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Piirin vuosikokouksessa 
jaettiin Suomen Punaisen 
Ristin ensiavun huomi-
onosoitus somerolaiselle 
Kimmo Pyykölle.

Marraskuussa 2015 Kim-
mo Pyykkö aloitti nopean 
elvytyksen sen jälkeen, 
kun hänen 62-vuotias 
äitinsä oli saanut saira-
uskohtauksen.
 
Kimmon nopea toimin-
ta pelasti hänen äitinsä 
hengen.
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Rohkeaa uudistamista tapahtumiin

PÄÄKIRJOITUS 18.8.2017

Aina yleiskokouksen jälkeen tsemppaamme 
vapaaehtoisia ja työntekijöitä uuteen kolmi-
vuotiskauteen. Hirveästi ei yleensä uudisteta 
mutta tavoitteita ”terävöitetään” ja ”fokusoi-
daan”. Tiedämme, että järjestön vapaaehtois-
toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta tarvit-
semme uusia ihmisiä mukaan toimintaamme. 
Puhumme nykyihmisten erilaisesta suhtautu-
misesta vapaaehtoisuuteen ja valittelemme 
sitoutumisen puutetta. Mitäs jos pilkotaan 
tehtäviä pienempiin osiin, avataan toiminta-
ryhmiä uusille ihmisille ja nykyaikaistetaan yh-
teydenpitoa niin, että enemmän ihmisiä pää-
see osallistumaan ja palvelemaan Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoimintaa. …ja muistetaan 
KIITTÄÄ ”pienestäkin” osallistumisesta.

Helsingin Yleiskokous on siis takana. Vertailin 
mielessäni tapahtumaa kolmen vuoden takai-
seen. Silloinhan olimme Turussa. Finlandia-
talo kokouspaikkana oli hieno, mutta kyllä me 
Turun Messukeskuksessakin hyvin pärjättiin. 
Kokouksen aikana liikkuminen Messukeskuk-
sen hallissa oli luontevampaa kuin ”konsertti-
salissa”. Tästä Turulle 1 piste.

Meillä Turussa tapahtumatori vietiin Forum 
Marinumin eteen, ja sinne, keskustan ulko-
puolelle, tuli ihmisiä ihan mukavasti. Helsin-
gissä odotin ohikulkevien ihmisten löytävän 
Gimis -tapahtumatorille. Paikka oli keskellä 
kaupunkia Musiikkitalon edustalla. Näin ei 
kuitenkaan käynyt, vaan ihmisvirta valui ohi. 

Tässä idea Punaisen Ristin näkymisestä ja ih-
misten kohtaamisesta ei onnistunut niin hyvin 
kuin Aurajoen rannassa. Tästä Turulle 1 piste.

Meillä on tapana esittää tapahtumatoreilla 
”kaikki” se mitä Punainen Risti Suomessa te-
kee. Olisiko tehokkaampaa esitellä yksi asia 
kerrallaan? Minusta SPR:n Turun osaston jär-
jestämä bussionnettomuuden demonstrointi 
Turun torilla muutama vuosi sitten onnistui 
tosi hyvin. Se hätkähdytti ja siitä kuulee vielä-
kin. Näin Punaisen Ristin EA –toiminta sai hy-
vää näkyvyyttä. 

Ollaan rohkeita piirin ja osastojen tapahtumi-
en järjestämisessä. Meidän ei tarvitse esitellä 
toimintaamme ”entiseen tapaan” vaan voim-
me vapaasti ”hätkäyttää”. Tämä ei tarkoita 
sitä, että hyväksi koetusta luovutaan. Minusta 
Yläneellä ja monessa muussa paikassa pitää 
edelleen paistaa lettuja, keittää hernekeittoa 
ja myydä Nälkäpäivä–leipää. Luovutaan roh-
keasti sellaisesta, jota ylläpidetään vain jon-
kun pitkään mukana olleen ”vaatimuksesta”, 
mutta toimintatavasta aika on ajanut ohi.

Pauli Heikkinen
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Poimi talteen hyödylliset vinkit Nälkäpäi-
vän toteuttamiseen. Vinkkaajana toimivat 
osastojen vapaaehtoiset ympäri Suomea. 

Näin syntyy tehokas keräystiimi
Nälkäpäivä on iso ja tärkeä rutistus, eikä ke-
nenkään pitäisi joutua järjestämään sitä yksin. 
Keräysjohtaja tarvitsee ehdottomasti vähin-
täänkin työparin, mutta isommissa kaupungeis-
sa olisi hyvä olla aktiivinen keräystiimi. 

Tampereen osaston vapaaehtoinen Ruut Ris-
sanen kertoo, että heillä on kokeilussa tapah-
tumatoimikunta, johon on nimetty edustaja 
osaston hallituksesta ja jokaisesta toimintaryh-
mästä. 

– Tiedot tapahtumista ja niihin liittyvistä vapaa-
ehtoistehtävistä menevät jokaiselle ryhmälle. 
Näin ennen tapahtumaa voidaan varmistaa, et-
tä jokaisesta ryhmästä on tulossa osallistujia, 
Rissanen kertoo.  

Rissasen mukaan isossa osastossa hallituksen 
taakkaa on saatu kevennettyä tapahtumatoi-
mikunnan avulla. Kokeilu tuntuu Rissasesta toi-
mineen erinomaisesti. 

NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Vapaaehtoiset jakavat vinkit Nälkäpäivään
– Tapahtumien järjestäminen, joita on kuiten-
kin kohtuullisen usein, ei kaadu aina samal-
le ihmiselle. Toimikunta tekee esitykset, mihin 
osallistutaan ja mitä siellä tehdään.

Asikkalan osaston vapaaehtoinen Teija Hil-
tunen puolestaan kertoo lupautuneensa tänä 
vuonna ”keräysjohtajan kakkoseksi” eli työpa-
riksi.

– Olen ollut vapaaehtoisena yli kaksikymmentä 
vuotta ja lähes jokaisena Nälkäpäivänä seissyt 
lippaan kanssa kertomassa, missä apua nyt tar-
vitaan. Yhdessä tehden uusia ideoitakin syntyy 
paremmin, Hiltunen sanoo.

Ota koulut osaksi Nälkäpäivää
Koulut ovat Nälkäpäivälle merkittävä tulonläh-
de. Nälkäpäivä tarjoaa myös erinomaisen mah-
dollisuuden tehdä vastuullisuuskasvatusta kou-
luissa. 

Keskustoimisto lähettää kouluihin elokuussa 
kampanjakirjeen. Kirjeessä kehotetaan koulua 
olemaan yhteydessä osastoon keräyslippaiden 
saamiseksi tai hoitamaan keräyksen itsenäisesti 
nettilippaalla. Rahojen tilittäminen pankkiin on 

Ju
ssi V

ierim
aa

Lipaskerääminen on hauskaa ja ikimuistoista. Edelliseen Nälkäpäivään 
Turussa osallistunut Helmi Sinokki ojentaa lipasta Ilse Reinholdtille.
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Laajasalon osaston nettilipaskeräys Nuorten turvatalojen 
hyväksi oli menestys. Osaston ja lahjoittajien aktiivisuus  
näkyi vilkkaana keskusteluna.

käynyt erityisesti kouluille hankalaksi. Koulujen 
osallistumista helpottaakin kovasti, jos osasto 
tekee sen opettajalle mahdollisimman helpoksi. 

Laajasalon osaston keräysjohtajana viime 
vuonna aloittaneella Taru Hakasella on hyviä 
vinkkejä kouluyhteistyöhön. 

– Kouluihin soittamalla saa hyvän tuntuman sii-
tä, minkälaisesta yhteistyöstä kouluissa ollaan 
kiinnostuneita. Yhdestä koulusta kerrottiin, et-
tä ovat aina olleet mukana ja pärjäävät omil-
laan. Toisen koulun rehtori oli Nälkäpäivä-aja-
tuksesta innoissaan. Ovat kuulemma tehneet 
perinteisesti Planin kanssa yhteistyötä, mutta 
ovat mielellään mukana monessa. Lähetin pu-
helun jälkeen rehtorille sähköpostilla toimintai-
deoita Punaisen Ristin koulusivuilta ja kerroin, 
että voivat makustella ja palaan asiaan myö-
hemmin, Hakanen kertoo. 

Työ kannatti. Hakanen kertoo, että koulu päätti 
lahjoittaa perinteisen kirpputorin tuotot Punai-
selle Ristille.

Miten keräys koulussa kannattaa järjestää?
Jonkin verran keskustelua on noussut siitä, et-
tä lippaiden kierrättäminen luokassa voi olla 
ikävää oppilaille, joilla ei ole antaa siihen lah-
joitusta. Tilanteen voi välttää järjestämällä ke-
räyksen vaikkapa koulun käytävällä välitunnin 
aikana. Vielä parempi olisi, jos koulusta saatai-
siin oppilaita keräämään. Kuopion osaston Heli 
Nuutinen vie ideoinnin vielä pidemmälle ja eh-
dottaa, että kouluissa järjestettäisiin Nälkäpäi-
vä-myyjäisiä.

– Osallistuminen ei ole kenenkään kodin varal-
lisuudesta kiinni, kun leivotaan talkoilla vaikka-
pa kauppojen lahjoittamista aineksista. Pitää 
vaan muistaa, että myyjäiset ovat avoimet ja 
suunnattu myös muille kuin koululaisten omille 
perheille, Nuutinen ideoi.

Miten osasto voi käyttää nettilipasta? 
Vuoden alussa lanseerattiin uusi suomenkieli-
nen nettilipas: oma.punainenristi.fi. Lippaan 
yksi hienoimmista puolista on se, että sillä voi 
käydä keskustelua lahjoittajan kanssa. Monet 
osastot ovatkin tarttuneet onnistuneesti netti-
lippaaseen. 

Yksi parhaiten menestyneistä keräyksistä on 
ollut Laajasalon osaston keräys Nuorten tur-
vatalojen hyväksi. Osasto huomioi lahjoitta-
jat kiitoksella ja monet lahjoittajat ovat myös 
halunneet jättää lippaaseen terveisensä, mikä 
osaltaan innostaa muitakin lahjoittamaan. 

Lippaalla on tehty upeita keräystuloksia myös 
merkkipäivien yhteydessä. Yksi eniten kerän-
neistä on Punaisen Ristin valtuuston puheen-
johtaja Eero Rämö, jonka merkkipäivälipas 
tuotti huikeat 1 415 euroa Nuorten turvatalo-
jen tukemiseen.

Toinen menestystarina on Helmi Kekkosen 
perustama lipas Afrikan nälänhädästä kärsivi-
en auttamiseksi. Kekkonen jakoi lipasta lähipii-
rilleen aktiivisesti Facebookissa ja lippaaseen 
kertyikin 1 150 euroa. 

Kekkosen mukaan keräyksen järjestäminen Pu-
naisen Ristin sivujen kautta oli nopeaa ja vaiva-
tonta, ja tiedon levittäminen sähköpostin ja so-
siaalisen median avulla helppoa.  
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Viesti rohkeasti Nälkäpäivästä kaikilleViesti rohkeasti Nälkäpäivästä kaikille
Nälkäpäivä on kiinnostava kampanja, mistä 
kannattaa viestiä näkyvästi. Yksikin lehti-
juttu, ilmoitus, julkaisu sosiaalisessa medi-
assa tuo asiaa esille. Kaikenlainen näkyvyys 
kampanjasta on aina kotiin päin!

