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Tervetuloa jouluglögille 
Palvelupisteeseen 

Tänä vuonna glögit juodaan 
joulukakun kera Palvelupisteessä 

perjantaina 11.12. klo 12-18. 

Glögin lomassa sinulla on 
mahdollisuus hankkia 

Turku-aiheiset joulukortit ja 
joululahjat läheisillesi. 

Tervetuloa!

Punainen Risti oli 
näkyvästi esillä 
elokuussa Turun 
Messuilla.
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Uusia vapaaehtoisia sylin täydeltä

PÄÄKIRJOITUS 28.10.2015

Haluan kiittää SINUA valtavan tärkeästä tuestasi 
kuluneen syksyn aikana. Se tuki on ollut meille 
yhtä tärkeä missä ikinä tehtävässä olet Punaista 
toiminut. KIITOS! 

Ilman vapaaehtoisia emme olisi selvinneet tur-
vapaikanhakijoiden majoittamisesta eri puolil-
le Varsinais-Suomea. Ilman vapaaehtoisia emme 
olisi onnistuneet tekemään poikkeuksellisen hy-
vää tulosta Nälkäpäivässä. Ilman vapaaehtoisia 
emme olisi saaneet jäsenmääräämme takaisin 
nousu-uralle. 

Olen tätä kirjoittaessani keskustoimiston järjes-
tämällä osastojen luottamushenkilöiden semi-
naarissa (Hki-Tukholma-Hki risteily). Täällä mei-
tä on yli 400, Varsinais-Suomestakin lähes 30. 
Muun avainvapaaehtoisten koulutuksen lisäksi 
esillä on luonnollisesti myös turvapaikanhakijoi-
den vastaanoton järjestäminen ja vapaaehtois-
ten osuus siinä. 

Kaikki täällä jakavat ajatuksen, että uusien va-
paaehtoisten suuri määrä on Punaisen Ris-
tin toimintaryhmille ja osastoille yleisesti hieno 
mahdollisuus. 

Elokuun lopulla olimme isolla volyymilla esitte-
lemässä toimintaamme Turun Messuilla. Kevääl-
lä suunnitellut toimenpiteet messuilla tähtäsivät 
uusien vapaaehtoisten houkuttelemiseen. Kiin-
nostusta oli tavallista enemmän ja iloisesti koko-
simme satoja yhteydenottopyyntöjä. 

Pian messujen jälkeen turvapaikanhakijoiden 
jatkuvasti kasvava määrä nousi PÄÄUUTISEKSI ja 
saimme valtavan määrän yhteydenottoja. Ihmi-
set halusivat tulla auttamaan. 

Meidän toimenpiteet Varsinais-Suomessa 
(…tässä yhteydessä myös Punkalaidun luetaan 
Varsinais-Suomeen...) olivat koko ajan valtakun-
nan mediassa. Nyt meillä on satoja uusia vapaa-
ehtoisia. Emme halua menettää heitä.

Jo senkin vuoksi palkkasimme SPR:n Turun vas-
taanottokeskukseen vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattorin. Saimme siihen pestiin oman 
miehen, kokeneen vapaaehtoistyön osaajan 
Miska Keskisen. Miskan tehtävänä on huolehtia 
siitä, että meidän toimipisteissä vapaaehtoisille 

kehitetään mielekästä tekemistä ja koordinoida 
sitä toimintaa. Miska tuntee myös Punaisen Ris-
tin muun toiminnan läpikotaisin ja osaa ohjata 
heitä eteenpäin.

….Kun Eurooppaan katsoo, niin mikään ei viittaa 
siihen että turvapaikanhakijoiden suunta Suo-
meen olisi tyrehtymässä. Notkahduksia mää-
rissä luonnollisesti tapahtuu, mutta meidän on 
syytä varautua siihen että tämä tilanne on meil-
le uusi ”normaali”, kuten SPR:n pääsihteeri Kris-
tiina Kumpula asiaa luonnehtii. 

Osa turvapaikanhakijoista saa viranomaisten pu-
huttelun jälkeen oleskeluluvan tai turvapaikan. 
He jäävät Suomeen. Heille kontaktit Punaisen 
Ristin vapaaehtoisiin vastaanottokeskuksissa 
luovat mielikuvaa auttamisen haluisista suoma-
laisista. Se edistää heidän kotoutumistaan ja 
auttaa meidän henkilökuntaa selviytymään Pu-
naisen Ristin arvojen mukaisesta ihmisen koh-
taamisesta.

Hyvät osastojen vastuunkantajat, tulkaa vas-
taanottokeskuksiin auttamaan, tutustumaan 
ja kohtaamaan turvapaikanhakijoita sekä sin-
ne tulleita uusia vapaaehtoisia. Pyytäkää heitä 
mukaan myös osastonne muuhun toimintaan, 
please.

Syysterveisin
Pauli Heikkinen



4

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Viimeisten kuukausien aikana SPR:n vapaaeh-
toisten määrä ja toimintamuodot vastaanotto-
keskuksissa ovat kasvaneet tähtitieteellises-
ti, jos verrataan vielä alkuvuodenkin lukemiin. 
Monen osaston alueelle on syntynyt tai syn-
tyy paikkakunnan vastaanottokeskustoiminnan 
myötä uutta ja erilaista toimintaa.

Pansiossa jo parikymmentä vuotta toiminut Tu-
run vastaanottokeskus on ollut pitkään suhteel-
lisen pienen, mutta pirteän vapaaehtoisjoukon 
käsissä. 

Syksyn turvapaikanhakijamäärä herätti suoma-
laisten auttamishalun myös Turussa, ja järjes-
tön toimintaan on ilmoittautunut yli 600 uut-
ta henkilöä. Kun tähän lisätään Laitilan ja Salon 
lukuisat vapaaehtoiset, niin puhutaan jo yli 700 
uuden ihmisen joukosta. Tämän lisäksi moni jär-
jestömme aktiivi on löytänyt tiensä keskuksiin 
puuhamaan apukätenä milloin mitäkin.

Kun tähän päälle vielä lasketaan lukuisat apuun 
ilmoittautuneet yhteisöt, järjestöt ja kaupunkien 
tukitoimet, on aika tunnustaa suureen ääneen 
kiitos: Suuri kiitos kaikille!

Tämä sodan ajan jälkeen suurin Suomen Punai-
sen Ristin kotimaan operaatio on saanut huike-
an alun. Apua tässä on tarvittu ja tarvitaan vielä 
pitkään. Täällä Varsinais-Suomessakaan ei olla 
vielä nähty koko tilannetta. Useamman osas-
ton alueelle tulee vielä turvapaikanhakijoiden 
majoituspaikka, olipa se sitten hätämajoitus tai 
pysyvämpi vastaanottokeskus. On hienoa, että 
voimme tarjota auttamisen keinoja uusille va-
paaehtoisille muuallakin kuin Turussa.

Vastaanottokeskusten vapaaehtoistoiminta uusiin lukemiin

Mitä vapaaehtoiset tekevät?

Suuret tulijamäärät tuovat mukanaan haasteita. 
Syyskuussa polkaistiin käyntiin hätämajoituksia 
moneen paikkaan hyvin lyhyellä varoitusajalla. 
Jopa telttoja pystytettiin. Näin ollen SPR:n en-
sihuoltoryhmät saivat hälytyksiä majoitukseen, 
muonitukseen ja alkupakkausten jakoon sekä 
myös telttojen pystytykseen. Samoin hälytys-
luonteisesti on kasattu satoja sänkyjä.

Pansiossa on pakattu satoja ja taas satoja al-
kupakkauksia tulijoille. Jokainen tulija saa ikään 
kuin selviytymispaketin, jossa on mm. petivaat-
teet, ruokailuvälineet, paistinpannu ja hygienia-
paketti. Nämä pakkaukset valmistuvat vapaaeh-
toisten toimesta. Turvapaikanhakijaa pyritään 
aktivoimaan niin, että hän itse tekee ruuan heti 
ensimmäisestä päivästä lähtien. Osassa hätä-
majoituksia ruoka tarjotaan SPR:n toimesta, 
koska majoituksissa ei ole keittiöitä. 

SPR:lle on lahjoitettu paljon vaatteita, ja tämä 
toiminta on keskitetty Konttiin Turussa. Vaatteita 
ja muuta lahjoitustavaraa on sitten lajiteltu sato-
jen vapaaehtoisten toimesta. Vaatteet on myös 
pitänyt jakaa apua tarvitseville. Tässä on synty-
nyt jo jotain täysin uutta vapaaehtoistoimintaa: 
lajittelua, vaatekartoitusta ja jakeluun liittyviä 
tehtäviä.  

Jokaisessa majoitusyksikössä on toiminut niin 
sanottuja apukäsiä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
vapaaehtoiset toimivat yleisvuoroissa, noin 3-4 
h kerrallaan, aamusta iltaan, ja he tekevät kes-
kuksissa tilanteen mukaan kaikenlaista.

Turvapaikanhakijalla on käytännössä vain aikaa. 
Hänellä on tietty odotusaika, kun hänen asiaan-
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sa käsitellään Suomen viranomaisten toimesta. 
Tälle ajalle toivotaan ja tarvitaan paljon ohjattua 
vapaa-ajan toimintaa, ja sitä järjestävät vapaa-
ehtoiset. 

On syntynyt:
- liikuntakerhoja, mm. jalkapallo
- kulttuuritoimintaa: museokäynnit, musiikki ja 
taidepajoja
- luontokävelyitä
- suomenkielen kerhoja, englanninkielen kerhoja
- kaupassakäynnin avustamista
- pelikerhoja
- miestenkerhoja, naistenkerhoja
- yhteiskuntakeskustelukerhoja
- erilaista toimintaa lapsille 
- käyntejä mm. jääkiekko- ja jalkapallo-otteluissa

Hyvin paljon on tehty ja ideoitu hyvin lyhyessä 
ajassa. Ja näitä toimintoja tarvitaan jatkossakin 
paljon.

Hyviä esimerkkejä uusista toimintamuodois-
ta ovat myös Terveyspistetoiminta vastaanotto-
keskuksessa ja pian alkava asumisapuneuvonta. 
Asumisapuneuvonta keskittyy jo asuntoihin siir-
tyneiden turvapaikanhakijoiden tai muiden maa-
hanmuuttajien asumiseen liittyviin kysymyksiin.

Piiritoimisto jatkaa myös uusien vapaaehtoisten 
kouluttamista ”Makupaloja monikulttuurisuus-

toiminnasta” -illoissa joka viikko. Jokainen uusi 
vastaanottokeskusvapaaehtoinen saa lyhyen pe-
rehdytyksen, ennen kuin lähtee tehtäviin.

Kasvaneesta toiminnasta  
lisää haasteita järjestölle

Sadoista uusista vapaaehtoisista tulee pitää 
huolta. Vapaaehtoisten jaksaminen ja kehitty-
minen toiminnassa on tärkeää. Kiittäminen, tie-
dottaminen, kouluttaminen ja ohjaaminen on 
erittäin tärkeää muistaa myös nyt. Myös näiden 
uusien toimintojen ja toimijoiden saattaminen 
piirimme alueen osastoihin pitää huomioida. 

Tilanne on myös lisännyt luentopyyntöjä järjes-
tön sisältä ja ulkopuolelta.

Mielestäni tilanne Varsinais-Suomessa on hyvis-
sä kantimissa. Suurin kiitos siitä kuuluu osaaville 
ja oppivaisille vapaaehtoisille. 

Tästä on hyvä jatkaa kohti uudenlaista tilannet-
ta Suomen Punaisessa Ristissä. Mikä se on, sitä 
me emme taida itsekään tänään vielä tietää.

