
1

Järjestötiedote 3/2018

Varsinais-Suomen piiri

M
arjaana M

alkam
äki



2

TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 3/2018

Sisällysluettelo 
        Sivu
Sisällysluettelo       2
Pääkirjoitus       3
Nälkäpäivä       4-7
Koulutusta ja tapahtumia Varsinais-Suomessa      6-17
Yirtysyhteistyö       17
Ensiavun SM-kilpailut ja Ensiapuseikkailu Turussa   18-19
Kokousten päätöksiä      20
Huomionosoituksia      21
Hätämajoitus       22
Ensiapuryhmien kouluttajat      23
Kuulumisia Varsinais-Suomesta    24
Osastokuulumisia Varsinais-Suomessa    25
Nuorten matka Tanskaan     26-27
Tietosuojalaki ja vuoden 2019 kampanjointi   28
Oma Punainen Risti      29
Lyhyesti       30-31
Feissaus ja Ei rasismille      32
Kouluttajakoulutus       33
Tapahtumakalenteri       34
Varsinais-Suomen piirin yhteystiedot    35
Ensiavun SM-kilpailut, Nuorten matka Tanskaan  36
 

SISÄLLYSLUETTELO

Palvelupiste suljettuna 
vuoden loppuun
Piirin Palvelupiste on taloyhtiön putki-
saneerauksen vuoksi suljettuna 1.9.2018 
alkaen vuoden loppuun.

Tuotemyynti ja kampanjoiden materiaali-
tilaukset verkkokaupan kautta osoitteessa: 
punaisenristinkauppa.fi 
 
Osastoilla on omat osastokohtaiset tunnuk-
set verkkokauppaan. Jos osastosi tunnukset 
eivät toimi, ota yhteyttä piiriin tai osoittee-
seen myynti@punainenristi.fi 

Lisätietoja piiristä: 020 701 2400
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Kiittämisen kannatteleva voima

PÄÄKIRJOITUS 16.8.2018

Piiritoimistoon tupsahti 22.7. viesti pelastus-
johtaja Jari Sainiolta: 

”Varsinais-Suomen pelastuslaitos kiittää 
Sinua ja kauttasi koko organisaatiotasi to-
della tuloksellisesta yhteistoiminnasta Var-
sinais-Suomessa Pyhärannan kunnassa ta-
pahtuneen metsäpalon sammutustoimista. 
Palo kokonaisuutena oli haastava ja tilan-
netta hankaloittivat vaikeat sää- ja maas-
to-olosuhteet. Tilanteen johtaminen oli 
haastavaa mutta erinomaisella yhteistyöllä 
pääsimme tavoitteeseen. 

Organisaatiosi henkilöstö toimi ammattimai-
sesti ja toiminnallaan tuki pelastustoimin-
taa ratkaisevasti. Sammutustyö jatkuu vielä 
pitkään mutta ilman organisaatiosi tukea, 
tehtävä jatkuisi huomattavasti pidempään.
 
Haluan kiittää Sinua ja kauttasi jokais-
ta tehtävään osallistunutta. Tehtävää kä-
sitellään jatkossa useissa yhteisissä ti-
laisuuksissa mutta niiden aika tulee sitten 
myöhemmin. Kiitän tuestanne ja toivon 
henkilöstöllesi pikaista palautumista ras-
kaan tehtävän rasituksista.”

Meiltä tilanteessa oli auttamassa 
SPR:n Pyhärannan osasto puheenjoh-
tajansa Armi-Tuulikki Kraapan johdol-
la sekä vapaaehtoisia piirin henkisen 
tuen ryhmistä. Heitä piiritoimistossa 
oli tukemassa Tuija. 

Meille ei ollut ruuhkaksi asti tehtäviä mut-
ta olimme paikalla ja käytettävissä. Luon-
nollisesti Tommi välitti pelastuslaitoksen 
kiitosviestin auttamisessa mukana olleille 
Punaisen Ristin vapaaehtoisille.

Haluan tämän Jari Sainion mallikkaan vies-
tin siivittämänä muistuttaa itseäni ja teitä 
osastojen puheenjohtajat ja toiminta-
ryhmien vetäjät kiittämisen kannattelevasta 
voimasta tulevan syksyn tapahtumissa.

… ja meillä oli mahtavat ensiapukilpailut ke-
säkuussa Turussa. SUURI KIITOS kaikille 
vapaaehtoisille, työntekijöille ja yhteistyö-
kumppaneille upeasti onnistuneista kisois-
ta. Meillä oli historian parhaiten järjestetyt 
EA-kisat Suomessa!

Elokuun terveisin,
Pauli Heikkinen

Oikein hyvää Nälkäpäivää kaikkiin 
osastoihin! Nälkäpäiväkeräys mah-
dollistaa Punaisen Ristin avun viemi-
sen sinne missä apua tarvitaan.
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Maksaminen hoidetaan nykyisin useim-
miten kortilla tai puhelimella. Lipaske-
räämisen rinnalle onkin välttämätöntä 
ottaa uusia keräystapoja, jotta lahjoit-
tajien olisi helppoa osallistua Nälkä-
päivään. 

Lipaskerääjät ovat aina olleet Nälkäpäivän 
kantava voima, eikä kerääjien tuoma näky-
vyys ole korvattavissa. Onkin tärkeää, että 
liikkeellä on paljon kerääjiä, jotka voivat ker-
toa myös vaihtoehtoisista lahjoitustavoista. 
Uusiin lahjoitustapoihin kannattaa tutustua 
ennakkoluulottomasti ja ottaa ainakin yksi 
uusi tapa testattavaksi.

1. MobilePay löytyy yhä useammalta 
Mobiilisovellus MobilePayllä oli toukokuun 
alussa puoli miljoonaa aktiivikäyttäjää ja 
määrä kasvaa. Maksu veloitetaan pank-
kitililtä, eikä MobilePay laskuta Punaista 
Ristiä. Tapoja on kaksi:

• Katastrofirahastoon kerääminen 
Liimaa keräysliiveihin tarrat, joissa on 
katastrofirahaston lahjoitusnumero 
1001. Laita lippaisiin mainos mobiililah-
joitustavoista, joita ovat MobilePay, Pivo 
ja tekstiviestilahjoitus. Tarroja ja mai-
noksia voi tilata maksutta Punaisen Ris-
tin verkkokaupasta.

• Osaston oman keräyspotin  
seuraaminen  
MobilePaylla voi seurata osaston omaa 
keräystulosta, kun tilaa maksuttoman 
lahjoitusnumeron ja QR-koodin osoit-
teesta keraykset@punainenristi.fi. Sa-
malla saa keräyslippaisiin kiinnitettävät 
mainokset.

2. Lähimaksaminen iZettlellä 
Kiinteissä keräys- ja myyntipisteissä kan-
nattaa harkita iZettlen käyttöä. Se on 
edullinen laite, jonka lisäksi tarvitaan vain 
älypuhelin nettiyhteydellä ja ilmaisel-
la iZettle-sovelluksella. Keskustoimistosta 
saa käyttäjätunnukset, joilla tuotto ohjau-
tuu katastrofirahastoon. Laitetta voi käyt-
tää myös osaston omaan varainhankin-
taan, kun tekee iZettlen kanssa erillisen 
sopimuksen, joka ohjaa tuotot osaston ti-
lille. Ohjeet löytyvät RedNetistä.  

NÄLKÄPÄIVÄ 20.–22.9.2018

Ota rohkeasti käyttöön erilaiset  
lahjoitustavat Nälkäpäivänä

3. Tekstarillakin voi lahjoittaa  
Kerääjien kannattaa mainostaa lahjoitta-
jille myös tekstiviestilahjoittamista. Lip-
paassa on jo valmiina 10 € lahjoitusvies-
ti. Nälkäpäivän pikkuesitteessä on lisäksi 
uusi 5 € vaihtoehto. Tekstiviestilahjoitus 
veloitetaan puhelinlaskulta.

4. Kerää netissä  
Lipaskerääjiä rekrytoidessa kannattaa eh-
dottaa nettikeräämistä. Se voi olla sosi-
aalisessa mediassa aktiiviselle mainio ja 
persoonallinen tapa osallistua keräykseen. 
Tapoja on kaksi:

 
• Perusta oma nettilipas sivulla  

oma.punainenristi.fi 
Pyydä sosiaalisessa mediassa lahjoituk-
sia lippaaseesi. 

• Käytä Facebookin sovellusta 
Facebookilla on keräyssovellus, jolla voi 
kerätä rahaa katastrofirahastoon. Sovel-
lus löytyy Facebookin valikosta ”Luo va-
rainkeruukampanja”. Kun keräys on luo-
tu, kutsu siihen kaikki FB-kaverit.

5. Tilaa Metrilakua myytäväksi  
Lakua voi tilata 50 pussin erissä. Yhden 
puolen kilon pussin myyntihinta on 10 eu-
roa, josta myyjälle jää 4 euroa. Myymäl-
lä 50 pussia, kartuttaa katastrofirahastoa 
200 eurolla. Pussissa on 10 eri makuista 
metrilakua. 

6. Jaa lahjoituspyyntökirjeet  
postilaatikoihin  
Oletko jo kokeillut jakaa lahjoituspyyn-
tökirjeitä suoraan postilaatikoihin? Val-
miiseen kirjeeseen lisätään vain osaston 
Nälkäpäivä-viite, jotta tuotot ohjautuvat 
osaston keräyspottiin. Tulostusapua voi 
pyytää paikallisista yrityksistä ja piiristä.

        



5

NÄLKÄPÄIVÄ 20.–22.9.2018

Tehdään Nälkäpäivä näkyväksi tapah-
tumilla ja tempauksilla. Perinteiset 
Nälkäpäivän toritapahtumat ja konser-
tit tuovat erinomaista näkyvyyttä. Mu-
kana on myös kaksi erilaista tapah-
tumaehdotusta, joiden toteutukseen 
tarkemmat ohjeet löytyvät RedNetistä. 

•  Tyynyinstallaatio 
Viime vuonna autoimme 123 tulipalota-
pauksessa. Tehdään tämä merkittävä ko-
timaassa annettu apu näkyväksi. Raken-
netaan 123 tyynystä näkyvälle paikalle 
installaatio. Tyyny symboloi tulipalon 
vuoksi menetettyä perusturvallisuuden 
tunnetta sekä konkreettisesti sitä, että 
Nälkäpäivänä tehdyillä lahjoituksilla han-
kitaan hätämajoitusta tulipalojen uhreille.

•  Patsastempaus  
Edellisen Nälkäpäivän aikana patsaat sai-
vat päälleen keräysliivit. Tempauksesta 
vinkattiin etukäteen paikallistoimituksille. 
Ohikulkijatkin huomasivat ”hiljaiset aut-
tajat” ja jakoivat niistä kuvia sosiaalises-
sa mediassa kuvia tunnisteilla #hiljainen-
auttaja ja #Nälkäpäivä. Löytyisikö teidän 
paikkakunnaltanne patsas, jonka halu-
aisitte pukea tänä syksynä keräysliiviin? 
Kun lupa patsaan pukemiseen on varmis-
tunut, sille voi pukea keräysliivin tai om-
mella sellainen patsaan mittojen mukaan. 

Uusia vapaaehtoisia Nälkäpäivään? 
Oma Punainen Risti on vapaaehtoisten uusi 
tietojärjestelmä, jota kannattaa käyttää uu-
sien vapaaehtoisten rekrytoimiseen erilaisiin 
Nälkäpäivä-tehtäviin. Osaston oma FB-sivu 
on myös tärkeä viestintäkanava paikallisesta 
toiminnasta kertomiseen. Tehtäviä tarjotessa 
on hyvä pitää mielessä, että harva on valmis 
ensitreffeiltä naimisiin. Kannattaakin tarjo-
ta maltillisen kokoisia tehtäviä, jotta kynnys 
lähteä mukaan pysyy matalana. 

Viesti rohkeasti medialle
Nälkäpäivänä haluamme tavoittaa suuren 
yleisön kaikkialla Suomea. Paikalliset tiedo-
tusvälineet, kuten ilmaisjakelulehdet, radio 
ja sanomalehdet ovat tärkeä kanava kerää-
jien ja lahjoittajien rekrytoimiseksi. Hyvä ta-
voite on, että paikalliset tiedotusvälineet pi-
täisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kolmesti: 

Varmista osaston paikallinen näkyvyys 
kutsu kerääjäksi, juttu itse keräyksestä sekä 
tieto keräystuloksesta kampanjan jälkeen.

Tiedottamisen apuna ovat valmiit tiedote-
pohjat, joihin jokainen osasto voi täydentää 
omat tapahtumatietonsa. Tiedotepohjat löy-
tyvät RedNetistä. Tiedotteen lisäksi haasta-
teltavia voi tarjota rohkeasti paikallismedial-
le. Kiinnostava haastateltava voi olla kokenut 
Nälkäpäivä-konkari tai ensimmäiseen kerä-
ykseensä osallistuva uusi vapaaehtoinen.