Ota yhteyttä alueesi toimituksiin
Kertokaa paikkakuntanne toimittajille hyvissä 
ajoin, mitä Nälkäpäivänä tapahtuu. Toimittajal-
le voi lähettää sähköpostilla tiedotteen, jossa 
kerrotte ytimekkäästi, mitä osasto tekee Nälkä-
päivänä.

Tiedotepohjat, aikataulu ja muut viestintävinkit 
löytyvät RedNetin Nälkäpäivä-ryhmästä. 

Virittele Nälkäpäivä-pöhinää someen
Sosiaalinen media on erinomainen kanava nä-
kyvyyden lisäämiseksi Nälkäpäivänä. Pohjois-
Helsingin osaston tiedottaja Marjukka Kähö-
nen kertoo, että osasto markkinoi Nälkäpäivää 
ennakkoon ja keräyksen aikana Facebookin 
kaupunginosaryhmissä. Postauksissa aktivoi-
daan ihmisiä hakemaan omat lippaat ja anne-
taan tietoa, missä ja milloin lippaita jaetaan. 

Kuvat, klikkailut ja tykkäämiset kasvattavat 
näkyvyyttä
Facebook-julkaisuissa tärkeitä ovat hyvät kuvat 
ja videot, jotka saavat katsojan pysähtymään 
ja rekisteröimään viestin sanoman, toteaa Itä-
Helsingin osaston tiedottaja Linda-Lotta Luh-
tala. Facebook suosii myös sitä, että kuva ote-
taan ja julkaistaan samalla laitteella, täydentää 
Kähönen. 

– On hyvä yrittää saada julkaisulle kommentte-
ja ja jakoja, sillä niillä tavoittavuus nousee eni-
ten. Kommentoimaan voi yrittää houkutella 
vaikkapa kysymällä jotain. Statuspäivitysteks-
tissä voi pyytää lukijoita jakamaan päivityksen 
omilla sivuillaan, vinkkaa keskustoimiston verk-
kotuottaja Seppo Kujanpää.

Etsintäkuulutus valokuville!
Keskustoimiston viestintäyksikkö ottaa mielel-
lään kuvia osastojen Nälkäpäivävalmisteluis-
ta ja kampanjatapahtumasta. Näin kuvia voi-
daan jakaa Punaisen Ristin sosiaalisen median 

kanavissa ja välittää valmistelutunnelmia isom-
mallekin yleisölle. Kuvat voivat olla mistä vain 
keräykseen liittyvistä valmistelutyöstä, esimer-
kiksi lippaiden tarroittamisesta, keräysliivien 
järjestelystä tai Nälkäpäivä-banderollien silittä-
misestä. Kuvan, kuvaajan tiedot ja kuvatekstin 
voi lähettää keskustoimiston verkkotuottajalle: 
seppo.kujanpaa@punainenristi.fi ja tiedot-
tajille mari.makinen@punainenristi.fi ja  
outi.huovinen@punainenristi.fi 

Merkitse tapahtumat tapahtumakalenteriin
Keskustoimisto on tehnyt jokaiselle osastolle 
oman perusilmoituksen Nälkäpäivän tapahtu-
makalenteriin. Ilmoituksesta löytyy keräysjoh-
tajan yhteystiedot, jotta halukkaat kerääjät voi-
vat ottaa häneen yhteyttä. 

Muistattehan, että voitte täydentää tapahtu-
mailmoitusta osastonne RedNet-sivujen kaut-
ta. Samalla on hyvä tarkistaa, että tiedot sivuil-
la ovat ajan tasalla. Nälkäpäivän aikana joku 
saattaa kiinnostua osaston muistakin toiminta-
ryhmistä.

Pohjois-Helsingin osasto päivitti Nälkäpäivään liittyviä  
tapahtumia somessa kampanjan alusta lähtien. 
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.-16.9.2017

Nälkäpäiväsihteeri Katja Kastman

Piirissä on Nälkäpäiväsihteerinä Kat-
ja Kastman. Hänen yhteystietonsa ovat:  
katja.kastman@punainenristi.fi ja p. 040 
140 8850. Otattehan yhteyttä jos tarvit-
sette apua keräysasioissa.

Piirin kautta tänä vuonna tarjolla 
Nälkäpäiväleipänä Saaristolaislimppu

Keräyksen tueksi on tänä vuonna piirin 
kautta tilattavissa Nälkäpäiväleipänä Sa-
losen Leipomon Saaristolaislimppu. Pii-
rin kautta tilattavan nälkäpäiväleivän tila-
ukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 
1.9.2017 piiriin Katjalle (katja.kastman@
punainenristi.fi). Nälkäpäiväleivän tilauslo-
make on lähetetty osastojen keräysjohta-
jille ja sen voi myös pyytää piiristä.

Jos tämä Nälkäpäiväleivän vaihtoehto ei 
tunnu hyvältä, niin voitte kysyä yhteistyö-
mahdollisuutta paikkakunnan omasta lähileipo-
mosta. Muistattehan että keräysten yhteydessä 
myytävien tuotteiden myyntihinnasta tulee lah-
joituksen osuuden olla vähintään 50 %.

Mitä osastossasi tapahtuu Nälkäpäivänä?

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

Nälkäpäivän lisäinfoa Varsinais-Suomeen

vittää tietoja, mikäli niitä tarvitsee muuttaa tai 
täydentää. 

Kiitos että toimitatte tiedot osaston keräysta-
pahtumista myös piiriin Katjalle viimeistään kes-
kiviikkona 6.9.2017 (katja.kastman@punai-
nenristi.fi). Tarvittavat tiedot ovat: keräyksen/
tapahtuman ajankohta (pvm ja klo), paikka sekä 
yhteyshenkilö. 

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

Tunnelmia ja tietoa keräyksen aikana

Nälkäpäiväkeräyksen aikana piiristä ol-
laan jälleen yhteydessä osastoihin ja ky-
sytään tietoja keräyksen etenemisestä. 
Mahdollisuuksien mukaan piirin toimi-
henkilöt vierailevat osastojen keräysta-
pahtumissa Nälkäpäivän aikaan, mutta 
jos tämä ei ole onnistu, niin yhteydenpi-
to toimii yhtä hyvin myös puhelimitse.

Oikein hyvää Nälkäpäivää!

Keräysterveisin,
Sirpa ja Katja

Kuvissa Vakka-Suomen (yläkuva) ja 
Salon alueen osastojen keräysvastaa-
via valmiina v. 2016 Nälkäpäivään..
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Leikkaa talteen Nälkäpäivän muistilista 

Muista tehdä ennen keräystä:

 F Kokoa keräysporukka ja sovi työjaosta.

 F Tilaa kampanjamateriaalit Punaisen Ristin verkkokaupasta 27.8.2017 mennessä: 
www.punaisenristinkauppa.fi. Kaikki 10.8.2017 mennessä tehdyt tilaukset 
osallistuvat arvontaan.

 F Pyydä kaikki kynnelle kykenevät kerääjiksi tai muihin Nälkäpäivä-tehtäviin. 
Varmista, että tekijöitä on riittävästi.

 F Tiedota keräyksestä ja tapahtumista. Jokainen osastolainen voi levittää sanaa 
omille kontakteilleen kasvokkain ja sosiaalisessa mediassa.

 F Varmista, että koulut ovat mukana keräyksessä. Jos perheeseesi tai lähipiiriisi 
kuuluu kouluikäisiä lapsia, voit olla yhteydessä heidän opettajaansa ja kertoa 
Nälkäpäivästä. 

Muista tehdä keräyksen aikana:

 F Perehdytä kerääjät. Käy läpi keräystekniikka, opasta hyville keräyspaikoille ja 
anna tietoa Nälkäpäivästä sekä katastrofirahastosta.

 F Pyydä jokaista kerääjää täyttämään henkilötietolomake. Niitä voi tilata verkko-
kaupasta ja kopioida tarpeen mukaan. 

 F Huolehdi keräysturvallisuudesta eli pidä kirjaa keräysvälineistä ja huolehdi siitä, 
että kerääjillä on asianmukaiset keräysvarusteet.  

 F Kiitä kerääjiä tärkeästä työstä!

Muista tehdä keräyksen jälkeen: 

 F Ilmoita osaston tulosarvio piiriisi maanantai-iltaan 18.9.2017 mennessä. Kiloon 
mahtuu noin 83,50 euroa. 

 F Käy hakemassa kouluille viedyt lippaat tilitettäviksi. 

 F Tilitä keräystuotto osaston Nälkäpäivä-viitettä käyttäen katastrofirahaston tilille 
30.9.2017 mennessä 

 F Kiitä kerääjiä ja kouluja. Lähetä kerääjien yhteystiedot kiitosviestejä varten 
piiriin 29.9.2017 mennessä.

 F Toimita osaston tilityslomake ja kerääjärekisteriin haluavien kerääjien tiedot 
piiriin 31.10.2017 mennessä.

 F Pidä palautekeskustelu osastossa ja kirjaa ylös parannusehdotukset seuraavan 
keräyksen varalle.

Keskustoimisto ja piirin keräyspäälliköt auttavat mielellään kaikissa Nälkäpäivään 
liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. 

Verkkokauppatilauksiin liittyvät kysymykset:  
myynti@punainenristi.fi, p. 020 701 2211.

Kaikki ongelmat:  
keraykset@punainenristi.fi, Nälkäpäivä-puhelin p. 040 717 6800 (arkisin kello 8–16) 
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Ella Koponen, 020 701 2238, ella.koponen@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus ja taitto: Sirpa Lehtimäki, 020 701 2406, sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Nälkäpäivän voima tulee vapaaehtoisista 

Nälkäpäivässä kiteytyy Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten voima. Voima, jolla maailmasta teh-
dään inhimillisempi. Järjestömme on kerännyt 
36 Nälkäpäivän aikana yhteensä huikeat 84 
miljoonaa euroa. Kerätyillä varoilla on mm. pe-
lastettu Etiopian nälänhädästä kärsiviä 80-lu-
vulla, autettu Bosnian ja Kosovon sodan uhre-
ja 90-luvulla ja tarjottu turvaa niille tuhansille 
suomalaisille, jotka ovat menettäneet tulipa-
lossa kotinsa. Viime aikoina apua on annettu 
Itä-Afrikassa ja Jemenissä, missä ihmiset joutu-
vat taistelemaan saadakseen riittävästi syötä-
vää. Syyriassa ja Irakissa perheet kamppailevat 
elämästä taisteluiden keskellä. Hätää kärsivien 
ihmisten lukumäärä on päätä huimaava, mut-
ta niin on niiden tuhansien vapaaehtoistenkin, 
jotka toteuttavat Nälkäpäivä-keräyksen syys-
kuussa.

Jokainen kerääjä punaisessa liivissä on elävä 
mainos Nälkäpäivälle. Kerääjät kohtaavat ihmi-
siä, käyvät merkityksellisiä keskusteluja ja ja-
kavat ohjeita siitä, miten Nälkäpäivään voi lah-
joittaa esimerkiksi tekstiviestillä tai netissä, jos 
käteistä ei satu olemaan mukana. He muistut-
tavat jo pelkällä olemuksellaan ihmisiä siitä, et-
tä nyt on se hetki, jolloin autetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia. Tämä ei välttä-
mättä näy suoraan sinun osastosi keräystulok-
sessa, mutta se on elintärkeää koko keräyksen 
onnistumisen kannalta. Siksi toivonkin, että jo-
kainen Nälkäpäivän toteuttamiseen osallistu-
va vapaaehtoinen tuntee ylpeyttä keräyksen 
kokonaistuloksesta ja ymmärtää oman korvaa-
mattoman roolinsa sen kerryttämisessä.  

