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Piiritoimiston väki kokoontui maanan-
taina 19.8.2019 yhteiseen kehittä-
mispäivään, jossa aiheina olivat mm. 
viestintä, järjestöjohtaminen ja si-
dosryhmäyhteistyö sekä vuonna 2020 
Vaasassa pidettävä yleiskokous.
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Sukelletaan rohkeasti some-maailmaan 

PÄÄKIRJOITUS 22.8.2019

Turun Sanomat pyysi minulta jokunen aika 
sitten kakkossivulleen aliokirjoitusta ”josta-
kin hyvästä aiheesta”. Minähän sen tietysti 
kirjoitin. Tuon 5500 merkin pituisen asiajutun 
kirjoittaminen ei ollut läpihuutojuttu. Kirjoi-
tin, korjasin, hioin ja hinkkasin sen lähetys-
kuntoon. 

Toimistossa kahvipöydässä kysyin, moni-
ko porukasta oli lukenut tai silmäillyt sen aa-
mun Turun Sanomien aliokirjoituksen jostain 
koulutukseen liittyvästä aiheesta. Kukaan ei 
ollut lukenut, useimmille ei Turun Sanomat 
edes tule. Jäin miettimään olikohan tuo kir-
joituksen ”hinkkaaminen” sittenkään oikea-
ta ajankäyttöä. Mitäpä, jos tuon saman ajan 
olisi käyttänyt viestintään some-kanavien 
kautta. 

Trump twiittaa, Rinne twiittaa ja perheen 
kesken asiat kulkee Whatsappin kautta. Las-
tenlapset katsovat rouheita Youtube videoita. 
Joulun jälkeen ei ole tarvinnut avata kirje-
kuoria (…ehkäpä jokunen lasku sentään  ). 
Sähköposti tulee henkilökohtaiseen osoittee-
seen max. 2x kuussa. Nyt kuuluu tykätä ja 
jakaa. Niin nuorempi polvi toimii.

Meillä SPR:n Varsinais-Suomen piiritoimis-
tossa on muutamia, jotka ovat omaksuneet 
uuden tavata seurata uutis- ja tapahtuma-
virtaa ja viestiä sopivia kanavia pitkin. Myös 
joissakin piirin osastoissa tämä osataan.

Piirin järjestötoimikunta on lähtenyt ponte-
vasti uudistamaan tapaamme viestiä. Käyn-
nistimme elokuun alussa projektin, jossa 
piiritoimiston viestinnän toimintatapaa uudis-
tetaan. Otamme some-kanavat entistä aktii-
visemmin käyttöömme. Tarjoamme tukea ja 
koulutusta myös halukkaille osastoille vies-
tinnän nykyaikaistamiseksi.
 
Rohkea heittäytyminen mukaan somen 
käyttöön tekee toimintamme näkyväksi ja 
saamme uusia ihmisiä mukaan iloiseen aut-
tajaporukkaamme.

   

Pauli Heikkinen

Kuvakaappaus piirin instagram-tilin 
julkaisusta. Videolla toiminnanjohta-
ja kertoi Vain ihmisiä -kampanjasta.
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Nälkäpäivän osastokyselyn mukaan  
62 prosentilla osastoista on keräystiimi, 
jossa jokaisella on vastuualueensa. Toi-
saalta 45 prosenttia vastaajista oli sitä 
mieltä, että keräysjohtaja hoitaa Nälkä-
päivän pitkälti yksin. Kysymykseen ”Mi-
ten työnjakoa voisi osastossanne paran-
taa?” vastattiin muun muassa näin: 

”Keräystiimissä on nyt kolme aktiivista jä-
sentä. Viidelle aktiivijäsenelle riittäisi sopi-
vasti tehtäviä.”

”Kouluja ja yrityksiä tulee haastaa enem-
män yhteistyöhön. Tähän työhön tarvitaan 
vapaaehtoisresursseja enemmän.”

”Keräysjohtaja voisi käyttää meitä mui-
ta vielä enemmän. Tekee paljon itse meitä 
säästääkseen.”

Osaston kannattaakin huolehtia siitä, että 
keräysporukassa on riittävästi sitoutunei-

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivä on koko osaston juttu 
ta vapaaehtoisia. Keräysjohtajan kannattaa 
pyytää rohkeasti apua ja jakaa vastuuta ta-
sapuolisesti.  Tehdään Nälkäpäivä yhdessä, 
täysillä ja ilon kautta! 

Näin kaikki vapaaehtoiset 
innostetaan mukaan
Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoiset poh-
tivat keväällä sitä, miten osaston vapaaeh-
toiset saadaan innostumaan Nälkäpäivästä 
ja miten saadaan mukaan myös uusia toi-
mijoita. 

Pohdinnasta syntyi selkeä tehtävälista:
1. Osaston hallituksessa sovitaan yhdessä, 

mitä tehdään
2. Huomioidaan myös uudet ideat
3. Varmistetaan, että jokaisen työmäärä 

on kohtuullinen
4. Otetaan käyttöön palautteen ja 

kiittämisen kulttuuri
5. Hallitus pohtii iloisia ja toimivia 

kiittämisen muotoja.

H
eli N

uutinen

Kaikki tuntevat Nälkäpäivän – otetaan siitä kaikki irti 

Nälkäpäivä on Suomen tunnetuin keräys. Si-
tä kannattaa hyödyntää myös kotimaan toi-
mintamme tunnetuksi tekemiseen. Voisiko 
vaikkapa ensiapuryhmä järjestää Nälkäpäi-
vänä ensiapunäytöksen, terveyspisteen väki 
tarjota verenpaineen mittausta tai tuolijump-
paporukka mennä torille jumppaamaan lip-
paat kädessä? 

Avun tarve esiin ämpäritempauksen avulla
Joka tunti 50 lasta maailmassa kuolee puh-
taan veden puutteen vuoksi. Tänä Näl-

Kuopion osaston terveyspisteen väki organisoi viime 
Nälkäpäivänä nallesairaalan. 

käpäivänä tuomme avun tarpeen esille 
rakentamalla näkyvälle paikalle installaatio 
50 kannellisesta punaisesta ämpäristä.
Ämpärit voi pinota korkeaksi seinäksi tai le-
vittää yksittäin ristin muotoon tasaiselle 
alustalle tai vaikkapa portaisiin. Tempauk-
seen kuuluu myös juliste, jossa kerrotaan 
installaation idea. 

Muistattehan ottaa ämpäritempauksesta ku-
via ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa 
hashtagilla #nälkäpäivä.

Nälkäpäivän jälkeen ämpärit varastoidaan 
kuukaudeksi ja jaetaan paikkakuntalaisil-
le Pisara 2019 -valmiusharjoituksen yhtey-
dessä lokakuussa. Näin ämpärit pääsevät 
vahvistamaan suomalaisten varautumista 
vesikriiseihin. 

Tokmanni on lahjoittanut sadalle ensimmäi-
selle tilauksen tehneelle osastolle 50 ämpä-
riä, jotka on varustettu Nälkäpäivä-logolla 
ja puhtaan veden säilytysohjeilla.
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Ira Kantelinen

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Perehdytetään kerääjät hyvin 

Lipaskerääjien kokemukset  
pääosin myönteisiä
Kerääjäkyselyyn vastanneista 67 prosenttia 
kertoo, ettei ole saanut lipaskerääjänä lain-
kaan kielteistä palautetta. Vajaa kolmannes 
kertoo saaneensa sitä melko vähän ja 1,5 
prosenttia melko paljon.
 
Ohjeemme on, että niin sanottujen han-
kalien tapausten kanssa ei kannata jäädä 
väittelemään, vaan pyrkiä kohteliaasti lo-
pettamaan tilanne lyhyeen. On myös tär-
keää pyytää kerääjältä palaute keräämisen 
jälkeen ja antaa hänelle tilaisuus purkaa 
mahdollinen ikävä tilanne. 

Muutamista hankalista kohtaamisista huo-
limatta 98 prosenttia vastaajista koki li-
paskeräämisen mukavaksi ja peräti 99 
prosenttia olisi valmis tulemaan uudestaan 
kerääjiksi. 

Nälkäpäivä tarjoaa tilaisuuksia kertoa 
lahjoittajille Punaisen Ristin työstä. 
Kerääjän ei tarvitse olla kaikkien alo-
jen asiantuntija, mutta seuraava lause 
olisi hyvä hallita:

”Nälkäpäivänä kerätään varoja Punaisen 
Ristin katastrofirahastoon. Varoilla autetaan 
muun muassa tulipalojen uhreja kotimaassa 
ja luonnonkatastrofien tai konfliktien uhreja 
maailmalla. Vähintään 80 prosenttia lahjoi-
tuksesta käytetään avustustoimintaan.”

Kerääjän on hyvä tietää vähän siitäkin, mi-
tä Punainen Risti omalla paikkakunnalla te-
kee ja miten toimintaan voi päästä mukaan. 
Hankalampia kysymyksiä esittävät voi ohja-
ta Punaisen Ristin viestinnän puoleen, joko 
sähköpostitse info@punainenristi.fi tai sosi-
aalisen median kanavien kautta. 

RedNetistä löytyy myös ydinviestimme il-
mastonmuutoksesta ja kotimaan avusta. Ak-
tiivivapaaehtoisten on hyvä perehtyä niihin. 

Jos sinulle tulee mieleen usein kysytty-
jä kysymyksiä, joihin haluaisit voida ke-
räyksen yhteydessä vastata, laita viestiä 
osoitteeseen keraykset@punainenristi.fi. 
Kokoamme tarvittaessa RedNetiin laajem-
man kysymys-vastaus -patteriston aktiivi-
vapaaehtoisille.

Kerääjien ohjeistamiseksi löydät RedNetistä lyhyen videon, sarjakuvan sekä tulostettavan A4-ohjeen.

Edellisessä Tässä ja Nytissä kerroimme 
uusien maksutapojen käyttöönotosta.  
Kokeilkaa rohkeasti osastossanne ainakin 
mobiililahjoittamista MobilePay:n avul-
la. Kiinteissä keräyspisteissä ja myyntita-
pahtumissa kannattaa harkita lähimaksun 
mahdollistavaa iZettle-laitetta.
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NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivänä on tärkeää, että kampan-
ja näkyy tiedotusvälineissä, sosiaalisessa 
mediassa ja katukuvassa joka paikka- 
kunnalla. 
 
Kampanjamme vahvuus on iloinen yhdessä te-
kemisen meininki! Kerrotaan siitä kaikille. 
 
Paikallisuus kiinnostaa tiedotusvälineitä
Paikallinen medianäkyvyys innostaa ihmisiä 
mukaan keräykseen. Samalla voimme kertoa, 
mihin apua tarvitaan. Paikallismediaa kiinnos-
taa valtakunnallisen keräyksen paikallinen puoli 
– ihmiset, tapahtumat ja tempaukset.  

Tunnettujen kerääjien rekrytointiin kannat-
taa panostaa, sillä he ovat yleensä mieleistä si-
sältöä paikallisille tiedotusvälineille. Löytyisikö 
paikkakunnaltanne joku kiinnostava julkisuu-
den henkilö, urheiluseura tai vaikka yritys, joka 
voisi ryhtyä kerääjäksi ja haastaa muutkin mu-
kaan? Myös ensikertalaiset kerääjät ja toisaalta 
vuosikausia mukana olleet vapaaehtoiset ovat 
kiinnostavia haastateltavia.
 
Paikallisen median voi kutsua juttukeikalle Näl-
käpäivä-tapahtumaan ja tekemään juttua 
kiinnostavista kerääjistä.  Sähköposti ja puhe-
linsoitto ovat nopeita ja näppäriä keinoja lähes-
tyä toimituksia.  
 
Ota tavoitteeksi, että paikalliset tiedotusväli-
neet pitäisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kol-

Vinkit Nälkäpäivän viestintään
mesti: kutsu kerääjäksi pari viikkoa ennen 
keräystä, juttu itse keräyksestä ja pian keräyk-
sen jälkeen tieto keräystuloksesta. Tiedottami-
sen avuksi RedNetin Nälkäpäivä-ryhmään tulee 
valmiit tiedotepohjat ja muita ohjeita elokuun 
loppuun mennessä.  
 
Kertokaa Nälkäpäivänä myös  
kotimaan avusta 
Nälkäpäivä on hyvä tilaisuus kertoa, että ka-
tastrofirahaston avulla autetaan myös koti-
maassa. Kertokaa siitä, miten Punainen Risti 
auttaa äkillisten onnettomuuksien uhreja alu-
eellanne – esimerkiksi järjestämällä hätämajoi-
tusta, vaatteita tai henkistä tukea. Annetusta 
avusta voi usein kertoa nostamalla esiin konk-
reettisia lukuja, vaikkapa autettujen perheiden 
tai ihmisten lukumäärän.
 
Some levittää viestimme kaikille
Punaisen Ristin julkaisujen tykkääminen, jaka-
minen ja kommentointi sosiaalisessa mediassa 
lisää niiden näkyvyyttä koko maassa. Julkai-
se omissa ja osaston somekanavissa tunnelmia 
keräykseen valmistautumisesta ja Nälkäpäivän 
tapahtumista. Nälkäpäivästä kannattaa ker-
toa rohkeasti myös esimerkiksi paikallisissa Fa-
cebook-ryhmissä. Kampanjan hashtagit ovat 
#Nälkäpäivä #Hungerdagen #Hungerday.  
 