Miska Keskinen
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
VS piirin vastaanottokeskukset

Toiminnassa olevat vastaanottokeskukset / hätämajoitusyksiköt 
SPR Varsinais-Suomen piirin alueella 26.10.2015

• VOK Turku, Pansio, 410 hlöä – tämän alla ryhmäkoti 21 hlöä ja tukiasunnot 33 hlöä
• VOK Turku, Punkalaitumen toimipiste, 310 hlöä
• VOK Turku, Halikon toimipiste, 60 hlöä 
• Hätämajoitus, Laitila, 200 hlöä – muuttuu Vastaanottokeskukseksi
• Hätämajoitus Heinänokka, 100 hlöä
• Hätämajoitus, Turun retkeilymaja, 85 hlöä
• Hätämajoitus, Pernon koulu, 110 hlöä 
• Hätämajoitus, Paattisten huoltokoti, 100 hlöä
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Uusia ja vanhoja tuttuja, ihmisiä eri kulttuureista ja 
rentoa yhdessäoloa:  Turun kansainvälinen klubi on 
monikulttuurinen kohtaamispaikka, joka toivottaa ter-
vetulleeksi kaikki toiminnasta kiinnostuneet. 

Klubi kokoontuu kerran kuussa nuorten taide- ja toi-
mintatalo Vimmassa, Turun Aurakadulla. Opastekyltit 
pitävät huolen, että ensikertalaisetkin löytävät perille 
neljänteen kerrokseen.  Klubi-illat rakentuvat erilais-
ten teemojen ympärille: on esimerkiksi pelailtu pele-
jä, järjestetty keskusteluiltoja ajankohtaisista aiheista, 
harjoiteltu ensiapua ja tutustuttu eri kulttuureihin. 

Klubi-iltojen ohjelmaa  suunnitellaan yhdessä ja toi-
minta muotoutuu kävijöiden kiinnostuksen mukaan.  
Suunnitellun ohjelman lisäksi aikaa jää aina myös va-
paalle keskustelulle ja seurustelulle kahvi- tai teekup-
posen äärellä, myös pientä naposteltavaa on tarjolla. 

Iloa ja hyötyä

Kansainvälisen klubin tavoitteena on toimia myös 
paikkana missä osallistujat pääsevät harjoittelemaan 
suomen kieltä. Usein englanti otetaan rinnalle avuksi 
niille, jotka sitä osaavat. Vaikka kielioppia ei klubeilla 
päntätäkään, karttuu sanavarasto eri teemojen myötä 
ja tärkeintä on rohkaistua käyttämään kieltä osaamis-
tasosta riippumatta. Jos sanat toisinaan ovatkin hu-
kassa, löytyy apu vapaaehtoisista ja muista osallistu-
jista. 

Klubilla kävijöiden määrä vaihtelee toisten ilmaantu-

essa uskollisesti paikalle joka kerta, toisten piipahta-
essa paikalle silloin tällöin – kaikki ovat tervetulleita 
oman kiinnostuksensa ja ehtimisensä mukaan.  

Miksi tulla mukaan?

Klubille tullaan monesta eri syystä. - "Tulin tänne ute-
liaisuudesta, olen kiinnostunut kuulemaan SPR:n kan-
sainvälisistä aktiviteeteista ja tulemaan mukaan nii-
hin" kertoo Seija Kauttu, joka oli lokakuussa klubilla 
ensimmäistä kertaa. Klubi onkin helppo paikka tulla 
tutustumaan Punaisen Ristin monikulttuuriseen toi-
mintaan ja siinä mukana oleviin ihmisiin. 

Nopea kyselykierros klubilla paljasti, että myös uu-
siin ihmisiin tutustuminen, suomen kielen harjoitte-
lu, kiinnostus ajankohtaisiin kansainvälisiin asioihin ja 
mahdollisuus olla kansainvälinen omassa kotikaupun-
gissa olivat syitä mukaan toimintaan lähtemiselle.

Haluaisitko liittyä joukkoon? 

Lisää tietoa klubista ja iltojen ajankohdat teemoineen 
löytyvät Ruissalon osaston nettisivuilta: https://red-
net.punainenristi.fi/turkuclub. 

Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse 
turkuclub@gmail.com ja tykätä klubin sivusta 
Facebookissa www.facebook.com/turkuclub.

Hanna Okodugha
 

Kulttuurit kohtaavat Ruissalon osaston kansainvälisen klubin illoissa

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Helmikuussa astelimme ensimmäistä kertaa Turun 
vastaanottokeskukseen, oli ensimmäinen harjoitte-
lupäivämme. Turun AMK:n ensimmäisen vuoden so-
sionomiopiskelijoina olimme päässeet harjoitteluun 
Suomen Punaisen Ristin ylläpitämään vastaanottokes-
kukseen. Emme oikein tienneet, mitä odottaa. Jänni-
tystä oli ilmassa, etenkin kielimuuri oli paljon mieles-
sä. Suunnitelmat oli tehty jokaiselle kahdelletoista 
tuokiokerralle, mutta emme tienneet varmuudella, 
miten ne istuisivat asiakasryhmäämme. 

Lapset vastaanottokeskuksessa ottivat meidät avosy-
lin vastaan. Ensimmäisellä kerralla vain tutustuimme, 
harjoittelimme yhdessäoloa ja tutustuimme aamupii-
riin ja loppupiiriin. Aamupiirissä oli nimileikki, jossa 
kierrätimme pehmeää palloa piirissä ja pallon pitäjä 
sai kertoa nimensä. Lapsille, niin kuin meille ohjaajil-
lekin, oli kiinnitetty myös nimilaput rintaan. Nimilei-
kin jälkeen opeteltiin aloituslaulu, johon kuului pieni 
leikki. Aamupiiristä muodostui lapsille nopeasti tuttu 
tapa: tuokio oli alkamassa, kun kutsuttiin piiriin nimi-
leikkiin. Toinen pysyvä elementti leikkikoulussamme 
oli loppupiiri. Keräännyimme jälleen piiriin ja tanssim-
me Fröbelin Palikoiden Jumppalaulun tahtiin. Lapsia 
huvitti alusta lähtien nopeutuva tempo ja helpot sa-
nat: ’’Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat! Polvet, 
varpaat!’’ Hyvin pian huomasimme iloksemme, kuinka 
lapset toistelivat laulun sanoja ymmärrettävällä suo-
mella. 

Lapset aina täysillä mukana

Kerta kerran jälkeen tulimme tutummiksi lasten kans-
sa. Lapsista moni pysyi mukana alusta alkaen, osa 
liittyi seuraamme hieman myöhemmin 12 viikon har-
joittelun aikana. Jokaiselle kerralle oli suunniteltuna 
jotain erilaista tekemistä. Askartelimme rytmisoittimet 
vessapaperihylsyistä ja soitimme niitä, pelasimme 
pallopelejä isossa liikuntasalissa sekä temppuilimme 
liikuntaradan haastavissa pisteissä, koristelimme pää-
siäisenä virpomisoksia ja painatimme perunalla tipuja 
paperille, leikimme suomalaisia lasten musiikkileikke-
jä, maistelimme suomalaisia ruokia, piirsimme liitu-
väreillä, leikimme ulkoleikkejä ja kokeilimme aistipus-
sien sisältöjä. Leikkikoulumme päättyi vappujuhliin, 
jotka pidimme vastaanottokeskuksen liikuntasalissa. 
Vappujuhlien kohokohtina olivat kasvomaalaus, on-
ginta, josta lapset saivat pienen muiston leikkikoulus-
ta, sekä ison auringon painatus kädenjäljistä. Aurin-
ko kiinnitettiin vastaanottokeskuksen aulaan näkyville. 
Mitä ikinä teimmekään lasten kanssa, he olivat täysil-
lä ja innoissaan mukana! 

Kielimuuri unohtui

Lasten kielitaito näytti paranevan jonkin verran har-
joittelumme aikana, kun ohjaajien sanoja toisteltiin 

Keväällä 2015 opiskelijoiden projektina
Leikkikoulu vastaanottokeskuksen 
lapsille

aamupiirissä ja monissa leikeissä. Oli ilo huomata, 
kuinka osa laskeskeli jo suomeksi yli kymmeneen, ter-
vehdykset ja kiitokset vaihdettiin suomeksi ja yksin-
kertaisimmat tuokionimet, kuten aamupiiri, jump-
palaulu ja loppupiiri, toistettiin sujuvalla suomella. 
Puhuimme lapsille enimmäkseen suomea, täsmen-
simme englanniksi yleensä vain pääsanat. Kommuni-
koinnin apuvälineenä olivat kuvakortit, joiden avulla 
käytiin läpi muun muassa kunkin tuokion ohjelma. Me 
ohjaajat unohdimme välillä koko kielimuurin, koska 
kommunikointi sujui niin hyvin.

Huomasimme projektin aikana, kuinka innostunei-
ta lapset olivat askartelemaan, mutta toisaalta myös 
sen, kuinka tärkeää heille oli myös vapaa leikki. Leik-
kihuoneen lelut olivat kovassa käytössä vapaan lei-
kin hetkinä ja etenkin ulkoleikeistä innostuttiin paljon. 
Tuokioiden aikana tuli harjoiteltua myös vuoron odot-
tamista, yhteistyötä, jonon muodostamista sekä oh-
jaajan kuuntelemista ja keskittymistä. Kaikki tämä su-
jui lapsilta todella hyvin! Oli mukava huomata, kuinka 
osa lapsista välillä saapui leikkikouluun puolisen tun-
tia ennen tuokion alkamista, ja kuinka haikeaa lähtö 
leikkikoulun päätyttyä oli, kun vielä olisi haluttu jäädä 
jotain puuhailemaan.

Kokemuksena tämä oli meille opiskelijoille mahtava ja 
paljon antava! Lapsiin kiintyi kovin ja heidän edisty-
mistään ja puhkeamistaan kukkaan oli hienoa seura-
ta. 12 viikkoa kului kuin siivillä ja alun jännitys karisi 
jo ensimmäisten tuokiokertojen aikana pois, kun huo-
masimme, miten innoissaan lapset olivat kaikista heil-
le keksityistä tekemisistä. 

Turun AMK:n sosionomiopiskelijat
 

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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MAAHANMUUTTAJAT MUKAAN ALUSTA ASTI

Petteri K
ivim

äki

Sonkajärven osasto järjesti ensiapukurssin jäsenilleen. 
Lopputehtäviin osallistui myös kaksi afgaanipakolaista.  
Pirjo Huttunen hoiti kätensä ”polttanutta” Nadera Qasemia.

Ensi vuonna suomalaisiin kuntiin muuttaa 
arviolta 10 000 maahanmuuttajaa. Otetaan 
heidät mahdollisimman nopeasti osaksi  
toimintaa ja paikkakuntaa. 

Osastoilla ja vapaaehtoisilla on keskeinen roo-
li maahanmuuttajien tukemisessa. Viranomai-
set tarjoavat kotoutumisen selkärangan, mut-
ta järjestöt täydentävät palveluita ja avaavat 
tulijoille kansalaisyhteiskunnan eri puolia. 

Tulijat kannattaa mahdollisuuksien mukaan ot-
taa toimintaan alusta asti. Alkuvaiheen kotou-
tumisessa tarvitaan sopivassa suhteessa tu-
lijaa tukevaa ja paikkakunnalle orientoivaa 
ohjelmaa sekä suoraan osastojen toimintaan 
houkuttelevia toimintoja. ”Kaikki osaa, kaikki 
mukaan” –mentaliteetti auttaa pitkälle! 

Toimintaa kannattaa alusta asti suunnitella yh-
dessä tulijoiden kanssa. Erityisen tärkeää on 
saada Suomessa pidempään asuneet maahan-
muuttajat uusien tulijoiden kavereiksi.  

Tyhjästä ei tarvitse nyhjäistä 

Tulijoille voi tarjota kaikkea jo olemassa olevaa 
toimintaa. Aloittamista voi helpottaa suoma-
laisen kummin avustuksella. Toiminta onnistuu 
parhaiten, kun se kumpuaa ihmisten omista 
ideoista ja aidoista paikallisista tarpeista.