Paikallisen median voi kutsua juttukeikal-
le Nälkäpäivä-tapahtumaan. Sähköposti tai 
soitto ovat nopeita ja näppäriä keinoja lä-
hestyä toimituksia. Puhelinsoiton jälkeen 
kannattaa laittaa tarkemmat tiedot ja yhte-
yshenkilön puhelinnumero sähköpostilla toi-
mittajalle.

Some on kaikkialla 
Sosiaalisen median kanavissa voimme ta-
voittaa ihmiset arjen keskellä. Punaisen Ris-
tin julkaisujen tykkääminen, jakaminen ja 
kommentointi sosiaalisessa mediassa li-
sää niiden näkyvyyttä koko maassa. Myös 
omissa ja osaston somekanavissa kannat-
taa julkaista tunnelmia ja kuvia keräykseen 
valmistautumisesta sekä Nälkäpäivän tapah-
tumista. Nälkäpäivästä voi jakaa tietoa vaik-
kapa paikkakunnan omassa Facebook-ryh-
mässä.

Nälkäpäivä-kampanjalle tehdään omat sosi-
aalisen median profiili- ja taustakuvat, jot-
ka ovat ladattavissa RedNetistä. Nälkäpäivän 
hashtagit ovat #Nälkäpäivä, #Hungerdagen 
ja #Hungerday.

Oma Punainen Ristiin voi luoda Nälkäpäivä-
tapahtuman osoitteessa vapaaehtoiset.pu-
nainenristi.fi ja linkittää sen tapahtumaka-
lenterin ilmoitukseen. 

Lisätietoja: 
Nälkäpäivä-koordinaattori  
Raisa Heinämäki, p. 020 701 2202
Varainhankinnan suunnittelija  
Mia Ekström-Huttunen, p. 020 701 2193
Tiedottaja Outi Huovinen, p. 020 701 22 44
Verkkotuottaja Seppo Kujanpää,  
p. 020 701 2226
RedNet / Nälkäpäivä 
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Varsinais-Suomen Nälkäpäivä-muistutuksia

Keskustoimistosta on jo toukokuun lopulla 
lähetetty Nälkäpäivän kampanjakirje osas-
tojen keräysjohtajille, puheenjohtajille ja 
tiedottajille. Siinä on infoa ja ideoita tämän 
vuoden Nälkäpäivään, lisää ideoita on myös 
tässä tiedotteessa. 

Muistattehan tilata kampanjamateriaalin vii-
meistään 2.9.2018. Materiaalit tilataan verk-
kokaupasta osoitteessa punaisenristinkaup-
pa.fi. Jos osaston verkkokauppatunnukset 
ovat hukassa, otathan yhteyttä piirin (sirpa.
lehtimaki@punainenristi.fi).   

Nälkäpäiväleipää piirin kautta 
tänäkin vuonna  

Osastot voivat tilata Leipomo Salosen 
Ruisvarras-leipää piirin kautta keräyksen 
tueksi koko Varsinais-Suomen alueella. Näl-
käpäiväleivän myyntihinta on 2 €/kpl. Tästä 
hinnasta menee 1,29 € suoraan katastrofira-
hastoon (65 %). Tilauslomake on lähetetty 
osaston keräysjohtajalle, voit myös pyytää 
lomakkeen piiristä.

Salosen Ruisvarrasta on tarjolla kaupassa 
jatkuvasti, mutta Nälkäpäivän hyväksi tätä 
leipää myytäessä osastossa tulee liimata 
leipäpussiin Punaisen Ristin tarra. Tarrat ti-
lataan muun Nälkäpäivä-ma-
teriaalin yhteydessä, ja se 
on materiaalitilauksissa ni-
mikkeellä ”Nälkäpäivä tuote-
tarra”.

Mikäli osastolla on yhteyksiä 
paikallisiin leipomoihin, voit-
te mielellään sopia yhteisty-
östä Nälkäpäiväleivän osalta 
myös heidän kanssaan.  

Nälkäpäivä osastoissa

Nälkäpäivä on tänäkin vuon-
na kirjattu tapahtuma-
na keskustoimiston toi-
mesta kaikkien osastojen 
RedNet-sivulle. Osaston net-
tipäivittäjä voi tarvittaes-
sa päivittää tietoja, ja tar-

vittaessa voitte ottaa yhteyttä myös piiriin, 
mikäli tietoja tarvitsee muokata. 

Toimitattehan tiedot osastonne keräysta-
pahtumista myös piiriin Sirpalle viimeistään 
keskiviikkona 12.9.2018 (sirpa.lehtimaki@
punainenristi.fi). Tarvittavat tiedot ovat: ke-
räyksen / tapahtuman ajankohta (pvm ja 
klo), paikka sekä yhteyshenkilö. Nämä tie-
dot kootaan yhteen ja toimitetaan Varsi-
nais-Suomen alueen tiedotusvälineille juuri 
ennen Nälkäpäivä-keräystä.  

OHTO-järjestelmä käytössä 
keräyksen aikana

Uutta Nälkäpäivässä on tänä vuonna se, 
että keräyksen aikana tullaan käyttämään 
OHTO-järjestelmää osastojen keräystietojen 
keräämisessä. Tiedonkeruu tapahtuu teksti-
viestien välityksellä. OHTO-järjestelmästä ja 
tiedonkeruusta lähetetään ohjeet osastojen 
keräysjohtajille elokuun aikana. 

Kiitos Nälkäpäivästä jo etukäteen 
teille kaikille!

Positiivisin keräysterveisin,
Sirpa 
sirpa.lehtimaki@redcross.fi

NÄLKÄPÄIVÄ 20.–22.9.2018
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Nälkäpäivä ja yhdessä tekemisen voima
Kiipeän kapeaa ja jyrkkää hiekkapolkua kuk-
kulan päälle ja katson ympärilleni. Vieri-
viereen rakennettuja hökkeleitä näkyy sil-
mänkantamattomiin. Lähes kaikki puut on 
kaadettu, eikä auringon paahteelta pääse 
suojaan. Olen Bangladeshissa Cox’s Bazarin 
leirillä, missä asuu yli puoli miljoonaa väki-
valtaa paennutta ihmistä Myanmarista. Heis-
tä suurin osa on naisia ja lapsia, jotka kärsi-
vät aliravitsemuksesta.

Jatkan matkaani ja saavun pienen, vaatimat-
toman koulurakennuksen kohdalle. Sisällä 
iso ryhmä lapsia laulaa äänekkäästi. Kysyn 
tulkiltamme, mitä lapset laulavat. Hän vas-
taa: ”Emme ole yksin. Pystymme voittamaan 
vaikeudet.” Kyyneleet tulvahtavat silmiini, 
vaikka kuinka yritän estää.

Kävelen takaisin Suomen Punaisen Ristin yl-
läpitämään kenttäsairaalaan, joka sijaitsee 
valtavan leirin vieressä. Nälkäpäivänä kerät-
tyjen lahjoitusten avulla sairaala oli mahdol-
lista lähettää nopealla aikataululla Suomesta 
Bangladeshiin viime syksynä.

Surusta toivoon 
Cox’s Bazarin leirillä Nälkäpäivä tarkoittaa 
naiselle keisarinleikkausta, kun synnytykses-
sä on ilmennyt vakavia ongelmia. Se tarkoit-
taa lääkkeitä ja hyvää hoitoa pienelle pojalle, 
jolta leikattiin vatsasta suuri ja kivulias kys-
ta. Nälkäpäivä tarkoittaa ihmishenkien pelas-
tamista. Ja se on teidän kaikkien Nälkäpäi-
vään osallistuneiden vapaaehtoisten ansiota!
Sairaalalla hämmästelen valtavaa työn mää-
rää. Hoitajien, lääkäreiden ja kätilöiden li-
säksi tarvitaan tulkkeja, logistikkoja, vartijoi-
ta, kuljettajia, siivoojia, keittäjiä, hallinto- ja 
taloushenkilökuntaa. Aivan kuten Nälkäpäi-
vänäkin, jolloin tarvitaan lipaskerääjiä, ra-

hanlaskijoita, kuskeja, kouluvierailijoita, 
lippaiden jakajia, somepäivittäjiä, sopankeit-
täjiä, leivänmyyjiä… Te vapaaehtoiset teette 
valtavan määrän työtä, jotta keräys saadaan 
toteutettua. Olkaa ylpeitä itsestänne ja koot-
kaa hyvä porukka Nälkäpäivän tekemiseen. 
Kukaan ei pysty siihen yksin.  

”Kiitos, että olet mukana auttamassa”
Suomen Punainen Risti on sitoutunut pyörit-
tämään sairaalaa vuoden loppuun saakka. 
Avustusoperaatio on valtava ja tarvitsemme 
sen toteuttamiseksi apuanne. Järjestetään 
yhdessä näyttävä ja tuottoisa Nälkäpäivä, 
niin pystymme varmistamaan, että sairaa-
lassa voidaan pelastaa henkiä ja auttaa ih-
misiä jatkossakin. 

Lue tästä lehdestä vinkkejä paikallisen näky-
vyyden hankkimiseen, uusien vapaaehtois-
ten rekrytoimiseen sekä keräyskeinojen uu-
distamiseen käteisen vähetessä.
Myanmarista paenneet kertovat, että Pu-
naisen Ristin ja Puolikuun vapaaehtoisten ja 
työntekijöiden näkeminen tuo heille toivoa. 
Toivoa siitä, että maailma tietäisi heidän hä-
dästään. 

Annetaan tulevana Nälkäpäivänä heille  
sekä toivoa että konkreettista apua!  

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: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: SPR Varsinais-Suomen piiri Taitto: Sirpa Lehtimäki, 020 701 2406, sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan 
koordinaattori
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KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Ryhmänohjaajakoulutus 
la 13.10.2018 klo 10-16, Turku

Koulutus on suunnattu vapaaehtoisille, jot-
ka toimivat esimerkiksi Terhokerhojen, 
Läksyhelppi-kerhojen, nuorisokerhojen, se-
nioriryhmien, omaishoitajien tukitoimin-
nan ryhmien, maahanmuuttaja- tai nuorten 
ystäväryhmien ohjaajina. 

Koulutus on tarkoitettu sekä uusille että ko-
keneille ryhmänohjaajille. Koulutus koostuu 
kaikille yhteisestä ohjelmasta, jossa käsi-
tellään esimerkiksi ryhmäytymiseen, ryh-
mädynamiikkaan ja ohjaajan rooliin liittyviä 
kysymyksiä. 

Yhteisen osion jälkeen jakaannutaan asi-
akasryhmien mukaisiin ryhmiin yhteiseen 
ideoiden vaihtoon.

Koulutus on maksuton. Tarkempi koulutus-
paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille myö-
hemmin. Ilmoittaudu mukaan: 
www.lyyti.in/ryhmanohjaajaystavatoiminta  

Lisätietoja: 
Tuija Hongisto 020 701 2407 / 040 7313585

Ystävävälityskoulutus 
la 13.10.2018 klo 10-16  
Turussa 

Koulutuksessa perehdytään ystävä- 
välityksen toimintaperiaatteisiin, asi-
akkaisiin ja vapaaehtoisiin sekä sii-
hen, mikä auttaa ystävävälittäjää 
jaksamaan tärkeässä tehtävässään. 

Lisäksi tutustutaan uuteen sähköi- 
seen välitysjärjestelmään. Koulutus 
sopii hyvin aivan uusille välittäjille 
kuin pidempäänkin toiminnassa mu-
kana olleille.

Koulutus on maksuton. Tarkempi 
koulutuspaikka ilmoitetaan ilmoittau-
tuneille myöhemmin.

Ilmoittaudu mukaan: 
www.lyyti.in/valittajakoulutus2018 

Lisätietoja: Tuija Hongisto  
020 701 2407 / 040 7313585

Ystävätoimijoiden voimavaraillat 
Vapaaehtoisten ystävien voimavarailta on hyvinvoinnin, jaksamisen ja kiittämisen teemojen 
ympärille rakennettu teemailta. Illan tavoitteena on antaa tilaa kokemusten vaihtoon, vuoro-
vaikutukseen ja vertaistukeen. Voimavarailta vahvistaa valmiuksia kohdata muistisairaita 
ystävätoiminnassa. Luvassa myös mukavaa seuraa ja pientä iltapalaa. 

Voimavaraillat järjestetään neljällä paikkakunnalla saman sisältöisenä, kukin klo 17-19:
10.10. Salo Aputupa, os. Paasionkatu 6, Salo 
15.10. Uusikaupunki Ystäväntupa, os. Alinenkatu 26, Uusikaupunki
17.10. Pöytyä, Riihikosken seurakuntatalo, os. Kauppakuja 2, Riihikoski (yhteistyössä Pöytyän 
seurakunta)
23.10. Raision osaston toimitila, os. Raisiontie 11, Raisio. Huom! Pysäköinti rajoitettu pihassa. 
Ajo-ohje / pysäköinti: Autolla tultaessa pysäköinti onnistuu parhaiten paikallisen yrityksen park-
kipaikalle Tujussuontie 9, josta pääsee kävelytietä pitkin (Sininen talo jota ympäröi valkoinen 
aita).