Käteisen vähentyessä kampanjoinnin on ke-
hityttävä ja uusia keräystapoja otettava käyt-
töön. Kertokaa keräyksestänne ja sen valmiste-
luista rohkeasti omalla tyylillänne sosiaalisessa 
mediassa. Ja kerätkää aktiivisesti uudella net-
tilippaalla! Lue tästä lehdestä hyvät vinkit lip-
paan käytöstä ja sosiaalisessa mediassa viesti-
misestä.

Viime vuonna keräsitte Nälkäpäivän 2,5 miljoo-
nan euron kokonaistuloksesta huimat 1,3 mil-
joonaa euroa käteisenä! Punaisen Ristin vapaa-
ehtoiset ovat ainoita, jotka Suomessa pystyvät 
sellaiseen. Kiitos, että olet mukana tekemäs-
sä myös tämän vuoden Nälkäpäivästä menes-
tystä. 

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan koordinaattori
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Ystävien perinteinen risteily
sunnuntaina 19.11.2017

 
Kaikille ystäville yhteinen pikkujoulupiknik jär-
jestetään sunnuntaina 19.11. Viking Linellä. 
Tänä vuonna risteillään teemalla ”Paras ensi-
apu on tapaturmien ehkäisy”

Paluumatkalla kerätään voimia tulevaan tal-
veen iloisen yhdessäolon, kokemustenvaihdon 
ja tietysti tuliaisten oston avulla! 

Retken hinta on 30 €/henkilö, laskutus ta-
pahtuu osastoittain. Ilmoittaudu viimeistään 
19.10.2017 seuraavan ilmoittautumislinkin 
kautta: www.lyyti.in/ystavaristeily2017 

Lisätietoja: tuija.hongisto@punainenristi.fi tai 
jaana.paasonen@punainenristi.fi 

Tervetuloa!

Ystävätoimijoiden 
voimavaraillat

Vapaaehtoisten ystävien voimavarailta 
on hyvinvoinnin, jaksamisen ja kiittä-
misen teemojen ympärille rakennettu 
teemailta. Illan tavoitteena on antaa 
tilaa kokemusten vaihtoon, vuorovai-
kutukseen ja vertaistukeen. 

Voimavarailta antaa valmiuksia ym-
märtää rajanvetoa oman elämän eri 
roolien välillä sekä tukea vapaaehtoi-
sena jaksamista. Luvassa myös muka-
vaa seuraa ja pientä iltapalaa.

Voimavaraillat järjestetään neljällä 
paikkakunnalla: kunakin iltana  
klo 17–20
 
• Kalanti 13.9. Kalannin Säästöpankki  
Pankkitie 4, 23600 Kalanti
 
• Lieto 20.9. Palvelukeskus Ruska  
Hyvättyläntie 9, 21420 Lieto
 
• Somero 28.9. Pellavakeskus  
Joensuuntie 49, 31400 Somero

• Aura 5.10 Osaston toimitila  
Auran Osuuspankin talo  
Turuntie 2, 21380 Aura

Voit valita itsellesi sopivan paikan. Il-
moittaudu mukaan seuraavan linkin 
kautta: 
www.lyyti.in/ystavatoimijoidenvoima-
varaillat 

Voimavaraillat ovat osallistujille mak-
suttomia. 

Lisätietoja: Tuija Hongisto,  
tuija.hongisto@punainenristi.fi /  
020 701 2407

Tervetuloa mukaan!

Nettisivut ja RedNet

Syksyn RedNet- ja nettisivukoulutukset 
pidetään seuraavasti:

torstai 5.10.2017 klo 17 alkaen
keskiviikko 22.11.2017 klo 17 alkaen

Koulutuspaikkana on SPR Varsinais-
Suomen piiritoimisto, os. Yliopistonkatu 
24 A, Turku.  
Koulutus on maksuton.

Ilmoittaudu koulutuksiin neljä päivää 
ennen koulutusta sähköpostitse:  
sirpa.lehtimaki@redcross.fi 

Onhan osastosi nettisivut kunnossa?
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Ystävätoiminnan lyhytkurssit 
syksyllä 2017

Punaisen Ristin ystävätoiminnan kautta voi 
toimia ystävänä toisen ihmisen läsnäoloa kai-
paavalle. Sinun ei tarvitse tehdä muuta, kuin 
antaa aikaasi.

Ystävätoiminnan myötä voi syntyä siteitä yli 
ikä- ja kulttuurirajojen. Yhteinen ajanvietto 
rikastuttaa myös vapaaehtoisen ystävän elä-
mää.

Lyhyen ystäväkurssin sisältö: Punaisen Ristin 
ystävätoiminta, itsetuntemus, vuorovaikutus 
ja kohtaaminen sekä vapaaehtoisena jaksami-
nen.

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

Syksyn kurssien aikataulu

keskiviikko 13.9. klo 17–20.00, 
SPR VS piirin Koulutuskakkonen,  
os. Yliopistonkatu 24 A, 2 krs. Turku
Ilmoittautuminen viimeistään 10.9.2017:  
www.lyyti.in/ystavakurssisyyskuu2017 v 

keskiviikko 11.10. klo 17–20.00  
SPR VS piirin Koulutuskakkonen,  
os. Yliopistonkatu 24 A, 2 krs. Turku
Ilmoittautumiset viimeistään 9.10.2017:  
www.lyyti.in/ystavakurssilokakuu2017 

tiistai 14.11. klo 17–20.00 
SPR VS piirin Koulutuskakkonen,  
os. Yliopistonkatu 24 A, 2 krs. Turku
Ilmoittautumiset viimeistään 11.11.2017  
www.lyyti.in/ystavakurssimarraskuu2017 

Lisätiedot: Tuija Hongisto, 020 7012407 /  
tuija.hongisto@punainenristi.fi

Sydämellisesti tervetuloa!

Yhteisen lipun alla 
 
• tiistai 3.10.2017
• keskiviikko 8.11.2017

Kurssille ovat tervetulleita uudet jäsenet 
ja Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostu-
neet vapaaehtoiset. Kurssin aiheita ovat 
muun muassa Punaisen Ristin liike ja pe-
riaatteet, toiminta osastoissa sekä va-
paaehtoistoiminta.

Koulutuspaikkana on SPR Piiritoimisto, 
Yliopistonkatu 24 A, 2 krs, Turku. Koulu-
tusaika on kunakin iltana klo 17-20.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään neljä 
päivää ennen koulutusta:  
www.lyyti.in/Yhteisen_lipun_alla_2017

Kurssi on osallistujille maksuton. 

Välitättehän tietoa SPR-infoista varsin-
kiin osastojen uusille vapaaehtoisille

Tervetuloa!
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Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi 
23.9.2017 Turussa

- Ihmiselle, joka harkitsee monikulttuuri-
suustoimintaan mukaan lähtemistä, sanoi-
sin että mukaan vain rohkeasti. Toimintaan 
ei tarvitse olla sen kummoisempi ihminen, 
ihan tavallinen ihmisyys riittää.
                       Monikulttuurisuusvapaaehtoinen  
                       SPR Varsinais-Suomi

Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi on tarkoitet-
tu ensisijaisesti ystäväkurssin käyneille vapaa-
ehtoisille, jotka haluavat tietoa monikulttuuri-
sesta vapaaehtoistoiminnasta ja ryhtyä esim. 
maahan muuttaneen ystäväksi. 

Kurssilla käsitellään Punaisen Ristin pakolais-
työtä, maahanmuuttoa, erilaisuuden kohtaa-
mista ja kotoutumista tukevaa vapaaehtois-
toimintaa käytännössä. Kurssiin sisältyvät 
materiaalit, kahvit ja välipalat. Kurssi on osal-
listujille maksuton.

Tulijan tukena -kurssi järjestetään Turussa la 
23.9. klo 10.30 - 17.30 piirin koulutustilassa 
(os. Yliopistonkatu 24 A, 2 krs., Turku)

Ilmoittautumiset viimeistään 18.9. mennessä 
seuraavan linkin kautta:  
www.lyyti.in/Tulijan_tukena_syyskuu2017 

Huom! Kurssipäivän aikataulu saattaa vielä 
muuttua niin, että kurssi alkaakin aikaisemmin 
aamulla, mutta tästä ilmoitetaan ilmoittautu-
neille hyvissä ajoin.

Lisätiedot: Monikulttuurisuustoiminnan kehit-
täjä Outi Ollila, p. 0207 01 2419 / outi.ollila@
redcross.fi

Tervetuloa kurssille!

Makupaloja 
monikulttuurisuus-
toiminnasta 
- infot syksyllä 2017
 
Makupaloja monikulttuurisuustoimin-
nasta on herätekurssi Punaisen Ristin 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneil-
le.  
 
Kurssilla tutustutaan monikulttuurisen 
vapaaehtoistyön eri mahdollisuuksiin, 
mm. läksykerhotoimintaan, vastaanot-
tokeskusvapaaehtoisena toimimiseen 
ja ystävä- ja tukihenkilötoimintaan. 
Kurssi on osallistujille maksuton. 
 
Infoja järjestetään syksyllä seuraavasti 
piirin koulutustilassa (Yliopistonkatu 
24 a, 2 krs., Turku):
 
- Ma 28.8. klo 17-19.30
- Ke 27.9. klo 17-19.30
- Ke 1.11. klo 17-19.30
- To 30.11. klo 17-19.30
- Ke 13.12. klo 17-19.30

Valitse sopiva ilta ja ilmoittaudu infoon 
osoitteessa www.lyyti.in/monikulttuuri-
suustoiminta_infot_syksy17

Lisätiedot: Monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjä Outi Ollila, p. 0207 01 2419 / 
outi.ollila@redcross.fi

Monikulttuurisuustoiminnassa 
henkilövaihdos syksyn ajaksi

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjän 
sijaisena 1.9.-30.11.2017 välisenä 
aikana toimii Outi Ollila. 

Outin tavoittaa Pauliinan puhelinnume-
rosta 020 701 2419 / 0400 541 033 ja 
sähköpostitse outi.ollila@redcross.fi
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Multicultural activities -  
volunteer info 
19.9.2017 

An introductory info about volunteering for 
the Finnish Red Cross in the field of multicul-
tural activities and reception center activities 
is organized on Tuesday 19.9.2017. 17.00-
18.30 in Yliopistonkatu 24 a, 2nd floor (door-
bell downstairs says "ensiapu").

The info is recommended for anyone intere-
sted in multicultural activities and is a require-
ment for starting volunteering in the reception 
centers/with asylum seekers. Asylum seekers 
are also welcome as participants. 

The training requires proficient understanding 
of English. The training contains basic info 
about the structure of the Finnish Red Cross, 
the principles and values of the Red Cross 
movement and guidelines for volunteering. 
Participants will receive information about 
volunteering possibilities and how to get 
started. The training is free of charge.