– Osastot voivat järjestää esimerkiksi kola- ja 
haravapartioita. Niissä vähäinen kielitaito ei 
ole este osallistua. Vanhainkodeissa on eri-
laisia avustamistehtäviä kuten ulkoiluttamis-
ta, yhdessä leipomista ja askartelua, vinkkaa 
maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö 
Johanna Matikainen. 

Uusia toimintamuotoja voi itse ideoida tai kut-
sua uudet vapaaehtoiset ideoimaan niitä. Tär-
keintä on ottaa tulijat lämpimästi vastaan ja 
varmistaa, etteivät kielitaidon vähäisyys tai 
kulttuuriset seikat ole osallistumisen esteitä. 
Paikkakunnalle kertyy hyvää osaamista ja pö-
hinää uudenlaisen toimintakulttuurin myötä.

– Ottamalla muuttajat mukaan toimintaan ja 
kohtaamalla heidät tasaveroisesti ja inhimilli-
sesti, noudatamme Punaisen Ristin periaattei-
ta arjen toiminnassamme, muistuttaa Johanna 
Matikainen. 

Kaikki osaa, kaikki mukaan! 

Keskustoimisto ja piirien monikulttuurisuustoi-
minnan kehittäjät tarjoavat mielellään tukea ja 
rohkaisua toiminnan ja rekrytoinnin kehittämi-
seen!

Mäntän osaston vinkit osastoille, joiden
alueelle perustetaan vastaanottokeskus: 

• Olkaa avoimia ja kohdatkaa ihmiset ihmisinä.

• Kutsukaa turvapaikanhakijat mukaan olemassa 
 olevaan toimintaan!

• Olkaa aktiivisesti yhteydessä vastaanottokeskuk- 
 seen ja kysykää keskuksen tarpeista.

• Pyytäkää vastaanottokeskuksien työntekijöitä 
 käymään. Mäntän osasto järjestää kerran kuu- 
 kaudessa vapaaehtoisten tapaamisen, jonne 
 pyydämme myös VOK:ien ohjaajia mukaan.

• Muistakaa, että toiminta turvapaikan hakijoiden 
 kanssa voi olla hyvin arkista! Ei ole välttämätön-
 tä keksiä mitään uutta.

Lisätietoja: 
Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö 
Johanna Matikainen, 020 701 2179,
johanna.matikainen@punainenristi.fi

 -Hellevi Ahoniemi
Mäntän osaston puheenjohtaja

 ja ensiapuryhmän johtaja

Lue vapaaehtoisten kokemuksia:
rednet -> tieto ja taito -> viestinta -> ajankohtaista
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TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Kutsu vapaaehtoisten kiitokseen

Sinä - osa Punaista Ristiä 
Yhteinen ilta vapaaehtoisille

Maanantaina 16.11.2015 klo 18-20
os. Ruiskatu 8 / Turun AMK, terveys- ja hyvinvointi, Turku

Suomen Punainen Risti on maamme merkittävin humanitaarista apua antava kansalaisjärjestö. Vii-
meisten vuosien aikana olemme nousseet myös tärkeimpien kehitysapua antavien järjestöjen jouk-
koon. Apu Suomesta maailmalle on joko rahallista tukea tai materiaali- tai henkilöapua. Punainen 
Risti antaa apua sekä hätäapuna katastrofin jälkeen että pitkäaikaisen kehitysyhteistyön kautta.

Tämän syksyn aikana Punainen Risti on toteuttanut täällä Suomessa poikkeuksellisen suuren avus-
tusoperaation. Ja se jatkuu edelleen. Olemme nyt tehneet täällä sitä työtä, mitä aikaisemmin olem-
me tehneet ulkomailla.

Kiitos sinulle, olet tärkeä osa Punaista Ristiä!

Oletko ajatellut sinun osallistumisesi merkitystä osana kansainvälistä järjestöämme? Oletko huoman-
nut, kuinka annettu apu saavuttaa avuntarvitsijan? Tätä on apua on toimitettu vapaaehtoisten avulla 
tänä syksynä satoja tunteja pelkästään Varsinais-Suomessa. Tule kuulemaan lisää Suomen Punaisen 
Ristin avustustyöstä – siitä, mikä merkitys juuri sinun toiminnallasi on osana Punaisen Ristin autta-
misen ketjua. 

Kutsumme sinut vapaaehtoistoimijoiden yhteiseen iltaan maanantaina 16.11.2015 klo 18-20. Paik-
kana on Turun ammattikorkeakoulun terveys- ja hyvinvointiyksikkö, Ruiskatu 8, Turku.

Klo 17:30 ovet auki
Klo 18  Tilaisuuden avaus  
  toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen
 Punainen Risti maailmalla, kokemuksia Sierra Leonesta ja Nepalista 
  kansainvälisen avun työntekijä Johanna Arvo
 Katsaus Varsinais-Suomen piirin syksyn tapahtumiin vastaanottokeskuksissa 
  Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Miska Keskinen
 Päätössanat
Klo 20  Hyvää kotimatkaa

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 11.11.2015 osoitteessa www.lyyti.in/vapaaehtoisten_ilta

Tervetuloa!
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Vain Elämää goes 
Punainen Risti!

Tänä vuonna ”Vain Elämää goes Punainen Risti” 
-ohjelman teemana on esitellä Punaisen Ristin 
Ystävätoiminnan eri muotoja.

Ohjelma esitetään pe 13.11.2015 klo 20.00 Ne-
losella. Viime vuonna ohjelmalla oli yli 500 000 
katsojaa, jonka myötä sadat kiinnostuivat va-
paaehtoistoiminnasta.

Ohjelman jälkeisenä keskiviikkona, ”superkes-
kiviikkona”, 18.11.2015 tarjoamme pääalu-
eillamme mahdollisuuden osallistua lyhyelle 
Ystäväkurssille ja päästä näin heti mukaan ystä-
vätoimintaan.

Superkeskiviikon 
Ystäväkurssit (3h)

Jos sinulla on hetki aikaa, ota rohkeasti yhteyt-
tä. Ystävätoiminta on sosiaalista kanssakäymis-
tä parhaimmillaan. Yhdessä voi tehdä, nähdä ja 
kuulla asioita, jotka yksin jäisivät kokematta.

Kurssi antaa valmiudet toimia Punaisen Ristin 
ystävä – ja vapaaehtoistoiminnassa.  

Salon seutu
paikka: Aputupa, Paasionkatu 6, Salo
aika: ke 18.11.2015, klo 10.00 - 13.00
ilm. Rednetissä viimeistään 17.11.2015
hinta: kurssi on maksuton

Vakka-Suomen seutu
paikka: Ystäväntupa, Alinenkatu 6, Uusikaupunki
aika: ke 18.11.2015, klo 17.00 - 20.00
ilm. Rednetissä viimeistään 17.11.2015
hinta: kurssi on maksuton

Turun seutu
paikka: Turku Energia
aika: ke 18.11.2015, klo 17.00 – 20.00
ilm. Rednetissä viimeistään 17.11.2015
hinta: kurssi on maksuton

Loimaan seutu
paikka: Päiväpirtti, Turuntie 13, Loimaa
aika: ke 18.11.2015, klo 17.00 – 20.00
ilm. Rednetissä viimeistään 17.11.2015
hinta: kurssi on maksuton 

Tervetuloa kursseille!

Tulijan tukena ja ystävänä  
–kurssi 14.11.2015 

Tulijan ystävänä ja tukena –täydennyskurs-
si on tarkoitettu Suomen Punaisen Ristin 
maahan muuttaneiden ystävä- ja muusta 
kotoutumista tukevasta toiminnasta kiin-
nostuneille. 

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille 
yleiskuva Suomesta maahanmuuttomaana, 
perusymmärrys kotoutumisesta ja rohkeut-
ta toimia uusissa kulttuurisissa tilanteissa. 
Suosituksena on, että ennen Tulijan tuke-
na –kurssille osallistumista vapaaehtoinen 
osallistuu ystäväkurssille. 

Kurssimaksu on 5 € jäseniltä ja 10 € ei-
jäseniltä.

Koulutus pidetään 14.11. klo 10.30-17.30  
SPR Varsinais-Suomen piirin Koulutuskak-
kosessa, os. Yliopistonkatu 24 A, 2 krs, 
Turku.

Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/tulijan_tu-
kena_ystavakurssi_marraskuu

Tulijan tukena ja ystävänä  
–lyhytkurssi 25.11.2015

Lyhytkurssi perehdyttää ystävätoimintaan 
ja monikulttuuriseen vapaaehtoistoimin-
taan. Kurssi on maksuton.

Koulutus pidetään 25.11. klo 17-20.30 
SPR Varsinais-Suomen piirin Koulutuskak-
kosessa, os. Yliopistonkatu 24 A, 2 krs, 
Turku

Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/tulijan_ys-
tavaksi_lyhytkurssi_marraskuu
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Kevään 2016 aluetärskyt 

Aluetärskyt ovat osastojen yhteisiä alueellisia 
tilaisuuksia, joissa käydään läpi osastojen ja 
koko järjestön ajankohtaisia asioita, kehite-
tään alueellista yhteistyötä ja vaihdetaan ak-
tiivisesti kokemuksia. Yhdessä.

Ilmoittaudu aluetärskyille viimeistään 4 päivää 
ennen kutakin kokoontumista osoitteessa
www.lyyti.in/aluetarskyt2016

Kevään aikataulu: 

Vakka-Suomen alue: Laitilan osasto 
Kalanti, Kodisjoki, Kustavi, Laitila, Pyhäranta, 
Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa
• Aika: tiistai 19.1.2016 klo 18.00
• Paikka: Laitilan vastaanottokeskus,  
os. Garpintie 5, Laitila

Salon alue: Angelniemen osasto 
Angelniemi, Halikko, Kiikala, Kuusjoki, Perniö, 
Pertteli, Salo, Somerniemi, Somero
• Aika: tiistai 19.1.2016 klo 18.00
• Paikka: Angelniemen seurakuntatalo,  
os. Päivöläntie 8, Angelniemi 

Itäinen alue: Kosken osasto 
Kaarina, Koski Tl, Lieto, Marttila, Paimio, Piik-
kiö, Sauvo-Karuna, Tarvasjoki
• Aika: tiistai 19.1.2016 klo 18.00
• Paikka: Kosken POP-pankin kokoustilat,
os. Hämeentie 14, Koski

Loimaan alue: Oripään osasto 
Alastaro, Aura, Karinainen, Loimaa, Oripää, 
Pöytyä, Vampula, Yläne
• Aika: torstai 21.1.2016 klo 18.00
• Paikka: paikka tarkentuu myöhemmin

Läntinen alue: Raision osasto
Karjala, Lemu, Masku, Merimasku, Mietoinen, 
Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Ry-
mättylä, Vahto-Rusko
• Aika: torstai 21.1.2016 klo 18.00
• Paikka: paikka tarkentuu myöhemmin

Turun alue: Turun osasto
Aurajoki, Hirvensalo, Kakskerta, Maaria-Paatti-
nen, Ruiskatu 8, Ruissalo, Turku
• Aika: maanantai 25.1.2015 klo 17.30
• Paikka: Turun osasto,  
os. Kauppiaskatu 12, Turku

Loput aluetärskypaikat tarkentuvat myöhem-
min, ja niistä laitetaan tietoa osastoille.  
Seuraa myös piirin nettisivuja. 

Tervetuloa aluetärskyille!

Kulttuuritulkkikoulutus

Haluaisitko toimia kulttuuritulkkina asumiseen 
ja asumisyhteisöön liittyen? Etsimme nyt vapaa-
ehtoisia neuvomaan maahantulijoille suomalais-
ta asumiskulttuuria ja asumisyhteisön tapoja. 
Turussa on paljon tarvetta tämän kaltaiselle toi-
minnalle, olipa maahan tullut asuja sitten millä 
taustalla tahansa tänne tullut. 

Vapaaehtoisena neuvot kädestä pitäen hellan, 
pesukoneen, roskiksien, kierrätyksen, tuuletuk-
sen ja vaikkapa siivouksen alkeita, menetelmiä, 
keinoja. Keskustelet sekä asukkaan että asumis-
yhteisön välillä. Kyse on ennaltaehkäisevästä 
toiminnasta asukkaiden keskuudessa.