Ilmoittautumiset: www.lyyti.in/ystavatoimintavoimavaraillat 

Lämpimästi tervetuloa!
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Kolme ystäväkurssia syksyllä 
Turun osastossa

Ystäväkurssin tavoitteena on perehdyttää 
ja innostaa vapaaehtoisia mukaan Punaisen 
Ristin ystävätoimintaan. 

Kurssilla vahvistetaan valmiuksia vapaa-
ehtoisena ystävänä toimimiseen, kurssin 
suoritettuaan vapaaehtoinen voi toimia Pu-
naisen Ristin ystävänä ja osallistua halua-
milleen jatkokursseille. 

Ennen kurssille tuloa osallistujien toivotaan 
suorittavan itsenäisesti ”Tervetuloa yhtei-
seen tarinaan” -verkkokurssin.  
Verkkokurssin suorittaminen kestää noin 
30-50 min, ja se löytyy netistä osoitteesta 
www.punainenristi.fi/frc-tarina/ 

Ystäväkurssit pidetään seuraavasti:
- maanantaina 17.9. 
- torstaina 25.10 
- maanantaina 19.11. 

Kaikilla kursseilla kurssiaika on klo 17-20 ja 
paikka on SPR Turun osasto, os. Kauppias-
katu 12A 2.krs, Turku.

Valitse itsellesi sopiva kurssiaika ja ilmoit-
taudu mukaan osoitteessa:  
www.lyyti.in/ystavakurssitsyksyTurku 

Tervetuloa ystävätoimintaan!

Ystäväkurssi  
Marttilan osastossa

SPR Marttilan osaston järjestää 
ystäväkurssin tiistaina 11.9.2018 
klo 17.30-20.00 

Koulutus järjestetään osoitteessa 
Kirkkotie 3, 21490 Marttila 

Ilmoittautumiset: 
- sihteeri Anne Sallasmaa 
0440 220221  
- diakoni Kaarina Saarenpää 
044 7443212

Henkisen tuen 
peruskurssi Turussa 

Henkisen tuen peruskurssi (12 h) 
järjestetään tiistaina 11.9, torstai-
na 13.9. ja tiistaina 18.9.2018 
klo 17.30-20.45, Turussa. Koulu-
tus pidetään piiritoimiston tilois-
sa, os. Yliopistonkatu 24 A, 2krs., 
20100 Turku
 
Henkisen tuen peruskurssi antaa 
tietoa onnettomuustilanteiden jäl-
keisistä traumaattisista kriiseistä, 
kriisireaktioista ja niistä selviyty-
misestä sekä kehittää osallistujien 
henkisen tuen taitoja.

Kurssin hinta on 40 €.
SPR-jäsenille hinta on 20 €.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: 
www.lyyti.in/henkinentukiturkus-
yyskuu

Tervetuloa! 

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA



10

Samassa veneessä
- koulutusristeily 6.10.2018

SPR Varsinais-Suomen piiri järjestää lauan-
taina 6.10.2018 ”Samassa veneessä” - va-
paaehtoisten yhteisen koulutusristeilyn 
Viking Linen piknik-risteilynä. 

Päivän aikana on aikaa vaihtaa kuulumi-
sia ja tutustua toisiin vapaaehtoisiin, mut-
ta ohjelmassa on myös paljon ajankohtais-
ta asiaa

Koulutusristeily on tarkoitettu kaikille varsi-
naissuomalaisille vapaaehtoisille, ja toi-
vommekin, että kaikki osastot ja mahdolli-
simman iso joukko osastojen vapaaehtoisia 
lähtee mukaan!

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Lippujen jako Viking Linen terminaalis-
sa alkaa lauantaiaamuna klo 8.00, ja Vi-
king Amorella lähtee klo 8.45. Iltapäivällä 
vaihdetaan laivaa Ahvenanmaalla, ja Viking 
Grace on Turun satamassa klo 19.50. 

Risteilyn hinta on 30 €/hlö. Hinta sisältää 
risteilyn, meriaamiaisen, kokouskahvin ja 
hedelmät, buffetlounaan paluumatkalla sekä 
koulutuspäivän ohjelman. Risteily makse-
taan joko ilmoittautumisen yhteydessä net-
tipankin kautta tai se laskutetaan osasto-
kohtaisesti risteilyn jälkeen (ilmoittautujan 
sovittava erikseen osaston kanssa). 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
9.9.2018 sähköisesti: www.lyyti.in/SPR_VS_
vapaaehtoisristeily2018 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Samassa veneessä -
lauantaina 6.10.2018

Päivän ohjelma
 

8.00 Lippujen jako Viking Linen  
   terminaalissa
8.30-  Meriaamiainen
8.45  Laiva lähtee, m/s Amorella
10.00  Tervetuloa!
      toiminnanjohtaja  
      Pauli Heikkinen  
 Sote-uudistus ja vapaaehtois-
 toiminta
      aluejohtaja  
      Minna Rosendahl, Varsinais- 
      Suomen Muistiyhdistys ry
 Osaston toiminta näkyväm-
 mäksi omalla paikkakunnalla – 
 miten brändäys onnistuu?
      toimittaja Laura Rantanen
 Miten sinä voit? Hyvinvointia  
 ja iloa vapaaehtoistoimintaan
      kehittämiskonsultti 
      Maija Seppo, Tmi Facilitar
  
 Loppukeskustelu
  
14.00  Päivän ensimmäinen osio 
 päättyy

14.10  Laivan vaihto, Maarianhamina

14.25 Laiva lähtee, m/s Viking Grace 

15.00  Buffet-ruokailu

17.00- Ajankohtaiset asiat 
 - yhteistä ohjelmaa Viking  
 Gracen auditoriossa

18.00  Mukavaa yhdessäoloa,  
 maisemia ja laivan ohjelmaa.

19.50 m/s Viking Grace saapuu 
 Turun satamaan 

Hyvää kotimatkaa!

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Terveyden edistämisen ohjelma
 
Ohjelma on aloitettu vuoden 2018 alussa ja 
se sisältää terveyspistetoiminnan, hiv- ja sek-
suaaliterveystyön eri vapaaehtoistoiminnan 
muodot, päihdetyön sekä koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisyn. Ohjelman tavoitteena 
on, että lähiyhteisöjen terveyden edistämisen 
toiminta vahvistuu. Tähän liittyen järjestäm-
me vuoden 2018 syksyn ja loppuvuoden aika-
na alueellisia koulutus- ja kehittämispäiviä va-
paaehtoisille. 

Kohderyhmä 

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat tervey-
den edistämisen ohjelmassa toimivat vapaa-
ehtoiset, mutta erittäin tervetulleita mukaan 
koulutuspäiviin ovat myös omaishoidon tuki-
toiminnan ja ystävätoiminnan sekä EA-ryh-
mätoiminnan vapaaehtoiset. Työskentelemme 
yhdessä terveyden edistämiseksi! 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu kaksi viikkoa ennen tilaisuutta 
oheisen linkin kautta: 
www.lyyti.in/terveyden_edistaminen_2018 

Hinta 

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Tilaisuu-
dessa tarjotaan aineistot, lounas ja kahvit. 
Matkakuluja ei korvata. 

Alustava ohjelma ja aikataulut 

Koulutus- ja kehittämispäivät järjestetään lau-
antaisin ja ne ovat koko päivän kestäviä ti-
laisuuksia. 

Tilaisuudet pidetään Kuopiossa 8.9,  
Joensuussa 15.9, Turussa 13.10,  
Kouvolassa 20.10 ja Seinäjoella 24.11.  
 
Tilaisuudessa esitellään, millaista terveyden 
edistämistä Suomen Punaisen Ristin tervey-
den edistämisen ohjelmassa tehdään: Ter-
veyspisteet, päihdetyö ja hiv- ja seksuaaliter-
veystyö sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 
ennaltaehkäisy. Koulutuksessa saa tietoa päih-
teistä ja seksuaaliterveydestä sekä taitoja ar-
kaluonteisten asioiden puheeksi ottamiseen. 
Lisäksi tuodaan esiin, mistä voi hankkia luo-
tettavasti lisätietoa terveydestä ja ideoidaan 
yhdessä eri vapaaehtoistoimijoiden välistä yh-
teistyötä. 

Täsmennetty ohjelma ja koulutuspaikka lähe-
tetään ilmoittautuneille myöhemmin. 

Lisätietoa antavat piirien terveydenhuollon toi-
minnasta vastaavat työntekijät: 
- Varsinais-Suomi: Minna Rautanen,  
minna.rautanen@redcross.fi / 040 583 5735 
- Länsi-Suomi: Janne Säilä,  
janne.saila@redcross.fi /  040 535 2118 
- Kaakkois-Suomi: Sanna Pelkonen,  
sanna.pelkonen@redcross.fi / 0400 156 828 
- Savo-Karjala: Kirsi Piiparinen,  
kirsi.piiparinen@redcross.fi / 0400 239649 

Tervetuloa!

Terveyden edistäminen Suomen Punaisessa Ristissä, 
- Koulutus- ja kehittämispäivät vapaaehtoisille

Jenna Lehtonen

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Ensihuollon jatkokurssi 
28.-29.9.2018

Ensihuollon jatkokurssi järjestetään perjan-
taina 28.9. klo 16.30 – lauantaina 29.9. klo 
18.00 Oriniemessä Turussa. 

Kurssi on tarkoitettu Ensihuollon peruskurs-
sin suorittaneille SPR-osastojen ja muiden 
Vapepa-hälytysryhmien toimijoille, jotka 
haluavat syventää osaamistaan.

Kurssille otetaan enintään 25 henkilöä ja se 
toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 
15. Osallistujien tulee suorittaa valituille lä-
hetettävä ennakkotehtävä ennen kurssia. 
Kurssi on harjoituspainotteinen. Kurssista 
ei peritä osallistumismaksua. Koulutusko-
konaisuuteen kuuluu ruokailut ja partioma-
ja-tasoinen majoitus.

Kouluttajina kurssilla toimivat varsinaissuo-
malaiset ensihuollon valmiuskouluttajat.

Ilmoittautuminen 31.8.2018 mennessä säh-
köisesti osoitteessa:  
www.lyyti.in/Ensihuolto-jatkokurssi2018

Valmiuskouluttajailta 
ma 17.9.2018
 
Valmiuskouluttajille järjestetään 
ajankohtais- ja täydennyskoulutus-
ilta maanantaina 17.9. klo 17.00 - 
enint. 21.00, paikka V-S piiritoimis-
ton EA-koulutustilat.
 
Koulutusillan aiheena on valmius-
koulutusjärjestelmä, sen soveltami-
nen, koulutuksen yhdenmukaisuus 
ja koulutuksen laatu.  

Koulutusiltaa vetävät valmiuskou-
lutussuunnittelija Jukka-Pekka Kaa-
sinen ja Vapepa-koordinaattori Arsi 
Veikkolainen. 

Ilmoittautuminen 10.9.2018 men-
nessä: www.lyyti.in/valmiuskoulut-
tajailta-syyskuu2018

Tervetuloa!

IHL-kurssi Turussa 24.-25.11.2018

Humanitaarisen oikeuden sääntöjä sovelletaan konfliktin keskellä. Sodan sääntöjen perus-
periaatteet sitovat kaikkia. Säännöt suojelevat niitä, jotka eivät osallistu taisteluihin, ja ne 
rajoittavat sodankäyntikeinoja. Tiedon levittäminen sodan säännöistä on Punaisen Ristin 
perustehtäviä.Haluatko tutustua humanitaarisen oikeuden sääntöihin? 

Humanitaarisen 
oikeuden peruskurssi 
järjestetään Turussa 
24-25.11.2018.

Lisätietoa kurssista seu-
raavassa Tässä ja nyt -le-
hdessä.

Laitathan ajankohdan 
kalenteriin jo nyt!

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Ruissalon osasto  
kutsuu mukaan toimintaan:

Haluatko tehdä hyvää ja 
aloittaa uuden aktiviteetin?

Syksy kolkuttelee jo ovella ja mikä 
olisikaan parempi tapa aloittaa tämä 
syksy kuin tulla mukaan vapaaehtois-
toimintaan. Miltä kuulostaisi kieliker-
ho, perhekerho tai naistenkerho vas-
taanottokeskuksessa? Tai kielikahvila 
pääkirjastolla ja kansainvälinen klubi 
Vimmassa?

Tule kuulemaan lisää kaikista osal-
listumisen mahdollisuuksista!

Kerromme miten toimimme ja miten 
sinä voit auttaa helposti ja lähellä si-
nua.

INFO uusille tulokkaille tiistaina 
28.8.2018 klo 18.00. 
Koulutuspaikkana on Yliopiston-
katu 24 A 2. kerros, Turku  
(entisen Syli ry:n tilat).
 
Monikulttuurista toimintaa ja muka-
vaa yhdessäoloa Punaisen Ristin Ruis-
salon osastossa – tervetuloa mukaan!

rednet.punainenristi.fi/ruissalo

Arjen apu -kurssi 
24.9.2018 Turussa 

Mistä löytyykään kirjasto tai mitä tehdä, 
kun unohtaa avaimen kotiin? Punnitaanko 
hedelmät kaupassa itse ja missä voi harras-
taa liikuntaa? Uudessa ympäristössä tarvi-
taan ystävää, jonka kanssa arjen asioita voi 
ihmetellä!