Please sign up using this link:
www.lyyti.in/English_info_September2017

Contact person:
Rosa Rantanen
Voluntary Service Coordinator
Turku Reception Center, Finnish Red Cross 
Southwest District
rosa.rantanen@redcross.fi
+358405173882

Hyvinvointi ja sen 
tukeminen vapaaehtois-
toiminnassa 25.9.2017 

Koulutusilta pidetään maanantaina 
25.9. klo 17-20, paikkana on SPR Var-
sinais-Suomen piirin koulutustila (Yli-
opistonkatu 24 A, 2 krs., Turku)
 
Illan aikana keskustellaan vapaaeh-
toistoiminnassa jaksamisesta sekä 
keinoista tukea muiden henkistä hy-
vinvointia: keskiössä ovat erityisesti 
maahan muuttaneet. Tavoitteena on 
tarjota välineitä haastavissa tilanteis-
sa toimimiseen sekä oman hyvinvoin-
nin ylläpitoon.
 
Tilaisuudessa puhujana on Turun Krii-
sikeskuksen psykologi Antti Klemet-
tilä.

Ilmoittautumiset tämän linkin kautta: 
www.lyyti.in/hyvinvointi_vapaaehtois-
toiminnassa
 
Tervetuloa!
 
Lisätiedot: Monikulttuurisuustoimin-
nan kehittäjä Outi Ollila, p. 0207 01 
2419 / outi.ollila@redcross.fi

Leen
a Ko

skela

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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Nuoret kokoontuivat 
Kankaanpäässä keväällä

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiristä osal-
listuttiin neljän nuoren ja yhden työntekijän 
voimin Kankaanpäässä 17.-19.3. järjestettyyn 
nuorten vuosikokoukseen. 

Nuorten vuosikokouksessa nuoret pääsevät 
harjoittelemaan kokouskäytäntöjä ja vaikut-
tamista sekä miettimään yhdessä sitä, miten 
nuorten ääni järjestössä pääsee entistä pa-
remmin kuuluviin. 

Työpajoissa keskityttiin muun muassa Punai-
sen Ristin sääntöuudistukseen ja vuosikoko-
ukselle tulleisiin aloitteisiin ja kannanottoihin. 

Varsinais-Suomen piiristä äänivaltaisina jäse-
ninä mukana tänä vuonna olivat Eliisa Saarela 
ja Sofia Henriksson, jotka pitivät vuosikoko-
ukseen osallistumista mielenkiintoisena ko-
kemuksena ja saivat mukaansa uusia ideoita 
oman osastonsa nuorisotoiminnan kehittämi-
seen. 

Pelkkää kokoustamista viikonloppu ei toki 
ollut, vaan Satakunnan piirin nuorten järjes-
tämän mielenkiintoisen ulkoilma-rastiradan 
lisäksi illalla ruokailtiin coctail-hengessä ja 
nautittiin sekä hyvästä musiikista että uusista 
tuttavuuksista.” 
 
Sara Parhiala

Nuorten vuosikokouksessa Varsinais-Suomen piiriä edusti-
vat Eliisa Saarela (vas) ja Sofia Henriksson, 

Reddie Kids-ohjaajakoulutus
23.9.2017 

Koulutus järjestetään Turussa 23.9.2017 klo 
9-17, paikka ilmoitetaan mukaan ilmoittau-
tuneille myöhemmin. Koulutukseen voivat 
osallistua kaikki lasten ja nuorten kerhonoh-
jaamisesta ja Punaisen Ristin toiminnasta kiin-
nostuneet yli 15-vuotiaat nuoret ja aikuiset. 

Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet tulla 
mukaan Reddie Kids-kerhon ohjaajaksi tai pe-
rustaa uusi Reddie Kids-kerho omalla paikka-
kunnallasi.

Linkki ilmoittautumiseen tulee pian RedNetin 
tapahtumakalenteriin sekä Facebookiin!

Kysyäksesi lisää ota yhteyttä:
Nuorisotoiminnan suunnittelija Sara Parhiala
sara.parhiala@punainenristi.fi 
+358 40 731 3595
FB: Sara Parhiala Punainen Risti

Tervetuloa mukaan!
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- Miten voidaan auttaa kotinsa tulipalossa tai 
muussa onnettomuudessa menettäneitä? 
- Mitä tulee ottaa huomioon hätämajoitusta 
tai -muonitusta järjestettäessä? 
- Mitä tarkoittaa evakuointikeskus ja mikä on 
vapaaehtoisten rooli niissä? 
- Miten vapaaehtoiset voivat avustaa viran-
omaisia häiriö- ja poikkeustilanteissa? 

Tule mukaan ensihuollon peruskurssille hank-
kimaan vastaukset kysymyksiin ja saamaan 
pätevyys ensihuoltotehtävissä toimimiseen! 

Onko osastosi ensihuolto-osaaminen kunnossa?

Syksyn ensimmäinen kurssi järjestetään 
lauantaina 23.9. Raisiossa klo 8.00-17.00, 
(koulutuspaikkana on ABC Raisio, os. Piili-
puunkatu 2, Raisio)  

Lauantaina 11.11. järjestetään sama kurssi 
myös Turussa, SPR Turun osaston tiloissa.
 
Ensihuollon peruskurssi on tarkoitettu kaikille 
kotimaan avustustoiminnasta kiinnostuneille 
SPR:n osastolaisille ja muiden Vapepa-järjestö-
jen hälytysryhmäläisille. Kurssin suoritettuasi 
voit osallistua kotimaanapu- ja ensihuoltotoi-
mintaan paikkakunnallasi.

Kurssit toteutetaan mikäli oppilaita ilmoittau-
tuu vähintään 15, kurssin enimmäiskoko on 
25 henkilöä.

Kurssit järjestää SPR Varsinais-Suomen piiri 
yhteistyössä Vapepan Raision seudun ja Tu-
run paikallistoimikuntien kanssa. Kurssit ovat 
osallistujille maksuttomia.

Kurssi-ilmoittautumiset seuraavista linkeistä: 
* Raisio 23.9.:  
www.lyyti.fi/Ensihuoltokurssi-Raisio2017 
* Turku 11.11.:  
www.lyyti.in/Ensihuoltokurssi-Turku2017-2 

M/S Caritas osaksi 
Merimuseota

Punainen Risti luovuttaa Caritas-
palveluveneen Forum Marinumil-
le, joka on merenkulun valtakun-
nallinen erikoismuseo. 

Luovutus on osa Turun päivän 
tapahtumia. Juhlallisuudet järjes-
tetään Suomen Joutsenen edes-
sä sunnuntaina 17.9.2017 klo 
12.00. Luovuttajina ovat pääsih-
teeri Kristiina Kumpula ja toimin-
nanjohtaja Pauli Heikkinen.

Tapahtuma on kaikille avoin, 
tervetuloa!

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA



16

VUODEN OSASTO 

Määrä on tärkeää, monellakin tavalla.  
Kaarinan-Piikkiön osaston, kuten muidenkin 
osastojen, tärkein ydin ja voima on sen jäse-
nistössä.  Jäsenmaksunsa maksaneiden jäsen-
ten määrä turvaa osaston talouden, mikä on 
yksi monipuolisen toiminnan mahdollistaja.  

Toisaalta aktiivisten, innostuneitten ja osaavi-
en vapaaehtoisten määrä on perusta osaston 
toimintavalmiudelle.  Päämäärät saavutetaan 
vain tavoitteellisella tekemisellä. Toiminta-alu-
eiden vastuuhenkilöillä on avainasema vapaa-
ehtoisten ohjaamisessa. Heidän panoksensa 
oman sektorinsa käytänteiden pitkäjänteisinä 
kehittäjinä on osastossa ollut vertaansa vailla.  
Osaston tuloksekkaan toiminnan katalysaat-
torina innostunut, innostava, innovatiivinen, 
yhteistyökykyinen ja osaava hallitus on pistä-
mätön valtti.  

Kaarinan – Piikkiön osastolla on ollut onni, 
jo usean toimintakauden ajan, saada kokoon 
edellä mainitut onnistuneen keitoksen ainek-
set.  Kiteytettynä: ”Hyvillä tiimeillä on helppo 
saada tuloksia aikaan”. Onnistuminen toden-
tui vuosikokouksessa 2017 ”Vuoden osasto”- 
huomionosoituksena.

Seuraavassa kuviossa on tiivistetty kuvaus 
osaston toiminnoista ja sen ytimestä.      

Kaarinan-Piikkiön osasto – Vuoden osasto 2017
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Yhteistyö ja kumppanuus

Osaston onnistumisen taustalla on myös 
yhteistyö ja kumppanuus muiden kaarin-
alaisten järjestöjen ja kaupungin kanssa. 
Yhdessä on helpompi tunnistaa yhteisön 
kipupisteitä ja asiakkaiden tarpeita. Samalla 
löytyvät järkevät ja tarkoituksenmukaiset 
tavat vastata niihin sekä epätarkoituksen-
mukaiset päällekkäisyydet vältetään.  Yhtei-
söllisyys ja yhteistyö ovat tuloksellisen toi-
minnan sekä ehto, edellytys että tavoite.  

Yhteistyö Punaisen Ristin muiden toimijoi-
den kesken, piiri ja muut osastot, on myös 
ollut arvokasta.  Ilman niiden tukea ja apua 
emme olisi onnistuneet.  Vertaistuki ja toi-
silta oppiminen ovat kehittämisen ja oppi-
mismahdollisuuksien alue, joka usein jää 
aivan liian vähälle huomiolle. 

Kaarinassa olemme yrittäneet hyödyntää 
näitä molempia mahdollisimman tehokkaas-
ti osallistumalla aktiivisesti koko järjestön 
ja Varsinais-Suomen piirin toimintaan sekä 
vuoropuheluun toisten osastojen kanssa.  

Uskon, että tulevaisuudessa yhteistoiminta 
kaikilla tasoilla tulee lisääntymään ja sen 
merkitys kasvamaan.  Yhteistyö tulee osoit-
tamaan voimansa sekä järjestötoiminnassa 
että paikallisen toiminnan kehittämisessä 
aivan ruohonjuuritasollakin. 

Lopuksi Salla Kuuluvaisen (2016) havainto 
vapaaehtoistyön luonteesta:  
 
”Vapaaehtoistyön tulee olla mielekästä, 
hauskaa ja vaikuttavaa ja sen pitäisi olla 
omalta osaltaan luomassa hyvää elämää”.  

Uskon, että ilman näitä elementtejä on vai-
kea onnistua, vaikka kaikki muu olisi kun-
nossa. 

Marja-Helena Salmio
Kaarinan-Piikkiön osasto

Taloushallinnon 
ajankohtaisinfo 

4.10.2017 

 
Ajankohtaisia talouteen liittyviä asioita 
pohditaan SPR Varsinais-Suomen piirin 
osastoille järjestettävässä Taloushallin-
non ajankohtaisinfossa keskiviikkona 
4.10.2017 klo 17-20. I

nfo pidetään SPR VS piiritoimiston Kou-
lutuskakkosessa, ja se on avoin kaikille 
osastojen rahastonhoitajille ja muille ta-
lousasioista kiinnostuneille.

Koulutuksen sisältörunko:
* osaston tilinpäätöksen sisältö ja mallit 
(toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, 
liitetiedot, tase-erittelyt)  
* osastoja koskettavia kohtia verohallin-
non uudesta ohjeesta yleishyödyllisten 
yhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennak-
koperintäkysymyksistä (mitä verottomia 
korvauksia vapaaehtoisille voi maksaa)
* mitä tulee huomioida kun laaditaan 
osaston budjettia tulevalle vuodelle
* mahdollisia uusia tulossa olevia talou-
teen liittyviä ohjeita.  