SPR kouluttaa yhdessä Pakolaisavun naapuruus-
sovittelu -hankkeen kanssa vapaaehtoisia toimi-
maan tässä tehtävässä. Ok-opintokeskus tukee 
koulutusta, koulutus on osallistujalle maksuton.

Koulutus järjestetään 12.11. klo 17-21 Nuoriso-
keskus Vimman salissa, os. Aurakatu 16, Turku.

Ilmoittaudu 8.11. mennessä:  
www.lyyti.in/kulttuuritulkkikoulutus

Tervetuloa!

Henkisen tuen koulutus

Koulutus pidetään SPR VS piirin Koulutuskakko-
sessa, os. Yliopistonkatu 24 A 2. krs, Turku.
Koulutuspäivät ovat seuraavat:  
11., 18. ja 19.11.2015 ja koulutusaika päivittäin 
on  klo 17.30-20.45

Ilmoittautumiset Rednetissä, piirin nettisivuilla 
ko tapahtumasivulla viimeistään 9.11.2015.
Kurssin hinta on 40 €, Punaisen Ristin jäsenten 
hinta on 20 €.

Kurssin tavoitteena on tukea ja rohkaista ihmi-
siä toimimaan ja auttamaan toisiaan onnetto-
muus- ja kriisitilanteissa, joissa tarvitaan henkis-
tä tukea. 

Henkisen ensiavun taidot ja ymmärrys ihmisen 
reaktioista äkillisissä kriisissä tukevat omaa sel-
viytymistä ja antavat valmiuksia auttaa myös lä-
himmäisiä selviytymään kriisitilanteista. 

Tervetuloa koulutukseen!

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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Oletko kiinnostunut Punaisen Ristin lasten ja 
varhaisnuorten kerhonohjaamisesta? 

Varsinais-Suomen piiri järjestää marraskuussa 
Reddie Kids -ohjaajakoulutuksen. Tervetuloa mu-
kaan kaikki lasten ja varhaisnuorten kerhonoh-
jaamisesta ja Punaisen Ristin toiminnasta kiin-
nostuneet yli 15-vuotiaat nuoret ja aikuiset! 
Koulutus sisältää verkko-opintoja ja lähiopetusta 
seuraavasti: 
- ennakkotehtävä (noin 4 tuntia)
- lähijakso 21.11.2015 klo 9-17
- verkkotehtäviä (noin 2 tuntia)

Koulutus järjestetään lauantaina 21.11.2015 
piiritoimistolla, os. Yliopistonkatu 24 A, Turku. 
Kurssin hinta on 5 euroa Punaisen Ristin jäsenil-
tä, muilta 15 euroa. 

Kurssin jälkeen voit toimia Punaisen Ristin las-
tenkerho-ohjaajana omalla paikkakunnallasi, 
vastaanottokeskuksissa jne. 

Ilmoittautumiset 8.11.2015 mennessä: 
www.lyyti.in/rk2015

Lisätietoja: 
Anne Vähätalo
p. 020 701 2408, 040 731 3595
anne.vahatalo@punainenristi.fi

Reddie Kids -ohjaajakoulutus 
21.11.2015

Lisää nuoria mukaan toimintaan! 
Virtaa osaston nuorisotoimintaan! 
Vinkkejä kouluyhteistyöhön!
Iloa ja jakamista!

Tervetuloa kaikki Punaisen Ristin nuoriso-
toiminnasta ja kouluvierailuista kiinnostu-
neet koulutuspäivään lauantaina 28.11. klo 
9.00–15.30! Olit sitten uusi tai konkari! 

Koulutus antaa valmiuksia ja työkaluja niin 
osastojen nuorisotoiminnan ja kouluyhteis-
työn yhteyshenkilöille kuin uusille vapaaeh-
toisille, jotka haluavat lähteä mukaan lasten 
ja nuorten toimintaan.

Koulutuspäivän ohjelma
8.45 Aamukahvi
9.00 Tervetuloa
9.30 Punaisen Ristin nuorisotoiminta Varsi-
nais-Suomessa
10.00 Rooli nuorisotoiminnan ja kouluyh-
teistyön yhteyshenkilöinä
10.30 Nuorten vapaaehtoisten rekrytointi
12.00 Salaattilounas
12.45 Kouluyhteistyön kautta potkua osas-
ton toimintaan
14.15 Materiaalitaivas kahvikupin äärellä
14.45 Ajankohtaista ja yhteenvetoa päiväs-
tä
15.30 Kotiin!

Koulutus on maksuton ja järjestetään Varsi-
nais-Suomen piiritoimistolla, Yliopistonkatu 
24 A, 2. krs, Turku. 

Kouluttajina Johanna Kylmäoja ja Anne Vä-
hätalo. Ajatuksia jakamassa myös Kaarinan 
ja Koski TL  osaston väkeä.

Sitovat ilmoittautumiset 23.11.2015 men-
nessä: www.lyyti.in/nuorisotoiminnankou-
lutus

Lisätietoja:
Anne Vähätalo
Nuorisotoiminnan suunnittelija
p. 020 701 2408, 040 731 3595
anne.vahatalo@redcross.fi

Nuorisotoiminnan ja 
kouluyhteistyön koulutus 
28.11.2015

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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ENSIAPU-PROMO -koulutus 22.-23.1.2016 Turussa

Nyt on aika ilmoittautua ENSIAPU-PROMO:lle !
 
Sinä, joka olet jo suorittanut PROMO -yhteisen osan koulutuksen tai olet menossa sille. Olet lämpi-
mästi tervetullut syventämään tietojasi ja taitojasi siitä, miten voit toimia ensiapuryhmän PROMO:na, 
arjen ihmisjohtajana. 

ENSIAPU-PROMO -koulutus järjestetään Varsinais-Suomen piirin koulutustiloissa, Yliopistonkatu 24 
A, 2.krs., 20100 Turku. Kurssi alkaa perjantaina 22.1. klo 17.00 ja päättyy la 23.1. viimeistään klo 
20.00. Ohjelmamme tulee olemaan tiivis, mutta antoisa. 

Koulutuksen kurssimaksu Punaisen Ristin jäsenille on 40 euroa, ja se sisältää koulutuksen, materiaa-
lit, kahvit ja lounaat. Majoitusta tarvitsevat voivat varata huoneen itse, tarjontaa Turussa on moneen 
makuun, jokainen huolehtii omista majoituskuluistaan. 

Matkakulut korvataan 38 euroa ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen mukaan. Kurssimaksu lasku-
tetaan jälkikäteen. Matkajärjestelyt osallistujat hoitavat itse, muista säästää matkaliput.
Kouluttajina toimivat Minna Rautanen Varsinais-Suomen piiristä ja Niina Hirvonen keskustoimista.

Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 16.12.2015: lyyti.in/ensiapupromo2016

Tapaamisiin Turussa!

Lisätietoja koulutuksesta:
Minna Rautanen / minna.rautanen@redcross.fi  ja Niina Hirvonen / niina.hirvonen@redcross.fi 

Ensiavun, ensihuollon ja 
henkisen tuen valmiusryhmien 
valtakunnallinen seminaari 
6.-7.2.2016 

Paikka: Pääkaupunkiseutu 
 
Alustava ohjelma
 
Lauantai 6.2.2016
- Vapaaehtoiset pakolaisten tukena 
- Pakolaisuuden taustoja 
- Tilanne nyt 
- Kokemuksia
- Turvapaikanhakijan ja vapaaehtoisen henkinen 
prosessi
- Uudet elvytys- ja ensiapuohjeet

Sunnuntai 7.2.2016
Päivän teema
Hälytysryhmäläiset suuronnettomuuksissa
- Äkkilähtö – valtakunnallinen harjoitus 2016
- Miniäkkilähtö – Rastirata
- Hälytysryhmän käyttö laajassa evakuointitilan-
teessa
- Evakuointisairaalan käyttö Suomessa – kon-
septin esittely
- Vapaaehtoisena evakuointisairaalassa - koke-
muksia Barents15 –harjoituksesta
- Sosiaalinen media onnettomuus- ja häiriötilan-
teissa                        
 

Tarkempi ohjelma myöhemmin!

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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Tänä vuonna Nälkäpäiväkeräys toteu-
tettiin jo 35 kerran, ja jo nyt tiedetään, 
että tänä vuonna keräystulos oli kaik-
kien aikojen paras!!! Valtakunnallinen 
keräystulos on noin 4 miljoonaa euroa!! 
Varsinais-Suomessa keräys tuotti lähes 
147 000 €, mikä on noin 30 % suurempi 
kuin vuotta aiemmin.

Iso kiitos Nälkäöpäivästä ja keräystulok-
sesta kuulu kaikille teille, osastojen va-
paaehtoiset. Te osastojen keräysjohta-
jat, muuta vapaaehtoiset ja uudet sekä 
aiemmin mukana olleet kerääjät olette 
antaneet kaikille mahdollisuuden lah-
joittaa omilla paikkakunnillanne.

Osastokohtaisesti keräystulokset vaih-
televat paljon vuosittain, niin tänäkin 
vuonna. Jokainen osasto on tehnyt upe-
an keräyksen omien resurssiensa puit-
teissa!

Kiitos kaikista nälkäpäivän ajan tapah-
tumista, leivänmyynnistä, hernekei-
tosta, iloisista ilmeistä, lauluista, ar-
pajaisista, rahanlaskuista, tilityksistä, 
lomakkeista, paikallisesta näkyvyydes-
tä... Ja kiitos ennenkaikkea hymyistä, 
iloisista tervehdyksistä ja halauksista!

Ilman teitä ei Punaisen Ristin avun ketju 
olisi lähtenyt liikkeelle!  

Sirpa Lehtimäki

4 miljoonaa euroa!! 
 
KIITOS aivan mielettömän 
upeasta Nälkäpäivästä!

Nälkäpäivän avaustapahtumassa Turun kä-
velykadulla Reddie ilahdutti lapsia. Mukana 
oli myös pelaajia TPS:n jääkiekko- ja saliban-
dyjoukkueista sekä TUTO:sta. 

Nälkäpäivävän osastokuvissa tunnelmia Tu-
run, Uudenkaupungin, Kalannin ja Sauvo-Ka-
runan osastoista.

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Operaatio Nälkäpäivä  
17.-19.9.2015  
   
Osasto    2014  2015
Alastaro      973     936
Angelniemi   1200   1200
Aura    3027   2943
Aurajoki       472     135
Halikko    4123   4558
Hirvensalo   5563   5910
Kaarina    6357 10176
Kakskerta       86     114
Kalanti    1030   1148
Karinainen     660   1030
Karjala Tl     928   1019
Kiikala      658     575
Kodisjoki     493     495
Koski Tl    1334     703
Kustavi    1785   1832
Kuusjoki        30     100
Laitila     1001   3705
Lemu       468     421
Lieto     4970   5967
Loimaa     5952   6773
Maaria-Paattinen    1554   2305
Marttila       985     650
Masku     1554   1449
Merimasku      274     324
Mietoinen    1731   1980
Mynämäki    4221   3878
Naantali     4673   6180
Nousiainen    2956   3279
Oripää       234     251
Paattinen        66 
Paimio     3617    3654
Perniö     3954    4197
Pertteli     1357    1762
Piikkiö     1691    2134
Pyhäranta    1698    1568
Pöytyä       522      385
Raisio     4530    4936
Ruiskatu 8    1133      925
Ruissalo     1315    1662
Rusko       529 
Rymättylä    1322    2070
Salo     6167    8335
Sauvo-Karuna    1193    1770
Somerniemi      241      251
Somero       745    1256
Taivassalo    1714    1582
Tarvasjoki      357      259
Turku    13247   29973
Uusikaupunki     5366     6195
Vahto-Rusko       933     1335
Vampula        750       637
Vehmaa        289       945
Yläne      1024       806
Yhteensä 113050 146672

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Valmiusilta Halikossa 9.11.2015

Koulutus pidetään Vastaanottokeskuk-
sessa, os. Märyntie 1, Halikko.