Tässä Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan 
tehtävässä sitoudut tapaamaan maahan 
muuttaneen yhdessä toisen vapaaehtoisen 
kanssa kolme kertaa. Työkaluna tapaamisis-
sa on valmis tsekkauslista, jonka avulla ar-
jen asioita uudella paikkakunnalla tutkitaan.

Osallistu yhden illan Arjen apu -koulutuk-
seen: ma 24.9.2018 klo 17.30-19.30, osoit-
teessa SPR Varsinais-Suomen piiritoimisto, 
Yliopistonkatu 24 A, 2 krs., 20100 Turku
 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 21.9. osoit-
teessa: www.lyyti.in/arjen_apu_syksy2018
 
Lisätiedot:
- projektipäällikkö Anna Tenho,  
anna.tenho@redcross.fi / 040 8467 762
- monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä  
Pauliina Pensikkala, pauliina.pensikkala@
redcross.fi / 0207 01 2419

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Merellisen suuronnettomuuden 
koulutusilta, osa 3
21.8.2018 

Täydennyskoulutuksessa kouluttaudutaan 
toimimiseen suuronnettomuudessa, jossa 
tuetaan viranomaisia evakuointikeskuksen 
perustamisessa ja toiminnassa. Täydennys-
koulutusilta on Paraisilla 5.10. järjestettä- 
vään suuronnettomuusharjoitukseen val-
mentava koulutus.

Koulutuksen sisällöt

Koulutuksen ensimmäisessä osassa tu-
tustuttiin monialaisen merionnettomuuden 
yhteistoimintasuunnitelmaan ja sen mukai-
seen työnjakoon, sekä vapaaehtoisten eri 
toimijarooleihin viranomaisten tukena. 

Toisessa osassa tutustuttiin meripelastustoi-
mintaa johtavan viranomaisen eli merivar-
tioston ja heidän johtokeskuksensa toimin-
taan. 

Kolmannessa osassa tutustutaan käytännön 
tehtäviin, mm. massaevakuointiin kehitet-
tyyn sähköiseen "ToNy"-rekisteröintijärjes-
telmään. 

Koulutus on tarkoitettu kaikille SPR osasto-
jen ja Vapepa hälytysryhmien suuronnet-
tomuusvalmiudesta kiinnostuneille jäsenille. 

Koulutukseen ei ole erityisiä vähimmäiskou-
lutusvaatimuksia, mutta ensihuollon ja hen-
kisen tuen peruskurssien suoritus tai asiasi-
sältöjen tuntemus ovat evakuointikeskuksen 
toimijoille suotavaa peruskoulutusta.

Henkisen tuen hälytysryhmille ja sosiaa-
lipäivystykselle järjestetään ao. koulutus 
23.8.2018.

Ilmoittaudu 19.8.2018 mennessä:  
www.lyyti.in/suuronnettomuuskoulu-
tus2018-3

Merellisen 
suuronnettomuuden 
koulutus, osa 1, uusinta 
3.9.2018 
Täydennyskoulutuksessa kouluttaudutaan 
toimimiseen suuronnettomuudessa, jos-
sa tuetaan viranomaisia evakuointikes-
kuksen perustamisessa ja toiminnassa. 
Täydennyskoulutusilta on Paraisilla 5.10. 
järjestettävään suuronnettomuusharjoi-
tukseen valmentava koulutus.

Koulutuksen ensimmäisessä osassa (maa-
nantai 3.9.klo 17.00, V-S piiritoimiston 
EA-koulutustilat) tutustutaan monialaisen 
merionnettomuuden yhteistoimintasuun-
nitelmaan ja sen mukaiseen työnjakoon, 
sekä vapaaehtoisten eri toimijarooleihin 
viranomaisten tukena. 

Osaa 2 (Tutustuminen meripelastusjoh-
tokeskukseen) ei uusita ja osa 3 järjeste-
tään 21.8.)

Koulutus on tarkoitettu kaikille SPR osas-
tojen ja Vapepa hälytysryhmien suuron-
nettomuusvalmiudesta kiinnostuneille jä-
senille. 

Koulutukseen ei ole erityisiä vähimmäis-
koulutusvaatimuksia, mutta ensihuol-
lon ja henkisen tuen peruskurssien suo-
ritus tai asiasisältöjen tuntemus ovat 
evakuointikeskuksen toimijoille suotavaa 
peruskoulutusta.

Ilmoittaudu 27.8.2018 mennessä: 
www.lyyti.in/Suuronnettomuuskoulutusil-
ta1uusinta

Joonas B
randt

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Länsi-Suomen merivartiosto ja SPR:n Varsi-
nais-Suomen ja Turunmaan piirit järjestä-
vät "INGRID"- keskisuuren meripelastus- ja 
evakuointikeskusharjoituksen. Harjoitukseen 
osallistuu Turun tilannejohtoalueen SRU-yksi-
köitä, ja MoMeVa:n evakuointikeskustoiminnan 
mukaisia toimijoita (MoMeVa = Monialaisiin me-
rionnettomuuksiin varautumisen yhteistoiminta-
suunnitelma). 

Harjoitus järjestetään Nauvon eteläpuoleisel-
la merialueella sekä Nauvon merivartioasemalla 
perjantaina 5.10.2018 kello 10.00 alkaen. 

Harjoituksen merellinen osuus toteutetaan tilan-
teen mukaisena saaristoetsintä- ja meripelas-
tusharjoituksena ja sitä johtaa Turun meripelas-
tuskeskus. 

Evakuointikeskusharjoitus järjestetään Nauvon 
merivartioaseman tiloissa ja sen toimintaa joh-
taa MoMeVa:n mukaisesti pelastustoimi. 

Harjoituksesta tullaan lähettämään myöhemmin 
tarkempi ohjeistus.

Merellisen harjoituksen toiminnallinen vaihe 
päättyy, kun kaikki etsityt kohteet on löydetty tai 
viimeistään klo 16.00, jonka jälkeen yksiköt ovat 
vapaita poistumaan.
 
Välittömästi harjoituksen jälkeen järjestetään ly-
hyt palautetilaisuus.

Mitä harjoituksessa tehdään?

Harjoituksen tarkoituksena on harjoitella: 
- meripelastustoimintaa 
- evakuointikeskustoimintaa
- viranomaisyhteistyötä
- yhteistyötä viranomaisten ja vapaaehtoisten 
välillä
- viestiliikennettä.

Harjoitukseen kutsutaan: Länsi-Suomen meri-
vartiosto ml. vartiolentolaivue Turun tukikohta, 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos, alueen meripe-
lastusyhdistykset, Merivoimat rannikkolaivasto, 
Lounais-Suomen poliisilaitos, Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiiri, Turun sosiaalipäivystys, Turun 
hätäkeskus, Paraisten kaupunki ja Suomen Pu-
nainen Risti (Turunmaan ja Varsinais-Suomen 
piirit, alueen osastot ja Vapepa, SPR logistiikka-
keskus ja keskustoimisto).

Ilmoittautuminen 15.9.2018 mennessä: www.lyy-
ti.in/INGRID

Lisätietoja:  
- Tommi Virtanen / tommi.virtanen@punainen-
risti.fi 
- Annalena Sjöblom / annalena.sjoblom@punai-
nenristi.fi

INGRID - merellinen suuronnettomuusharjoitus  
5.10.2018, Pärnäinen

Joonas B
randt

KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

Ottakaa rohkeasti yhteyttä  
osastokummeihin!

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:  
Stiina Ratsula ja Tommi Virtanen 

Loimaan alue:  
Anita Repo ja Sara Parhiala 

Läntinen alue:  
Kari Nieminen ja Jaana Paasonen 

Salon alue:  
Juhani Suomi ja Tuija Hongisto 

Turun alue:  
Lasse Heino ja Minna Rautanen  

Vakka-Suomi: 
Armi-Tuulikki Kraappa ja Sirpa Lehtimäki 

YRITYSYHTEISTYÖ
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ENSIAVUN SM-KILPAILUT

Turussa lähes 500 Punaisen Ristin ihmistä kesäkuussa 

Ensiapu on Punaisen Ristin ydintehtävää 
ympäri maailmaa.

Suomessa ensiapuryhmätoimintaa on ollut 
jo 61 vuotta. Nykyään noin 250 ensiapuryh-
mässä 3 000 vapaaehtoista harjoittelee en-
siapua – toisten auttamista. 

Monipuolinen ensiaputapahtuma eri 
puolilla Turkua

Iloinen yhdessä tekeminen oli kesäkui-
sen valtakunnallisen Ensiaputapahtuman 
vahvuus. Ensiavun SM-kilpailuihin Aurajo-
en rannoilla ja keskustan alueella osallistui 
110 kilpailijaa ja heille rasteja teki 236 va-
paaehtoista ja 42 työntekijää. Lisäksi Ruis-
salossa oli Nuorten kesäpäivät ja ruotsin-
kielinen lastenleiri. Yhteensä Turussa oli 
14.-17.6.2018 noin 500 Punaisen Ristin 
ihmistä.

Suurelle yleisölle järjestettiin lisäksi Turun 
linnan puistossa Nallesairaala, ensiavun pa-
kohuoneteltta, ensiapurata, pakolaisteltta ja 
infopiste. Ympäri Turkua jaettiin lähes 5 000 
kpl tapahtuman mainosesitteitä. 

Ensiavun SM-kilpailut

Ensiapukilpaluissa ryhmät saivat näyttää 
osaamisensa. Reddie Kids radalla oli satu-
teema. Kilpailijat kohtasivat mielikuvituksel-
lisia autettavia ja kaikilla oli hauskaa! Nuor-
ten rata sijaitsi Turun linnan ympäristössä.

Ensiauttajat ja aikuiset haastoivat itsensä 
Amazing First Aid race -kaupunkiseikkailus-
sa. He hyödynsivät Föriä – Aurajoen ylit-
tävää lauttaa - kapusivat Kakolanmäelle, 
auttoivat viranomaisia Naima-yökerhossa ja 
elvyttivät Hansan kauppakeskuksessa. 

KIITOS!

Suuri kiitos kaikille vapaaehtoisille ja toimi-
henkilöille, jotka annoitte paljon aikaa ta-
pahtuman onnistumiselle! 

Yhdessä rakensimme valmiutta.
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Turussa lähes 500 Punaisen Ristin ihmistä kesäkuussa 

Reddie Kids 
1. Savo-Karjala, Tohmajärvi
2. Satakunta, Huittisten osasto
3. Varsinais-Suomi 2, Turun osasto 

Nuoret
1. Häme, Nokian osasto
2. Varsinais-Suomi, Turun osasto
3. Big-Pepa 2

Ensiauttajat
1. Varsinais-Suomi 1, Turun osasto
2. Helsinki-Uusimaa, Länsi-Helsingin osasto
3. Varsinais-Suomi 2, Aurajoen osasto

Aikuiset
1. Helsinki-Uusimaa, Länsi-Helsingin osasto
2. Häme, Tampereen osasto
3. Varsinais-Suomi, Turun osasto

Ensiavun SM-kilpailujen tulokset:
Sari Lähteenmäki

Ka
is

a 
M
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Air Räsänen
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KOKOUSTEN PÄÄTÖKSIÄ

Vuosikokouksen päätöksiä
SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 
pidettiin lauantaina 21.4.2018 Kaarinassa. 

Kokouksen avasi piirin puheenjohtaja Har-
ri Virta, ja kokouksen puheenjohtajana toi-
mi Marja-Helena Salmio, Kaarinan-Piikkiön 
osaston puheenjohtaja.

Kokouksessa valittiin piirin hallituksen jä-
seniksi Armi-Tuulikki Kraappa Pyhärannan 
osastosta, Pekka Paatero Turun osastos-
ta, Stiina Ratsula Kaarinan-Piikkiön osas-
tosta (uusi), Anita Repo Loimaan osastosta 
(uusi), Tiina Sinokki Ruissalon osastosta ja 
Juhani Suomi Pertteli-Kuusjoen osastosta.

Vuosikokouksessa valittujen lisäksi pii-
rin hallitukseen kuuluvat kaudella 2018-
2019 Harri Virta Kaarinan-Piikkiön osastos-
ta (puheenjohtaja), Kati Lehtimäki Paimion 
osastosta (varapuheenjohtaja), Ela Arasola 
Vampulan osastosta, Lasse Heino Nousiais-
ten osastosta, Kari Nieminen Raision osas-
tosta ja Matti Rasila Salon osastosta.  

Henkilövalintojen lisäksi vuosikokouksessa 
hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus 
ja tilinpäätös sekä vuoden 2018 työsuunni-
telma ja talousarvio.