RedNetistä löytyy elokuun loppuun mennessä 
vinkkejä ja materiaaleja osaston oman viestin-
nän tueksi.

Oma Punaisesta Rististä on osastollesi 
hyötyä Nälkäpäivänä!

• Tehkää Omaan Nälkäpäivä-tapahtumia, 
joissa kutsutte kerääjiä mukaan. Jakakaa ta-
pahtumaa somessa.

• Luokaa Omaan avoin osaston Nälkäpäi-
vä-kerääjien ryhmä ja kannustakaa kerää-
jiä liittymään ryhmään. Ryhmässä pystytte 
kätevästi viestimään kerääjille ennen kerä-
ystä, kertomaan keräystuloksesta, houkut-
telemaan mukaan muuhun toimintaan ja 
tietysti kutsumaan seuraavana vuonna taas 
mukaan keräämään!

• Luokaa osaston keräysvastaaville toi-
mintaryhmä Omaan. Ryhmässä voitte 

käydä keskinäistä keskustelua Nälkäpäi-
västä.

• Varmistakaa ennen Nälkäpäivää, että 
osastonne kaikki tulevat tapahtumat ja 
koulutukset on viety Omaan. Näin uudet 
vapaaehtoiset löytävät mukaan toimintaan!

Oma Punainen Risti on kesän aikana päivit-
tynyt, joten tapahtumahaut toimivat Nälkä-
päivänä entistä paremmin. Olemassa olevia 
keräyspisteitä ja muita tapahtumia voi hakea 
esimerkiksi osaston mukaan. 

Omasta löytyy myös muita hyödyllisiä uusia 
ominaisuuksia, joita loppukeväästä siellä ei vie-
lä ollut – kannattaa käydä tutustumassa!

Oma tehokäyttöön Nälkäpäivänä
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Edellisiltä sivuilta löytyy paljon ideoita ja oh-
jeita Nälkäpäivään liittyen. Lisää materiaalia  
löytyy RedNetin Nälkäpäivä-sivulta: 
rednet.punainenristi.fi => Tieto ja taito => 
Nälkäpäivä.  

Tilaa materiaali ajoissa 

Muistathan tilata Nälkäpäivän kampanjama-
teriaalin viimeistään 8.9.2019. Materiaalit 
tilataan verkkokaupasta osoitteessa punai-
senristinkauppa.fi. Jos osaston verkkokaup-
patunnukset ovat hukassa, otathan yhteyttä 
keskustoimistoon (myynti@punainenristi.fi) 
tai piiriin (sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi) 

Nälkäpäiväleipää piirin kautta 
tänäkin vuonna  

Osastot voivat tilata Leipomo Salosen Ruis-
varras-leipää piirin kautta keräyksen tueksi 
koko Varsinais-Suomen alueella. Nälkäpäivä-
leivän myyntihinta on 2 €/kpl. Tästä hinnas-
ta menee 1,27 € suoraan katastrofirahastoon 
(64 %). Tilauslomake on lähetetty osaston 
keräysjohtajalle, voit myös pyytää lomak-
keen piiristä. Näläpäiväleivän tilaukset kirjal-
lisesti piiriin viimeistään 12.9.2019.

Salosen Ruisvarrasta on tarjolla kaupas-
sa jatkuvasti, mutta Nälkäpäivän hyväksi 
tätä leipää myytäessä osastossa tulee lii-
mata leipäpussiin Punaisen Ristin tarra. Tar-
rat tilataan muun Nälkäpäivä-materiaalin 
yhteydessä, ja se on materiaalitilauksissa ni-
mikkeellä ”Tuotetarra”.

Mikäli osastolla on yhteyksiä paikallisiin lei-
pomoihin, voitte mielellään sopia yhteis-
työstä Nälkäpäiväleivän osalta myös heidän 
kanssaan.  

Nälkäpäivä osastoissa

Nälkäpäivä on tänäkin vuonna kirjattu ta-
pahtumana keskustoimiston toimesta kaik-
kien osastojen RedNet-sivulle. Osaston 
nettipäivittäjä voi myös päivittää tietoja, ja 
tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä myös pii-
riin, mikäli tietoja tarvitsee muokata. 

Toimitattehan tiedot osastonne keräysta-
pahtumista myös piiriin Sirpalle viimeistään 
maanantaina 23.9.2019 (sirpa.lehtimaki@pu-
nainenristi.fi). Tarvittavat tiedot ovat: kerä-
yksen / tapahtuman ajankohta (pvm ja klo), 
paikka sekä yhteyshenkilö. Nämä tiedot koo-
taan yhteen ja toimitetaan Varsinais-Suomen 
alueen tiedotusvälineille juuri ennen Nälkä-
päivä-keräystä.  

OHTO-järjestelmä jälleen käytössä 

Nälkäpäivän aikana käytetään tänäkin vuon-
na OHTO-järjestelmää osastojen keräystie-
tojen keräämisessä, tiedonkeruu tapahtuu 
tekstiviestien välityksellä. Tämä oli käytös-
sä jo viime vuonna, ja osastot ottivat tämän 
haltuun erinomaisesti – siitäkin huolimatta, 
että keskustoimiston ja piirin ohjeistuksessa 
ja viesteissä oli paljon toivomisen varaa. Toi-
vomme, että osaamme toimia tänä vuonna 
paljon paremmin! 

Kiitos Nälkäpäivästä jo etukäteen 
teille jokaiselle!

Nälkäpäivän keräysterveisin,
Sirpa

Varsinaissuomalaisia muistutuksia Nälkäpäivään

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.



8

Lipaskeräys koskettaa
Tiesitkö, että neljä viidestä suoma-
laisesta tuntee Nälkäpäivän? Suoma-
laisten mielestä Nälkäpäivä on myös 
helpoimmin lähestyttävä hyvänteke-
väisyyskampanja.* Neljän Nälkäpäi-
vän kokemuksella uskallan sanoa, että 
tämä tunnettuus ja lähestyttävyys ovat 
lipaskerääjiemme ansiota.

Kun käteistä käytetään vähemmän, lahjoi-
tukset virtaavat katastrofirahastoon mo-
nesta eri lähteestä. Muutos näkyy laskuna 
monien osastojen omissa keräystuloksis-
sa. Onkin tärkeää, että iloitsemme yhdessä 
kampanjan kokonaistuloksesta, joka on yh-
teinen saavutus. 

Kampanjatutkimuksen mukaan lipaskerää-
jät ovat toiseksi huomatuin ”mainosmuoto” 
heti televisiomainonnan jälkeen. Kerrotaan 
se jokaiselle keräämään lähtevälle vapaa-
ehtoiselle, jotta hän varmasti tietää, miten 
tärkeä hänen auttamishetkensä on, vaikka 
lipas ei ehkä tulekaan aivan täyteen kolikoi-
ta ja seteleitä. Jokainen hetki, jonka lipas-
kerääjä viettää ihmisten keskellä punainen 
liivi päällään ja lipas kädessään, muistuttaa 
siitä, että juuri nyt on aika toimia ja lahjoit-
taa. Lahjoitus tulee vain yhä useammin kä-
teisen sijaan esimerkiksi tekstiviestillä tai 
mobiilimaksuna. 

Ilmastonmuutos näkyy nälkänä
Tänä vuonna Nälkäpäivänä nostamme esiin 
erityisesti sitä, miten ilmastonmuutoksen 

seurauksista kärsivät eniten maailman köy-
himmät ja heikoimmassa asemassa olevat 
ihmiset – he, jotka vaikuttavat ilmaston-
muutoksen syntymiseen kaikkein vähiten. 

Maapallon lämpötilan nousu tarkoittaa toisil-
le äärimmäistä kuivuutta, jonka vuoksi van-
hemmat eivät pysty ruokkimaan lapsiaan. 
Toisille se tarkoittaa entistä voimakkaampaa 
hirmumyrskyä, joka tappaa rakkaita ja tu-
hoaa kodin.

Katastrofirahaston varoilla Punainen Ris-
ti auttaa ihmisiä varautumaan ilmaston-
muutoksen pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja 
äkillisiin katastrofeihin. Nälkäpäivänä me 
voimme yhdessä auttaa heitä, jotka joutu-
vat kantamaan raskaimmat seuraukset il-
maston lämpenemisestä.

Kiitos, että sinä välität  
ja olet mukana!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 581 0346, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: SPR Varsinais-Suomen piiri Taitto: Sirpa Lehtimäki, 040 5421 421, 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

*Tiedot nälkäpäivän tunnettuudesta perustuvat Taloustutkimuksen Hyväntekeväisyys 2018-tutkimukseen.
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Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan  
koordinaattori

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Pauliina Pensikkala on opintovapaalla
16.9.2019-15.3.2020. Häntä sijaistaa 
Kaisa Rajalaakso.  

Uusi kasvo piiritoimistossa
Kaisa Rajalaakso
Hei kaikki! Olen Kaisa Rajalaakso ja olen 
toiminut SPR:n vapaaehtoisena reilut 
viisi vuotta enimmäkseen monikulttuu-
risen toiminnan parissa. Myös kokemus-
ta nuorten turvatalon ja SPR Ruissalon 
osaston hallitustyöskentelyn puolelta 
löytyy. 

Ennen SPR-maailmaan astumista olen 
toiminut muutamissa muissa järjestöis-
sä vapaaehtoisena, mm. tapahtuma-
koordinaattorina. 

Työmaailmassa kokemusta on karttunut 
lähinnä erilaisten innovaatioiden suun-
nittelun ja esimiestyöskentelyn saralla. 
Myös kaikki käsillä tekeminen on ai-
na ollut sydäntäni lähellä. Harrastuksiini 
kuuluu jooga. 

On hienoa päästä edistämään SPR:n 
työtä myös piirin puolella. 
Ollaanhan yhteydessä!

Terveisin, Kaisa 

kaisa.rajalaakso@redcross.fi
p. 0400 541 033 (16.9. alkaen)

Monikulttuurisuustoiminnan info
12.9.2019 Turussa
Puolentoista tunnin mittaisessa infossa saat 
perustietoa SPR:n vapaaehtoistoiminnasta 
ja erityisesti sen monikulttuurisista mahdol-
lisuuksista. Kurssilla tutustutaan kotout-
tamista tukevan vapaaehtoistoiminnan eri 
muotoihin, mm. läksykerhotoimintaan, vas-
taanottokeskusvapaaehtoisena toimimiseen 
ja ystävätoimintaan.  
 
Info järjestetään piirin koulutustilassa (Yli-
opistonkatu 24 A, 6 krs., Turku) torstaina 
12.9.2019 klo 17-18.30. 

Ilmoittaudu viimeistään 5.9.  www.lyyti.in/
monikulttuurisuusinfo_syyskuu2019

Lisätiedot: Pauliina Pensikkala, p. 0400 541 
033 pauliina.pensikkala@redcross.fi (15.9. 
asti) / Kaisa Rajalaakso, p. 0400 541 033, 
kaisa.rajalaakso@redcross.fi (16.9. alkaen)

Tervetuloa!

Kotoutumisen tukena -koulutus
24.9.2019 Turussa
Kotoutumisen tukena -koulutus valmistaa 
vapaaehtoisia SPR:n monikulttuuriseen va-
paaehtoistoimintaan. Koulutus myös syven-
tää ystäväkurssilla saatuja oppeja, erityisesti 
jos olet kiinnostunut toimimaan maahan 
muuttaneen ystävänä. 
 
Kurssilla tutustutaan seuraaviin teemoihin: 
• pakolaisuus
• kotoutumisen prosessit
• rasismi
• vapaaehtoisena Punaisen Ristin kotoutu-
mista tukevassa toiminnassa 

Koulutus järjestetään piirin koulutustilassa 
(Yliopistonkatu 24 a, 6 krs, Turku) tiistaina 
24.9.2019 klo 17-20. 
Ilmoittaudu viimeistään 19.9. osoitteessa 
www.lyyti.in/kotoutumisentukena_09_2019 

Lisätiedot: Pauliina Pensikkala, p. 0400 541 
033 pauliina.pensikkala@redcross.fi (15.9. 
asti) / Kaisa Rajalaakso, p. 0400 541 033, 
kaisa.rajalaakso@redcross.fi (16.9. alkaen)
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Henkisen tuen peruskurssi  
Laitilassa 
Lauantaina 28.9.2019 klo 9-17

Koulutuspaikka varmistuu lähempä-
nä ajankohtaa. Kurssi on avoin kaikil-
le, jotka ovat kiinnostuneet henkisestä 
ensiavusta.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia 
asioita:
- mitä henkinen ensiapu on
- miksi tukea tarjotaan
- kuka voi tarjota henkistä ensiapua
- ketkä apua tarvitsevat
- psykososiaalisen tuen palvelujärjes-
telmä
- auttajan itsehoito

Kurssin hinta on 40 €, Punaisen Ristin 
jäsenille 20 €.

Ilmoittaudu viimeistään 23.9.2019:  
www.lyyti.in/henkinentukilaitila2809 

Henkisen tuen jatkokurssi  
Loimaalla 
Lauantaina 7.9.2019 klo 9-17

Koulutuspaikka on Loimaan paloase-
ma, os. Lamminkatu 48, Loimaa.