Ilmoittautumiset 2.11. mennessä:  
www.lyyti.in/valmiusillat_syksy2015 

Valmiusilta Loimaalla 19.11.2015

Koulutus pidetään SPR Loimaan osaston 
Päiväpirtillä, os. Turuntie 13, Loimaa.

Ilmoittautumiset 12.11. mennessä:
www.lyyti.in/valmiusillat_syksy2015

Tervetuloa!

Lippu korkealle!
Lauantaina 6.2.2016

Lippu korkealle –kurssilla paneudutaan osas-
ton luottamushenkilöiden rooleihin ja tehtä-
viin. Päivän tavoitteena on lyhyen Punaisen 
Ristin esittelyn jälkeen käydä läpi osaston 
hallituksen tehtäviä ja osaston toiminta.  
Koulutuspaikkana on piiritoimiston Koulu-
tuskakkonen (os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, 
Turku).

Päivän ohjelma:
9.30 -        Aamukahvia tarjolla
10.00        Tervetuloa
                 Punainen Risti järjestönä                                                          
                         Salaattilounas
                 Säännöt ja Punaisen Ristin merkki
                 Luottamushenkilöiden tehtävät ja
  vastuut
                 Vapaaehtoisen polku
                         Kahvi
                 Toiminnan suunnittelu ja talous
                 Kysymykset ja loppukeskustelu
16.00        Hyvää kotimatkaa!

Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa, ja kou-
lutus on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu 
viimeistään 29.1.2016  osoitteessa 
www.lyyti.in/luottamushenkilot 
tai sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi (kerro sa-
malla mahdollinen erityisruokavalio).

Tervetuloa mukaan kaikki - varsinkin osas-
tojen uudet luottamushenkilöt!

Yhteisen lipun alla -infot

Yhteisen lipun alla -infokurssi pitää sisällään 
tiiviin paketin Punaisesta Rististä ja järjestön 
vapaaehtoistoiminnasta sekä eri toimintamuo-
doista.

 
Kurssit järjestetään kevään aikan kerran kuu-
kaudessa SPR Varsinais-Suomen piiritoimiston 
Koulutuskakkosessa, os. Yliopistonkatu 24 A 
2.krs, Turku. Koulutusaika on kunakin päivänä 
klo 17.00-19.00. 
 

Koulutusten ajankohdat ovat:

torstai  14.1.2016
tiistai   16.2.2016
torstai  17.3.2016
keskiviikko 13.4.2016
keskiviikko 11.5.2016

Ilmoittaudu viimeistään 5 päivää ennen kuta-
kin koulutusta osoitteessa  
www.lyyti.in/Yhteisen_lipun_alla_2016

Tervetuloa!

Nettisivut ja RedNet

Kevään RedNet- ja nettisivukoulutukset pidetään 
seuraavasti: 
to 11.2.2016 klo 17 alkaen
to 7.4.2016 klo 17 alkaen

SPR Varsinais-Suomen piirin Koulutuskakkosessa, 
os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku. Koulutus on 
maksuton.

Ilmoittaudu helmikuun koulutukseen viimeistään 
5.2. ja huhtikuun koulutukseen viimeistään 1.4. 
nettisivuilla tämän tapahtuman sivulla olevan il-
moittautumislinkin kautta tai sähköpostitse  
sirpa.lehtimaki@redcross.fi 

Onhan osastosi nettisivut kunnossa?

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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Tavallisin syy elottomuudelle on sydänkohtaus, jol-
loin ensiapuun tarvitaan sähköiskun antava laite 
eli defibrillaattori. Vaikka laitteita löytyykin jo mo-
nista yleisötiloista, voi aloittelijalle sellaisen käyttä-
minen olla haastavaa. 

Ensiapupäivystäjien uudet koulutuskriteerit vaati-
vat defibrilaattorin käyttökoulutuksen. Koulutus ja 
käyttövarmuus saavutetaan kuitenkin vain riittä-
västi harjoittelemalla. Koulutuksen järjestäminen 
on hankalaa lainalaitteella, mutta nyt tilanne muut-
tuu, kun SPR:n Raision osaston ensiapuryhmä sai 
lahjoituksena oman defibrillaattorin. 

Laitteen lahjoitti 9Lives Oy ja sen luovutti 
6.10.2015 Raision osastolle yrityksen laatujohtaja 
Jukka Rantala. 
- Harjoitteludefibrillaatoreiden hinta on tähän asti 
ollut niin korkea, ettei osastomme ole edes voi-
nut harkita laitteen ostoa. Kiitos 9Lives Oy:n voim-
me harjoitella ja mikä parasta, mahdollistaa myös 
maallikkojen harjoittelun koulutusten yhteydes-
sä, toteaa Raision osaston ensiapukouluttaja Taina 
Hyppänen kertoo.

Yhteisöjen ja yrityksten laitelahjoitukset ovatkin 
merkittävä apu Raision kaltaisille pienille osastoille, 
joiden alueella ei ole ensiapupäivystyksiä merkittä-
västi. 
- Suomen Punaisen Ristin ensiapupäivystäjät ovat 
tärkeä osa erilaisten tapahtumien turvallisuutta. 
Hyvät ensiaputaidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja, 
joiden opettamisessa Suomen Punaisella Ristillä on 
merkittävä rooli. Entisenä Punaisen Ristin valmius-
päällikkönä ja raisiolaisena osaston toiminta on lä-
hellä sydäntäni, kertoi Jukka Rantala.

9Lives Oy on Suomen suurin yksityinen ensihoito- 
ja sairaankuljetusyritys. Yhtiön päätoimipiste on 
Helsingissä ja sen lisäksi yritys toimii yli 22 paikka-
kunnalla Suomessa.

SPR Raision osaston toiminta

SPR Raision osasto on virkeä ja aktiivinen osasto, 
jossa toimii ensiapuryhmän lisäksi ystäväpalvelu ja 
käsityökerho. Moni jäsen kuuluu myös Varsinais-
Suomen henkisen tuen ryhmään tai on aktiivises-
ti mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsin-
nöissä.

Asiantunteva ensiapuryhmä onkin monen onnis-
tuneen tapahtuman edellytys. Jatkuva koulutus ja 

taitojen ylläpitäminen ovat luotettavan vapaaeh-
toistoiminnan edellytykset. Tämän lisäksi tarvitaan 
resursseja ja tekniikkaa. 

Lisää tietoa SPR Raision osaston toiminnasta löy-
tyy osaston kotisivuilta raisio.punainenristi.fi tai 
Facebookista Suomen Punainen Risti Raision osas-
to.

SPR Raision osastolle merkittävä laitelahjoitus 

Hädän hetkellä ei ole aikaa miettiä

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Marraskuu 
(1.-2.11. Kouluttajakoulutuksen välineosa)
3.11. Osaston nettisivut ja RedNet
4.11. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta
6.-7.11. Henkisen tuen kurssi, Salo
7.11. Vapepa-täydennyskoulutus 
7.11. Yhteisen lipun alla
(7.-8.11. Kouluttajakoulutus: Välineosa)
9.11. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta
11.-19.11. Henkisen tuen koulutus, Turku
12.11. Kulttuuritulkkikoulutus
14.11. Henkisen tuen ryhmien koulutuspäivä
14.11. Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi
vko 45 Järjestötiedote 4/2015 ilmestyy
16.11. Sinä - osa Punaista Ristiä /  
 vapaaehtoisten kiitostilaisuus
17.-27.11. Ystäväkurssi, Vahto-Rusko
18.11. Superkeskiviikon ystäväkurssit alueittain
19.11. Valmiusilta, Loimaa
21.11. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku
(21.-22.11. Kouluttajakoulutus: Sisältöosat)

25.11. Tulijan tukena ja ystävänä -lyhytkurssi
26.11. Piirin hallitus
28.11. Nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön 
 koulutus
(28.11. Vapepa-foorumi, valtakunnallinen,  
 Lappeenranta)
 
Joulukuu 
1.12. Joulutori -koulutus
1.12. Maailman AIDS-päivä
2.12. SPR-info, Turku
4.-22.12. Joulutori, Turun kauppatori
8.12. Vapepa maakuntatyöryhmä
11.12. Glögit
15.12. Joulukonsertti, Mikaelinkirkko, Turku
 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnallinen, 
järjestelyvastuu keskustoimisto tai muu piiri) 
Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät koulu-
tukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 

Tapahtumakalenteri 2015 
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Tammikuu 
8.1.   Järjestötiedotteen 1/2016 materiaali piiritoimistoon
13.1.  Lyhyt Ystäväkurssi
14.1.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
19.-25.1.  Aluetärskyt 
22.-23.1.  Ensiapu-PROMO, Turku
vko 4  Järjestötiedote 1/2016 ilmestyy
29.-30.1.  Vapepa maakuntatyöryhmä ja valmiusavaus
(30.-31.1.  PROMO- ja kouluttajapäivät, Turku)
31.1.  Ansiomerkkien haku päättyy
 
Helmikuu 
2.2.  Piirin hallitus
6.2.   Lippu korkealle! – Jäsenestä luottamushenkilöksi-kurssi
(6.-7.2.  Ensiavun-, ensihuollon ja henkisen tuen valmiusryhmien valtakunnallinen seminaari)
(6.2.  Vapepa-johtajien täydennyskoulutus, Nynäs)
8. ja 15.2. Nuorten ystäväkurssi, Turku
11.2.  Nettisivut ja RedNet
11.2.  112-päivä
12.-13.2. Ensihuoltokurssi, Mynämäki
3.-13.2. Ensiapupäivystäjän peruskurssi
14.2.  Ystävänpäivä
16.2.   Yhteisen lipun alla - SPR-info
17.2.  Lyhyt Ystäväkurssi
 
Maaliskuu 
5.-6.3.  PROMO yhteinen osa, Turku 
3-10.3.  Henkisen tuen kurssi
12.3.  Terveyspistevapaaehtoisten koulutuspäivä, Turku
12.3.  Vapepa-täydennyskoulutuspäivä
16.3.  Lyhyt Ystäväkurssi
17.3.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
(19.-20.3. Valtakunnallinen Nuorten kevättapaaminen)
19.3.   Keräysjohtajien koulutus
21.–27.3. Rasisminvastainen toimintaviikko, Rasisminvastainen päivä 21.3.
17.3.  Vapepan maakuntatoimikunta
18.3.  Järjestötiedotteen 2/2016 materiaali piiritoimistoon
(18.-20.3. Vapepa-johtajakurssi, Nynäs)
31.3.  Piirin hallitus
 
Huhtikuu  
vko 14  Järjestötiedote 2/2016 ilmestyy
1.-2.4.  Ensihuoltokurssi, Yläne/Loimaa
2.4.  Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku
7.4.  Nettisivut ja RedNet
(8.-10.4. Valmiuskouluttajien sisältöosa, Nynäs)
9.-10.4. Varsinais-Suomen Vapepa-seminaari
12.4.  Valmiusilta osastoille, Turku
13.4.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
14.4.  Valmiusilta osastoille, Uusikaupunki
  Ystäväryhmien - ja välittäjien koulutusristeily
16.-17.4. Vapepa-maastojohtajakurssi
20.4.  Lyhyt Ystäväkurssi
23.4.  Piirin vuosikokous 
 
Toukokuu 
9.-15.5. Punaisen Ristin viikko
11.5.  Yhteisen lipun alla - SPR-info

Tapahtumakalenteri 2016 
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12.5.  Lyhyt Ystäväkurssi
24.5.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
26.5.  Piirin hallitus
26.-30.5. EA3-harjoituskurssi, Pastuskeri
28.5.  Leiriohjaajakoulutus, Turku
 