Piirin hallituksen päätöksiä 

Piirin hallitus päätti kokouksessaan 
5.5.2018 mm.
- merkitä tiedoksi toiminnanjohtajan kat-
sauksen, jossa esillä olivat piirin kiinteis-
töjen vuokralaistilanne, ns. paperittomien 
hätämajoitus sekä varainhankinta
- merkitä tiedoksi toimikuntien puheenjoh-
tajien katsaukset toimikuntien kokouksista 
- valita järjestötoimikunnan puheenjohta-
jaksi piirin hallituksen jäsenen Tiina Sinokin
- nimetä uusiksi osastokummeiksi seuraavat 
piirin hallituksen jäsenet: Itäinen alue Stiina 
Ratsula / Loimaan alue Anita Repo / Turun 
alue Lasse Heino
- merkitä tiedoksi selvityksen osastojen ti-
lasta osastoalueittain
- merkitä tiedoksi turvapaikanhakijoiden 
vastaanoton ja SPR:n Turun vastaanottoke-
kuksen ajankohtaisen tilanteen
- merkitä tiedoksi raportin Turussa pidettä-
vien ensiavun SM-kilpailujen valmistelujen 
etenemisestä

Piirin vuosiko-
kouksessa myös 
ääntenlaskijat 
Paavo Vilpo ja 
Lasse Heino sai-
vat tehtäviä.
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HUOMIONOSOITUKSIA

Tasavallan presidentti on myöntänyt ansio-
mitaleita Varsinais-Suomen alueen aktiivisil-
le vapaaehtoisille. Nämä ansiomitalit jaettiin 
piirin vuosikokouksessa huhtikuussa.

Kultainen ansiomitali 
(30 vuotta vapaaehtoistoimintaa)
Kalevi Johansson, Salo
Timo Kulmala, Kaarina-Piikkiö
Ritva Mikkola, Koski
Marjatta Ojala, Lieto
Marja Santalahti, Kustavi
Anneli Uskali, Raisio

Hopeinen ansiomitali 
(20 vuotta vapaaehtoistoimintaa)
Seija Anttila, Somerniemi
Petri Junnila, Mynämäki
Sakari Kaasinen, Mietoinen
Paula Leimuranta, Mynämäki
Eerika Tausa, Koski

Pronssinen ansiomitali 
(10 vuotta vapaaehtoistoimintaa)
Anja Alihaanperä, Mynämäki
Eira Eriksson, Perniö
Kyösti Etsalo, Perniö
Eija Järviö, Lieto
Minna Lyytinen, Ruissalo
Aino Saarinen, Kaarina-Piikkiö
Reijo Salovaara, Raisio
Anne Stenij, Kustavi
Isto Tammi, Lieto
Oili Tamminen, Laitila
Helka Viinikainen, Kaarina-Piikkiö

Lämpimät onnittelut!

Vuoden osasto: Naantalin osasto

Vuoden 2017 aktiivisesta toiminnasta pal-
kittiin Vuoden osasto –palkinnolla 
SPR Naantalin osasto. 

Palkinnon perusteluissa todettiin mm. että 
osasto on aloittanut aktiivisen monikulttuu-
risuustoiminnan, jota on tehty hyvässä 
yhteistyössä mm. sosiaaliviranomaisten 
kanssa. Toiminta on sisältänyt mm. 
ystävätapaamisia, kahden tai useamman 
välistä ystävätoimintaa sekä läksykerhotoi-
mintaa. Lisäksi osasto on aktiivisesti mu-
kana erilaisissa kampanjoissa ja keräyksis-
sä, ja osasto myös järjesti Auttajakursseja 
juhlavuoden kunniaksi.

Kiitos henkisen tuen antajille 

Elokuussa 2017 Turussa tapahtuneen puu-
kotuksen jälkeen Punaisen Ristin vapaa-
ehtoiset olivat erittäin merkittävässä roolis-
sa antaessaan henkistä tukea kansalaisille. 

Vuosikokouksessa kiitettiin erittäin tärkeä-
stä ja merkityksellisestä työstä Turun, Sa-
lon, Vakka-Suomen ja Loimaan alueen hen-
kisen tuen ryhmiä sekä SPR Turun osaston 
ensiapuryhmää.

Huomionosoituksia
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HÄTÄMAJOITUS

Turussa aloitettiin paperittomien ihmisten tila-
päinen hätämajoitus 1.6.2018. Toimintaa jär-
jestää SPR Varsinais-Suomen piiri ja tilaajana 
on Turun kaupunki.

Käytännössä kyseessä on kuntien velvollisuus 
huolehtia ihmisistä ja tarjota perustuslain 
edellyttämät välttämättömät palvelut ihmisen 
statuksesta huolimatta. 

Paperittomaksi, eli ilman laillista oleskelulu-
paa, voi päätyä Suomessa usealla eri tavalla. 
Käytännössä avun kohteena  hätämajoituk-
sessa ovat turvapaikkaprosessin päättymisen 
jälkeen Suomeen jäävät ihmiset, joita virano-
maiset eivät ole voineet poistaa maasta. Suo-
mi muutti vuonna 2015 oleskelulupakäytän-
töjään ja tämä uusi ryhmä syntyi käytännössä 
siinä vaiheessa.

Kunta, jonka alueella ihminen on, on vastuus-
sa hänen auttamisestaan. Tässä tapauksessa 
Turun kaupunki kantaa vastuunsa: kyseessä ei 
ole siis niinkään varsinaissuomalainen paperit-
tomien hätämajoitus vaan kaupungin tilaama 
apu paikallisiin tarpeisiin.

Vapaaehtoisia tarvitaan

Punainen Risti kouluttaa myös vapaaehtoi-
sia avustamaan hätämajoitustoiminnassa. 
Käytännössä kyse on yhdessä tekemisestä, 
läsnä olemisesta ja keskustelusta. Paikalla on 
aina myös henkilökunnan edustaja, joka toi-
mii tarvittaessa myös vapaaehtoisen tuke-
na. Toiminnan malli muunneltiin SPR:n Nuor-
ten turvatalosta. Majoituksen järjestäminen 

Turussa  toimii paperittomien hätämajoitus  
– vapaaehtoisia koulutetaan auttamaan 

on määräaikaista toimintaa, eli se jatkuu tä-
män sopimuksen myötä vuoden loppuun. Tu-
run kaupunki omalta osaltaan arvioi toimin-
nan tarpeellisuutta loppuvuoden aikana. Tässä 
vaiheessa voi todeta, että tarvetta on ollut 
ja majoittujia on ollut odotuksien mukaisesti 
kahden ensimmäisen kuukauden aikana. 

Hätämajoituksen tehtävänä on tarjota turvalli-
nen majoitus, tarvittava ruoka ja muu vält-
tämätön palvelu mm. hygieniatarvikkeet. Tu-
russa oleskelee luultavasti paljon enemmän 
paperittomia, kuin ne jotka hakeutuvat tämän 
avun piiriin. Punainen Risti ei ole operaatiossa 
yksin. Lukuisat järjestöt, seurakunnat, palve-
lut kaupungissa ovat tässä operaatiossa mu-
kana. Silti viranomaisilla on lopullinen vastuu 
asiassa. SPR:n tehtäväksi on annettu majoi-
tuksen lisäksi asiakkaiden palveluohjaus.

Autamme niitä, jotka apua tarvitsevat. 

projektipäällikkö Miska Keskinen, SPR 

Haluatko toimia vapaaehtoisena 
hätämajoitusyksikössä? 

Seuraavat mahdollisuudet kouluttautua 
tehtävään ovat keskiviikkona 29.8. tai maa-
nantaina 10.9. klo 17.30-19.30.  
 
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: 
www.lyyti.in/vapaaehtoiseksi_hatamajoitus

- Jokaisella on perustuslain mukaan oi-
keus välttämättömään huolenpitoon.
- Kunnan velvollisuus on turvata huolen-
pito alueellaan oleville ihmisille.
- Turun kaupunki on pyytänyt Suomen 
Punaista Ristiä hoitamaan ilman oles-
kelulupaa olevien majoitusta. 
- Majoitustoiminta alkoi 1.6.2018
- Asumis- ja työrauhan turvaamiseksi asi-
asta ei kerrottu julkisesti. 
- Kaupungin viranomaiset ja poliisi ovat 
olleet alusta lähtien tietoisia asiasta.   
- Paikan päällä ei ole ollut minkäänlaisia 
häiriötä.
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ENSIAPURYHMIEN KOULUTTAJIA

Kaipaatko vinkkejä osastonne ensiapuryh-
män pyörittämiseen? Oletteko kenties pe-
rustamassa täysin uutta ensiapuryhmää? 
Eikö väkeä riitä harjoitusten toteuttamiseen 
tai ovatko ideat vain täysin loppu? 

Kutsu osastoosi  
ensiapuryhmän kouluttaja!

Ensiapuryhmän kouluttajat ovat Suomen 
Punaisen Ristin vapaaehtoisia, jotka ovat 
käyneet täysin uuden kouluttajakoulutuk-
sen. He eivät välttämättä ole ensiavun ja 
terveystiedon kouluttajia (ETK), eli eivät 
pidä EA 1 ja EA 2 kursseja. Sen sijaan en-
siapuryhmän kouluttajat ovat piirin alueella 
toimivia vapaaehtoisia, jotka tukevat ensia-
puryhmiä ryhmäilloissa, kouluttavat en-
siapupäivystäjän peruskurssilla, PROMOn 
ensiapu-sisältöosalla ja saattavat olla tuttu-
ja naamoja myös muilta harjoitus- ja jat-
kokursseilta.

Keväällä järjestettiin ihka ensimmäinen en-
siapuryhmän kouluttajakoulutus. Varsi-
nais-Suomesta koulutukseen osallistuivat 

Turun osaston vapaaehtoiset Tanja Järvinen, 
Sari Salmi sekä Mikko Sipilä. Kouluttajat 
toteuttavat opetusnäytteitään muun muas-
sa tulevilla ensiapupäivystäjän perus-
kursseilla sekä kiertävät alueen ensiapuryh-
missä pitämässä ryhmien itse toivomia har-
joituksia ja luentoja.

Kouluttajia saa rohkeasti lähestyä; kaikkien 
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.
sukunimi@sprturku.fi ilman ääkkösiä.

Vapaaehtoiset kiertävät muissa osastoissa 
täysin omalla vapaa-ajallaan eikä tästä tule 
osastoille mitään kuluja. Harjoitusvälineiden 
toivotaan aina löytyvän joko osastosta tai 
sitten ne tuodaan piiristä mukaan.

Lopuksi: 
Tahdotko itse ensiapuryhmän kouluttajaksi? 
Syksyllä järjestetään kouluttajakoulutus nro 
2, ja hakuaika on käynnissä. 

Lue lisää vaatimuksista ja ilmoittaudu 
RedNetissä Ensiapuryhmien sivuilla: 
rednet.punainenristi.fi/node/51865

Varsinais-Suomessa kolme uutta ensiapuryhmän kouluttajaa
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Erilainen juhannus
Varsinais-Suomen ja Hämeen piirin pitkään ty-
össä olleilla työntekijöillä oli ainutlaatuinen mah-
dollisuus viettää keskikesän juhlaa Punaisen Ris-
tin alkujuurilla. 

Matka alkoi Genevestä, jossa tutustuttiin ensin 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistys-
ten kansainvälinen liittoon (International Fede-
ration of Red Cross and Red Crescent Societies 
IFRC). Liiton suomalaiset työntekijät kertoivat 
meille liiton tehtävistä: se toimii kansallisten yh-
distysten keskusjärjestönä. He kertoivat meil-
le myös Punaisen Ristin kansainvälinen komitean 
tehtävistä (ICRC, International Committee of the 
Red Cross), sen tehtävänä on johtaa järjestön 
avustustoimintaa sodissa ja selkkauksissa. 

Mielenkiiintoinen ja koskettava museo

Genevessä, kansainvälisen Punaisen Ristin pe-
rustamiskaupungissa, on järjestön työlle ja hu-
manitaarisille asioille omistettu museo. Vietimme 
muutaman tunnin tutustumalla Kansainväliseen 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun museoon. 

Oli mielenkiintoista tutustua maailmanlaajui-
seen humanitaariseen toimintaan interaktiivisten 
näyttelyjen ja installaatioiden avulla ja kohdata 
konflikteista kärsineitä ihmisiä. 

Museossa Humanitaarinen seikkailu oli käsin-
kosketeltavissa, siellä perehdyttiin maailman tär-
keimpiin nykyisiin haasteisiin. Todistajien kama-
rissa nähtiin luonnollisen kokoisina heijastettuja 
ihmisiä, jotka ovat kokeneet sodan ja luonnon-
katastrofeja. Voitiin kuunnella heidän tarinansa 
koskettamalla kämmenellä heidän kämmeniään. 
Ihmisarvon puolustamista käsittelevässä näyt-
telyssä nähtiin, kuinka valtava jalka talloo alleen 
katastrofeista kärsivien ihmisten kuvia. 

Museossa oli myös vuoden 1864 Geneven sopi-
muksen alkuperäinen sopimusasiakirja. 

Solferinon soihtukulkue

Genevestä matka jatkui kohti Pohjois-Italiaa Sol-
ferinoa. Tutustuimme Punaisen Ristin museoon 
Castiglione delle Stivieren kylässä ja kävimme 
myös ihmettelemässä luukirkkoa. 

Solferinossa käänsitpä katseesi mihin vain, aina 
oli näkyvissä tuttua punaista väriä ja iloisia va-
paaehtoisia. Illan hämärtyessä tuhannet Punai-
sen Ristin vapaaehtoiset kokoontuivat soihtukul-
kueeseen Solferinon taistelun ja tämän hienon 
järjestön kunniaksi. 