Koulutuksen päätyttyä osallistujilla on 
valmiuksia:
- Auttaa ihmisiä, jotka ovat kohdan-
neet äkillisen kriisitilanteen.
- Ymmärtää suruprosessin kulkua ja 
auttaa kohtaamaan surevia.
- Tietää auttajan stressireaktioista ja 
tunnistaa, millaisia valmiuksia auttaja-
na toimiminen vaatii.

Kurssin hinta on 40 €, Punaisen Ristin 
jäsenille hinta on 20 €.

Ilmoittaudu viimeistään 2.9.2019  
www.lyyti.in/htjatkokurssiloimaa0709 

Mielenterveys on osa kokonaisterveyttäm-
me, josta kannattaa pitää huolta. Hyvä mie-
lenterveys lisää hyvinvointiamme ja auttaa 
meitä selviytymään elämän mukanaan tuo-
mista haasteista.

Tervetuloa osallistumaan 
Haavoittuva mieli - tunnista ja tue
Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutukseen

28.9. ja 5.10.2019, 
molempina päivinä klo 9-16

Koulutus pidetään SPR Varsinais-Suomen pii-
rin Koulutuskakkosessa, os. Yliopistonkatu 
24 A, 2. krs, Turku. 

Koulutuksen hinta on 30 €, se sisältää ope-
tuksen, kirjan ja kahvitarjoilun molempina 
päivinä. Ruokailu omakustanteisesti.

Ilmoittaudu viimeistään 15.9. osoitteessa:
www.lyyti.in/MT_EA2 

Koulutuksen sisältö: 
- Masennus
- Ahdistuneisuus
- Psykoosisairaudet
- Päihdehäiriöt
- Mielenterveyden kriisit 

Kurssin pituus on 14 tuntia. Osallistuminen 
molempiin päiviin on välttämätöntä.

Ohjaajana on Tuula Muurinen,  
tuula.muurinen@sprturku.fi 

Tervetuloa oppimaan mileenterveydestä 
ja ensiavusta.

www.mielenterveysseura.fi/mtea

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Ystäväkurssit Turussa 
syksyllä 2019
Onko sinulla hetki aikaa? Lähde mukaan Pu-
naisen Ristin Ystävätoimintaan!

Tule ystäväkurssille, siellä saat perustiedot 
Punaisesta Rististä ja vapaaehtoisesta ystä-
vätoiminnasta.

Ystäväkurssi on yhden illan (3 h) mittainen 
perehdytys toiminnan perusasioihin. Kurssin 
jälkeen voit päättää haluatko lähteä mukaan 
toimintaan ja mikä ystävätoiminnan muoto 
on sinulle sopivin.

Syksyllä ystäväkursseja järjestetään 
Turussa seuraavan aikataulun mukaan: 

ke 11.09.2019 klo 17-20.00   
Ilmoittautumiset sähköisesti osoitteessa:
www.lyyti.in/ystavaturku09
 
ti  8.10.2019 klo 13-16.00   
Ilmoittautumiset:www.lyyti.in/ystavaturku10
 
ma 11.11.2019 klo 17-20.00  
Ilmoittautumiset: www.lyyti.in/ystavaturku11
 
ke 4.12.2019 klo 13-16.00  
Ilmoittautumiset: www.lyyti.in/ystavaturku12

Koulutuspaikka on kaikkina iltoina Punaisen 
Ristin piiritoimisto, os. Yliopistonkatu 24 A, 
6 krs, Turku.

Ystäväkurssi
* Raisio 16.9.2019 
* Koski 17.9.2019 
Punaisen Ristin ystävätoiminnan 
kautta voi toimia ystävänä toisen ih-
misen läsnäoloa kaipaavalle. Sinun ei 
tarvitse tehdä muuta, kuin antaa ai-
kaasi. Ystävätoiminnan myötä voi 
syntyä siteitä yli ikä– ja kulttuurira-
jojen. Yhteinen ajanvietto rikastuttaa 
myös vapaaehtoisen ystävän elämää.
 
Kurssi sisältää tietoa Punaisen Ris-
tin ystävätoiminnasta, itsetunte-
muksesta, vuorovaikutuksesta ja 
kohtaamisesta sekä vapaaehtoisena 
jaksamisesta. Kurssi antaa eväitä va-
paaehtoisena ystävänä toimimiseen, 
herättää ajatuksia ja innostaa mu-
kaan monimuotoiseen ystävätoimin-
taan. 

Ilmoittaudu mukaan

Raisiossa kurssi pidetään 16.9.2019 
klo 17–20 Raision osaston toimitilas-
sa Raisiontie 11, Raisio. Ilmoittaudu 
13.9. mennessä  
www.lyyti.in/YstavakurssiRaisio  
tai raisio@punainenristi.fi  / 
Jaana Hurula 040 7260996

Koskella kurssi pidetään 17.9.2019 
klo 17-20 Kosken Osuuspankin ko-
koustilassa, Hämeentie 14, Koski. Il-
moittaudu 14.9. mennessä 
www.lyyti.in/YstavakurssiKoski 
tai eerika.tausa@gmail.com / 
040 7756937

Sydämellisesti tervetuloa! 

Joonas B
randt

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Punainen Risti 
aallonharjalla 
12.10.2019

Piirin järjestää perinteisen va-
paaehtoisristeilyn lokakuussa 
teemalla ”Punainen Risti aallon-
harjalla”. 

Risteilyn ohjelmassa on mm:  
• Minustako Punaisen Ristin vapaaeh-
toinen? Positiivisella vaikuttamistyöl-
lä uusia toimijoita. / järjestöjohtaja 
Marja Lehtimäki, SPR keskustoimisto
• Onnistuneen vapaaehtoistoiminnan 
johtaminen. Hyvinvoivat vapaaehtoi-
set vievät Punaista Ristiä eteenpäin. / 
Punaisen Ristin vapaaehtoinen 
Mikko Sipilä
• Aivot - korvaamaton kovalevy. / 
Aivoliitto
• Päästä varpaisiin. / Sirpa Rönkkö-
nen, Elina Jalonen
• ”Kysy puheenjohtajalta”
• Ajankohtaiset asiat
• tarkempi ohjelma löytyy täältä  
https://rednet.punainenristi.fi/
node/55998 
     
Piiri tukee osastojen vapaaehtoisten 
osallistumista risteilylle siten, että ris-
teilyn kustannus on vapaaehtoisille 
á 30 € eli puolet risteilyn hinnasta. 

Hinta sisältää risteilyn, meriaami-
aisen, kokouskahvin ja hedelmät, 
buffetlounaan paluumatkalla sekä 
koulutuspäivän ohjelman. 

Mukaan mahtuu 180 osallistujaa il-
moittautumisjärjestyksessä. 

Sitovat ilmoittautumiset risteilylle 
viimeistään 12.9.2019 osoitteessa:  
www.lyyti.in/SPRaallonharjalla2019 

Mukaan mahtuu vielä 
- lämpimästi tervetuloa! 

Nyt mukaan kouluttautumaan 
apuohjaajaksi iloiseen joukkoon! 

Reddie Kids- apuohjaaja-
koulutus 12-14-vuotiaille
30.8.2019 klo 17-19
Koulutuspaikka on SPR Varsinais-Suomen piiri-
toimisto, os. Yliopistonkatu 24 A, 6krs, Turku

Miksi apuohjaajaksi?

Apuohjaajana toimimisesta saat elämyksiä ja 
yhdessä toimimisen iloa. Apuohjaajana toimi-
essa opit paljon ryhmän toiminnasta ja saat 
tehtävässäsi kokea niin onnistumisen kuin epä-
onnistumisen kokemuksia turvallisessa ympä-
ristössä. Lisäksi opit tulevaisuuden kannalta 
tärkeitä, suunnittelu-, viestintä-, vuorovaiku-
tus- ja arviointitaitoja.

Apuohjaajana toimimisesta saat myös todistuk-
sen, josta on tulevaisuudessa hyötyä esimer-
kiksi kesätöiden hakemisessa.

Sen lisäksi, että saat toiminnasta paljon hy-
vää mieltä ja opit erilaisia tärkeitä asioita, olet 
tärkeä osa Punaisen Ristin auttamisen ketjua, 
jonka avulla tehdään Punaisen Ristin tehokasta 
auttamistyötä niin Suomessa kuin maailmalla.

Ilmoittaudu viimeistään 29.8. linkistä:  
www.lyyti.in/Reddie_Kidsapuohjaajakurs-
si_5135

Lisätietoja: nuorisotoiminnan suunnittelija Elina 
Jalonen / 040 731 3595

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Osastoviestinnällä näkyvyyttä 
vapaaehtoistoiminnalle

Punaisen Ristin viestintä on tuottanut vies-
tintäkoulutuskokonaisuuden osastoviestin-
tään. 

Osastoviestinnän perusteet ja 
osaston näkyvyyden parantami-
nen somen avulla -koulutus 
lauantaina 7.9.2019
Koulutuspäivä järjestetään piirin Koulutus-
kakkosessa (os. Yliopistonkatu 24 A 2. krs, 
Turku) la 7.9.2019 klo 10.00 – 16.00. 

Kouluttajina toimivat viestinnän asiantuntijat 
keskustoimistosta. 

Lue lisää piirin nettisivulta rednet.punainen-
risti.fi/node/55988 ja ilmoittaudu mukaan 
koulutukseen viimeistään 28.8.2019 
www.lyyti.in/Viestinta_Turku2019  

Mukaan mahtuu 16 osallistujaa ilmoittautu-
misjärjestyksessä.

Piiristä tukea osastojen viestintään 

Keskustoimiston tuottama koulutus toimii 
starttina viestinnän kehittämiselle piirin alu-
eella. Syksyn aikana piiri järjestää osastoille 
koulutusta ja tukea viestinnän suunnitteluun 
ja kehittämiseen. Piirissä yhteyshenkilönä 
toimii Anna Tenho.

Tavoitteena on yhdessä ideoida osastolle so-
pivia tapoja viestiä osaston toiminnasta, Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisuudesta ja samalla 
kutsua uusia vapaaehtoisia mukaan. Alueel-
lisissa tapaamisissa voimme jakaa kokemuk-
sia ja vinkkejä moninaisista osastoviestinnän 
mahdollisuuksista myös yli osastorajojen. 

Tehdään yhä enemmän näkyväksi osastojen 
monipuolinen ja arvokas toiminta, johon jo-
kainen on tervetullut mukaan!

Oletko jo tutustunut Punaisen Ristin osastoil-
le suunnattuun viestintämateriaaliin? Löy-
dät valmiina olevan materiaalin osoitteesta 
rednet.punainenristi.fi => Tieto ja taito => 
Viestintä. 

Tapaamisiin syksyn aikana! 

Anna
anna.tenho@redcross.fi / 0400 673047

Onko Oma Punainen Risti -tietojärjestelmä 
jo käytössä osastossasi? Joko olet itse kir-
jautunut Omaan? 

Jos et, niin nyt on hyvä aika tehdä oma pro-
fiili ja tutustua Oman tapahtumiin täällä:  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/# 

Kuka osastossasi toivottaa uudet va-
paaehtoiset tervetulleeksi mukaan? 

On tärkeää ja erittäin toivottavaa, että 
Omaan kirjautuneet uudet vapaaehtoiset toi-
votetaan mahdollisimman nopeasti tervetul-
leiksi mukaan toimintaan ottamalla heihin 
yhteyttä ja kertomalla heille osaston toimin-
nasta. 

Oma Punainen Risti –koulutukset syksyllä Turussa

Jos osastossasi ei vielä ole Oma-vastuuhen-
kilöä (digimestaria), niin syksyn koulutulset 
pidetään Turussa seuraavasti:  
- maanantaina 2.9.2019 klo 17-19
- torstaina 3.10.2019 klo 17-19
- tiistaina 19.11.2019 klo 17-19

Ilmoittaudu mukaan:  www.lyyti.in/ 
OmaPunainenRisti_VSsyksy2019

Jos nämä ajankohdat eivät sovi ja haluat-
te Oma-koulutuksen omaan osastoonne, 
otattehan yhteyttä piiriin (sirpa.lehtimaki@
punainenristi.fi tai tuija.hongisto@punainen-
risti.fi ).

Lämpimästi tervetuloa!

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Humanitaarisen oikeuden 
peruskurssi 5.-6.10.2019
Kuka saa käyttää Punaisen Ristin merkkiä? 
Ja missä tilanteissa? Voiko sodissa ja konflik-
teissa sotia millä tahansa aseilla? Minkälai-
nen on siviilien asema, kun rauha järkkyy? 

Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden sopimuksilla py-
ritään rajoittamaan aseellisten selkkausten 
vaikutuksia. Tiedon levittäminen sodan sään-
nöistä on Punaisen Ristin perustehtäviä. 

Seuraava humanitaarisen oikeuden perus-
kurssi järjestetään Turussa piirin Koulutus-
kakkosessa (os. Yliopistonkatu 24 A, 2 krs.) 
5.-6.10.2019. 

Lauantain kurssipäivä alkaa klo 10 ja loppuu 
klo 16.30, sunnuntain kurssipäivä alkaa klo 
10.00 ja loppuu klo 16.00. 

