenqvist Miia        020 701 2415 / 0400 486 337
ensiapuokouluttaja 
Rossi Nina           020 701 2416 / 043 8241730
ensiapukouluttaja
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä 
Tenho Anna               040 546 6440 
projektikoordinaattori
Tourunen Anu            020 701 2416  
ensiapukouluttaja
Vienanlinna Tiina       020 701 2428 / 0400 659 613
varainhankintapäällikkö
Virtanen Tommi           0207 01 2405 / 0400 127152
valmiuspäällikkö
Vähätalo-Forma Anne 020 701 2408 / 040 7313595
nuorisotoiminnan suunnittelija

Q-VUOREN NUORISOTALO  
Nummen Puistokatu 2, Turku
Leppänen Anu         020 701 2421 / 040 775 6055
nuoriso-ohjaaja
Stauffer Johanna        020 701 2422/ 0400 673 047
nuoriso-ohjaaja

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

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

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

KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALO 
Satakunnantie 105, Turku                   040 1804 106

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

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

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon.
Tiedote on luettavissa myös piirin nettisivuilta.
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