Kesäkuu 
20.6.  Kansainvälinen pakolaispäivä
20.-21.6. Nuorten leiri, Loimaan Mellilä, Mustajärven leirikeskus
21.-23.6. Lasten leiri, Loimaan Mellilä, Mustajärven leirikeskus
15.6.-31.7.,  tarvitt. elo-syyskuu, Caritas-ensivaste päivystää saaristomerellä yt. Meripelastajat
 
Heinäkuu Kesäkumikampanja 
 
Elokuu 
12.8.  Järjestötiedotteen 3/2016 materiaali piiritoimistoon
vko 34-35 Nälkäpäivän –infoillat (neljä iltaa eri alueilla)
vko 34  Järjestötiedote 3/2016 ilmestyy
 
Syyskuu 
14.9.  Maailman ensiapupäivä
15.9.  Ansiomerkkien haku päättyy
15.–17.9. Nälkäpäivä
20.9.  ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Turku
22.9.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
26.9.  ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Salo
27.9.  ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Laitila
28.9.  ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Loimaa
29.9.  Piirin hallitus
 
Lokakuu 
1.10.  ÄKKILÄHTÖ- Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus
(l1.10.-4.11. Kouluttajakoulutus: Yhteinen osa "Ainutlaatuinen Punainen Risti")
13.10.  Vapepa-maakuntatoimikunta
15.10.  Henkisen tuen hälytysryhmien seminaari, Salo
14.-15.10. Ensihuoltokurssi, Kaarina
25.10.  Valmiusilta osastoille, Loimaa
26.10.  Valmiusilta osastoille, Salo
27.-28.10 ETK-risteily
(28.-29.10. Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus, Nynäs)
31.10.  Ansiomitalien haku päättyy 
 
Marraskuu 
(5.-6.11. Kouluttajakoulutus: Välineosa ”Oppimisen ohjaaminen”)
12.11.  Vapepa-täydennyskoulutuspäivä
21.11.  Järjestötiedotteen 4/2016 materiaali piiritoimistoon
vko 45  Järjestötiedote 4/2016 ilmestyy
19.11.  Henkisen tuen hälytysryhmien harjoitus
(marraskuu Kouluttajakoulutus: Sisältöosat)
24.11.  Piirin hallitus
(26.11.  Alueellinen Vapepa-foorumi yt. Häme ja Satakunta)
 
Joulukuu 
1.12.  Maailman AIDS-päivä
2.12.  Glögit
8.12.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnallinen, järjestelyvastuu keskustoimisto tai muu piiri) 
Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 

Tapahtumakalenteri 2016 
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Salon osaston 
kesäleiri lapsille

Punaisen Ristin Salon osas-
ton järjestämä kesäleiri Salon 
alueen lapsille pidettiin 13.-
14.6.2015 seurakunnan leiri-
keskuksessa Krailassa.Lapsia oli 
Perniöstä, Halikosta ja Salosta, 
yhteensä 16. Aikuisia vapaaeh-
toisia oli 12. 

Lapset saivat tutustua ambu-
lanssiin ja myös kokeilla väli-
neitä. Salon Meripelastuksen 
Draken-veneellä koettiin vauh-
din hurmaa merellä. Lisäksi oli 
ohjattua ja vapaata leikkiä, as-
karreltiin keppinukkeja, uitiin, 
saunottiin ja ongittiin. Ja tietysti 
syötiin hyvin, paistettiin tikku-
pullaa ja makkaraa.
 
Leiri oli onnistunut, niin lasten 
kuin aikuistenkin mielestä.

Piirin hallitus on kokouksessaan 7.7.2015  
päättänyt
- merkitä tiedoksi, että Maahanmuuttovirasto on an-
tanut SPR Turun vastaanottokeskukselle toimeksian-
non avata uudelleen toimipiste Punkalaitumella. Tämä 
toiminnan laajeneminen on osa SPR Varsinais-Suo-
men piirin ja Maahanmuuttoviraston toistaiseksi voi-
massa olevaa sopimusta.
- avata pankkitilin Punkalaitumen Osuuspankkiin.

Piirin hallitus on kokouksessaan 24.9.2015  
päättänyt 
- merkitä toiminnanjohtajan talouskatsauksen tiedok-
si. Katsauksessaan toiminnanjohtaja totesi mm. että 
piirin ensimmäisen kahdeksan kuukauden tulos osoit-
taa noin 36 000 euron ylijäämää. Budjetoitua parem-
pi tulos johtuu Turun vastaanottokeskuksen toimin-
nan laajentumisesta sekä Punkalaitumen toimipisteen 
avaamisesta uudelleen. Muilta osin piirin tulos kah-
deksan ensimmäisen kuukauden osalta on budjetin 
mukainen.
- merkitä katsauksen turvapaikanhakijoiden suuresta 
määrästä johtuvasta toiminnan laajentamisesta tie-
doksi. Katsauksessa tuli esille mm. että
o SPR:n Turun vastaanottokeskuksen kirjoilla oli   
   13.9.2015 yli 1300 turvapaikanhakijaa. 

o SPR Varsinais-Suomen piirissä on tehty seuraavat 
rekrytoinnit:  
 o 2 kk määräaik. työsuhde, Juha Timonen,  
 tilakoordinaattori, sopimusten valmistelu
 o Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori,  
  vastaanottokeskustoiminnot 
 Miska Keskinen (VOK:n palkkalistoilla) 
 o Punkalaitumen vastaanottokeskukseen   
 rekrytoitu samat työntekijät, jotka olivat
 siellä töissä ennen irtisanomisia  
  – apulaisjohtajana Helena Noroila  
 o Jaksamisesta huolehditaan  
 rekrytoimalla tuntityöntekijöitä
-Hyväksyä piirin hallituksen toiminta-aikataulun eli 
vuosikellon vuodelle 2016
- Hyväksyä uudet kannatusjäsenet
- Merkitä toiminnanjohtajan esittelyn piiritoimiston ja 
Nuorten Turvatalon tilajärjestelyistä tiedoksi.

Piirin hallitus on kokouksessaan 12.10.  
päättänyt 
- valita ja ehdottaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
Varsinais-Suomen maakuntatoimikuntaan edusta-
jakseen Virpi Laineen ja hänen varahenkilökseen Jo-
hanna Arvon kaudeksi 2016-2018, sekä esittää Virpi 
Lainetta maakuntatoimikunnan puheenjohtajaksi kau-
deksi 2016-2017.

Piirin hallituksen päätöksiä
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YRITYSYHTEISTYÖ

Terramare Oy on vuonna 2015 tukenut Punai-
sen Ristin Varsinais-Suomen piirin valmiuden 
ohjelma-aluetta. Terramaren tuki on kohdistettu 
hälytysensivastetoimintaan sisältäen ensisijassa 
Caritas-ensivastetoiminnan kesäkaudella Varsi-
nais-Suomessa ja Saaristomerellä.

Johtaja Tapio Leinonen Terramare Oy:stä  
vastasi kysymyksiin yhteistyöstä ja kumppa-
nuudesta.

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

 
Tukemiseen on muutama pääasiallinen syy. En-
simmäiseksi haluamme kantaa vastuumme yh-
teiseen hyvän tekemiseen. Meidän kokoisella 
yhtiöllä on resursseja siihen. 

Toinen syy oli käytännöllinen. Halusimme keskit-
tää tukemme muutamaan hyvään kohteeseen. 
Aikaisemmin se oli suunnattu suureen määrään 
pieniä kohteita ja aiheutti paljon työtä sitä hoi-
taville henkilöille. 

Kolmanneksi Punaisen Ristin Caritas-ensivas-
tetoiminta liittyi veteen / mereen, joka on yh-
teinen tekijä yhtiömme ydintoiminnan kanssa. 

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyö-
kumppanit:

Yhteistyö-
kumppanit:

Tukijat:

Lisäksi Punainen Risti tiedettiin laadukkaaksi toi-
mijaksi ja sinne suunnattu apu menee varmasti 
perille.

Mitä yhteistyö Punaisen Ristin kanssa an-
taa yrityksellenne?  

Yrityksemme toimii täysin B2B liiketoiminnassa 
eikä suuri yleisö meitä juurikaan tunne. Punai-
sen Ristin kautta olemme saaneet  hivenen nä-
kyvyyttä ja varmasti hyvää mainetta.

Esittelyssä yhteistyökumppani 

Terramare Oy

Johtaja Tapio 

Leinonen 

Terramare Oy
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Leikin kieli yhdistää 
Terhokerhoissakin

Mitä voisi tehdä, jos eri-ikäiset ihmiset kokoon-
tuvat yhteen eikä heillä ole yhteistä kieltä? 
Tällaisia tilanteita on ollut myös meidän Ter-
hokerhoissa Varsinais-Suomessa. Ihmisen koh-
taamisella eli hymyllä, eleillä ja ystävällisyydel-
lä saa toisen kokemaan itsensä tervetulleeksi ja 
pääsee jo hyvään alkuun. Entäs jos leikittäisiin 
yhdessä? 

Leikki on yleismaailmallista

Kaikki ikään, sukupuoleen tai kieleen katsomatta 
osaavat leikkiä tai ovat ainakin joskus leikkineet. 
Leikki ja leikkiminen kehittää kieltä ja auttaa kie-
len omaksumisessa, parantaa ongelmanratkai-
sutaitoja, vahvistaa sosiaalisia taitoja, lievittää 
stressiä, rentouttaa ja rauhoittaa. Leikillä ja leik-
kimisellä on siis monia positiivisia vaikutuksia ja 
sen ihmisiä yhdistävä voima on vahva.

Yhdessä leikkimiseen ei tarvita erityisiä välineitä 
eikä välttämättä edes sanoja. Esimerkiksi jalka-
pallo: sen säännöt ovat maasta ja sukupolvesta 

riippumatta samat, joten peli pyörähtää helposti 
käyntiin. Maalia merkkaamaan haetaan pari ki-
veä tai reput ja peli voi alkaa! Myös leipominen, 
askartelu tai erilaiset seurapelit ovat myös sel-
laisia, jotka eivät vaadi yhteistä kieltä. 

Varsinais-Suomen Terhokerhojen syksy on alka-
nut vauhdikkaasti. Myös ”Leikki 2.0” -yhteisö-
taideteos on käynnistynyt ja Terhokerhot saavat 
viisi yllätystehtävä–pakettia, joissa on ohjeet su-
kupolvia yhdistävään leikkiin. 

Tällä hetkellä meillä on 21 kunnassa yhteensä 
24 Terhokerhoa. Uusimpina aloittavat Halikon 
toinen Terhokerho Salossa lokakuun lopussa ja 
Vehmaan Terhokerho käynnistyy Margareetta-
kodissa marraskuussa. 

Muistakaa leikkiä!

Varsinais-Suomen Leikkilähetti 
Hanne Mustiala

Nousiaisten Terhokerho kokoontuu kerran kuukaudes-
sa eri teemojen merkeissä. Kuvan on piirtänyt Nousi-
aisissa asuva kansantaiteilija Reijo Anttila.
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KOKO SUOMI LEIKKII

Kouluttaja -ja promopäivät 
2016 

Järjestetään jo perinteisenä ajankohtana 
tammikuun viimeisenä viikonvaihteena 
30.–31.1.2016. 

Tällä kertaa kokoonnumme Turun seudul-
la, paikka varmistuu marraskuun alkuun 
mennessä, jolloin myös ilmoittautumis-
linkki avautuu RedNetissä.

Luvassa virkistävää, innostavaa ja hyö-
dyllistä ohjelmaa sekä promoille että 
kouluttajille. Tervetuloa mukaan!

PROMO yhteinen osa Hämeessä 
24.–25.10.2015 
Lisätiedot: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/32986 

PROMO yhteinen osa Oulussa 
21.–22.11.2015 
Lisätiedot: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/33247

Lisätietoja PROMO-koulutuksista saat 
omasta piiritoimistostasi tai RedNetin
Promo-sivulta.

Voiko leikki olla toisinajattelua, löytö- 
retkeilyä tai iloista eksymistä ja maailman 
ihmettelyä? Entä mitä lapset voivat opettaa 
aikuisille olemisen ja heittäytymisen 
tärkeydestä?
 