Ennen kulkueen lähtöä verryteltiin tanssimalla 
disco-musan tahdissa ja kuunneltiin juhlapuhei-
ta. 

Tunnelmaa pitkässä soihtukulkueessa on vaikea 
kuvailla - se oli jotain niin mahtavaa ja lämmin-
henkistä. Olemme kaikki samanlaisia ja meillä on 
halu auttaa toisia. 
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Turun osaston 
Ystäväkahvit Aitiopaikassa
kevätkauden päätteeksi 
 

Kevätkauden päätteeksi Turun osaston Ter-
veys- ja hyvinvointitoiminta kutsui 31.5. 
ystäväkahville Ravintola Aitiopaikkaan kaik-
kien toimintaryhmiensä asiakkaita sekä va-
paaehtoisia. Mukaan tulikin yhteensä noin 
100 ystävätoiminnassamme mukana olevaa. 
Ystävätoimintaan liittyviä toimintaryhmiä 
osastollamme on peräti 16 ryhmää. 
Iloinen puheensorina täytti ravintolasalin, 
kun ystävät ja tutut tapasivat toisiaan ja 
vaihtoivat kuulumisiaan.

Osaston varapuheenjohtaja Soili Raitasen 
tervetulotoivotuksen jälkeen nautittiin kah-
vit herkullisten leivonnaisten kera.

Muusikko ja myös vapaaehtoisenamme toi-
miva Iina Kivimäki oli tuonut mukanaan 
harvinaisen soittimensa harpun, jota kuul-
laan harvoin ilman muita soittimia. Lisä-
arvoa ja kiinnostavuutta Iinan esityksel-
le antoi se, että hän kertoi esittämistään 
kappaleista ja niiden säveltäjistä. Esitetyt 
kappaleet olivat hyvin erityyppisiltä sävel-
täjiltä ja eri aikakausilta keskiajalta 1900- 
luvulle. Esimerkkinä mainittakoon venetsia-
lainen Pavane keskiajalta ja John Mundayn 
Robin (Punarinta) renessanssin ajalta.

 
Musiikkituokion jälkeen Ulla Lehtonen Tu-
run Lausuntakerhosta lausui runoja, mm. 
Kari Hotakaisen ”Ihminen” ja Heli Hietahar-
ju-Mölsän ”Elämänmeno”. Runojen aiheet 
oli hyvin valittu ja kuulijat tuntuivat pitävän 
esityksistä.     

Tilaisuudelle varattu pari tuntia vierähti esi-
tyksiä seuratessa melkeinpä huomaamat-
ta. Kahvitilaisuus päättyi yhdessä laulettuun 
Suvivirteen.  
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NUORTEN OPINTOMATKA TANSKAAN

Jo miltei perinteeksi muodostunut nuorten opin-
tomatka on tältä kesältä taputeltu. Tänä vuonna 
halusimme päästä jonkin todella merkityksellisen 
asian äärelle. Tahdoimme päästä käsiksi johon-
kin sellaiseen, mikä auttaisi meitä oivalta-
maan uusia asioita vapaaehtoisuudesta ja teke-
mään asioita entistä paremmin. 

Päädyimme järjestömme nuorisotoiminnan ruo-
honjuuritason kysymyksien äärelle; miten saa-
da toimintaan mukaan lisää nuoria? Missä päin 
maailmaa on onnistuttu nuorten mukaan saami-
sessa ja millä keinoin? Taustatiedon keräämisen 
jälkeen päätimme ehdottaa vierailua Tanskan 
Punaiselle Ristille ja he ilmoittivat ottavansa 
meidät ilolla vastaan elokuussa. 

Rahoitus matkaan haettiin tänäkin vuonna suu-
relta osin Folke Bernadotte -muistosäätiöltä ja 
nuorten maksettavaksi jäi vain pieni omavastuu-
osuus. Näin mahdollisimman monen nuoren oli 
mahdollista hakea mukaan!

”Tanskan malli” - URK

Saimme kokoon hienon 8 hengen porukan, jon-
ka kanssa lähdimme tiistaina 7.8. lentäen Köö-
penhaminaan. Neljän päivän pituisen reissum-
me aikana tapasimme mielenkiintoisia ihmisiä ja 

saimme kuulla paljon siitä, miten ”Tanskan mal-
li”, joksi sitä leikkisästi voisi nimittää, eroaa siitä 
mitä teemme Suomessa.

Heti tiistaina tapasimme Tanskan Punaisen Ristin 
nuorten, Ungdommens Røde Korsin tiloissa 
Titte Søen, joka valotti meille ehkä suurinta 
yksittäistä eroa maidemme välillä; Tanskassa 
nuoret ovat hyvin itsenäisiä ja eriytyneet vuonna 
1988 Tanskan Punaisesta Rististä. Ihan täysin 
erillisistä järjestöistä ei kuitenkaan puhuta, sillä 
jokaisessa maassa voi olla vain yksi Punaisen 
Ristin tai Punaisen Puolikuun liike. URK toimiikin 
Tanskassa varsinaisen kansallisen yhdistyksen 
alla ja heidän apunaan.

Nuorelta nuorelle

Selkeää on, että Tanskassa painotetaan nuorelta 
nuorelle –toimintaa. Nuoret tekevät itseään kos-
kevat päätökset, josta hyvänä esimerkkinä muun 
muassa URK:n hallituksen tuore puheenjohtaja, 
joka on 23-vuotias. 

Titten mukaan nuoret innostuvat vaikuttami-
sesta, kun näkevät sen olevan heille mahdollista. 
Päättäviin asemiin ehdolle asettuminen ja vai-
kuttaminen on tehty nuorille helpoksi. Lisäksi he 
näkevät joka puolella mallia siitä, että Punaises-
sa Ristissä on mahdollista edetä ja päästä te-
kemään heitä itseään koskevia päätöksiä. URK 
haluaa kouluttaa nuoria ja kehittää heidän ajat-
teluaan sekä mahdollistaa kokemusten kerryttä-
misen johtavissa rooleissa.

Eroja maiden välillä löydettiin myös jäsenyydestä 
puhuttaessa. URK:n jäsenmalleja ovat ”maksa-
va” ja ”ei maksava” jäsen. Jäsenmaksulla nuo-
ri kannattaa järjestönsä toimintaa, mutta myös 
ilman maksua jäseneksi liittyvä pääsee mukaan 
vaikuttamiseen ja esimerkiksi asettumaan ehdol-
le tärkeisiin tehtäviin.

Mikä nuoria motivoi toimintaan?

Ëri motivaattoreista sekä niiden tunnistamisesta 
vapaaehtoisuuden taustalla puhuttiin runsaas-
ti. Yksi haluaa kerryttää kokemuksia CV:a var-
ten, toinen pitää ystäviä Punaisessa Ristissä tär-
keimpänä syynä osallistua toimintaan ja kolmas 
on löytänyt halun auttaa jonkin omakohtaisen 
kokemuksen kautta. 

URK:lla työskenteleekin useita ihmisiä, joiden 
tehtäviin kuuluu yhteystietonsa jättänei-
den nuorten kontaktoiminen puhelimitse ja hei-
dän auttamisensa sopivan vapaaehtoistehtävän 

Nuoret Tanskassa - mitä jäi käteen?
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löytämisessä. Yhtenä vetovoimaisena toimin-
tamuotona mainittiin sairaaloissa olevat kahvilat, 
joissa pitkään sairaalahoidossa olevat ihmiset 
saavat jutella ja viettää aikaa nuorten vapaa-
ehtoisten kanssa.

Nuorten auttava puhelin

Keskiviikkona tapasimme nuorten auttavassa 
puhelimessa vapaaehtoisena toimivan Andreak-
sen. Andreas oli opiskeluaikoinaan nähnyt ka-
verin hehkuttavan Facebookissa mukavaa ja 
tärkeäksi kokemaansa vapaaehtoistoimintaa 
Punaisella Ristillä ja päätynyt näin itsekin ha-
kemaan mukaan. Tarvittavan koulutusjakson 
suoritettuaan hän oli nyt toiminut 1,5 vuotta va-
paaehtoisena puhelin- ja chat-päivystäjänä kol-
me kertaa viikossa joka toinen viikko. 

Andreas oli tyytyväinen siihen, että pienissä tii-
meissä vapaaehtoiset saavat itse varata päi-
vystysvuoronsa aikataulujensa mukaan. Lisäk-
si noin kerran kuukaudessa järjestetään va-
paaehtoisten yhteinen tapaaminen syömisen ja 
kuulumisten vaihdon merkeissä. Andreas koki 
vapaaehtoisten sitoutuvan tehtävään hyvin, sillä 
porukka ei tunnu työkavereilta vaan kaveriporu-
kalta, joka viettää aikaa myös tällä tavalla yh-
dessä. Päivystysillan päätteeksi saatetaan lähteä 
vielä yhdessä läheiseen ravintolaan istumaan ja 
vaihtamaan kuulumisia. 

Punaisen Ristin virtuaalimaailma

Vielä torstaina tapasimme Christian Robdrupin, 
joka kertoi meille Tanskan Punaisen Ristin toi-
minnasta. Monen mielenkiintoisen faktan, lu-
vun ja tiedon lisäksi mieleemme jäi ehkä parhai-
ten talon alakerrassa sijainnut virtuaalimaailma/
esittelytila, johon koululaisluokkia kutsutaan tu-
tustumaan. 

Saimme kumisaappaat jalkaan ja kännykät jä-
tettiin huoneen ulkopuolelle. Edessämme au-
kesi hieman hämärä tila, jossa pääsi katsoma-
an virtuaalilasien kautta pakolaisperheen arkea 
ja tekemään erilaisia testejä siitä, miltä elämäsi 
näyttäisi, jos olisit syntynyt vaikkapa Malawissa. 
Mikä olisi eliniänodotteesi tai mille alalle luulta-
vasti työllistyisit? Eläisitkö köyhyysrajan alapuo-
lella ja joutuisitko viettämään lapsuutesi työs-
kentelemällä pitkiä työpäiviä? 

Ehkä ryhmämme pysäyttävin kokemus oli kos-
ketusnäyttöpöydän avulla pelattava dilemma-
peli. Siinä pelaajien eteen tuotiin äärimmäisen 
hankalia, konkreettisia esimerkkikysymyksiä sii-
tä, millaisiin valinnan tilanteisiin Punaisen Ris-
tin avustustyöntekijä voi kentällä joutua. Peliajan 
huvetessa päätösten piti olla nopeita, kuten oi-
keassakin elämässä ja oikeat valinnat pohjautui-
vat tietenkin Punaisen Ristin periaatteisiin, jotka 
myös käytiin läpi. Peli herätti paljon keskustelua 
ja olimme kaikki sitä mieltä, että tällainen olisi 
saatava Suomeenkin.

Päivitimme reissun aikana aktiivisesti 
@sprvsnuoret – Instatiliä. Sieltä voi edelleen 
käydä tsekkaamassa reissun kohokohtia sekä 
myös tulevia toiminnan paikkojamme. 

Tanska antoi meille uusia ajatuksia oman nuor-
ten ryhmätoimintamme kehittämiseen ja muuta-
mia ihan konkreettisiakin vinkkejä. Siispä vii-
meiseksi yksi jakamisen arvoinen vinkki meidän 
nuorisotoimintaamme: jos idea tuntuu sinusta 
hyvältä, luultavasti se on jonkun muunkin miele-
stä hyvä. Uskalla tehdä. 
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VUODEN 2019 KAMPANJOINTI JA TIETOSUOJALAKI

Uusi tietosuojalaki tuo muutoksia  
Hyvä joulumieli -keräykseen

Kampanjointi vuonna 2019 

Uusi tietosuojalaki vaikuttaa Hyvä jou-
lumieli -keräykseen ja lahjakorttien ja-
koon. Osastoilla ja yhdistyksillä on nyt 
entistä tärkeämpi rooli tehdä yhteis-
työtä kunnan sosiaalitoimen, neuvo-
lan, kouluterveydenhuollon ja seura-
kunnan diakoniatoimen kanssa. 

Kannustamme SPR:n osastoja ja MLL:n yh-
distyksiä järjestämään yhdessä paikallisia 
Hyvä joulumieli -tapahtumia keräyksen ai-
kana. Näin keräykselle saadaan vahvaa nä-
kyvyyttä myös paikallisesti. Toimitamme 
osastoille ja yhdistyksille syksyn aikana tar-
kemmat ohjeet sekä vinkkejä tapahtuman 
järjestämiseen ja tiedotepohjan ym. viestin-
tää varten. 

Tarkempia tietoja syksyn aikana.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2023
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199

Kampanjoinnin viestintä tapahtuu säh-
köpostin välityksellä. Osastolla on 
mahdollisuus ilmoittaa, mitkä kampan-
jat kiinnostavat ja ketkä ovat kampan-
joiden yhteyshenkilöt. Kampanjaviestit 
tullaan lähettämään ilmoitetuille yhte-
yshenkilöille sekä tiedoksi puheenjoh-
tajille ja tiedottajille. Kampanjavies-
tinnästä tullaan kertomaan tarkemmin 
myöhemmin.