Kurssi on jäsenille maksuton, muille hinta 
on 10 €. Kurssilla voi myös liittyä Punaisen 
Ristin jäseneksi. Kurssimaksuun sisältyvät 
välipalat ja kahvit sekä sähköiset kurssima-
teriaalit. 

llmoittaudu kurssille 30.9. mennessä: 
www.lyyti.in/IHL-peruskurssi_lokakuu2019

Lisätietoja kurssista:  
Humanitaarisen oikeuden kouluttaja  
Hanna Lehto p. 040 1617 293 

Ystävävälitys digiaikaan - 
koulutus ystävävälittäjille 
9.10.2019 Turussa
Tule mukaan kuulemaan, kun Matti 
Hetemäki SPR keskustoimistolta ker-
too ystävävälityksestä ja opastaa di-
giaikaan siirtymisessä.

Koulutus pidetään SPR Varsinais-Suo-
men piirin piiritoimistolla, os. Yliopis-
tonkatu 24 A, 6 krs. keskiviikkona 
9.10.2019 klo 10-15. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 4.10.  
www.lyyti.in/ystavavalitysdigikoulu-
tus19 

Tervetuloa!

Auttajakurssi Suomusjärvellä
12.9.2019
Lämpimästi tervetuloa Punaisen Ristin Autta-
jakurssille.

Kurssi järjestetään 12.9.2019 klo 13-15 seu-
rakuntakeskus Kitulassa, (os. Kitulantie 3, 
Suomusjärvi)

Auttajakurssi kestää noin tunnin. Kurssin ai-
kana käydään läpi ensiavun perusteita har-
joitusten avulla.

Kurssilla käydään läpi seuraavia asioita:
• Hengityksen turvaaminen: hengitysteiden 
avaaminen
ja kylkiasento sekä tukehtumassa olevan en-
siapu
• Verenvuodon tyrehdyttäminen
• Autettavan suojaaminen kylmältä

Kurssi on kaikille avoin ja maksuton. Kurssis-
ta saa osallistumistodistuksen.

Ilmoittautumiset 10.9.2019 mennessä:  
Seija Määttänen p. 044 573 8112

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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PISARA 2019

Koko Suomen Punainen Risti on liik-
keellä lauantaina 26.10., kun valtakun-
nallinen valmiusharjoitus Pisara 2019 
haastaa jokaisen osaston testaamaan 
auttamisvalmiuttaan. Mukaan tarvitaan 
kaikki toimintaryhmät nuorista ystäviin. 

Pisara 2019 on Punaisen Ristin valtakunnalli-
nen valmiusharjoitus, joka järjestetään kerran 
yleiskokouskaudessa. Tällä kertaa teemana on 
vesikriisi.

Valtakunnallisena harjoituspäivänä 26.10. 
osastosi voi 
• järjestää oman harjoituksen
• ottaa osaa alueelliseen harjoitukseen 

yhdessä muiden osastojen kanssa tai 
• olla mukana piirin johtamassa harjoituksessa. 

Keskustoimisto tarjoaa taustaskenaariot 
suunnittelun tueksi ja harjoitusmallit harjoi-
tuksen toteuttamiseen. 
• Taustaskenaariot perustuvat todellisiin 

tapahtuneisiin häiriötilanteisiin ja ne 
luovat harjoitukselle kuvitteellisen 
toimintaympäristön. 

• Harjoitusmallit ovat lyhyitä kuvauksia 
Punaisen Ristin mahdollisista toiminta-
tavoista häiriötilanteen sattuessa. Malli on 
käytännön työkalu harjoituksen vetämiseen. 

Harjoitus osaston tarpeiden mukaan
Osastosi voi hyödyntää skenaarioita ja har-
joitusmalleja joko yksittäin tai yhdistelemäl-
lä. Voitte valita tilannekuvauksen ja yhdistää 
siihen resursseistanne riippuen 1-4 harjoitus-
mallia. Näin yhdistelemällä voitte esimerkiksi 
harjoitella ystävävapaaehtoisten toimintaa ti-
lanteessa, jossa vesijohtovesi on pilaantunut. 

Jokainen harjoitusmalli on mahdollista toteut-
taa kevyesti tai skaalata laajemmaksi. Jos ha-
luatte harjoitukseen lisähaastetta, voitte ottaa 

Pisara 2019 tulee lokakuussa – näin valmistaudut
mukaan muita järjestöjä ja toimijoita (kunnat, 
seurakunnat) tai harjoitella uusien auttamisha-
luisten ihmisten vastaanottamista ja perehdyt-
tämistä.

Opit valmiussuunnitelmaksi
Osaston oman valmiusharjoituksen valmiste-
lu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tärkeintä 
on yhdessä miettiä, miten juuri oma osas-
tonne voisi olla mukana todellisessa vesikrii-
sitilanteessa ja mitä valmiuksia operaatioon 
tarvittaisiin.

Jo ennen harjoitusta on hyvä tarkistaa osaston 
valmiussuunnitelma ja päivittää sitä tarpeen 
mukaan. Kannattaa myös varata aikaa harjoi-
tuksen jälkeen palautteen ja opittujen asioiden 
kokoamiseen. Tukea harjoituksen suunnitteluun 
saa piiristä.

Harjoitusmallit ja taustaskenaariot löyty-
vät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
valmiusharjoitus2019

LK
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Mikä kokonaisvalmius?

Pisara 2019:ssä harjoitellaan Punaisen 
Ristin kokonaisvalmiutta. Se tarkoittaa, 
että onnettomuuksien ja häiriötilantei-
den hallintaan ja niistä toipumiseen käy-
tetään järjestön kaikkia voimavaroja: 
ihmisiä, osaamista, materiaaleja ja eri-
laisia järjestelmiä ja prosesseja.
Osastossa jokainen vapaaehtoinen, yh-
tä hyvin ystävä kuin Nälkäpäivä-kerää-
jäkin, on osa Punaisen Ristin valmiutta. 
Häiriötilanteessa on tärkeää kyetä otta-
maan vastaan myös niitä auttamishalui-
sia ihmisiä, jotka eivät vielä ole mukana 
Punaisen Ristin toiminnassa.

Miksi vesikriisi? 

Valmiusharjoituksen teemana on vesi-
kriisi, sillä puhdas vesi on jokaiselle vält-
tämätöntä. Harjoittelemalla toimintaa 
vesikriisissä harjoittelemme tilannetta, 
jossa suuri määrä ihmisiä tarvitsee apu-
amme nopeasti.
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Valmiusseminaari 
14.9.2019 Turku
Maakunnallinen Valmiusseminaari järjeste-
tään lauantaina 14.9.2019 klo 9.30 -15.00 
Turussa (TYKS T-sairaala, Savitehtaanka-
tu 1, Turku, Lahesmaa-sali, käynti pääoves-
ta 18A). 

Päivän sisältö:
- Varsinais-Suomen riskiarvio ja vapaaeh-
toisten rooli auttamistoiminnassa
- osastojen alueellinen valmiusyhteistyö
- Punaisen Ristin valmiustoiminnan johtami-
nen
- Punaisen Ristin valmiusharjoitus Pisara
- Kobo-tiedonkeruujärjestelmä ja sen hyö-
dyntäminen. 

Tilaisuuteen kutsutaan osastojen puheenjoh-
tajat, varapuheenjohtajat, valmiuden yhte-
yshenkilöt ja kotimaan avun yhteyshenkilöt, 
sekä ensiapu-, ensihuolto- ja henkisen tuen 
ryhmien johtajat sekä muut valmiustoimin-
nasta kiinnostuneet. 

Ilmoittautuminen 3.9.2019 mennessä osoit-
teessa: www.lyyti.in/valmiusseminaari2019  

Lisätietoja: tommi.virtanen@punainenristi.fi

Ensihuollon peruskurssi
9.11.2019
Ensihuollon peruskurssi järjeste-
tään lauantaina 9.11.2019 SPR Turun 
osaston tiloissa (Kauppiaskatu 12, 
Turku). Kurssi on osallistujille mak-
suton.

Ensihuollon peruskurssi on tarkoi-
tettu kaikille kotimaan avustus-
toiminnasta kiinnostuneille SPR:n 
osastolaisille ja muiden Vapepa-jär-
jestöjen hälytysryhmäläisille. 

Kurssin suoritettuasi voit osallistua 
kotimaan apu- ja ensihuoltotoimin-
taan paikkakunnallasi. 

Kurssin järjestää SPR Varsinais-Suo-
men piiri yhteistyössä Vapepan Tu-
run paikallistoimikunnan kanssa.

Ilmoittautuminen 25.10. mennessä: 
www.lyyti.in/ 
Ensihuoltokurssi2019Turku 

Oil Spill
Turun seudulla järjestetään joukkueenjoh-
tajakoulutus osana Oil Spill -hanketta. Kou-
lutus järjestetään loma-marraskuussa, 
ajankohta vahvistuu syyskuun alussa. 

Kurssi tähtää joukkueenjohtajana toimimi-
seen vapaaehtoisryhmien osallistuessa laa-
jaan öljyvahinkojen torjuntatehtävään, 
mutta koulutus on hyödyksi kaikenlaisissa 
isoissa auttamistapahtumissa. 

Koulutus on kaksipäiväinen (lauantai ja sun-
nuntai) siten, että toisena päivänä painotus 
on yleisesti joukkueenjohtamisessa Vapepa-

järjestöverkostossa ja toinen päivä painottuu 
öljyvahinkojen torjuntatyön erityispiirteisiin 
ja niihin liittyviin harjoituksiin. 

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on 
oman järjestönsä ryhmänjohtajakoulutus tai 
vastaavat taidot. 

Lisätietoja: tommi.virtanen@punainenristi.fi 

WWF-Suomi järjestää syksyn aikana 
myös seuraavat kurssit:
- rantaöljyntorjunnan peruskurssi 5.10 
- Öljyntorjunnan ryhmänjohtajakurssi 
4.-5.10. Turussa.

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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Huomiointi on kannustavaa, se antaa lisä-
energiaa ja saa tekemisen tuntumaan en-
tistäkin mukavammalta. Huomioiminen on 
kiitos siitä, mitä on tullut tehtyä ja teemme 
edelleen. Osastossamme iloitaan ja kiitetään 
siitä, että Pyhärannan osasto palkittiin piirin 
vuosikokouksessa Vuoden osastona.

Osastossa aloitettu uusia toimintoja 

Osastossamme aloitettiin uutena toiminta-
na  terveyspiste keväällä. Järjestämme sitä 
Marttojen tilassa, jossa he tarjoavat kävijöil-
le myös kaffet.

Palvelukoti Onnenkarin asukkaiden ulkoilu-
tuksen aloitimme myöskin Marttojen kanssa. 
Ulkoilutusrinkiin ilmoittautui 14 henkeä. Ul-
koilimme heidän kanssaan Pyhärantapäivil-
le kuuntelemaan Mikko Alataloa. Kokemus oli 
liikuttavan ihana meille kaikille. Yhdessä lau-
loimme ”känkkäränkkää”, ”taitaa tulla kesä” 
”ihmisen ikävä toisen luo” ja ” kiva kun on 
mukavaa”.

Olemme ikäihmisten palvelupäivässä oh-
jelmatuokion merkeissä, sekä järjestämme 

syksyllä Vanhusten viikon tapahtuman Van-
husneuvoston kanssa.

Valmiutta, ensiapua ja keräyksiä

Ensiavun merkeissä käymme vuosittain kou-
luilla. Uudenkaupungin osasto on ollut usein 
mukana lasten- ja nuorten ensiapuopetuk-
sessa.  

Olemme mukana alueellisen valmiuden 
suunnittelussa, jossa olemme perustamas-
sa Vakka-Suomen ensiapuryhmää. Tämä on 
merkittävä asia alueellisesti ja varsinkin pie-
nen osaston ensiaputoiminnalle.  

Nälkäpäiväkeräyksen toteutamme partio-
laisten ja osaston aktiivien kanssa, jolloin 
myymme myös leipiä ja munkkeja.

Osaston talous koheni kesällä

Taloutta kohensimme pitämällä kesäkirppa-
ria viikon verran, haravoimme Pyhärannan 
taajamaa Rohdaisissa, myimme leivonnai-
sia, saimme kunnalta avustusta ystävätoi-
mintaan ja saimmepa vielä eräältä jäseneltä 

Vuoden osasto Pyhäranta: Kiva kun on mukavaa!
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hänen 80 v. lahjarahastosta avustusta ikäih-
misten ystävätoimintaan. Taloutemme kohe-
ni kiitettävästi.

Nyt voimme kehittää vanhusten ystävätoi-
mintaa sekä ensiapuvalmiutta. 

Yhteistyössä on voimaa

Koteihimme kertyneet SPR tavarat varas-
toimme Kyläyhdistys Pleissiltä vuokrattuun 
varastoon. Iso helpotus, nyt tavarat ovat lä-
hes yhdessä paikassa. 

Kokoukset ja palaverit pidämme Marttalas-
sa ja kunnanvirastolla. Seurakunnan kanssa 
huolehdimme alttarin kukituksesta ja teks-
tinluvusta vuorollamme. Partiolaiset ovat 
meidän suurin keräysporukka.

Tekeminen on järkevää yhdistämällä eri toi-
mijoiden voimavaroja. Varsinkin pienel-
lä paikkakunnalla se on luontevaa ja se on 
kaikkien etu.