Yhteisötaideteos Leikki 2.0 valtaa tänä syk-
synä Suomen ja innostaa Terhokerhot heittäy-
tymään mukaan leikin maailmaan. Esitystai-
teilija Meiju Niskalan yhteisötaideteoksessa 
katsotaan leikkiä uudesta näkökulmasta. Mu-
kaan ilmoittautuneille kerhoille lähetetään lo-
ka-joulukuun aikana viisi pakettia, jotka sisäl-
tävät hauskaa yhdessä tekemistä. Mukaan 
tarvitaan vain ripaus uteliaisuutta ja intomieltä!
 
Lue lisää nettisivuiltamme www.terhokerho.fi. 
Tule sinäkin mukaan Terhokerhoon!

Lisätietoja: 
Projektikoordinaattori 
Eevamaija Paljakka-Sippola,
p. 050 438 0057,
eevamaija.paljakka-sippola@mll.fi

Leikki 2.0 valtasi Terhokerhot!

KOULUTUSTA

AINEISTOPANKKI APUNASI

Älä turhaan tuskaile viestinnän parissa. Klikkaa osoitteeseen:

rednet.punainenristi.fi/viestinta

Mistä uusi  
ilmoituspohja?

Rekisteröidy aineistopankkiin! 
Aineistopankki on kaikkien vapaaehtoisten käytössä oleva  

palvelu, josta saat hyödyllistä materiaalia osaston käyttöön.  
Rekisteröitymällä saat pääsyn kaikkiin aineistoihin. 
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 20.11.–24.12.2015

Hyvä Joulumieli tuo jälleen iloa lapsiperheille
Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämä  
Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy marraskuussa 19. kerran. Jouluaattona
huipentuvan keräyksen kumppaneina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl. 
Edellisvuosien tavoin keräys toteutetaan yhteistyössä Ylen Aamu-tv:n, 
Yle Radio Suomen ja Yle Radio Vegan kanssa.

• Keräys käynnistyy Ylen Aamu-tv:n lähetyksessä 20.11.2015. Aamu-tv kertoo keräyksestä 
 lähetyksissään päivittäin 23.12. saakka.

• Vähintään 1 500 eurolla keräykseen osallistuneet yritykset näkyvät lähetyksessä. 

• Keräyksen tavoite 1 540 000 euroa. 

• Seuraa ja osallistu keskusteluun Facebookissa (facebook.com/hyvajoulumieli), Twitterissä 
 ja Instagrammissa #hyväjoulumieli.  

• Lisätietoja piiritoimistosta ja osoitteesta joulumieli@punainenristi.fi

• Perustiedot keräyksestä löytyvät sivuilta hyväjoulumieli.fi sekä RedNetistä osoitteessa: 
 rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli

KERÄYSTAVAT
Keräystili: FI17 1596 3000 2020 20
Keräyspuhelin: 0600-16555 (10,01 € +pvm/
mpm/puhelu)
Tekstiviestilahjoitus: Tekstiviesti HJM 
numeroon 16499 (10 €).
Keräyslupa nro: POL-2014-6944/30.7.2014. 
Keräysaika: 30.7.2014-31.12.2015 koko 
maassa lukuunottamatta Ahvenanmaata.  
Ålands landskapsregering, lupa nro  
ÅLR 2014/9086/3.12.2014.

Lisätietoja:

Projektityöntekijä, 
Varpu Salmenrinne, p. 020 701 2166, 
varpu.salmenrinne@punainenristi.fi

Varainhankinnan koordinaattori, 
Regina Laurén, p. 020 701 2199, 
regina.lauren@punainenristi.fi

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

Tänä vuonna 70 euron 
arvoisia lahjakortteja jae-
taan 22 000 kappaletta. 
Viime vuonna kortin sai 
18 000 perhettä.

– Avuntarvitsijoita on 
joka vuosi enemmän. 
Valitettavasti emme voi 
auttaa kaikkia, mutta 
tänä vuonna 4 000 per-
hettä enemmän saa jou-
lupöytään lisää iloa, ker-
too varainhankinnan  
koordinaattori Regina 
Laurén.

Lahjakortin voi saa-
da lapsiperhe, jolla on vaikea taloudellinen ti-
lanne esimerkiksi yksinhuoltajuuden, pitkäai-
kaistyöttömyyden, vanhempien pätkätöiden, 
sairauden, vammaisuuden tai kriisitilanteen 
vuoksi. SPR ja MLL valitsevat apua tarvitsevat 
perheet yhteistyössä muun muassa diakonia-
työn, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa. 

Laita lahjakortit 
ajoissa jakoon

Hyvä Joulumieli -kor-
tit toimitetaan piireistä 
osastoille marraskuussa 
viikoilla 46–47. 

Osastojen ja yhteistyö-
kumppanien kannattaa 
jakaa lahjakortit mahdol-
lisimman pian valitsemil-
leen vähävaraisille lapsi-
perheille, jotta apu ehtii 
varmasti perille hyvissä 
ajoin ennen jouluaattoa.

Jouluilo voi kääntyä mie-
lipahaksi, jos perhe on esimerkiksi ehtinyt läh-
teä joulunviettoon toiselle paikkakunnalle ja 
saa kortin vasta joulun jälkeen. Tärkeää on 
myös huolehtia siitä, että jokaisessa kortissa 
on saajan nimi. Keräyksen ilme on muuttunut. 
Muistattehan käyttää uusia julisteita.
Lahjakortti on voimassa 7.–24.12.2015.

Hanna Linnakko
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YSTÄVÄTOIMINNASSA TAPAHTUU

Yksinäisyys haastaa toimimaan

Tiesitkö tämän yksinäisyydestä?

• Raha-automaattiyhdistyksen teettämän tutkimuksen mukaan joka kymmenes täysi-ikäinen kokee  
 itsensä yksinäiseksi. Se tarkoittaa jopa 400 000 ihmistä. 

• Saman tutkimuksen mukaan joka kuudennella suomalaisella ei ole yhtään ryhmää tai yhteisöä, johon 
 hän tuntisi kuuluvansa. 

• Neljällä prosentilla aikuisista ei ole yhtään ystävää. 

• Huolestuttavaa tuloksissa oli, että 18–24-vuotiaat nuoret aikuiset ovat kaikkein yksinäisimpiä.

           (RAY, toukokuu 2015)

Yksinäisyys ja turvaverkkojen puuttuminen haastavat koko yhteiskunnan, myös järjestöt ja 
niiden vapaaehtoiset. Punaisen Ristin ystävätoiminnassa kohdataan eri-ikäisiä, erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia ja myös eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä.

Vain Elämää 
kohtaa ystävät 

Tänä vuonna Vain Elämää goes 
Punainen Risti -ohjelma esitte-
lee ystävätoiminnan eri muo-
toja ja toiminnassa mukana 
olevia vapaaehtoisia. Ystävätoi-
mintaan tutustuvat Kaija Koo, 
Pauli Hanhiniemi, Maija Vilk-
kumaa, Jukka Poika, Maarit 
Hurmerinta ja Anssi Kela. Oh-
jelma esitetään 13. marraskuuta 
klo 20 Nelosella.

Viime vuonna Punaiseen Ristiin 
tuli ohjelman ansiosta paljon 
uusia vapaaehtoisia ja kuukausi-
lahjoittajia. Ohjelma on tänäkin 
vuonna erinomainen mahdollisuus saada osaston 
toimintaan uusia vapaaehtoisia sekä aloittaa uusia 
toimintamuotoja!

Piirit varautuvat ohjelman jälkeiseen kiinnostukseen 
järjestämällä ystävätoiminnan kursseja suurimmilla 
paikkakunnilla heti ohjelman jälkeisenä keskiviikko-
na 18.11. kello 17. 

Näin valmistaudut kiinnostukseen osastossasi:

1. Tarkista, että osastosi toiminta- ja yhteyshenki-
 lötiedot ovat ajan tasalla RedNetissä ja sosiaali-
 sen median sivustoilla. Lisää osaston tulevat
 tapahtumat tapahtumakalenteriin.

2. Järjestä ystävätoiminnan esittely- ja rekrytoin-
 titapahtuma esimerkiksi ohjelman jälkeisenä
 päivänä (lauantaina 14.11.) keskeisellä paikalla.

3. Järjestä ystävä- tai uusien vapaaehtoisten 
 kurssi tai esittelyilta marras-joulukuussa.

Ystävänpäivänä
näkyvästi esillä

Ystävänpäivä 14.2. on läm-
minhenkinen kampanja 
keskellä talven kylmyyttä. 
Ystävänpäivänä kutsutaan 
mukaan uusia vapaaehtoi-
sia. Kukaan ei voi tulla mu-
kaan toimintaamme, ellei 
hän saa siitä tietoa. Kerro-
taan siis toiminnasta kaikin 
mahdollisin tavoin. 

Uudet vapaaehtoiset tuo-
vat myös uusia tuulia ja 
ideoita, otetaan ne avosy-
lin vastaan!

LähiTapiola on jo vuosien ajan tukenut ystävätoimin-
taa. Kutsukaa siis paikallisen LähiTapiolan väki mu-
kaan osastonne ystävänpäivän tapahtumiin. Tapah-
tumatukea kuluihin (enintään 150 euroa) voi hakea 
keskustoimiston kautta, kunhan tapahtuman ilmoit-
telussa ja materiaaleissa on LähiTapiolan logo ja ta-
pahtumat on viety myös tapahtumakalenteriin kai-
kille avoimina tilaisuuksina. Tuki haetaan jälkikäteen.

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä (rednet.
punainenristi.fi/ystavanpaiva) ja lue lisää kam-
panjasta! Sivut valmistuvat tammikuun alussa.   

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123, 
anita.hartikka@punainenristi.fi

Kampanjakoordinaattori 
Sari Byman, p. 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Mikko Lehtimäki 

Evijärvellä yhdeksäsluokkalaiset voivat käyttää 
liikuntatuntejaan vanhusten ulkoiluttamiseen. 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat konkareina 
mukana ja nuorten tukena. 
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TOIMINTATILASTOT

Toimintatilasto on kullanarvoista tietoa

Jokavuotinen toimintatilasto tuntuu mones-
ta osastoaktiivista raskaalta täyttää, mutta 
se tuottaa kullanarvoista tietoa järjestön toi-
minnasta. Sen avulla suunnitellaan niin vapaa-
ehtoisristeilyn ohjelmaa kuin vastataan toi-
mittajien ja RAY-hakemusten kimurantteihin 
kysymyksiin. 

Toimintatilastoissa kysytään perusasioita ja 
muuttuvia kysymyksiä, jotka perustuvat osas-
tojen yleiskokouksessa hyväksymään toi-
mintalinjaukseen. Tänä vuonna kysytään 
esimerkiksi arviota vastaanottokeskusten va-
paaehtoisten määrästä. Viime vuonna alettiin 
kysyä arviota nuorten vapaaehtoisten määräs-
tä ja miesten osuudesta. 

Toimintaa kannattaa seurata koko vuosi

Joulukuun alussa aukeaa RedNetin osastotoi-
mistossa linkki (rednet.punainenristi.fi/osas-

totoimisto) lomakkeeseen, johon voi täyttää 
vuotuisen toimintatilaston. Tilasto on täytettä-
vä 31. tammikuuta mennessä. 

Oikeita tapoja täyttää tilasto on yhtä mon-
ta kuin osastoja. Jotkut tulostavat kysymykset 
paperilla, leikkaavat jokaiselle ryhmälle oman-
sa, ja koostavat sen lopuksi digitaalisen muo-
toon. Toiset osastot täyttävät sen kerralla 
suoraan Digiumiin. Ainoa yhteinen neuvo on, 
että tilastojen täyttäminen on helpompaa kun 
toimintaa seurataan koko toimivuoden ajan.
 