Osastojen käyttöön tuotetaan toimintapa-
ketteja, joiden kanssa voi järjestää tapah-
tumia pitkin vuotta tai mennä mukaan paik-
kakunnalla järjestettäviin tapahtumiin. 
Esimerkkinä toimintapaketeista ovat jäsen-
hankinta ja auttajakurssi. 

Kampanjointia tullaan kehittämään yhdes-
sä vapaaehtoisten kanssa. Erityisesti pureu-

dutaan osastomateriaalin ja -viestinnän tar-
peisiin.

Näin kampanjoimme vuonna 2019 

• Ystävänpäivä 14.2.
• Yhteiskampanjointi inhimillisen Suomen 

puolesta eduskuntavaalien aikana 14.4. 
(Amnesty, Kirkon Ulkomaanapu ja Suo-
men Punainen Risti)

• Rasismin vastainen viikko 18.–24.3. 
• Punaisen Ristin viikko 6.–12.5.
• Nälkäpäivä-keräys 26.–28.9. 
• Valmiusharjoitus, alustava aikataulu  

lokakuu 2019

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori  
Byman Sari  
p. 020 701 2201

H
anna Linnakko
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OMA PUNAINEN RISTI JA VAPAAEHTOISUUS

Vapaaehtoisten uusi tietojärjestelmä on täällä

Osaston aktiivisuus 
palkitaan jäsenillä

Ison osan osastoista ja ystäväväli-
tyksistä odotetaan siirtyvän syksyl-
lä Oman ja ystävävälitysjärjestelmän 
käyttäjiksi. Uusien työkalujen käyt-
töön ottamisessa auttavat piirien työn-
tekijät ja koulutetut vapaaehtoiset eli 
digikummit sekä digimestarit. Oman 
käyttöä voi opetella aloitustyöpajal-
la työntekijän tai digikummin avustuk-
sella. Järjestelmän voi ottaa käyttöön 
myös osastolle koulutetun pääkäyttä-
jän eli digimestarin kanssa. Näin on 
esimerkiksi tehnyt pilottiosasto Länsi-
Helsinki. 
  
• Digimestarin rooli on ollut todella haus-

ka, koska on päässyt käyttämään uutta 
sivustoa kokeiluasenteella ja etsimällä et-
siä kehityskohteita. Palautteen antaminen 
on mukavaa, koska voi antaa panoksensa 
Oman kehitykseen ja sitä kautta helpot-
taa muiden osastojen ja vapaaehtoisten 
toimintaa siinä vaiheessa, kun Oma lan-
seerataan kaikille, sanoo Länsi-Helsingin 
digimestari Karoliina Pilli-Sihvola. 

Pilottiin osallistunut Lounais-Espoon osas-
ton sihteeri Nanna Katavisto on muiden va-
paaehtoisten kanssa miettinyt, miten auttaa 
vapaaehtoisia, joille tietotekniikka ei ole niin 
tuttua.

• Järjestämme syksyllä Oma Punainen Risti 
-iltoja. Niissä tietokoneettomia autetaan 
kirjautumaan Omaan. 

Mäntsälän osastossa on suunniteltu, et-
tä digitukipajoissa lähdettäisiin liikkeel-
le tarvittaessa sähköpostin luomisesta va-
paaehtoiselle, sillä sitä tarvitaan Omaan 
kirjautumisessa.

Mitä enemmän Omalla on käyttäjiä, sitä pa-
remmin hyödyt tulevat esille. Tapiolan osas-
ton puheenjohtaja Kalle Kivimaa kaipaa 
Omalta entistä helpompaa uusien vapaa-
ehtoisten vastaanottoa ja keikkaluonteis-
ten hommien, kuten lipaskeräysten järjes-
tämistä. 

Jäsenhankinnassa ja vapaaehtoisten mu-
kaan saamisessa on yksi keino ylit-
se muiden: osaston oma aktiivisuus. 
Vahvistaaksemme auttamistyötämme ja pa-
rantaaksemme valmiutta tarvitsemme en-
tistä enemmän ihmisiä ja se tarkoittaa va-
paaehtoisten ja jäsenten rekrytointia. Oma 
Punainen Risti kannattaa ottaa käyttöön kai-
kissa osastoissa. Kun toiminta on esillä ver-
kossa, ihmiset löytävät osaston paikallisen 
toiminnan. Uudesta jäsenestä jää aina 20 
euron jäsenmaksu osastolle. Tilaa uuden il-
meen saanut jäsenesite Punaisen Ristin 
verkkokaupasta. Esitettä on suomeksi, eng-
lanniksi ja ruotsiksi. 

Lisätietoja: Projektipäällikkö  
Tapani Tulkki, p. 0400 933 966 

Näin otat Oman käyttöön osastossa:
1. Ota yhteyttä piiriin tai ilmoittaudu digi-

kummi- ja digimestarikoulutukseen. Kou-
lutuksia järjestetään ympäri Suomea pit-
kin syksyä.

2. Järjestä aloituspaja digimestarinne, digi-
kummin tai piirityöntekijän tuella.

3. Mieti oleelliset roolit ja toimintakäytännöt 
ja luo Omaan osastonne toimintaryhmistä 
runko käytön aloittamiseksi.

 
4. Aloita Oman käyttö ja pyydä osastonne 

vapaaehtoisia kirjautumaan Omaan.

Lisätietoja: Rednet.punainenristi.fi/oma 
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Osastot, tarttukaa avustuksiin 

Osastot voivat hakea Hyväpäivä-avustus-
ta projekteihin, toiminnan käynnistämiseen 
ja sen kehittämiseen. Avustusta myönnetään 
kerran vuodessa samalle toiminnalle enin-
tään 300 euroa. Avustusten haku on jatkuva. 
Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen 
raportointia ja kuluerittelyä vastaan. 

Projektitukea myönnetään monikulttuuri-
selle ja kotoutumista tukevalle projektille 
ja ennaltaehkäisevälle projektille terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämiseen. Projektin pi-
tää olla vapaaehtoisten toteuttamaa ja pai-
kalliseen tarpeeseen perustuvaa. Avustuk-
sen edellytyksenä on, että toiminta on uutta. 
Sen myös toivotaan jäävän pysyväksi osak-
si osaston toimintaa. Avustus on 500–2 000 
euroa vuodessa.

Adlibris on tehnyt läksykerhotoiminnalle  
5 000 euron lahjoituksen. Osasto voi hakea 
avustusta toimintaansa aloittaville kerhoil-
le tai jo olemassa oleville toimiville kerhoil-
le. Avustuksen voi käyttää kerhon toimin-
takuluihin ja se enintään 150 euroa / kerho 
/ vuosi. Avustuksia jaetaan niin kauan, kun 
Adlibriksen lahjoittamaa rahaa riittää. 

Lisätietoja: RedNet / Osastotoimisto /  
Hyväpäivä-avustukset osastoille

Muutoksia ansiomitaleihin

Ansiomitalien myöntämisperusteisiin on tul-
lut muutoksia. Hopeisen ansiomitalin myön-
tämisen edellytyksenä ei enää ole aiemmin 
myönnetty pronssinen mitali. Riittää, että 
henkilö on jäsen ja on toiminut vapaaehtoi-
sena vähintään 20 vuotta. Mikäli henkilölle 
on myönnetty aiemmin pronssinen ansiomi-
tali, on tästä täytynyt kulua vähintään kym-
menen vuotta. 

Edellytykset pronssisen ansiomitalin myöntä-
miseen ovat nykyisin jäsenyys ja vähintään 
10 vuotta vapaaehtoistoimintaa. Mikäli hen-
kilölle on myönnetty ansiomerkki, on tästä 
täytynyt kulua vähintään neljä vuotta ennen 
kuin pronssinen ansiomitali voidaan myön-
tää.

Jos henkilölle ei ole aiemmin myönnetty an-
siomerkkiä, sitä voidaan sekä hopeisen et-
tä pronssisen ansiomitalin hakemisen yh-
teydessä anoa (ansiomerkin kanto-oikeus). 
Kultaista ansiomitalia ei voi kuitenkaan saa-
da ensimmäisenä mitalina, vaan sen saami-
nen edellyttää, että henkilölle on aiemmin 
myönnetty hopeinen tai pronssinen ansiomi-
tali. 

Lisätietoja: Sihteeri Outi Sanmark,  
p. 020 701 2222, RedNet / Osastotoimisto / 
Ohjeita ja lomakkeita

Kuka olisi osastosi terveys-
toiminnan yhteyshenkilö? 

Yhteyshenkilö ohjaa ja motivoi terveyden 
edistämisestä kiinnostuneita vapaaehtoi-
sia osallistumaan ja toteuttamaan terveyt-
tä edistäviä toimintoja (mm. terveyspisteet, 
päihdetyö, seksuaaliterveys ja muut terveys-
ohjelmat). Hänelle tarjotaan tehtävään kou-
lutusta ja lähetetään ajankohtaista tietoa 
terveyteen liittyen. Rooli sisältyy J2 -kortissa 
nimettäviin vastuuhenkilöihin.

Lisätietoja: Piirien terveydenhuollon  
suunnittelijat ja RedNet / Osastotoimisto

Lähde teatteriin! 

Espoolainen Unga Teatern on kiertävä valta-
kunnallinen teatteri, joka esittää näytelmää 
”Gulliverin uudet retket” syyskuusta lähti-
en. Näytelmän tehneet Harriet Abrahamsson 
ja Paul Olin tapasivat näytelmää kirjoittaes-
saan alakoululaisia ja turvapaikkaa vailla ole-
via lapsia Suomessa. Tapaamisesta on syn-
tynyt näytelmä, joka pohjautuu Jonathan 
Swiftin klassikkotarinaan. Osana esitystä on 
koululaisryhmille suunnattu yleisötyö, jon-
ka materiaali on tehty yhteistyössä Punaisen 
Ristin ja Suomen Pakolaisavun kanssa. Esi-
tyskauden aikana teatteri tekee yhteistyötä 
Nälkäpäivän kanssa. Esitykset ovat suomek-
si ja ruotsiksi. 

Lisätietoja: www.ungateatern.fi
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Kuvassa vasemmalta: Riitta Matilainen, Reino Parta-
nen ja Maija Komulainen. Kouluttaja on SPR Varkauden 
osaston ea-ryhmäläinen.

Vielä ehdit ulapalle!

Auttajat ulapalla -vapaaehtoisristeilyllä (9.–
11.11.) saat eväitä vapaaehtoisten hyvinvoin-
tiin, vapaaehtoisjohtamisen kehittämiseen ja 
uusien ihmisten tervetulleeksi toivottamiseen 
sekä rekrytointiin. Ilmoittautuminen on auki 
16.9. asti tai niin kauan kuin paikkoja riittää.

Lisätietoa risteilystä 
ja ilmoittautuminen:  
RedNet / Auttajat ulapalla

Miten Asunnottomien yö voisi 
näkyä paikkakunnallanne?

Punainen Risti on osallistunut Asunnotto-
mien yön tapahtumiin ja osastot voivat tul-
la mukaan omilla paikkakunnillaan. Asunnot-
tomuus on yhteiskunnallinen ongelmana. Se 
on köyhyyden äärimmäisimpiä muotoja ja 
heikentää asunnottoman ihmisen hyvinvoin-
tia sekä ihmisarvoista elämää. YK:n köyhyy-
den ja syrjäytymisen vastaista päivää viete-
tään 17.10.

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
RedNetistä / Ystävätoiminta,  
tapahtumamallit 
Lisätietoja: Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Matti Hetemäki, p. 020 701 2189, 

Omaishoitajin hyvinvointipäivät

Hyvinvointipäivät omaishoitajille antavat voi-
maa arjen keskelle. Syksyllä 2018 järjeste-
tään hyvinvointipäivät Karjalohjalla Päivä-
kummussa 30.–31.8. ja Ikaalisissa 11.–12.10. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
www.omaishoito.fi

Vapaaehtoinen, ideoi  
ja osallistu kilpailuun

Uudeksi valtakunnalliseksi pop up -verkko-
vapaaehtoisuuden muodoksi etsitään ideoita. 
Parhaimpia ehdotuksia pääsee esittelemään 
Auttajat ulapalla -risteilylle ja myöhem-
min osallistumaan uuden toiminnan kehit-
tämiseen. Kilpailussa haetaan verkossa toi-
mivaa tai verkkoavusteisesti toteutettavaa 
vapaaehtoisuutta. Kriteerinä on, että kuka 
tahansa vapaaehtoinen voi tehdä sitä ker-
taluonteisesti ja toiminta edistää ihmisten 
hyvinvointia ja/tai lisää yhteisöllisyyttä. 

Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi 
-projektin työryhmä valitsee muutamia to-
teutettavissa olevia ehdotuksia ja kutsuu eh-
dotuksen jättäneet vapaaehtoiset risteilylle. 
Risteilylle kutsutuille (2 vapaaehtoista/ehdo-
tus) risteily on ilmainen. Kilpailu jatkuu  
30.9. asti.