Talousillan asiantuntijana toimii osastokir-
janpidon tiiminvetäjä Liisa Karhu SPR kes-
kustoimistosta, Koulutuksessa on mukana 
myös VS piirin talouspäällikkö Sirpa Rin-
tasaari ja kirjanpitäjä Riikka Salomaa sekä 
osastojen kummeja.

Koulutusiltaan mahtuu 30 osallistujaa, ja 
se on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu 
mukaan viimeistään 28.9.2017 seuraavan 
linkin kautta: www.lyyti.in/talousilta2017

Huom! Osallistujien toivotaan lähettävän 
piiriin kysymyksiä tai mieltä askarrutta-
via talousasioita jo etukäteen. Näin niihin 
voidaan paneutua jo etukäteen, ja sitten 
koulutusillassa on mahdollisuus paremmin 
vastata niihin. Kysymykset voi laittaa il-
moittautumisen yhteydessä ”Terveisiä jär-
jestäjälle” –kohdassa.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: Sirpa Lehtimäki, sirpa.lehtima-
ki@punainenristi.fi / 020 701 2406

Yhteistyössä Opintokeskus Sivis

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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KOKOUSTEN PÄÄTÖKSIÄ

Piirin vuosikokous

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pi-
dettiin lauantaina 22.4.2017 Turussa. Kokous 
valitsi yksimielisesti piirin uudeksi puheenjoh-
tajaksi Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virran. 
Piirin hallituksen aiempi puheenjohtaja Markku 
Suokas ei voinut sääntöjen mukaan enää tulla 
valituksi jatkamaan piirin puheenjohtajana.

SPR Varsinais-Suomen piirin hallituksen uu-
deksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kati Leh-
timäki Paimion osastosta, ja piirin hallituk-
seen erovuoroisten tilalle valittiin Ela Arasola 
Vampulan osastosta, Lasse Heino Nousiaisten 
osastosta, Kari Nieminen Raision osastosta 
(uusi), Matti Rasila Salon osastosta ja Outi 
Vesterinen Kaarinan-Piikkiön osastosta. Kaik-
kien valittujen toimikausi on kaksivuotinen.

Henkilövalintojen lisäksi vuosikokouksessa hy-
väksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus ja 
tilinpäätös sekä vuoden 2017 työsuunnitelma 
ja talousarvio. 

Kokousten päätöksiä

Piirin hallitus on kokouksessaan 11.5.2017 
päättänyt
- merkitä toiminnanjohtajan tilannekatsauk-
sen tiedoksi saaduksi (aiheena vuosikello, en-
siapukoulutusyhtiö, paperittomat, yleiskokous 
ja talouskatsaus)
- että tässä kokouksessa ei tehdä sijoituspää-
töksiä
- merkitä turvapaikanhakijoiden vastaanoton 
ja SPR:n Turun Vastaanottokeskuksen tilanne-
katsauksen tiedoksi saaduksi
- merkitä toimikuntien asiat tiedoksi saaduksi
- merkitä esittelyn osastojen tilasta osastoalu-
eittain tiedoksi saaduksi
- valita toimikuntien puheenjohtajat yleis-
kokouskaudeksi seuraavasti: Kotimaan val-
miustoimikunta: Kati Lehtimäki / Terveys- ja 
hyvinvointitoimikunta: Pekka Paatero / Järjes-
tötoimikunta: Marianne Holmström / Nuoriso-
toimikunta: Outi Vesterinen / Hallinto- ja talo-
ustoimikunta: Matti Rasila
- valita luottamushenkilö- ja toimihenkilökum-
mit osastoalueille 
- hyväksyä uuden kannatusjäsenen

Piirin hallitus

Osastokummit - ottakaa 
rohkeasti yhteyttä kummeihin!

Osastoille on nimetty kummit, jotka tu-
kevat osastojen toimintaa. Luettelos-
sa on ensin piirin hallituksesta nimetty 
osastokummi ja sen jälkeen kummina 
oleva piirin toimihenkilö.

Itäinen alue:  
Lasse Heino ja Tommi Virtanen 

Loimaan alue:  
Ela Arasola ja Sara Parhiala 

Läntinen alue:  
Kari Nieminen ja Jaana Paasonen 

Salon alue:  
Juhani Suomi ja Tuija Hongisto 

Turun alue:  
Tiina Sinokki ja Minna Rautanen  
(Aurajoen osaston toimihenkilökummi 
on Sara Parhiala) 

Vakka-Suomi: 
Armi-Tuulikki Kraappa ja Sirpa Lehtimäki 

Piirin puheenjohtaja vaihtui vuosikokouksessa. Uusi 
puheenjohtaja Harri Virta (oik) ja kolme kaksivuo-
tiskautta piirin hallitusta johtanut Markku Suokas.
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Ansiomitalit 

Tasavallan presidentti on myöntänyt 
ansiomitalit seuraaville varsinaissuoma-
laisille: 

Kultainen ansiomitali
Pertti Huotari, Halikko
Riitta Kuusisto, Rymättylä
Heimo Nurmi, VOK Turku
Riitta Salonen, Salo
Antti Tuominen, Koski
Tuula Walden, Kaarina-Piikkiö

Hopeinen ansiomitali
Marja-Leena Seppä, Tarvasjoki
Mika Vilpo, Turku

Pronssinen ansiomitali
Tapani Caselius, Uusikaupunki
Liisa Frantti, Tarvasjoki
Erja Koskivainio, Mynämäki
Marja Lindroos, Kaarina-Piikkiö
Sirkka Mantere, Kaarina-Piikkiö
Raisa Mistola, Uusikaupunki
Elina Männistö, Uusikaupunki
Raimo Männistö, Uusikaupunki
Anneli Ronkainen, Kaarina-Piikkiö
Marja Tuomainen, Uusikaupunki
Pekka Walden, Kaarina-Piikkiö 
Anu Vira, Mynämäki

Vapaaehtoisten koulutus- ja 
kiitosristeily 4.11.2017

Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri 
järjestää lauantaina 4.11.2017 vapaaehtoisten 
yhteisen koulutus- ja kiitosristeilyn Viking Li-
nen piknik-risteilynä.

Päivän aikana on aikaa vaihtaa kuulumisia ja 
tutustua toisiin vapaaehtoisiin, mutta ohjel-
massa on myös ajankohtaista asiaa:
- Risteilyllä on mukana piirin uusi puheenjoh-
taja Harri Virta, joten laivalla on hyvää aikaa 
tutustua häneen.
- ”Maailma pakosalla” on SPR:n vaikuttamis-
työn ja viestinnän suunnittelija Pekka Reinikai-
sen esitys, jossa hän käy läpi pakolaisuuden 
syitä, tämän hetken tilannetta ja tulevaisuut-
ta.
- Kuinka SPR selviää digimaailmassa ja mitä 
meidän tulisi osata ja tehdä – tätä asiaa käy 
läpi SPR:n viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen  
(Risteilyn aikataulu ja ohjelma kokonaisuudes-
saan löytyy piirin nettisivulta.)
        
Koulutus- ja kiitosristeily on tarkoitettu kai-
kille varsinaissuomalaisille vapaaehtoisille, ja 
toivommekin, että kaikki osastot ja mahdol-
lisimman iso joukko osastojen vapaaehtoisia 
lähtee mukaan!

Risteilyn hinta on 20 €/hlö (hintaa on voitu 
laskea keskustoimistosta saatavan avustuksen 
myötä), ja se laskutetaan osastoilta/osallistu-
jilta risteilyn jälkeen. Hinta sisältää risteilyn, 
meriaamiaisen, kokouskahvin ja hedelmät, 
buffetlounaan paluumatkalla sekä koulutus-
päivän ohjelman.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
1.10.2017, sillä henkilömäärä tulee ilmoit-
taa laivayhtiölle kuukausi ennen risteilyä. 
Laivayhtiö tarvitsee myös osallistujien koko 
syntymäajan, joten kerrothan sen ilmoittautu-
mislomakkeella, kuten myös mahdollisen eri-
tyisruokavalion. 

Ilmoittautumislinkki:  
www.lyyti.in/SPRVS_risteily_marraskuu

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

Tervetuloa kaikki mukaan
Piirin vuosikokouksessa jaettiin pronssiset an-
siomitalit.

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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YLEISKOKOUS 10.-11.6.2017

Yleiskokous Helsingissä 10.-11.6.2017

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous, järjestön ylin 
päättävä elin, kokoontui kesäkuussa Helsingissä. 
Yleiskokoukseen osallistui yhteensä 430 äänival-
taista edustajaa, joista varsinaissuomalaisia oli 42. 
Varsinais-Suomesta 24 osastoa oli edustettuna ko-
kouksessa. 

Kiitos kaikille yleiskokoukseen osallistuneille! 
Seuraava yleiskokous on Vaasassa vuonna 2020.

Yleiskokous hyväksyi toimintalinjauksen vuosille 
2018-2020 ja myös uudet säännöt. Säännöt an-
netaan Tasavallan presidentin asetuksella syksyn 
2017 aikana. 

Yleiskokouksen hyväksymät asiakirjat sekä paljon 
muuta tietoa löytyy Rednetin yleiskokous 2017 –si-
vustolta, osoite on:
rednet.punainenristi.fi/Yleiskokous2017. 

Henkilövalinnat 

Yleiskokouksessa tehtiin seuraavat henkilövalinnat 
seuraavalle yleiskokouskaudelle.

Hallitus
Järjestön puheenjohtajana jatkaa Pertti Torstila. 
Hallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin Ann-Mari 
Audas-Willman, Otto Kari ja Sami Laitinen. Halli-
tuksen jäseniksi valittiin Henri Backman, Outi Fors-
blom, Eija Karine, Katja Kuusela, Marju Pihlajamaa 
ja Markku Suokas.

Valtuusto
Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Pirkko-Liisa 
Ollila ja varapuheenjohtajaksi Päivi Kuntze. Varsi-
nais-Suomen piiristä valtuuston jäseniksi valittiin 
Harri Virta (varajäsen Marja-Helena Salmio) ja Kari 
Nieminen (varajäsen Lasse Heino).

Kaksi poimintaa 
uudistuvista säännöistä.

21 § Nimenkirjoittajat
Osaston nimen kirjoittavat osaston puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai 
kumpikin erikseen yhdessä yhden hallituk-
sen keskuudestaan valtuuttaman jäsenen, 
osaston rahastonhoitajan tai osaston toi-
minnanjohtajan kanssa. Osaston hallitus voi 
valtuuttaa keskuudestaan enintään kaksi 
nimenkirjoittajaa kerrallaan.

30 § Osaston hallitus ja rahastonhoitaja
Osaston puheenjohtajan, varapuheenjohta-
jan ja rahastonhoitajan on oltava eri henki-
löitä.

Sama henkilö voidaan valita osaston halli-
tuksen puheenjohtajaksi tai varapuheen-
johtajaksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi 
toimikaudeksi.

* * * * * * 

Syksyllä 2017 valtuusto hyväksyy järjestölle 
myös uuden työjärjestyksen, piirien joh-
tosäännön, osastojen johtosäännön sekä 
taloussäännön. Osastoilla ja piireillä on 
mahdollisuus kommentoida esityksiä syys-
kuussa 2017.
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SUOMEN PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY

Suomen Punainen Risti perusti 9.6.2017 Punai-
nen Risti Ensiapu Oy:n, jonka tarkoituksena on 
tarjota Suomessa kaupallista ensiapukoulutusta 
ja siihen liittyviä koulutuksia yksityisille henkilöil-
le, yrityksille ja yhteisöille. Suomen Punaisen Ris-
tin keskustoimisto ja piirit omistavat yhtiön 100 
%. Toiminnan uudelleen organisointi tehostaa 
järjestön EA –koulutusta ja tukee Punaisen Ristin 
tavoitetta vahvistaa ihmisten valmiuksia ja kykyä 
omaehtoiseen selviytymiseen. Järjestön toiveissa 
on, että Suomessa asuu maailman ensiaputaitoi-
sin kansa.