Virkistys- ja ystäväpalvelua ajatellen jär-
jestimme ystäväkurssin, johon osallistui 
muutama jäsen. Tarkoituksena on saada 
ikäihmisten virkistystoimintaan koti- ja muu 
asiointitoiminta alulleen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä voim-
me olla tukemassa oman kunnan hyvinvoin-
tia.

Piiristä saamme hyvää tukea kaikkeen teke-
miseen.

Osastoomme on liittynyt muutama uusi jä-
sen.  Tieto ilahduttaa, jäsenistö on pohja 
sille, että voimme toimia, suunnitella ja to-
teuttaa eri asioita.

Mikko Alatalon laulun sanoin  ”Kiva kun  on 
mukavaa”  

Teksti ja kuvat Armi-Tuulikki Kraappa 

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Salon osasto kutsui keväällä The Boy’s & 
Girls’ Clubs Association of Hong Kongin tu-
tustumaan Suomeen. Yhteensä 30 nuorta 
ja heidän neljä ohjaajaansa saapuivat Suo-
meen heinäkuun puolessa välissä. 

Maailman onnellisin maa?

Nuorilla oli viikko aikaa ottaa selvää, mik-
si Suomen on todettu olevan maailman on-
nellisin maa. Tarkoituksena oli myös tutustua 
suomalaisiin nuoriin. Niinpä Varsinais-Suo-
men SPR:n nuoret tapasivatkin hongkon-
gilaisnuoret eräänä iloisena aurinkoisena 
lauantaina ja osallistuivat yhdessä luon-
tokävelylle. Päivän päätteeksi SPR esitte-
li toimintaansa vieraille ja yhdessä grillattiin 
suomalaiseen tyyliin makkaraa.

Hongkongilaisista Suomessa oli mieleenpai-
nuvinta hidas elämäntyyli. Hongkongissa 
kaikilla on koko ajan valtava kiire, Suo-
messa taas ihmiset kävelevät rauhalliseen 
tahtiin. Hongkongilaiset olivat kuulleet suo-
malaisten pidättyväisyydestä ja tarpeesta 
säilyttää ympärillään suuri oma tila, mutta 
täällä ollessaan he olivat yllättyneitä ihmis-
ten avuliaisuudesta ja myös heidän rauhal-
lisuudestaan ja hiljaisuudestaan. Julkisilla 
paikoilla kukaan ei kiljahdellut tai huudellut 
toisilleen vaan kaikki puhuivat rauhallisella ja 
hiljaisella äänellä.

Nuoret epäilivät, että suurin syy suomalais-
ten onnellisuuteen on heidän hyvinvointijär-
jestelmänsä. Ihmiset maksavat kyllä paljon 
veroja, mutta veroilla luodaan turvaverkko, 
joka vähentää stressiä ja painetta turvautua 
pahan päivän varalle. 

Työpäivätkin suomalaisilla ovat suhteessa 
varsin lyhyet. Hongkongilaiset uskoivatkin, 
että ihmiset ovat onnellisempia, koska heille 
jää aikaa tehdä sellaisia asioita, mitkä tuot-
tavat heille iloa. 

Erityisen ihastuneita he olivat Helsingin uu-
teen kirjastoon, Oodiin, joka tarjosi kansalai-
sille kaikenlaisia palveluja, ilmaiseksi.

Mieleenpainuvinta sauna ja luonto

Monille mieleenpainuvinta oli suomalai-
nen sauna. Annukka piti heille pikakurssin 
suomalaiseen saunakulttuuriin, mutta itse 
saunonta tapahtui hongkongilaisella tyylil-
lä, iloisesti hälisten. Monet kuitenkin uskal-
tautuivat juoksemaan kuumasta saunasta 
kylmään mereen uimaan ja taas saunaan 
lämmittelemään. Myös Ruissalon kaunis 
luonto jäi mieleen.

Luontokävelyllä yhdessä SPR:n nuorten 
kanssa hongkongilaiset tutustuivat suomalai-
seen luontoon. He saivat maistaa mustikoita, 
metsämansikoita ja ketunleipiä. Aktiviteetti-
radalla paistettiin retkikeittimellä popcornia 
ja vuoltiin kiehisiä sekä tutustuttiin jokamie-
hen oikeuksiin. 

Vieraita kaukaa Hong Kongista 

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Luontoretken jälkeen kaikki kokoontuivat 
yhteen Ruissalon uimarannan grillialueel-
le, jossa SPR:n nuoret ensin kertoivat omista 
aktiviteeteistaan. 

Osa hongkongilaisista on mukana Hongkon-
gin Punaisen Ristin toiminnasta ja he olivat 
yllättyneitä, kuinka erilaista toiminta on Suo-
messa ja Hongkongissa. 

Hongkongilaiset antoivat lopuksi meille lah-
jan, heidän itse tekemänsä Punaisen Ristin 
merkin.

Ilta päättyi yhdessä grillaten ja vaihdellen 
kokemuksia. Hongkongilaisilla oli paljon ky-
syttävää suomalaisesta asumisesta, työkult-
tuurista ja seksuaalikasvatuksesta. 

Mikko sai ympärilleen joukon innostuneita 
nuoria, jotka halusivat oppia sellaisia tärkei-
tä lauseita, kuten ”minä rakastan sinua”, ”to-
si hyvä” tai ”olet komea”.

Kaiken kaikkiaan vieraamme pitivät mat-
kaansa onnistuneena ja he sanoivat varmasti 
kaipaavaansa Suomessa vietettyjä hetkiä. 

Kiitos siis kaikille osallistujille, toivottavasti 
tapaamme uudelleen!

Teksti ja kuvat Annukka Kinnari

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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SPR Kalannin osasto järjesti keväällä Ystä-
vänpäivänjuhlan, jonka monipuolisesta oh-
jelmasta löytyi varmasti jokaisella jotakin. 

Mukana olivat seurakunnan päiväkerhon lap-
set lauluin ja leikein, Pajalan lauluryhmä
sekä Laulutrio Farmari Sisters, joka esitti 
nostalgisia kappaleita. Juhlapuheen piti Tuija 
Hongisto SPR Varsinais-Suomen piiristä. 

Punaisen Ristin ystävätoiminnan 60-vuotis-
juhlan kunniaksi Kalannin osaston Ystävät 
kukitettiin. Väliajalla Ystävät tarjoilivat noin 
sadan hengen yleisölle suntio Jani Tannerin 
valmistamat leivoskahvit.
 
Outi Sonkki, teksti ja alla olevat kuvat

Kalannissa Ystävät kukitettiin ystävänpäivänjuhlassa

Punaisen Ristin 
ystävätoiminnan 
vapaaehtoiset 
ovat tuoneet iloa 
monen ihmisen 
arkeen jo 60 vuo-
den ajan. 

Jari Tanner

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Vesisankareita Punkalaitumen 
vastaanottokeskuksessa
Vesisankarit -hanke innostaa kouluikäisiä har-
joittelemaan vesitaitoja niin maalla kuin ve-
dessä. Turvallinen liikkuminen vesillä on tärkeä 
kansalaistaito. Vesisankarit tapahtumia on jär-
jestetty vuodesta 2015 alkaen ympäri Suomen, 
lähinnä uimahalleissa.  

Vesisankarit -hanke halusi kokeilla tapahtu-
man läpivientiä maahanmuuttajien ja turvapai-
kanhakijoiden kanssa. He olivat kuulleet että 
täällä meillä Punkalaitumella on pieni uimahalli 
vastaanottokeskuksen kellarissa. Uimahalli on 
kunnan, joten Punkalaitumen kunnan vapaa-ai-
katoimi lähti mielellään mukaan järjestämään  
tapahtumaa, joka toteutui 26.4.2019.

Silloin vastaanottokeskuksen salissa oli erilaisia 
rastipisteitä: solmujen tekemistä, sanaruudu-
koita, kylkiasentoon laittamista, pelastusliivi-
en pukemista, väsyneen uimarin pelastamista 
jne. Kuivan maan rastien jälkeen oli aika siir-
tyä uimahalliin. Uimahallissa harjoiteltiin pe-
lastusliivien kanssa uimista, kanisterin avulla 
pelastamista ja tehtiin yleisiä veteen totuttau-
tumisharjoituksia.

Tapahtuma oli erittäin onnistunut. Perheet läh-
tivät innokkaasti mukaan, asiakkaat olivat ai-
van innoissaan ja hymyt herkässä. Naisille oli 
oma tunti uimahallissa ja se todettiin hyvin tär-
keäksi. Järjestäjät ja Punkalaitumen kunta oli-
vat myös erittäin tyytyväisiä tapahtumaan ja 
sen onnistumiseen.

Kaisa Hyyti-Suojanen,  
SPR Turun vastaanottokeskus, Punkalaidun

Vesisankarit on Koululiikuntaliiton hanke jossa ovat mukana mm. Sukeltaja-
liitto, Suomen melonta- ja soutuliitto ry, Meripelastusseura, Punainen Risti, 
Suomen Uimaliitto, Suomen Uimaopetus ja hengenpelastusliitto, Reijo Rau-
tauoman säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto. 

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Lastenleiri 11.-13.6.2019 
Rymättylän Kunstenniemessä
Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin las-
tenleirille osallistui tänä vuonna 14 iloista ja 
reipasta leiriläistä. Rymättylän Kunstennie-
men leirikeskus tarjosi hienot puitteet meren 
äärellä. Leirin teemana oli valmius, joka nä-
kyi koko leirin ohjelmistossa. Kolmen päivän 
ohjelmistoon kuului etsintäharjoitus, ensi-
apua, alkusammutusta sekä koirapartio. 

Lapset saivat harjoitella Rymättylän vapaa-
palokunnan johdolla alkusammutusta, joka 
olikin monelle leiriläiselle uusi ja hieman jän-
nittäväkin kokemus. Suoritukset olivat erin-
omaisia ja leiriläiset saivat kiitosta kokeneilta 
VPK:n miehiltä rohkeudesta, uskalluksesta 
sekä hyvästä kuuntelemisesta. 

Metsään jalkauduttiin etsimään koko leirin 
voimin ”kadonnutta perhettä”, joka menes-
tyksekkäästi löydettiinkin. Ensiapupistei-
tä kierrettiin ryhmissä, joissa hoidettiin mm. 
nyrjähtänyttä nilkkaa, käärmeen puremaa 
sekä harjoiteltiin elvyttämistä. 

Pelastuskoirat olivat tietenkin lasten suo-
sikkijuttu. Leiriläiset saivat itse piiloutua 
metsään ja koirat antoivat omat taidonnäyt-
teensä etsiessä lapsia. Koirat eivät tuot-
taneet pettymystä ja saivat kiitokseksi 
leiriläisten loputtomat rapsutukset. 

Leiriin kuului tietenkin myös lettujenpaistoa, 
yhteisleikkejä, upeita esityksiä, unohtamatta 

saunomista ja uimista. Leiriläisille syntyi lei-
rin aikana hieno yhteishenki, joka oli käsin-
kosketeltavissa. 

Iso kiitos kuuluu myös ihanille vapaaehtoisil-
lemme, joita ilman tämäkään leiri ei olisi ol-
lut mahdollinen! 

Teksti ja kuvat Elina Jalonen
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SPR Varsinais-Suomen piirin 
pitkäaikainen nuorisotoiminta 
nuorisotilalla Turussa päättyy 

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri aloitti 
Turun kaupungin kanssa yhteistyössä nuori-
sotoiminnan Nummi-Halisten alueella, Q-
vuoren nuorisotalossa vuonna 1997. Matkan 
varrelle on mahtunut useita, upeita työnteki-
jöitä, harjoittelijoita ja vapaaehtoisia. Nuoret 
ovat kasvaneet ja aikuistuneet, ja uusia nuo-
ria on tullut tilalle. 

Aloitin työt nuoriso-ohjaajana Q-vuoressa 
joulun alla 2015. Tammikuussa 2017 siirryim-
me Halisiin, Huudille. 

Nuorisotoiminta on perustunut Punaisen Ris-
tin periaatteisiin. Lisäksi nuoret ovat pääs-
seet tutuiksi Punaiseen Ristiin ja olemme 
saaneet myös kannustettua heitä osallistu-
maan vapaaehtoistoimintaan. Olemme tuo-
neet Punaisen Ristin vuosittaisia kampanjoita 
vahvasti esille nuorisotilassa ja alueella. 
Nuoremme ovat olleet monessa mukana - 
vaikkapa lipaskerääjinä Nälkäpäivänä tai po-
tilaina EA-pakoteltassa. 

Nuorisotila on ollut auki 3-4 kertaa viikossa 
pääasiallisesti 12-18 vuotiaille nuorille. Olem-
me myös järjestäneet kerran viikossa toi-
mintaa 7-12 vuotiaille, sekä 15-29 vuotiaille. 
Toimintaamme on kuulunut myös tyttötyötä, 
sekä erityisesti olemme panostaneet nuorten 
vaikuttamismahdollisuuksiin. Aluetyössä mo-
net järjestöt ja henkilöt ovat tulleet tutuiksi 
vuosien varrella. 