Lisätietoja ja kilpailulomakkeet:  
RedNet / Osastotoimisto / Uudet tavat tehdä 
vapaaehtoistoimintaa

Tervetuloa Starttivoimaa-
hankkeen loppuseminaariin 

Hankkeessa on kehitetty ensivaiheen kotou-
tumisen malleja vahvalla verkostoyhteistyöl-
lä vapaaehtoisten, järjestöjen, kuntien ja vi-
ranomaisten kanssa. Hanke on käynnissä 
Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen, 
Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan piireis-
sä. Loppuseminaari järjestetään Helsingissä 
7.11. yhteistyössä valtakunnallisen vastaan-
ottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestö-
verkoston kanssa.
 
Lisätietoja: RedNet / Starttivoimaa 

Jaana V
ilhunen
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FEISSAUS JA EI RASISMILLE!

Feissarit tekevät arvokasta työtä 

Kiitos kaikille rasisminvastaisesta työstä!

Noin puolet feissareistamme puhuu 
pääkielenään englantia. Älä siis yhdis-
tä ulkomaalaistaustaisuutta huijauk-
seen. Julkiset huijausepäilytiedotteet 
tai aiheettomat rikosilmoitukset hait-
taavat jatkossa sekä keskustoimiston 
että osaston omaa keräystoimintaa. 

Jos epäilet kohtaamaasi feissaria huijaajak-
si, ota yhteyttä keskustoimiston feissaus-
koordinaattoriin. Varmista myös osastosi ke-
räysjohtajalta, onko osasto saanut tiedon 
feissauksesta omalla keräysalueellaan. Var-
muuden vuoksi asiaa voi tiedustella myös 
piiristä. Varman tiedon saa aina keskustoi-
mistolta. 

Haluan kiittää tiimiäni, kotipesääm-
me Punaista Ristiä ja jokaista, joka on 
kulkenut pitkän ja paikoitellen pomp-
puisenkin rasisminvastaisen työn ke-
hittämisen sekä vaikuttamisen mat-
kan. Olemme saaneet tehdä töitä 
kollegoidemme, kumppanijärjestöjem-
me, verkostojemme ja tuhansien ih-
misten kanssa kaikkialla Suomessa. 
Järjestimme viiden vuoden aikana sa-
toja omia ja olimme mukana sadoissa 
muiden järjestämissä tapahtumissa.
 
Rasisminvastaisella viikolla kampanjoimme 
innostuneina ja hymyissä suin yhdessä sa-
tojen tuhansien suomalaisten kanssa. Vaiku-
timme näkyvästi niin kaduilla kuin sosiaali-
sessa mediassakin. 

Kesän aikana feissarit ovat hankkineet jäl-
leen kuukausilahjoittajia lukuisten osasto-
jen keräysalueilta. Ovelta ovelle keräystä 
tehdään isoimpien kaupunkien lisäksi pie-
nemmillä paikkakunnilla. Feissarit vierailevat 
myös kauppakeskuksissa, pienemmissä kau-
poissa ja tekevät kadulla varainhankintaa. 

Mistä tunnistat Suomen  
Punaisen Ristin feissarin?
• Tummansinisestä keräysliivistä, jossa on 

Punaisen Ristin logo valkoisella pohjalla.
• Punavalkoisesta kansiosta, jossa on tyhjiä 

kuukausilahjoituslomakkeita.
• Kuvallisesta nimikortista, missä on Po-

liisihallituksen keräyslupa 1.1.2016–
31.12.2020.

Lisätietoja:
F2F-koordinaattori  
Vesa-Matti Salomäki, p. 020 701 2014 
F2F-aluekoordinaattori  
Tuomas Mattila, p. 020 701 2339 
F2F-aluekoordinaattori  
Markus Högmander, p. 020 701 2309

On ollut opettavaista seurata näköalapaikal-
la, mitä rasismiin, vihapuheeseen, syrjin-
tään ja yhdenvertaisuuteen liittyvällä rinta-
malla tapahtui puolen vuosikymmenen ajan. 
Olemme olleet osaltamme kirjoittamassa 
historian kirjoihin lukua ”rasismi Suomessa”.

Olemme myös saaneet aikaiseksi dialogia 
erilaisten ryhmien välille. Se on tärkeää, sil-
lä ilman asiallista ja toista kunnioittavaa 
keskustelukulttuuria ei synny ymmärrystä 
toisiamme kohtaan. 

Rasisminvastainen ja yhdenvertaisuut-
ta edistävä työ jatkuu ja olen teidän kanssa 
yhdessä tekemässä sitä jatkossakin. 

Janette Grönfors, p.  020 701 2156
Ei rasismille! -hankkeen luotsaaja  
ja rasisminvastaisen työn asiantuntija. 

Laura Kotila
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KOULUTTAJAKOULUTUKSET JA PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ -HANKE

Pärjätään yhdessä -hanke aktivoi ihmisiä 
oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turval-
lisuuden vahvistamiseen sekä vapaaehtois-
toimintaan. Paikallisissa yhteisöissä on suuri 
määrä erilaisia yhdistyksiä, seuroja ja järjes-
töjä, jotka eivät kuulu Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun (Vapepa) verkostoon. Näitä ovat 
esimerkiksi asukasyhdistykset, Lionsklubit ja 
urheiluseurat.

Osasto ja kunta voivat yhdessä järjestää val-
miuteen ja varautumiseen liittyvän tapaa-
misen, missä mietitään paikallisia haasteita 
ja keinoja niihin vastaamiseen. Projektimme 
työntekijät neuvovat mielellään, kuinka eri 
tahot voivat kokoontua, yhdistää voimansa 
ja parantaa yhteisönsä turvallisuutta. 
Syksyn aikana kierrämme Suomea ja opas-
tamme järjestöverkoston kokoamisessa. 
Olemme esimerkiksi Kuntamarkkinoilla Hel-
singissä 12. –13.9, SPR:n järjestöpäivillä 
3.10, Ms Sostella 9.–10.10. ja Auttajat ula-
palla -risteilyllä 9.–11.11. Tammikuussa 2019 
järjestämme päättäjäisseminaarin Helsingis-
sä.
 

Youtube: Pärjätään yhdessä
Facebook: Hyvinvointiajaturvallisuutta
Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Janne Leskinen,  
p. 020 701 2139 (keskustoimisto)
Projektisuunnittelija Mia Vettenranta,  
p. 020 701 2824 (Satakunnan piiri)
Järjestökoordinaattori Veli-Matti Ahtiainen, 
p. 0400 398 217 (Lapin piiri)

Näin yhdistät voimavarat paikkakunnallasi

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 2.–4.11. Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa 2.–4.11. Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus 7.–8.9. Helsinki

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen 
Risti”

Syksy 2018 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 3.-4.11. Helsinki

Sisältöosat
• Henkinen tuki / Psykiskt stöd
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö / Organisation
• Monikulttuurisuus /Mångkultur
• Sosiaalipalvelu / Socialtjänst
• Nuoriso / Ungdom
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 14.-15.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2018
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.



34

TAPAHTUMAKALENTERI

Tapahtumakalenteri
Elokuu 
21.8. Merellinen suro, osa 3a
23.8. Merellinen suro, osa 3b
24.-25.8. Nuku rauhassa -kokonaisturval-
 lisuustapahtuma, Varvintori Turku 
28.8. Monikulttuurisuusinfo, Ruissalon 
 osasto
 
Syyskuu 
3.9. Merellinen suro, osa 1b
4.9. Ystäväkurssi
7.-8.9. Mielenterveyden ensiapu 2 (täynnä)
8.9. Maailman ensiapupäivä
10.9. Merellinen suro, osa 4
11.9. Ystäväkurssi, Marttilan osasto
11.9. Vapepa-maakuntatyöryhmä
11.-18.9. Henkisen tuen peruskurssi
13.9.-11.10. POP UP -kahvilat Turvallisesti 
 kotona -teemalla
15.9. Kouluvierailijakoulutus
15.9.  Ansiomerkkien haku päättyy
17.9. Valmiuskouluttajailta
17.9. Ystäväkurssi, Turun osasto
20.-22.9. Nälkäpäivä
24.9. Arjen apu -koulutus
27.9. Piirin hallitus
28.-29.9. Ensihuollon jatkokurssi
 
Lokakuu 
5.10. Ingrid, merellinen suuronnettomuus-
 harjoitus, Parainen
6.10. Samassa veneessä -koulutusristeily
10.10. Ystäväkurssi
10.-23.10 Ystävätoimijoiden voimavaraillat
13.10. Terveyden edistämisen koulutus- ja
  kehittämispäivä, Turku
13.10. Ryhmänojaajakoulutus
13.10. Ystävävälityskoulutus
16.10. Vapepa-maakuntatoimikunta
20.10. Ensihuollon peruskurssi
25.10. Ystäväkurssi, Turun osasto

26.10. Järjestötiedotteen 4/2018 materiaali 
 piiritoimistoon
31.10. Ansiomitalien haku päättyy
 
Marraskuu 
vko 45  Järjestötiedote 4/2017 ilmestyy
(2.-4.11. Esiapuryhmien kouluttajien ja 
 ensivastekouluttajien sisältöosa)
(3.-4.11. Kouluttajakoulutus: välineosa)
(7.11.  Starttivoimaa-hankkeen valtakun
 nallinen päätösseminaari)
(9.-11.11. Valtakunnallinen "Auttajat 
 ulapalla" - avainvapaaehtoisten 
 koulutusristeily)
10.11. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus,
  öljyntorjunta
13.11. Ystäväkurssi
15.11. Piirin hallitus
19.11. Ystäväkurssi, Turun osasto
(23.-24.11. Öljyntorjunta -hankkeen 
 loppuseminaari)
24.-25.11. Humanitaarisen oikeuden 
 peruskurssi
(24.-25.11. Kouluttajakoulutus, sisältöosat:
 henkinen tuki, IHL, järjestö, 
 monikulttuurisuus, sosiaalipalvelu, 
 nuoriso, päihdetyö, 
 eläkevalmentajat)
26.11. Vapepa-maakuntatyöryhmä
 
Joulukuu 
(1.12. Maailman AIDS-päivä)
14.12. Glögit
 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnal-
linen, järjestelyvastuu keskustoimisto tai 
muu piiri) 

Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät 
koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 

Uudentyyppinen ja raikas kouluvierailijakoulutus järjestetään 15.9. nyt toista kertaa!  
Koulu- ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori Virve Turunen keskustoimistolta tulee 
pitämään koulutuksen, jossa saat tiedot, taidot ja rohkeutta kouluyhteistyön virittelyyn 
osastossasi. Olitpa osastosi nuori tai vanha jäsen, tähän kannattaa lähteä mukaan. 

Seuraa netissä piirin tapahtumakalenteria sekä Instassa @sprvsnuoret lisätietoja varten. 
Ilmoittautuminen avautuu pian! Koulutus järjestetään Turussa

Kouluvierailijakoulutus 15.9. Turussa 
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 3/2018

Palvelupiste: Kristiinankatu 10, 20100 Turku - 
SULJETTUNA 1.9. ALKAEN VUODEN LOPPUUN.
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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

Toimittajat piiritoimistossa
Hongisto Tuija
Lehtimäki Sirpa
Parhiala Sara 
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 / 2018 ilmestyy viikolla 45.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 26.10.2018.

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 
Keskinen Miska                                  040 546 6440 
projektikoordinaattori
Lehtimäki Sirpa         020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö
Nyholm Jaana            020 701 2413 / 040 143 6766
taloussihteeri                                     
Paasonen Jaana         020 701 2423 / 043 824 1030
aluetyöntekijä 
Parhiala Sara              020 701 2408 / 040 7313595
nuorisotoiminnan suunnittelija
Pensikkala Pauliina    020 701 2419 / 0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Rantanen Rosa                                   040 517 3882 
vapaaehtoistoiminnan kordinaattori
Rautanen Minna 020 701 2404 / 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto
Rintasaari Sirpa         020 701 2411 / 0400 658 570
talous- ja hallintopäällikkö
Rosenqvist Miia            020 701 2431 / 0405323808
pluspistevastaava
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä 
Vienanlinna Tiina       020 701 2428 / 0400 659 613
varainhankintapäällikkö
Virtanen Tommi           0207 01 2405 / 0400 127152
valmiuspäällikkö

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.fo                  02 276 4111
Sikiö Jaana      0400  907 964
vastaanottokeskuksen johtaja 

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

ENSIAPUKOULUTUS
www.ensiapukoulutus.fi                     020 701 2376
Riikonen Petri      020 701 2414 / 040 731 3575
kurssisihteeri
Lehtonen Kati 020 701 2415 / 0400 486 337
ensiapukouluttaja
Männistö Matti 020 701 2417 / 043 820 0646
ensiapukouluttaja

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

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

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

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon.
Tiedote on luettavissa myös piirin nettisivuilta.
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* Valtakunnalliset ensiavun SM-kilpailut ja Ensiapuseikkailu kokosivat yli 400 Punaisen Ristin ihmistä Turkuun.
* SPR Varsinais-Suomen piirin nuoret tutustuivat Tanskan Punaiseen Ristiin elokuussa.
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