Perustettuun yhtiöön siirtyvät 1.9.2017 piirien 
varainhankinnallinen ensiapukoulutus, keskus-
toimiston ensiavun- ja terveystiedon kouluttajiin 
(ETK) liittyvät toiminnot sekä koko järjestön en-
siapuun liittyvä varainhankintatoiminto tuote-
myynteineen. Ahvenanmaan itsehallintoalueella 
toimiva järjestön ruotsinkielinen piiri Finlands 
Röda Kors Ålands distrikt vastaa alueensa ensi-
apukoulutuksesta ja on mukana yhtiön toimin-
nassa kumppanuussopimuksen kautta. SPR:n 
paikallisosastoilla säilyy yhtiön toiminnasta riip-
pumatta oikeus harjoittaa varainhankinnallista 
ensiapukoulutusta alueellaan. 

Uuteen yhtiöön siirtyvän henkilöstön määrä on 
kokonaisuudessaan n. 40 henkilöä. Henkilö-
kunta sijoittuu entiseen tapaan ympäri maan. 
Varsinais-Suomessa yhtiö jatkaa entisissä EA –
koulutuksen tiloissa piiritoimiston kupeessa. Yh-
tiön ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 
yhtiöittämistä valmistellut Pertti Saarela, joka on 
toimivapaalla SPR:n Oulun piirin toiminnanjohta-
jan tehtävästä.

Varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen uudel-
leen organisoitumisen taustalla on Punaisen Ris-
tin piirien ja keskustoimiston aito halu kehittää 
EA–koulutusta ja luottamus yhteistoimintaan. 
Taustalla on jaettu näkemys yhteisen hyvän en-
sisijaisuudesta.

Punainen Risti Ensiapu yhtiön ensimmäistä hal-
litusta johtaa kehitysjohtaja Hannu Harri, muut 
hallituksen jäsenet ovat toimialajohtaja, profes-
sori Maaret Castrén, strategia- ja brändijohtaja 
Susanna Paloheimo, Punaisen Ristin talous- ja 
henkilöstöjohtaja Tapani Väisänen, sekä toimin-
nanjohtajat Pekka Annala (Länsi-Suomi), Pauli 
Heikkinen (Varsinais-Suomi) ja Petri Kaukiainen 
(Helsingin ja Uudenmaan piiri).

Vaikka yhtiön toimialaksi on EA–koulutuksen ja 
tuotemyynnin ohella määritelty palvelujen tuot-
taminen. Yhtiö ei ole suunnitellut järjestävänsä 
ensiapupäivystyksiä, vaan ne kuuluvat jatkossa-
kin nykyiseen tapaan ensiapuryhmille ja osastoil-
le.

Yhtiöön liittyviä kysymyksiä ja vastauksia voi lu-
kea lisää osoitteessa rednet.punainenristi.fi/pu-
nainenristiensiapu 

EA–koulutus uusiin raameihin

Jarkko
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ikko
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Sunnuntaina 18.6.2017 Varsinais-Suomen Punaisen 
Ristin kahdeksan nuorta lähti viiden päivän opin-
tomatkalle Englantiin. Tarkoitus oli tutustua British 
Red Crossin toimintaan sekä erityisesti pakolais- ja 
turvapaikanhakijatyötä tekeviin tahoihin. Matkaan 
lähtivät Henrika, Emma, Katja, Emilia, Mikko, Ilmari, 
Ronja ja Sara. 

Opintomatkaa oltiin suunniteltu jo noin vuosi yh-
dessä vapaaehtoisen, Henrikan, nuorisotoiminnan 
suunnittelija Saran ja Englannin kontaktien Teddyn 
ja Melinan kanssa. Matkaan osallistuvilta nuorilta 
pyydettiin myös vinkkejä kaupunkeihin tutustumi-
seen liittyviin aktiviteetteihin. 

Suurin osa nuorista olivat toisilleen jo entuudes-
taan tuttuja, muutama uusi kasvo lähti mukaan 
matkaan. Porukka sulautui nopeasti yhteen ja tun-
nelma oli väsymyksestä huolimatta heti katossa. 
Monet vapaaehtoisista ovat toimineet Suomen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisena jo useamman vuoden 
niin ensiavussa, nuorisotyön piirissä kuin monikult-
tuurisuustoiminnan puolella. 

Maanantai
Maanantaina pääsimme tutustumaan British Red 
Crossin Lontoon toimistoon, joka oli valtava. Ta-
pasimme siellä Hugon ja hän kertoi omasta tehtä-
västään maahanmuuttoon liittyvissä asioissa sekä 
yleisesti Englannin Punaisen Ristin maahanmuutto 
toiminnasta. Huomasimme, että maidemme tavat 
ovat kovin erilaiset maahanmuuttajien kotoutusoh-
jelmien suhteen. Suurin eroavuus on, että Englan-
nissa ei ole lainkaan vastaanottokeskuksia kuten 
Suomessa.

Tiistai
Tiistaina tapasimme Melinan hotellilla ja suuntasim-
me jalkaisin kohti British Red Crossin Canterburyn 
toimistoa. Toimistolla tapasimme Benin, joka suun-
nittelee nuorten toimintaa alueellaan. Vertailimme 
British Red Crossin ja Suomen Punaisen Ristin toi-
mintaa ja huomasimme, että meissä todella on pal-
jon samaa!
Iltapäivällä ohjelmassa oli opastettu Canterburyn 
kävelykierros, jossa opas kertoi tarinoita mm. lin-
nan kummituksesta ja Canterburyn historiasta. 

Keskiviikko
Aamulla lähdimme bussilla kohti Folkestonen kau-
punkia, missä pääsimme tutustumaan Kent Refu-
gee Action Networkin toimintaan. Heidän tavoit-
teenaan on auttaa ja tukea nuoria, yksin maahan 
tulleita turvapaikanhakijoita arjessa. Tutustuimme 
nuoriin sekä työntekijöihin samalla kun kävelimme 
kauniissa Folkestonen maisemissa rantaa pitkin. 
Iltapäivästä saavuimme takaisin Canterburyyn ja 
pidimme piknik-päivällisen läheisessä puistossa. Se 
oli hyvä tapa päättää reissu rennoissa merkeissä 
ihastellen idyllistä kaupunkia viimeisen kerran.

Torstai
Ryhmän kotimatka oli alkanut. Aamulla olikin aikai-
nen lähtö kentälle ja Sara otti hieman etumatkaa 
koska matkasi logistiikkasyistä junalla kun me muut 
pääsimme minibussilla. Väsyneinä mutta erittäin 
tyytyväisinä voimme kiittää kaikkia osallistujia täs-
tä unohtumattomasta matkasta! Matka kokonai-
suudessaan oli mielenkiintoinen, rento ja kaikella 
tavalla antoisa. Suuri kiitos Teddylle ja Melinalle 
jotka järjestivät hienosti ohjelman kaikille viidelle 
päivälle. 

Kirjoittajat:  
Opintomatkan tehneet vapaaehtoiset

Nuorten opintomatka Englantiin
18.-22.6.2017 
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Nynäs Kilta   
Kiltapäivät 
4.-6.8.2017

 
Suomen Punainen Risti on kou-
luttanut maahamme jo noin 2000 
ryhmänjohtajakurssin käynyttä 
ryhmänjohtajaa. SPR:n ryhmänjoh-
tajat muodostavat kantavan voi-
man Vapaaehtoisessa Pelastuspal-
velussa (VAPEPA) sekä Punaisessa 
Ristissä.

Ryhmä ensiapuryhmänjohtajakurs-
sin käyneitä perusti vuonna 1973 
Nynäsin Killan, joka tehtävänä on 
toimia yhdyssiteenä kurssin käy-
neiden kesken. Yksi tärkeimmistä 
ajatuksista oli jo silloin taitojen 
ylläpitäminen ja lisäkoulutus. Yl-
läpitääkseen taitojaan ja kyetäk-
seen vastaamaan ajan haasteisiin, 
ryhmänjohtajat kokoontuvat vuo-
sittain yhteisille koulutuspäiville, 
Kiltapäiville.

Kiltapäivät järjestetään vuosittain 
vapaaehtoisvoimin, ja järjeste-
lyvastuu on vuorollaan eri SPR:n 
piirien ryhmänjohtajilla. Vuoden 
2017 Kiltapäivien järjestelyvastuu 
oli Varsinais-Suomen ja Turunmaan 
piirin ensiapuryhmänjohtajilla. 
Kiltapäivillä pidetyt koulutusluen-
not ja niihin liittyvät harjoitukset 
toteutettiin Ruissalon kylpylässä 
sekä Saaroniemen leirintäalueella. 
Tapahtumaan osallistui yhteensä 
noin 120 henkilöä.

Kiltapäivien teemana oli merelli-
nen ensiapu ja ensihuolto. Har-
joituksen tavoitteena oli päivittää 
ja lisätä ryhmänjohtajien tietoa ja 
taitoa etsintä-, ensiapu- ja ensi-
huoltotehtävissä sekä henkisen 
tuen tilanteissa. Kiltapäivät ovat 
aina myös mainio tilaisuus vaihtaa 
ajatuksia ja kokemuksia valtakun-
nallisella tasolla muiden ryhmän-
johtajien kanssa. 

Mikko Malmi ja Virpi Laine   
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Kiltapäivien järjestelytoimikunnan jäseniä avaamassa tapahtumaa, 
Mikko Malmi (vas), Virpi Laine, Jyri Joki ja Monica Hellberg.

Etsintärastin palaute käynnissä.

Ensiapuryhmänjohtajat harjoittelivat merellisissä maisemissa.

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Länsi-Suomen pelastusalan liitto 
järjesti vuosittaisen palokuntaleirin 
lapsille ja nuorille Kokemäellä 16.-
21.7.2017.  Paikalla oli yli 1000 lei-
riläistä, joista lapsia ja nuoria noin 
700. Leiri on valtaisa vapaapalokun-
talaisten ponnistus, jossa vapaaeh-
toisvoimin pyöritetään leiriä todella 
taidokkaasti ja monipuolisesti.

Leirillä järjestetään monenlaisia 
kursseja ja kilpailuja sekä leiriläiset 
suorittavat erilaisia taitomerkke-
jä. Tällä kertaa järjestettiin myös 
Palokunta Tutuksi –kurssi (PaTu), 
johon osallistui kaksi SPR:n Turun 
Vastaanottokeskuksen alaikäisyksi-
köissä asuvaa nuorta – Nasteha ja 
Jaihoun.  PaTu-kurssin olivat laatineet pitkän 
linja vpk:laiset Marika Äijälä (Mouhijärven VPK) 
ja Juha.