Kesäkuun lopussa Punaisen Ristin Varsinais-
Suomen piirin pitkäaikainen yhteistyö Turun 
kaupungin kanssa nuorisotoiminnassa Num-
mi-Halisissa päättyi. Nuorisotoiminta kuiten-
kin jatkuu Nummi-Halisissa Turun kaupungin 
omana toimintana. 

Haluankin kiittää kaikkia toiminnassa mu-
kana olleita! On ollut mukavaa tehdä töi-
tä kanssanne ja toivon, että Punaisen Ristin 
hieno työ alueella jatkuu, vaikkakin toisenlai-
sessa muodossa.

Parhain terveisin,
Anu Leppänen
nuoriso-ohjaaja
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Keskiviikko 19.7. 

Varsinais-Suomen piirin nuorten opintomatka 
alkoi aikaisin keskiviikkoaamuna. Matkamme 
määränpäänä oli Punaisen Ristin syntyseutu 
Pohjois-Italiassa. Matkalle lähteneet kahdek-
san nuorta edustivat alueemme eri osasto-
ja ja toimintamuotoja. Ensimmäisen päivän 
käytimmekin tutustumalla toisiimme italia-
laisen ruuan äärellä. Majoituskaupunkimme, 
Desenzano del Garda, oli sympaattinen paik-
ka Gardajärven rannalla.

Matkapäiväkirja nuorten opintomatkalta Italiasta

Torstai 20.7.

Vietimme helteisen torstaipäivän tutustu-
en kansainväliseen Punaisen Ristin museoon 
Castiglione delle Stivieressä. Museossa nä-
kemämme kuvat Punaisen Ristin kansainvä-
lisestä työstä katastrofialueella koskettivat 
kaikkia vapaaehtoisiamme. Tutustuessam-
me museoon pääsimme näkemään ensim-
mäisten joukossa näyttelyn, joka nosti esille 
naisten vaikuttavaa roolia Punaisen Ristin 
historiassa kuluneen 160 vuoden aikana. 

Museon jälkeen ajelimme Solferinoon, jos-
sa kävimme vierailemassa luukirkossa, joka 
konkretisoi Solferinon taistelun kauheu-
den. Jouduttuaan kyseisen taistelun keskelle 
vuonna 1859 Henry Dunant sai idean louk-
kaantuneiden auttamisesta puolueettomasti, 
mikä johti Punaisen Ristin syntyyn. 

Perjantai 21.7.

Juhannusaaton aamunpäivän vietimme pai-
kallisten vapaaehtoisten kanssa. Ilahduimme 
vieraanvaraisuudesta, jolla meidät otettiin 
vastaan. Vapaaehtoiset kertoivat erityises-
ti ambulanssitoiminnastaan, joka on Italiassa 
täysin vapaaehtoisten harteilla. Vapaaehtois-
ten kouluttamiseen panostetaan Italiassa, 
sillä he ovat viranomaisten apuna päivittäin 
ensihoidollisissa tehtävissä. Kuulimme myös 
vanhusten ja nuorten parissa tehtävästä va-
paaehtoistoiminnasta. 
Juhannusta vietimme yhdessä Gardajärvel-
lä ja itsevalmistetulla italialaisella grilli-illalli-
sella. 

Lauantai 22.7.

Lauantain käytimme valmistautumalla il-
lan soihtukulkueeseen Solferinon taistelun 
muistoksi. Kulkue kulki samoilla reiteillä, joil-
la Solferinon taistelussa auttaneet kuljettivat 
loukkaantuneita. Kulkueen alkua odottaes-
sa ja sen aikana tutustuimme vapaaehtoisiin 
ympäri maailmaa.

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Oli mielenkiintoista 
kuulla muiden vapaaeh-
toistarinoita. 

Illan hämärtyessä tu-
hannet soihdut tulivat 
kauniisti näkyviin ka-
peilla kujilla ja peltoja 
halkovilla teillä. Kulku-
eessa oli urheilujuh-
lan tuntua, sillä matkan 
varrella asuvat ihmiset 
kannustivat ja hurrasi-
vat vaeltajille. 

Yli kymmenen kilomet-
rin kävelyn jälkeen pää-
simme perille leiriin, 
jossa väsyneitä vaelta-
jia odotti pizzatarjoilu ja 
monipuolista ohjelmaa. 

Sunnuntai 23.7.

Matkapäivän takaisin Suomeen kulutim-
me muistelemalla reissun kohokohtia. Matka 
valaisi järjestön historiaa sekä sitä, kuinka 
vaikuttavassa ja maailmanlaajuisessa järjes-
tössä me toimimme.  

Matkan jälkeen voimmekin jatkaa vapaaeh-
toistehtävissämme uudella innolla!

Vapaaehtoiset Jenni Airola ja Emilia Väänä-
nen

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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CARITAS-ENSIVASTE

Suomen Punaisen Ristin Caritas-ensivaste 
-toiminta on Suomessa ainutlaatuista kah-
den järjestön yhteistyössä toteutettavaa en-
sivaste-toimintaa. Ensiauttajatoiminnan 
toteuttaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopii-
rin sopimuskumppanina toimiva SPR Varsi-
nais-Suomen piiri ja alustoiminnan Suomen 
Meripelastusseuran paikallisyhdistys, Turun 
Meripelastusyhdistys. 

Toiminta on jatkunut kesästä 1989 alka-
en. Aluksi toimittiin Punaisen Ristin omalla 
M/s Caritas palveluveneellä yhdessä nykyi-
seen Paraisten kaupunkiin kuuluvien Houts-
kärin ja Korppoon kuntien terveyskeskusten 
kanssa. Silloin avustettiin terveydenhoitaja-
vastaanottoa asutuissa saarissa, ylläpidet-
tiin ensiapupisteitä satamissa ja hoidettiin 
pääasiassa kiireetöntä sairaankuljetusta alu-
eella. Päivystysryhmä myös asui päivystys-
viikon ajan aluksessa. 

2010-luvun alussa yli 20 vuotta toiminnassa 
ollut m/s Caritas alkoi olla vanhainaikainen. 
Uusi toimintatapa perustui nopean ensi-
auttajatasoisen avun paikalle tuomiseen ja 
ensihoitotoiminnan nopeaan aloitukseen ta-
pahtumapaikalla eli ensivastetoimintaan. Oli 
siis tarve miettiä toiminnan kehittämistä. 

Samoihin aikoihin oli pohdittu järjestöjen vä-
listä yhteistyötä ja yhä tehokkaampaa vi-
ranomaistoiminnan, niin ensihoidon kuin 
meripelastustoiminnan, tukemista. Tehosta-
mistarpeita toivat myös taloudelliset paineet, 
hälytyksenomaisen toiminnan ja sen myötä 
kiinnostavuuden lisääminen meripelastajille, 
sekä kysymys Punaisen Ristin tarkoituksen-
mukaisuudesta toimia laivanvarustajana.

Caritas-ensivastetoiminta on 
järjestöyhteistyötä

Vuonna 2012 aloitettiin järjestöjen välisen 
yhteistyön kehittäminen ja vapaaehtoisten 
kouluttaminen siten, että 2013 oli yhteisen 
toimintakonseptin, Caritas-ensivastetoimin-
nan, pilotointikesä. 

Yhteistoiminnassa sovittiin, että SPR vastaa 
aluksen ensivastetoiminnassa, siihen liitty-
västä koulutuksesta ja viranomaisyhteis-
työstä sairaanhoitopiirin kanssa. Suomen 
Meripelastusseuran Turun meripelastusyhdis-
tys vastaa meripelastustoiminnasta ja yleen-
sä alustoiminnasta, sekä näihin liittyvästä 
koulutuksesta ja viranomaisyhteistyöstä. 

Toiminta vakiinnutettiin yhteistoimintaso-
pimuksella vuonna 2014 ja vähitellen va-
paaehtoisista toimijoita on kouluttautunut 
kummankin toiminta-alan tehtäviin: pv Ab-
son meripelastajiksi ja Caritas-ensivastetoi-
minnan ensiauttajiksi. 

Yhdessä toteutetun toiminnan tukikohta-
na on välittömän valmiuden aikana toiminut 
alusta asti Pitkäkarin saaritukikohta Pohjois-
Airistolla. 

SPR:n m/s Caritas museoitiin Forum Mari-
num säätiön kokoelmiin vuonna 2017. Vuo-
den 2018 purjehduskauden alussa pv Abso 
vaihtui suurempaan ja merikelpoisempaan 
pv5 (pelastusvene 5) luokan 16,8m/1176 kw, 
sekä nopeaan (yli 30 knt) alukseen aikai-
semman pienemmän aluksen sijaan. 

Caritas-ensivastetoimintaa jo 30 kesää Saaristomerellä 
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Toiminta kesällä 2019 

Jatkuvan varallaolon ajanjaksona (juhannus-
viikosta koulujen alkuun, 2019: 20.6.-11.8.) 
Caritas-ensivasteella on ollut 2010-luvul-
la vuosittain 20-30 ensivastetehtävää ja sa-
manaikaisesti keskimäärin saman verran 
meripelastustehtäviä. Lisäksi alus on viime 
vuosina toiminut ensivastetehtävissä ennen 
jatkuvan varallaolon kautta ja sen jälkeen 
elo-lokakuussa päivystäen satunnaisesti vii-
konloppuisin. 

Päivystystehtävissä alus on ollut liikkeellä 
keskimäärin 5 minuutissa (2019: keskiarvo 
4.05) ja saavuttanut potilaan lähdön jäl-
keen reilussa 30 minuutissa (2019: keskiarvo 
35.40, pisin 1.45). Yhden tehtävän keskimää-
räinen toiminta-aika on ollut 1 h 30 min. 

Abson kannella vasemmalta aluksen pääl-
likkö Markus Takala, Tapio Leinonen, Tom-
mi Niemi (Terramare Oy), Aki Ahonen 
(Terveystalo) ja valmiuspäällikkö Tommi 
Virtanen (SPR Varsinais-Suomen piiri).

Vuonna 2019 jatkuvan varallaolon aikaisia 
terveystoimen tehtäviä oli 39, joista varsinai-
sia ensivastetehtäviä oli 36 (2018: 27). 

Tehtäväkunnat: Parainen (21), Naantali (8), 
Turku (4), Kemiönsaari (3), Kaarina (2) ja 
Taivassalo (1). Tehtäväkiireellisyysluokat: A 
(7), B (12), C (11) ja D (6). Osaan AB-teh-
tävään Caritas-evy peruutettiin (8) matkal-
la tai osallistuttiin yhdessä (8) ensihoito- tai 
lääkäriyksikön kanssa. 

Yhteensä pv Absolla on ollut tällä purjehdus-
kaudella 84 tehtävää, 816 henkilötyötuntia ja 
varallaoloa 1248 h eli noin 6240 h keskimää-
rin viiden henkilön miehistöllä. Yhteensä toi-
mintaan on osallistunut yli 30 vapaaehtoista.

Tommi Virtanen

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

YRITYSYHTEISTYÖ
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KOULUTTAJAESITTELY

Vapaaehtoiskouluttajia Varsinais-Suomessa
- Järjestö- ja nuorisokouluttajat
Onko sinun osastossasi tarve kouluttaa vapaaehtoisia? 
Kuka heitä kouluttaa tällä hetkellä? Ja mistä löytyisi apuvoimia koulutuksiin ja infoihin?

Aloitamme sarjan, jossa eri Tässä ja nyt -tiedotteen numeroissa esittelemme eri toimintalinjojen 
varsinaissuomalaisia kouluttajia. Ensimmäisenä esittelyssä ovat järjestö- ja nuorisokouluttajat.

Järjestö- ja sosiaalipalvelukouluttaja Marianne Holmström

Olen ollut Punaisen Ristin toiminnassa mukana vuodesta 2008. Tällä 
hetkellä, vuonna 2019, olen Turun osaston varapuheenjohtaja sekä ter-
veys- ja hyvinvointitoiminnan puheenjohtaja. Siviilityötäni teen radio-
toimittajana Suomen suurimmassa radiotalossa, Bauer Media Oy:ssä.
 
Kouluttajana olen energinen ja rennon asiallinen. Koulutuksissani on 
iloinen tunnelma ja yritän saada kaikki tuntemaan olonsa tervetulleek-
si Punaisen Ristin toimintaan."

Olen järjestökouluttaja sekä ystävätoiminnan kouluttaja. Pääsääntöi-
sesti olen vetänyt lyhyitä ystäväkursseja. Kolmen tunnin tiivis paketti 
antaa alustavat valmiudet toimia Punaisen Ristin vapaaehtoisena.

* marianne.holmstrom@sprturku.fi

Järjestö-, valmius- ja ensiapuryhmän kouluttaja Petri Raita

Nuorisokouluttaja Sara Parhiala

Olen käynyt nuoriso kouluttajakoulutuksen alkuvuonna 2017, pian aloi-
tettuani työt SPR Varsinais-Suomen piirin nuorisotoiminnan suunnitte-
lijana. Tällä hetkellä en enää työskentele Punaisella Ristillä, mutta olen 
muilla tavoin mukana toiminnassa.

Lapsiin ja nuoriin liittyvät aihepiirit, osaston toiveiden mukaisesti.

* sara.parhiala@gmail.com

Olen kokenut ensiapuryhmäläinen, hallinto- ja valmiusasiat ovat vah-
vuuksiani. Toimin järjestö-, valmius- ja ensiapuryhmän kouluttajana.

Voin kouluttaa vaapaaehtoisia seuraaviin aihealueisiin liittyen: järjes-
tön hallinto ja päätöksenteko, valmiuden rakentaminen ja hallinta, 
ensiapuryhmätoiminnan arki, ensiapupäivystyksen hallinnointi ja ra-
kentaminen, Hupsis, Ohto ja Oma.

* petri.raita@sprturku.fi
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Järjestökouluttaja Ilse Reinholdt

Järjestökouluttaja Marja-Helena Salmio

Järjestö-, nuoriso-, valmius- ja ensiapuryhmän kouluttaja Mikko Sipilä

Olen Ilse ja toimin järjestökouluttajana piirin alueella. Olen ollut pit-
kään mukana toiminnassa ja toimin tällä hetkellä Ruissalon osaston 
puheenjohtajana ja olen piirin hallituksen ja järjestötoimikunnan jä-
sen. Kokemusta on kertynyt monenlaisista tehtävistä nuorisotoimin-
nasta alkaen.

Koulutan mielelläni järjestötoimintaan liittyvistä aiheista oli sitten 
kyse Punaisen Ristin merkin käytöstä, historiasta, hallituksen työn-
jaosta tai vaikka aktiivien voimavarailloista. 

Minua voi pyytää pitämään koulutusillan vaikka hallituksen kokouk-
seen tai laajemmalle kuulijakunnalle. 

Jos jotain on mielessä edes vähän aiheeseen liittyvää ota rohkeasti 
yhteyttä niin mietitään yhdessä.

* ilse.reinholdt@gmail.com

Heippa! Olen Mikko, Kuopiossa nykyään postinumeroani vakituisesti 
ylläpitävä Punaisen Ristin vapaaehtoinen. Käyn säännöllisesti edelleen 
Varsinais-Suomessa, ja tulen mielelläni kouluttamaan osastoonne, 
mikäli vain pyydätte!

Koulutan seuraaviin ohjelma-alueisiin liittyviä asioita:
- Järjestökoulutukset
- Nuorisokoulutukset
- Ensiapuryhmien koulutukset
- Valmiuskoulutukset (ensihuolto)

* sipilamikk@gmail.com

Olen kokenut kouluttaja aiemman "siviiliammattini" vuoksi. Nautin 
ryhmän kanssa opiskelusta. Jokainen koulutus on näet oppimistilanne 
myös kouluttajallle. Punaisen Ristin vapaaehtoisena olen tällä hetkellä 
aktiivitoimija ja siitä syystä monessa mukana. Sellaisena aion jatkaa 
niin kauan kun tekemistä ja motivaatiota riittää.

Olen järjestökouluttaja ja olen kouluttanut kaikkia tähän kokonai-
suuteen liittyviä osioita. Osioiden laajuus ja ”syvyys” riippuvat kul-
loinkin käytettävissä olevasta ajasta. 

Mielestäni jokaisen osaston vapaaehtoisen on oikeus saada edes 
lyhyt esittely järjestöstä, jossa toimii. Koulutushan on aina haus-
kaa ja tutustuttaa ihmiset toisiinsa.

* mhsalmio@gmail.com

KOULUTTAJAESITTELY
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HUOMIONOSOITUKSIA

Itäinen alue:  
Petri Raita ja Tommi Virtanen 

Loimaan alue:  
Anita Repo ja Elina Jalonen 

Läntinen alue:  
Stiina Ratsula ja Jaana Paasonen 

Osastokummit Varsinais-Suomessa - 
ottakaa rohkeasti yhteyttä kummeihin!

Salon alue:  
Annukka Kinnari ja Tuija Hongisto 

Turun alue:  
Ilse Reinholdt ja Minna Rautanen  

Vakka-Suomi: 
Armi-Tuulikki Kraappa ja Sirpa Lehtimäki 

Ansiomitaleita varsinaissuoma-
laisille vapaaehtoisille
Vuosikokouksessa huhtikuussa jaettiin Ta-
savallan presidentin myöntämät ansiomitalit 
Varsinais-Suomen alueen aktiivisille Punai-
sen Ristin toimijoille.

Kultainen ansiomitali  
Kaukiainen Pirjo, Salo
Laaksonen Maija-Liisa, Karjala
Myöhänen Esko, Kaarina-Piikkiö
 
Hopeinen ansiomitali  
Herlevi Marjatta, Salo
Jalonen Ritva, Salo
Kaitio Anneli, Lemu
Karppinen Anita, Karjala
Sainio Soile, Karjala
Valtanen Liisa, Karjala

Pronssinen ansiomitali  
Collander Noora, Lemu
Ilkka Pirjo, Kustavi
Jyränkö Liisa, Kustavi
Kaarniharju Maija, Kustavi
Keskinen Miska, VS piiri
Koskinen Asta, Kustavi
Kraappa Armi-Tuulikki, Pyhäranta
Laaksonen Pentti, Karjala
Loukkaanhuhta Päivi, Raisio
Nieminen Kaarina, Kustavi
Nieminen Kari, Raisio
Palmunen Petri, Halikko
Ruosteenoja  Marja, Nousiainen
Suovanen Marjo, Raisio
Tiitta-Nieminen Tarja, Raisio
Toppinen Jaana, Halikko
Väänänen Emilia, Turku
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KOKOUSTEN PÄÄTÖKSIÄ

Piirin hallitus on kokouksessaan 
21.5.2019 päättänyt mm. 

- merkitä toimikuntien asiat tiedoksi 
saaduksi 
- merkitä turvapaikanhakjoiden vas-
taanoton ja SPR:n Turun vastaanotto-
keskuksen tilannekatsauksen tiedoksi 
saaduksi 
- valita nuorisotoimikunnan puheen-
johtajaksi Eliisa Saarelan ja hallinto- 
ja taloustoimikunnan puheenjohtajaksi 
Kaisa Leiwon
- nimetä piirin hallituksen uuden ko-
koonpanon mukaisesti uudet osasto-
kummit 
- merkitä selvityksen osastojen tilasta 
tiedoksi saaduksi 
- vaatia Konttituottojen jakoon liittyen 
SPR:n hallitusta ryhtymään toimenpi-
teisiin, jotta Kontti-ketjun tuotot jae-
taan järjestön hallituksen päätöksen 
(Kontti-ketjun johtosäännön 3§) mu-
kaisesti, ja että vuosina 2014-2018 yh-
teistoimintarahastoon karttuneet tuotot 
pl. puskurivarat tilitetään piireille viipy-
mättä.
- merkitä tiedoksi valituksen Turun hal-
linto-oikeudelle koskien verovuosia 
2018-2020 
- merkitä tiedoksi verohuojennushake-
muksen koskien vuosia 2018-2022
- palkata piiritoimistoon henkilön hoita-
maan viestintää ja osastoviestinnän ke-
hittämistä elo-joulukuun ajaksi 2019

Piirin hallituksen päätöksiä

Vuosikokouksen päätöksiä

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pi-
dettiin lauantaina 13.4.2019 Salossa. Kokouk-
sen avasi piirin puheenjohtaja Harri Virta, ja 
kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Rasila, 
Salon osaston puheenjohtaja.

Kokouksessa valittiin jatkamaan piirin hallituk-
sen puheenjohtajana Harri Virta Kaarinan-Piik-
kiön osastosta sekä varapuheenjohtajana Kati 
Lehtimäki Paimion osastosta.

Piirin hallituksen jäseniksi kahden vuoden toi-
mikaudeksi valittiin Annukka Kinnari Salon 
osastosta, Kaisa Leiwo Kaarinan-Piikkiön osas-
tosta, Petri Raita Turun osastosta, Ilse Rein-
holdt Ruissalon osastosta ja Eliisa Saarela 
Kaarinan-Piikkiön osastosta.

Vuosikokouksessa valittujen lisäksi piirin hal-
litukseen kuuluvat kaudella 2019-2020 Ar-
mi-Tuulikki Kraappa Pyhärannan osastosta, 
Pekka Paatero Turun osastosta, Stiina Ratsula 
Sauvo-Karunan osastosta, Anita Repo Loima-
an osastosta ja Tiina Sinokki Ruissalon osas-
tosta.

Henkilövalintojen lisäksi vuosikokouksessa hy-
väksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus ja 
tilinpäätös sekä vuoden 2019 työsuunnitelma 
ja talousarvio.

Vuosikokouksessa valitut piirin hallituksen jäsenet 
kukitettiin kokouksessa.
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KOULUTUKSET JA KAMPANJAT

Ensi vuoden valtakunnallisten 
kampanjoiden ajankohdat ovat

• Jäsenhankintakampanja: tammikuu
• Ystävänpäiväkampanja: 14.2.  

(kampanjaviikko 10. – 16.2.)
• Rasisminvastainen viikko: 16. - 22.3.
• Punaisen Ristin viikko: 4. - 10.5.
• Nälkäpäivä-keräys: 24. - 26.9.  

Nälkäpäivä järjestetään 40. kerran.  
Juhlitaan saavutusta järjestämällä keräys 
yhdessä isommalla joukolla kuin koskaan ai-
kaisemmin! 

Osasto voi osallistua kampanjoihin omien voi-
mavarojensa mukaan. Nälkäpäivä on Punaisen 
Ristin suurin kampanja, johon tarvitaan kaik-
kien osastojen panosta. Kampanjoihin liittyvät 
viestit lähetetään osastoille sähköpostitse. 

Muut vuoden 2020 teemapäivät

• Pysy pystyssä -kampanja, tammikuu 
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.3.
• Maailman terveyspäivä 7.4.
• Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8.
• Maailman ensiapupäivä 14.9.
• Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko  

2. - 8.11.
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.11.
• Hyvä Joulumieli -keräys 19.11. - 24.12. (aloi-

tuspäivä tarkentuu)
• Omaishoitajien viikko 22. - 29.11.
• Maailman aids-päivä 1.12.
• Valtakunnallinen vapaaehtoisten päivä 5.12.

Vuoden 2020 kampanjat

Seuraava Punaisen Ristin yleiskokous pi-
detään Vaasassa 6.-7.6.2020. Kolmen 
vuoden välein pidettävä yleiskokous on 
järjestömme korkein päättävä elin. Vaa-
san kokouksessa linjataan, mitä Suomen 
Punainen Risti tekee vuosina 2021-2023. 
Lisäksi yleiskokouksessa valitaan järjes-
tölle uusi hallitus, valtuusto sekä puheen-
johtaja ja varapuheenjohtajat.

Yleiskokous Vaasassa 6.-7.6.2020
Osastot ja piirit lähettävät yleiskokoukseen 
edustajansa. Yhteensä Vaasaan odotetaan vä-
hintään 1200 osallistujaa.

Lisätietoa yleiskokouksesta tulee 
valmistelujen edetessä RedNetiin:  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020.

Ensivastekouluttajien sisältöosa 5.-8.9. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 6.-8.9. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki, hotelli Arthur

Innehållsmodul för Fhj -gruppens utbildare (på svenska) 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat
• Viestintä

23.-24.11. Helsinki, hotelli Arthur

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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 YSTÄVÄTOIMINTA

Vapaaehtoisten ystävävälittäjien tu-
kea vahvistetaan. Ystävävälittäjille on 
nyt avattu tukisivut RedNetissä ja ryh-
mä Omassa.
 
• Ystävävälittäjien tukisivut löytyvät Red-

Netistä suomeksi osoitteesta rednet.
punainenristi.fi/yvtuki ja ruotsiksi osoit-
teesta rednet.rodakorset.fi/vfmstöd.

• Ystävävälittäjien ryhmään Oma Punaises-
sa Ristissä pääsee kirjautumalla Omaan 
ja hakemalla jäsenyyttä toimintaryh-

Punaisen Ristin vapaaehtoinen voi ol-
la ystävä myös verkossa. Ystävät voivat 
kohdata yksinäisyyttä kokevia verkon 
kautta myös siellä, missä kasvokkainen 
ystävätoiminta ei heitä tavoita. 

Verkkoystävätoiminnassa ystäväpari käy 
anonyymejä kahdenkeskisiä keskusteluja 
valitsemassaan keskustelukanavassa, ku-
ten sähköpostilla tai puhelimen viestisovel-
luksella. 

Toimintaan pääsee mukaan käymällä ystä-
vätoiminnan peruskurssin ja verkko-opin-
toina suoritettavan verkkoystävätoiminnan 

Punainen Risti tarjoaa maksuttomia 
oppimateriaaleja peruskouluille ja toi-
sen asteen oppilaitoksille. Monet oppi-
materiaalit soveltuvat myös osastojen 
käyttöön. 

Punaisen Ristin oppimateriaalien pääteemat 
ovat globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, 
yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja ystävyys se-
kä sodan säännöt. 

Laadukkaat materiaalit ovat saaneet kiitosta 
– keväällä 2019 tehdyn kyselyn mukaan jopa 
86 prosenttia Punaisen Ristin oppimateriaa-

mään ”Ystävävälittäjien ryhmä”. Ryhmän 
avulla välittäjille viestitään uudistuksis-
ta, tapahtumista, materiaaleista ja muis-
ta välittäjiä koskevista asioista. Omassa 
voit myös lähettää palautetta ja kehitys-
ehdotuksia ystävävälittäjien sivuista. Lii-
ty ryhmään ja tule mukaan kehittämään 
toimivaa tukea ystävävälittäjille!