PaTu-kurssilla nuorille oli räätälöity tiivis 
viikko-ohjelma, jossa he osallistuivat monen-
laiseen toimintaan. Ohjelmassa oli mm. ensi-
aputaitojen opettelua ja harjoittelua, savusuk-
ellusharjoitus, paloautoon ja sen välineistöön 
tutustumista sekä huipentumana torstaina 
järjestetty Päivä paloasemalla, jossa nuoret 
pääsivät tutustumaan paloasemaan, tekivät 
siellä erilaisia harjoitteita ja lopuksi saivat ”hä-
lytyksen” onnettomuuspaikalle, jossa auttoivat 
”loukkaantuneen” pois kolariautosta. Ja lopuk-
si vielä pääsivät ruiskuttamaan vettä palolet-
kulla. 

Iltaisin nuorilla oli aikaa tutustua muihin lei-
riläisiin. Yhtenä iltana Nastehaa ja Jaihounia 
haastateltiin leirin omalla radiokanavalla ja 
torstai-illalla leiriläisille järjestettiin disko lä-
heisessä urheiluhallissa, jossa myös Jaihoun 
tanssi koko illan muiden leiriläisten kanssa. 

Nuoremme saivat asua samoissa teltoissa Tu-
run VPK:n väen kanssa ja heidät otettiin siellä 
todella lämpimästi vastaan sekä nuorten että 
aikuisten taholta. Suurkiitos heille! Hyvin to-
dennäköisesti Turun VPK saa syksyllä kaksi 
uutta ja reipasta nuorta toimintaansa mukaan. 

Leirillä vieraili myös SPR:n Varsinais-Suomen 
piirin toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen ja to-
dettiin, että vastaavaa yhteistyötä halutaan 
tehdä jatkossakin. Tämä on erinomainen tapa 
saada terve harrastus nuorille maahanmuutta-
jille, ja he saavat myös uusia ystäviä ja oppivat 
tärkeitä kädentaitoja. 

SPR:n puolelta tapahtumaa koordinoi ja oli 
paikan päällä Shimal Yousif sekä alaikäisyksi-
köiden ohjaajat. 

  Heikki Myllynen
  ohjaaja
  SPR Turun VOK, tukiasunnot,  

SPR mukana Pisara 2017-leirillä
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AVAA OVET NUORTEN ENSIAPUTOIMINNALLE

Otetaan kaikki nuoret mukaan  
ensiaputoimintaan!
Joskus paikallisten ja muualta tulleiden ih-
misten kohtaamisissa nähdään haastee-
na kielelliset ja kulttuuriset eroavaisuudet. 
Ensiavun harjoittelu on kuitenkin globaalia 
yhdessä tekemistä.

Jo yli 230 nuorta erilaisista kulttuureista on 
saanut mahdollisuuden osallistua ensiaputoi-
mintaan. Kiitos kuuluu osastoille, jotka ovat 
lähteneet mukaan hankkeeseen ”Nuorten en-
siaputoiminnan kehittäminen vastaanottokes-
kuksissa”. 

Ensiapukurssilla harjoitellaan tärkeitä taitoja. 
Yhteisen kielen puutekaan ei ole esteenä. Ope-
tuksessa käytetään apuna muun muassa eri 
kielille käännettyjä rastimateriaaleja. Kurssin 
opetuskielenä on ollut yleensä suomi tai eng-
lanti. Tarvittaessa nuoret ovat myös tulkanneet 
toisilleen. Moni kurssin käynyt on kokenut, et-
tä kurssitodistus on heille tärkeä niin tulevissa 
opiskeluissa kuin työelämässäkin.

Toiminnan jatkuvuus on tämän hetken suurin 
tavoite. Hankkeella yritetään rekrytoida lisää 
nuoria Punaisen Ristin jäseniksi ja vapaaeh-
toisiksi. Innokkaat ja ensiapuryhmätoimintaan 
jääneet nuoret pyritään sitouttamaan eri ta-
voin. Esimerkiksi Joensuun seudulla Kontiolah-
della ja Kiteellä ensiapuryhmäläisille koulute-
taan EA2-kurssit. 

Nuorille kohtauspaikka 
Nuorten ensiaputoiminnan kautta on synty-
nyt paljon hyvää. Ensiapuryhmän tapaamisia 
on parhaimmillaan ollut jo EA1-kurssin aika-
na useita. Paikalliset ja turvapaikkaa hakevat 
nuoret ovat tutustuneet toisiinsa. Oleskelulu-
van saaneille ja kuntiin sijoitetuille nuorille toi-
minta on tarjonnut vapaa-ajanvietettä ikäisten-
sä seurassa. Turvapaikanhakijanuoret ovat taas 
päässeet pois vastaanottokeskuksista, kun 
harjoituksia on ollut esimerkiksi nuorisotaloil-
la. Toiminta on ennen kaikkea tarjonnut koh-
taamisia ja mahdollisuuden tulla Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisiksi.

Tee nuorten toiminta mahdolliseksi
Nuorten ensiaputoiminnan yhtenä haasteena 
on ollut löytää nuoret ja yhdistää heidät. Nuor-
ten mukaan saamiseksi ja sitouttamiseksi tar-
vitaan kaikkia. Vastaanottokeskusten työnteki-
jät ja paikallisten osastojen vapaaehtoiset ovat 

ainakin alussa merkittävässä asemassa toimin-
nan aloituksen ja kestävyyden kannalta. Anne-
taan tukemme nuorille ja ollaan avoimia, jotta 
saadaan kaikki mukaan.

• Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-
ma valtakunnannallinen hanke on kaksi-
vuotinen ja se on 15–24 -vuotiaille. 

• Tavoite on, että nuorista tulee auttajia,  
jotka osaavat ja haluavat toimia yhdes-
sä. Hankkeen aikana annetaan EA1-
koulutus toiminnallisina harjoituksina 
kaikille kurssilaisille.  

• Ensiapuryhmätoimintaa ja harjoituksia 
pyritään jatkamaan kurssin jälkeen.

• Yli 230 nuorta on käynyt ensiapuharjoi-
tuksissa ja 190 on saanut ensiaputodis-
tuksen.

• Ainakin viidellä paikkakunnalla toiminta 
on jatkunut koulutuksen jälkeen ja nuo-
ret kokoontuvat harjoittelemaan tärkei-
tä ensiaputaitoja.

Siuntion osaston ensiapuryhmäläiset Shoaib Begzad 
(vas.), Lilli Korander ja Hussein Sasdari markkinoivat ensi-
apuryhmätoimintaa Maailma kylässä -festivaaleilla Helsin-
gissä 28.5.2017. 

Lisätietoja:   
Hankesuunnittelija 
Shimal Yousif p. 020 701 2141  
ja piirien terveydenhuollon suunnittelijat
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OSASTOKUULUMISIA

Rompepäivät järjestettiin jo 24. kerran. 
Peltoisten kyläyhdistys on päävastuussa 
tapahtuman järjestelyistä. Tänä vuonna 
toimintaa oli siirretty myös keskustaan 
ja Turuntielle. Punaisen Ristin Loimaan 
osastokin avasi oman "rompekojun-
sa" toimipisteessään Turuntie 13:ssa. 
Erikoista tälle vuodelle oli keskustan 
liikkeiden jalkakäytäville maalatut vä-
rikkäät räsymatot hapsuineen. Päiväpirtin eteen 
laitoimme kuitenkin aidon räsymaton!

Koko elokuun alku on ollut kiireistä aikaa Päivä-
pirtissä. Tavaraa on tullut myyntiin lahjoituksina 
ja omia "rompevarastoja" on käyty läpi. Perjan-
tai-iltana oli ystäväkokous ja sen myötä myymä-
lä saatiin viimeisteltyä tapahtumaa varten. Sään 
salliessa oli myös tarkoitus levittäytyä jalkakäy-
tävälle tavaroinemme, saadaksemme enemmän 
näkyvyyttä. 

Rompeväki on aikaisin liikkeellä, joten avasimme 
ovet klo 8.00. Heti oven suussa oli arpajaispöytä 
ja tällä kertaa jokainen arpa voitti. Jännä ilmiö 
monella arvanostajalla; ”tämä arpa on varmaan 
tyhjä”, vaikka kaikki voittivat!

Rompelaatikoissa oli tavaraa periaatteella "mak-
sa mitäs tahrot". Niitä pengottiin paljon ja kaup-
pa kävi.Osa tavaroista oli hinnoiteltu, mutta 
tinkaamisen varaa löytyi. Moni löysi etsimänsä 
ruusulautasen, enkelin, pöytäliinan, puseron, 
kengät ym. Heräteostoksiakin tehtiin.

Vapaaehtoiset hoitivat markkinoinnin, hinnoit-
telun ja myynnin. Sai rauhassa katsella ja myös 
palvelu pelasi. Myyjien läsnäolo asiakkaiden tul-
lessa sisään oli hienoa. Kaikki otettiin vastaan 
ystävällisesti ja pirtillä vallitsi rauhallinen tunnel-
ma. Rompepäivä omassa tilassa onnistui hyvin.

Kävijöitä ja ostajia oli kiitettävästi. Nyt ei kuiten-
kaan voinut sanoa, että kaupan ovi kävi tiuhaan, 
kun ovet olivat koko päivän avoinna aurinkoi-
seen elokuun päivään.

Ensiapuryhmä oli työssään rompealueella. Heillä 
oli ollut melko rauhallista, pienimuotoisia avun-
antoja kuitenkin. Onneksi ei sattunut mitään va-
kavampaa.

Kiitänkin Loimaan osastoa joustavuudesta uusi-
en haasteiden ja toimintatapojen toteuttamises-
ta.

Tuula Aalto 
Loimaan osasto

Loimaan osasto 
ja Rompeloimaa 
5.8.2017
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LÄHTISITKÖ KAVERIKSI SAIRAALASSA OLEVALLE?

Sairaalakaverit ovat ystävätoiminnan  
uusia tekijöitä
Kuopiossa Harjulan sairaalassa piriste-
tään laitosystävätoimintaa Punaisen Ris-
tin Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus-
ten avulla. 

Punaisen Ristin eläkevalmentaja Terttu Miet-
tinen on sairaalakaverina Harjulan sairaalassa 
Kuopiossa. Hän kokee toiminnan antoisana ja 
kertoo viihtyvänsä sairaalaympäristössä. 

– Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä. 
Eläkeläisenä ja omalla elämänkokemuksella-
ni koen, että minulla on annettavaa sairaala-
kaverina toimiessani. Eläkkeellä ollessani olen 
voinut kiinnittää huomiota omiin ajatuksiini ja 
tunteisiini. Sairaalakaverina olen saanut myös 
itselleni hyvää mieltä ja hyvinvointia sekä op-
pinut uusia asioita, Miettinen kertoo.

Harjulan sairaalan osastonhoitaja Tuija Junni-
lainen iloitsee jokaisesta kaverista, joka sai-
raalaan saadaan. Junnilaisen mukaan sairaala-
kaverin läsnäolo näkyy kaikkien hyvänä olona. 

– Hän tuo sairaana olevan arkeen tavallisen 
elämän. Erityisesti sairaalassa pitkiä aikoja ole-
vat kaipaavat tavallisia arjen asioita, kuulu-
misia torilta, mitä kaupungilla tapahtuu, miltä 
luonto näyttää, Junnila sanoo.

Sairaalakaverina voi tehdä monenlaisia asioita. 
Joskus tärkeintä on vain istua, jutella ja kuun-
nella. Monet pitävät paljon musiikista ja yh-
dessä voi laulaa tai vaikkapa lukea päivän leh-
tiä. Ulkoilu on aina ilo. Junnilainen sanoo, että 

sairaalakaveri voi keskittyä yhteen henkilöön 
kerrallaan tai pitää vaikkapa juttupiiriä muiste-
lun merkeissä.

Idea syntyi laitosystäväkurssilla
Terttu Miettiselle ajatus sairaalaystävästä syntyi 
osaston järjestämällä laitosystäväkurssin tutus-
tumiskäynnillä Harjulan sairaalaan. 

– Aloin pohtia, mikä vapaaehtoistoiminnan 
muoto voisi sopia eläkevalmennuksen käyneil-
le. Nyt tavoitteena on, että jokaisesta Täyttä 
elämää eläkkeellä -valmennuksesta joku lähtisi 
mukaan sairaalakaveritoimintaan. Toiveeni on, 
että tulevaisuudessa sairaalakavereita olisi pal-
jon enemmän, Miettinen kertoo.

Miettisen mukaan sairaalakaverilla ei tarvitse 
olla mitään erityistaitoja. Tärkeintä on olla ih-
minen ihmiselle. Sairaalaympäristö voi tuntua 
monesti vieraalle. Osastonhoitaja Junnilainen 
kertoo, että sairaalaan voi tulla tutustumaan 
etukäteen ja se on jopa suotavaa. Tutustu-
misen voi tehdä joko yksin tai yhdessä koke-
neemman sairaalaystävän kanssa. Etukäteen 
on myös hyvä keskustella siitä, minkälaisesta 
toiminnasta sairaalakaveri itse on kiinnostunut. 

Lisätietoja Täyttä elämää eläkkeellä  
-toiminnasta:   
Projektikoordinaattori  
Merja Joro p. 020 701 2173

Aluetyöntekijä 
Tuula Narvola, p. 020 701 2143

Tu
u
la N

arvo
la

Eläkevalmentaja Terttu 
Miettinen (keskellä) kes-
kustelee valmennettavien-
sa kanssa Kuopiossa.
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LYHYESTI

Juhlitaan kunnolla koko 
loppuvuosi!

Suomen Punaisen Ristin 140-vuotisjuhlaa ehtii 
vielä hyvin juhlistaa. Järjestä paikkakunnallasi 
matalan kynnyksen auttajakurssi ja tilaa nähtä-
ville järjestön historiasta kertova valokuvanäyt-
tely. Molemmat juhlavuotta varten tehdyt ma-
teriaalit voi tilata osastotunnuksilla Punaisen 
Ristin kaupan järjestönäkymästä:  
punaisenristinkauppa.fi. 

Jos olet jo pitänyt auttajakurssin tai suunnitte-
let sellaista, kirjaathan osallistujat Auttajalas-
kuriin: www.auttajalaskuri.fi/ilmoita/

Save the date:  
Avainvapaaehtoiset Tukholman-
risteilylle syksyllä 2018 

Punaisen Ristin vapaaehtoisten seuraava tapah-
tuma- ja koulutusristeily järjestetään loka-mar-
raskuussa 2018. Tarkemmat tiedot Tukholman-
risteilystä tulevat myöhemmin, mutta ajankohta 
kannattaa merkitä jo nyt muistiin. 

Puhu päihteistä ikäihmisten  
kanssa  

Ehkäisevän päihdetyön viikolla 6.–12.11. kan-
nustetaan ottamaan päihteet puheeksi ikäih-
misten kanssa. Suomessa yli 65-vuotiaista rei-
lut 13 prosenttia käyttää liikaa alkoholia ja 
käyttö näyttää kasvavan. Syynä on usein yksi-
näisyys ja tarpeettomuuden tunne. 

Hae vinkit viikon toimintaan ja puheeksi  
ottamiseen RedNetistä ja sivustolta  
kysyminenkannattaa.fi.

Punainen Risti osaksi  
verkkopeli Minecraftiä 

Pelaamalla Punaisen Ristin omalla Minecraft-
verkkopeliserverillä voi tutustua uusiin ihmisiin 
ja järjestön toimintaan. Tavoitteena on löytää 
nuoria uusista kohderyhmistä ja tuoda mm. Pu-
naisen Ristin ystävätoiminta osaksi suosittua 
pelimaailmaa. Pelin moderaattoreina toimivat 
koulutetut vapaaehtoiset. Serverin osoite on 
sparra.net9.fi ja IP-osoite 151.80.2.186. 

Lisätietoa: 
rednet.punainenristi.fi/verkkoystavatoiminta

Rovaniemen osasto järjesti Punaisen Ristin viikolla autta-
jakursseja ja historianäyttelyn Sampokeskuksessa. Tarja 
Lassilan vetämälle auttajakurssille osallistuivat muun mu-
assa Tuija Säärelä tyttärensä Erika Holckin kanssa.

K
aisa Sirén
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LYHYESTI

Vietä Tapaturmapäivää työnteki-
jöiden ja vapaaehtoisten kanssa 

Töissä ja vapaa-ajalla koettu kiire sekä stressi 
ovat tuttuja monelle. Kiireen ehkäisy sopii tee-
maksi niin piirien työntekijöille kuin osastojen 
vapaaehtoisille Tapaturmapäivänä 13.10. Va-
paaehtoiset voivat järjestää silloin teemata-
pahtuman tai viettämällä kiireettömän hetken 
kello 13.10.

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapa-
turmaa. Kiire on yksi tapaturmille altistavis-
ta tekijöistä. Kampanja muistuttaa, että suurin 
osa tapaturmista olisi ennaltaehkäistävissä. 

Lisätietoa ja kuva- sekä videomateriaalia löytyy 
osoitteesta: www.tapaturmapäivä.fi. 

Seuraa kampanjaa sosiaalisessa mediassa:  
@tapaturmapaiva #hopulleloppu.

Tule Punaisen Ristin kouluvierailijaksi!  

Hämeen, Oulun ja Helsingin ja Uudenmaan pii-
reissä järjestetään syksyllä kouluvierailijakou-
lutuksia. Kaikki ensikertalaisista konkareihin 
ovat tervetulleita neljä tuntia kestävään kou-
lutukseen. 

Käytännöllinen koulutus antaa ohjeita vierai-
lusta sopimiseen, itse vierailuun ja siihen, mitä 
vierailun jälkeen kannattaa tehdä. Koulutuk-
sessa tulevat tutuksi tuntisuunnitelmat ja ma-
teriaalit, jotka on tehty vierailujen tueksi. 

Kouluvierailijana saa arvokasta kokemusta 
globaalikasvatuksesta ja järjestötyöstä. Toi-
veenamme on, että koulutukseen osallistujat 
tekevät vähintään kuusi vierailua kouluihin lu-
kuvuoden 2017–2018 aikana. Punaisen Ristin 
kouluvierailijana toimimisesta saa todistuk-
sen. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä piirin nuori-
sotoiminnan suunnittelijaan!

Lisätietoja:  
Koulu-ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori  
Johanna Korkeamäki p. 020 702 2114

Kouluttajakoulutus /  
Utbildarutbildning

Syksy 2017 / Höst 2017

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman 
piiritoimiston kautta. Ilmoittautuminen on 
kuukausi ennen lähijakson alkua.

Lähijaksojen lisäksi kouluttajakoulutukseen  
sisältyy verkossa tehtäviä erillistehtäviä, jot-
ka toimitetaan osallistujille noin kuukausi en-
nen ensimmäistä lähijaksoa. 

Ensimmäinen lähijakso (välineosa) maksaa 90 
euroa ja toinen (sisältöosa) 70 euroa. Matka-
kulut korvataan 40 euroa ylimenevältä osalta 
siten, että osallistujat tekevät matkalaskun-
sa piiriin ja piiri laskuttaa koontilaskuna kaik-
kien oman alueensa osallistujien yli 40 euroa 
ylittävän osan.

Svenskspråkig utbildarutbildning ordnas 
och skräddarsydds efter behov. 

Välineosa: ”Oppimisen 
ohjaaminen”

4.–5.11. Helsinki

Sisältöosat 
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen  

oikeus
• Järjestötoiminta 
• Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu
• Nuorisotoiminta
• Päihdetyö

25.–26.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien  
täydennyskoulutus

14.–15.10. Nynäs
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TAPAHTUMAKALENTERI

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

Elokuu 
28.8. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta
 
Syyskuu 
 Vapepa-maastojohtajakurssi
5.9. Vapepa-maakuntatyöryhmä
9.9. Piirin ensiapukilpailut
13.9. Ystävätoimijoiden voimavarailta, Kalanti
13.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Turku
14.-16.9.Nälkäpäivä
15.9. Ansiomerkkien haku päättyy
18.9. Valmiuskouluttajat ja ryhmänjohtajat; 
  ensihuolto ja henkinen tuki
19.9. Multicultural activities - volunteer info
20.9. Ystävätoimijoiden voimavarailta, Lieto
21.9. Piirin hallitus
23.9. Ensihuollon peruskurssi, Raisio
23.9. Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi, Turku
23.9. Reddie Kids -ohjaajakoulutus
25.9.  Hyvinvointi ja sen tukeminen vapaaehtois  
  toiminnassa
27.9. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta, 
28.9. Ystävätoimijoiden voimavarailta, Somero
30.9. Ilmi-järjestöjen yhteisharjoitus Varsinais-
 Suomessa (Suomi 100v.)
 
Lokakuu 
3.10.  Yhteisen lipun alla, Turku
4.10. Taloushallinnon ajankohtaisinfo, Turku
5.10. Ystävätoimijoiden voimavarailta, Aura
5.10.  Nettisivut ja RedNet
10.10. Vapepa Varsinais-Suomen maakunta-
 toimikunta 
11.10. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Turku
(14.-15.10. Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus)
20.-21.10. Ensihuollon jatkokurssi
21.10. Htr-harjoitus
26.10. Ryhmänjohtajailta: Valmiustoiminnan 
 kehittäminen

27.10. Järjestötiedotteen 4/2017 materiaali 
 piiritoimistoon
 Ensivasteilta
31.10. Ansiomitalien haku päättyy
 
Marraskuu 
1.11. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta
4.11. Vapaaehtoisten kiitos- ja koulutusristeily 
 (piknik)
(4.-11-  Kouluttajakoulutus, välineosa)
8.11.  Yhteisen lipun alla, Turku
 Vapepa-täydennyskoulutuspäivä
vko 45 Järjestötiedote 4/2017 ilmestyy
11.11. Ensihuollon peruskurssi, Turku
 Ensivasteilta
14.11. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Turku
19.11.  Ystävien perinteinen risteily
22.11. Nettisivut ja RedNet
23.11. Piirin hallitus
(25.-26.11. Kouluttajakoulutus, sisältöosat)
26.11. Vapepa-foorumi, Vaasa (kt)
29.11. Ryhmänjohtajailta: Valmiustoiminta, 
 viranomaiset ja some
30.11. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta 
 
Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä
8.12. Glögit
12.12. Vapepa-maakuntatyöryhmä
13.12. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta

 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnallinen, jär-
jestelyvastuu keskustoimisto tai muu piiri) 
Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät koulutuk-
set tulevat nettiin www.vapepa.fi 

Tapahtumakalenteri
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 3/2017

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

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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 4 / 2017 ilmestyy viikolla 44.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 27.10.2017.

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

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

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

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

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

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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Yleiskokouksen yhteydessä kesäkuussa Helsingissä jaettiin kultaiset ja hopeiset ansiomitalit.
Somerniemen ja Someron osastot esittäytyivät elokuun alussa Somerniemen kesätorilla.