Lisätietoa: Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 040 5367 741  
tai suunnittelija Elisa Vesterinen,  
p. 040 1426 599.

täydennyskoulutuksen tai käymällä erillisen 
verkkoystäväkoulutuksen. 

Verkkoystävätoiminta on ajasta ja paikasta 
riippumatonta ja se sopii hyvin kaiken ikäi-
sille, niin uusille kuin jo Punaisen Ristin toi-
minnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan verkkoystä-
vätoimintaan!

Lisätietoja: 
• rednet.punainenristi.fi/ 

verkkoystavatoiminta 
• sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija  

Petra Lemmetty, p. 040 352 0772

leja käyttäneistä opettajista piti materiaale-
ja hyödyllisinä. 

Monet oppimateriaalit sopivat myös muuhun 
kuin koulukäyttöön, esimerkiksi nuorten il-
toihin. Sodassakin on säännöt -materiaali on 
nyt täysin uudistettu digitaaliseen muotoon 
– käy ihmeessä kurkkaamassa! 

Tutustu materiaaleihin:  
punainenristi.fi/koulusivut 

Lisätietoja: Koulu- ja oppilaitosyhteistyön 
koordinaattori Johanna Korkeamäki,  
p. 040 635 4368

Ystävävälittäjien tukisivut

Haluatko verkkoystäväksi?

Punaisen Ristin oppimateriaalit avuksi osastoille
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ENSIAPU JA ARJEN TURVALLISUUS

Punainen Risti Ensiapu on julkaissut 
ensimmäisenä ensiavun verkko- ja lä-
hikoulutuksen yhdistelmänä toteutetta-
van Hätäensiapukurssi 8 t -koulutusoh-
jelman. Lähiaikoina koulutustarjontaan 
tulevat myös Hätäensiapukurssi 4 t 
sekä Ensiapukurssi EA 1®, jotka voi-
daan toteuttaa verkko- ja lähikoulutuk-
sen yhdistelmänä. 

Verkkokoulutus sisältää ensiapukurssin teo-
riaosuudet, jotka opiskellaan itsenäises-
ti verkossa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen 
kurssilaisen tulee osallistua lähikoulutuk-
seen, jossa harjoitellaan ensiaputaitoja käy-
tännössä ja vahvistetaan osaamista ja 
auttamisvalmiutta. Hyväksytyn koulutusko-
konaisuuden suorittanut saa Punaisen Ristin 
ensiapukurssitodistuksen, joka on voimassa 
kolme vuotta.

Jatkossa myös koulutuspätevyyksien hallin-
ta siirtyy sähköiseksi niin ensiapukurssisuo-
ritusten kuin ensiavun kouluttajien osalta. 
Ensiaputodistuskortit ja/tai mobiilikortti tu-
levat kurssin suorittaneelle automaattises-
ti järjestelmän kautta. Järjestelmäuudistus 
otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta alkaen.

Lisätietoja ensiavun verkkokoulutuksista saa 
Punainen Risti Ensiavun kotisivuilta osoit-
teesta ensiapukoulutus.fi.

Osastoille tarjolla olevat koulutusedut löyty-
vät Rednetin Punainen Risti Ensiapu -sivulta. 
Käy tutustumassa!

Lisätietoja: Punainen Risti Ensiavun  
viestintäpäällikkö Altti Näsi, p. 040 541 7410

Ensiavun verkkokurssit on aloitettu

Valtakunnallista Tapaturmapäivää vie-
tetään perjantaina 13. syyskuuta.

Valtakunnallisen Tapaturmapäivä-kampan-
jan tavoitteena on tänä vuonna herätellä eri-
tyisesti miehet pohtimaan, miten riskinotto 
altistaa tapaturmille kotona, töissä ja liiken-
teessä. Punainen Risti vastaa päivän toteu-
tuksesta yhteistyössä muiden tapaturmien 
ehkäisyverkoston toimijoiden kanssa.

Osastosi voi osallistua kampanjaan 
esimerkiksi näin:

1. Järjestäkää tapahtuma kaatumistapatur-
mien ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumis-
riskin kartoittamiseen löydät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/55140. 

2. Jakakaa kodin turvallisuuden tarkistuslis-
toja. Listojen avulla jokainen voi nopeasti 
kartoittaa oman kotinsa turvallisuusriskit.

3. Viestikää arjen turvallisuudesta ja tapa-
turmien ehkäisemisestä somessa hash-
tagilla #tapaturmapäivä. Löydät muun 
muassa kampanjavideon, jakomateriaa- 
lit ja verkkotestin osoitteesta  
tapaturmapaiva.fi. 

Älä kikkaile!
Tilaa osastollesi myös tapaturmien ehkäisy-
materiaali Punaisen Ristin verkkokaupasta: 
punaisenristinkauppa.fi.

Lisätietoja:  
Suunnittelija Saara Aakko,  
p. 040 480 6973

tapaturm
apaiva.fi
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HYVÄ JOULUMIELI

Viime vuonna Hyvä Joulumieli -lahja-
kortit tilattiin ensimmäistä kertaa säh-
köisesti ja ne toimitettiin suoraan 
kortteja jakaville kumppaneille, kuten 
sosiaalitoimistoihin. Malli osoittautui 
erittäin toimivaksi. 

Ne osastot, joissa malli otettiin käyttöön, 
kiittelivät tilaamisen helppoutta. Osastot 
välttyivät luovutuslomakkeiden täyttämiseltä 
ja palauttamiselta. 

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla ja 
tavoitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppaniensa 
osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin oman 
tervehdyksensä välittämällä tiedon hyvissä 
ajoin yhteistyökumppanilleen.

Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyy-
den ja syrjäytymisen vastaista päivää 
vietetään Asunnottomien yön merkeis-
sä 17.10. Punaisen Ristin osastot osal-
listuvat teemapäivän tapahtumiin eri 
puolilla Suomea.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jo-
kaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, 
omaan kotiin. Osallistuminen on oiva keino 
osoittaa tukea kaikista heikoimmassa ase-
massa oleville ihmisille. Asunnottomuus on 

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä MLL:n 
yhdistysten kanssa ja sopia korttien tilaami-
sesta kumppaneille. Näin mahdollisimman 
moni kumppani saa kortteja ja mahdollisim-
man moni perhe apua. 

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä

Osastot ja yhdistykset voivat järjestää omal-
la paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli -ta-
pahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle ja 
auttamistyölle hyvää näkyvyyttä ja lisävaro-
ja lahjakortteihin.

Tarkemmat ohjeet ja vinkit tapahtuman jär-
jestämiseen toimitetaan osastoille syyskuus-
sa. Tiedotepohja ja muut viestintämateriaalit 
tulevat jakoon myöhemmin syksyllä. Kaikki 
materiaali lisätään RedNetin Hyvä Joulumie-
li -ryhmään.

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään va-
roja, joiden turvin Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto ja Punainen Risti jakavat 70 euron 
ruokalahjakortteja vähävaraisille lapsiper-
heille. Kampanjan kumppanina toimii Ylen 
aamu-tv.

Lisätietoja: 
• Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 

Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
• Varainhankinnan koordinaattori  

Regina Laurén, p. 040 719 3158

Hyvä Joulumieli -lahjakortit tilataan  
verkosta suoraan kumppanille

Asunnottomien yö 17.10.
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäi-
simpiä muotoja ja heikentää asunnottoman 
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista  
elämää. 

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
• RedNet > ystävätoiminta > tapahtumamallit 
• asunnottomienyo.fi

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697

Katja Lösönen
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TAPAHTUMAKALENTERI

Tapahtumakalenteri
Elokuu 
21.8. Nälkäpäivän infoilta, Salo
22.8. Nälkäpäivän infoilta, Loimaa
27.8. Nälkäpäivän infoilta, Uusikaupunki
29.8. Nälkäpäivän infoilta, Turku
30.8. Reddie Kids -apuohjaajakoulutus, 
 Turku

 
Syyskuu 
 Öljyntorjunta-harjoitus (Oil Spill)
2.9. Oma Punainen Risti -koulutus, Turku
3.9. Arjen apu -koulutus, Salo
5.9. Vapepa-maakuntatyöryhmä
7.9. Henkisen tuen jatkokurssi, Loimaa
7.9. Osastoviestinnän perustet ja osas-
 ton  näkyvyyden parantaminen 
 somen avulla -koulutus, Turku
11.9. Ystäväkurssi, Turku
12.9. Monikulttuurisuustoiminnan info, fo, 
 Turku
12.9. Kouluvierailijakoulutus, Turku 
12.9. Auttajakurssi, Suomusjärvi
13.9. Tapaturmapäivä
14.9. Maailman ensiapupäivä
14.9. Valmiusseminaari (pj:t, va.yh.),
15.9. Ansiomerkkien haku päättyy
16.9. Ystäväkurssi, Raisio
17.9. Ystäväkurssi, Koski
17.9. Monikulttuurisuusvapaaehtoisten 
 tapaaminen, Naantali
19.9. Piirin hallitus
24.9. Kotoutumisen tukena -koulutus, 
 Turku
26.-28.9. Nälkäpäivä
28.9. Henkisen tuen peruskurssi, Laitila
28.9. ja 5.10. Haavoittuva mieli - tunnista 
 ja tue, Turku
30.9. Valmiuskouluttajailta
 

Lokakuu 
2.10. Turvakoutsi-koulutus
3.10. Oma Punainen Risti -koulutus, Turku
5.10. Ht-ryhmien toimintaharjoitus, Turku
5.-6.10.Humanitaarisen oikeuden peruskurssi
8.10. Ystäväkurssi, Turku
9.10. Ystävävälitys digiaikaan -koulutus 
 ystävävälittäjille, Turku
11.10. Ohton nimipäivä

12.10. Punainen Risti aallonharjalla - vapaa
 ehtoisten koulutusristeily
(12.-13.10. Valmiuskouluttajien täydennys-
 koulutus, Nynäs)
15.10. Monikulttuurisuustoiminnan info, 
 Turku
16.10. Vapepa-maakuntatoimikunta
(17.10. Vapepan vuosikokous ja jäsenjärjes
 töjen johdon seminaari)
18.-19.10. Ensihuollon jatkokurssi, Turku
23.10. Kotoutumisen tukena -koulutus, 
 Turku
25.10. Järjestötiedotteen 4/2019 materiaali 
 piiritoimistoon
26.10. Pisara - Punaisen Ristin valtakunnalli-
 nen valmiusharjoitus 
31.10. Ansiomitalien haku päättyy

 
Marraskuu 
(1.-3.11. Vapepa-johtajakoulutus, Nynäs)
(2.-3.11. Kouluttajakoulutus, välineosa)
4.-10.11. Ehkäisevän päihdetyön viikko
vko 45 Järjestötiedote 4/2019 ilmestyy
9.11. Ensihuollon peruskurssi, Turku
11.11. Ystäväkurssi, Turku 
14.11. Piirin hallitus
19.11.  Oma Punainen Risti -koulutus, Turku 
20.11. Järjestelykeskusharjoitus, Turku 
 (Migri)
(23.-24.11. Kouluttajakoulutus, sisältöosat)
(23.-24.11. Vapepa-foorumi)
28.11. Vapepa-maakuntatyöryhmä

Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä
4.12. Ystäväkurssi, Turku 
13.12. Glögit
13.12. Tapaturmapäivä
 

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

Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät 
koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 3/2019

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

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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 4/ 2019 ilmestyy viikolla 45.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 25.10.2019.

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

Heikkinen Pauli  040 770 9341
toiminnanjohtaja
Hongisto Tuija  040 731 3585
ohjelmapäällikkö
Honkainmaa Anne              0400 634 517 
järjestöassistentti
Jalonen Elina                                       040 731 3595
nuorisotoiminnan suunnittelija 
Kallioinen Karoliina              040 149 1114
talous- ja henkilöstösuunnittelija
Keskinen Miska                                  040 546 6440 
projektikoordinaattori
Lehtimäki Sirpa                  040 542 1421
järjestöpäällikkö                              
Paasonen Jaana         043 824 1030
omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija 
Pensikkala Pauliina             0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija 
(15.9.2019 asti)
Rajalaakso Kaisa            0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija 
(16.9.2019.-15.3.2020)
Rautanen Minna 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto
Rintasaari Sirpa         0400 658 570
talous- ja henkilöstöpäällikkö
Rosenqvist Miia          040 532 3808
pluspistevastaava
Salomaa Riikka 0400 651 408
kirjanpitäjä
Tenho Anna          0400 673 047 
projektipäällikkö
Virtanen Tommi                     0400 127 152
valmiuspäällikkö   

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                     0400 112 113
Riikonen Petri       040 731 3575
kurssisihteeri
Lehtonen Kati  0400 486 337
ensiapukouluttaja
Mikkonen Sirpa   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 sähköisesti piirin nettisivuilta.
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* Punaisen Ristin viikolla osastot olivat upeasti näkyvillä omilla paikkakunnillaan, kuva Kaarinan-Piikkiön osastosta.
* Salon osasto sai kesällä vieraita Hong Kongista. Matkallaan vieraat saivat monipuolisesti tietoa Punaisesta Rististä ja he tu-
tustuivat myös suomalaiseen luontoon Ruissalossa.