Jotta toimintatilastoista muodostuu valtuus-
tossa esitettävä tilastokirja, tarvitaan tuhan-
sien ihmisten yhteistyötä kaikilla järjestön 
eri tasoilla. Vastaukset löytyvät tilastokirjas-
ta yleensä aika helposti: Ystävätoiminnassa oli 
2014 yhteensä 8 218 vapaaehtoista, toiminta-
tila oli 192 osastolla ja Facebookia käytti 142 
osastoa. 

Kuinka monta ihmistä on mukana ystävätoiminnassa? Kuinka monella
osastolla on käytössään toimitila? Entä Facebook-sivut?

Päihdetyö aloitettiin Suomen Punaisessa 
Ristissä vuonna 2000. Ensiapuryhmäläiset 
toivoivat ohjeita päihtyneiden kohtaami-
seen ja ystävätoiminnassa mukana olevat 
ideoita päihdekeskustelujen avaamiseen. 

Näitä taitoja opetetaan edelleen niin ehkäise-
vään päihdetyöhön valmentavalla Päihdeneu-
vojakurssilla kuin kohtaamiseen tähtäävällä 
Varhaisen puuttumisen kurssilla.

Vuonna 2014 osastoissa kohdattiin kaikkiaan 
yli 20 000 ihmistä päihdekeskustelujen mer-

keissä, ja kesällä 2015 päihdetyötä tehtiin 45 
festarilla. Päihdetyötä toteuttavat 850 koulu-
tettua SPR:n vapaaehtoista ympäri Suomen.

Päihdetyötä juhlistetaan kaikille avoimes-
sa seminaarissa Helsingissä 7.11. Osastoissa 
vuotta voidaan juhlistaa esimerkiksi pitämällä 
aamunavauksia lähikouluilla tai järjestämällä 
päihdeinfokilpailuja kauppakeskuksessa. 

Kysy lisää piiristä päihdetyön yhdyshenkilöl-
tä tai lue lisää punainenristi.fi/paihdetyo

Päihdetyö täyttää 15 vuotta!

Vapaaehtoisten määrä osastoissa
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JÄSENASIAA

Jäsenmaksut ja niiden jakoperusteet 2016

Ensi vuonna jäsenmaksut pysyvät ennallaan  
ja niiden jakoperusteet samoina kuin tänä vuonna.

UUDET JÄSENET

Uusien vuosijäsenten liittymisvuoden jäsen-
maksu tilitetään kokonaan osastolle.
 
Ainaisjäsenten jäsenmaksu (300 euroa)  
jakautuu osaston (120 euroa), piirin (90 euroa) 
ja keskustoimiston (90 euroa) kesken.

VANHAT JÄSENET

Vanhojen jäsenten jäsenmaksut jakautuvat 
samalla tavalla kuin tänä vuonna osaston, piirin 
ja keskustoimiston kesken alla olevan taulukon 
mukaisesti. Vuonna 2015 osastojen osuutta jä-
senmaksuista nostettiin 50 prosenttiin ja vas-
taavasti keskustoimiston osuutta laskettiin. 

Vuonna 2016 alle 18-vuotiaiden jäsenten jä-
senmaksu tilitetään kokonaan osastolle vuo-
den 2015 tapaan. HUOM! Syntymäaika (pp.
kk.vvvv) täytyy olla tiedossa tallennushetkellä.

JÄSENTYYPPI JÄSENMAKSUN SUMMA KESKUSTOIMISTO PIIRI OSASTO

Vuosijäsen 20 € 4 € 6 € 10 €

Nuorisojäsen 10 € 2 € 3 € 5 €

Nuorisojäsen, alle 18-vuotias 10 € 0 € 0 € 10 €

Perhejäsen, aikuinen 10 € 2 € 3 € 5 €

Perhejäsen, nuori 5 € 1 € 1,50 € 2,50 €

Perhejäsen, nuori, alle 18-vuotias 5 € 0 € 0 € 5 €

Ainaisjäsen 300 € 90 € 90 € 120 €

E-laskuun siirtyminen jäsenmaksun osalta on 
nyt mahdollista. E-laskusopimus kannattaa 
tehdä heti, jotta tammikuussa tuleva vuoden 
2016 jäsenmaksu hoituu e-laskuna. 

Sopimuksen tekemistä varten on hyvä ottaa 
esille tämän vuoden jäsenmaksulomake. Sii-
tä löytyy jäsenmaksun viitenumero, jota tar-
vitaan e-laskusopimusta tehdessä. Huom! Jä-
senmaksun viitenumero on henkilökohtainen.

E-lasku on ympäristöystävällinen ja helppo 
tapa maksaa laskut. E-lasku on sähköisessä 
muodossa oleva lasku, jonka saa omaan verk-
kopankkiin. Lasku tarkastetaan ja tarvittaessa 
hyväksytään verkkopankissa. Jos haluaa pääs-
tä vielä helpommalla, kannattaa e-laskusopi-

musta tehdessä valita vaihtoehto, jossa e-las-
ku veloitetaan automaattisesti tililtä.

E-lasku säästää huomattavasti Punaisen Ristin 
kustannuksia, koska paperi-, painatus- ja pos-
tikuluja ei enää synny. Kannustamme kaikkia 
verkkopankkia käyttäviä henkilöitä tekemään 
e-laskusopimuksen!

Lisätietoja: 
Jäsenasiat, kampanjakoordinaattori 
Sari Byman, p. 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

CRM-avustaja 
Kirsi Lehtinen, p. 020 701 2197,
kirsi.lehtinen@punainenristi.fi

Jäsenmaksun voi jatkossa saada e-laskuna 
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VALMIUSHARJOITUS

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus Äkkilähtö 2016  
järjestetään lauantaina 1. lokakuuta.

Moni muistaa varmasti edellisen, vuonna 2013 
järjestetyn Sydäntalvi-harjoituksen. Silloin pe-
räti 296 osastoa ja noin 10 000 vapaaehtoista 
eri puolilla Suomea harjoittelivat toimia mah-
dollisen talvimyrskyn varalta.

Tällä kertaa kohderyhmänä ovat yläkouluikäi-
set nuoret perheineen. Tavoitteena on kan-
nustaa piirejä ja osastoja harjoittelemaan yh-
dessä yläkoulujen ja viranomaisten kanssa 
oman alueen valmiuksia toimia evakuointi- 
tilanteissa. 

Punainen Risti on sitoutunut auttamaan viran-
omaisia onnettomuuksissa ja normaaliolojen 
häiriötilanteissa. Harjoittelemme yhteistyötä, 
jotta pystymme hädän tullen olemaan avuksi 
ja tueksi. 

Äkkilähtö 2016 toteutetaan yhteistyössä 
opetusministeriön ja -hallituksen kanssa. Ta-
voitteena on parantaa kotien, koulujen ja kun-
tien valmiutta toimia äkillisissä onnettomuus-
tilanteissa, henkistä kriisikestävyyttä sekä 
nuorten sosiaalista mediankäyttöä ja media- 
lukutaitoa. 

Suunnittelun voi aloittaa jo nyt

Äkkilähtöön voi jo alkaa valmistautua mietti-
mällä omassa osastossanne, mikä on paikka-
kunnallanne sellainen riski, joka voisi johtaa 
asukkaiden evakuointiin. Mukaan toivotaan 
niin pienet kuin isotkin osastot. Suunnittelus-
sa saa tukea keskustoimistolta. Pienet osastot 
voivat myös tehdä yhteistyötä muiden osasto-
jen kanssa.

Mikään tapahtuma ei ole liian pieni järjestet-
täväksi. Osastot ja koulut voivat tapahtumien 
suunnittelussa käyttää myös Punaisen Ristin 
opetusmateriaaleja kouluille (punainenristi.fi/
koulusivut). Sivuilta löytyvät ohjeet esimer-
kiksi koko perheen taitoradan järjestämiseen. 

Aloittakaa suunnittelu hyvissä ajoin. Valmius- 
harjoitus on hyvä mahdollisuus kehittää 
oman osaston valmiuksia ja yhteistyötä viran-
omaisten kanssa. Samalla se on mainio tapa 
saada mukaan lisää nuoria ja itsekin oppia 
uusia taitoja! 

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

Äkkilähtö tulee lokakuussa 2016! 

Vaasan osasto harjoitteli ihmisten evakuoimista edellisen valtakunnallisen valmiusharjoituksen, Sydäntalven, aikana. 

A
n
n
a Sn

ickars



33

JOULUN TUNNELMAA

Kalenteri virittää joulun odotukseen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen osa jou-
lun odotusta. Tänä jouluna kalentereita on kaksi, kuvittaji-
na Lars Carlson ja Martta Wendelin. Kalentereita on lähe-
tetty 125 000 kotiin.

 Kalenterin suositushinta on 7,90 euroa, ja sen voi ostaa 
myös verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi tai 
myynti@punainenristi.fi.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä tehneet lapsille 
suunnatun BUU-klubben-kalenterin myös tänä vuonna. 
Lisätietoja kalenterista svenska.yle.fi/barn.

Teetä tänä jouluna itsellesi tai osastollesi persoo-
nalliset joulukortit tai kalenterit omilla valokuvil-
la. Tekeminen on helppoa, ja Ifolorin valikoimas-
ta löytyy runsaasti erilaisia malleja sekä valmiita 
pohjia. 

Tutustu kortteihin ja tee tilauksesi osoitteessa 
www.ifolor.fi/suomen_punainen_risti.

Suomen Punaisen Ristin ja Ifolorin yhteis-
työn tuotto ohjataan tänä vuonna Nuorten
turvataloille.

Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija
Eeva Arrajoki, 020 701 2274,
eeva.arrajoki@punainenristi.fi

Tee itsellesi tai osastollesi joulukortit omista valokuvista
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TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Neljä miljoonaa kertaa
kiitos!
Nälkäpäivä-keräykseen voi lahjoittaa vielä lokakuun 
loppuun saakka. Jo tätä kirjoittaessa, heti Nälkäpäi-
vän jälkeen, on selvää, että keräystulos lähentelee 
neljää miljoonaa. Se tarkoittaa Nälkäpäivän 35-vuo-
tisen historian kaikkien aikojen parasta tulosta. 
Olette siis olleet mukana tekemässä jotain todella 
suurta!

Presidentti Tarja Halonen oli mukana lipaskerääjä-
nä Helsingin rautatieasemalla. Kun häneltä kysyt-
tiin, onko yksittäisen ihmisen lahjoituksella mer-
kitystä, Halonen totesi ykskantaan: ”On. Lainaisin 
Äiti Teresan sanontaa, että ei tässä koko maailmaa 
auteta, mutta yhden ihmisen kohdalla se on koko 
maailma.”

Vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin työn perusta. 
Te olette paikalla, kun maanjäristyksen uhrit tarvit-
sevat apua Nepalissa tai kun kadonneen omaiset 
tarvitsevat henkistä tukea Suomessa. Vapaaehtoi-
set ovat paikalla myös Syyriassa ja antavat ensi-
apua sodassa haavoittuneille, usein oman henken-
sä uhalla. Tällä hetkellä vapaaehtoiset Suomessa 
ovat venyneet aivan uskomattomiin suorituksiin, 
kun vastaanottokeskuksia on avattu lyhyellä varoi-
tusajalla eri puolille maata. 

Kiitos, että olitte paikalla myös Nälkäpäivässä! Näl-
käpäivänä kerätyillä varoilla Punainen Risti voi aut-
taa myös tulevaisuudessa apua tarvitsevia siellä, 
missä apua eniten tarvitaan. 

Otetaan uudet vapaaehtoiset 
avosylin vastaan
Kulunut syksy on ollut poikkeuksellista aikaa. Suo-
meen on saapunut enemmän turvapaikanhakijoita 
kuin koskaan ennen. Tulijoiden inhimillinen hätä on 
koskettanut suomalaisia suuresti. Tuhannet vapaa-
ehtoiset ovat uurastaneet pyyteettä auttaakseen 
tulijoita uuden elämän alkuun. Olemme myös saa-
neet tuhansia uusia vapaaehtoisia.
 
Nyt edessämme on positiivinen haaste: miten 
saamme nämä uudet innokkaat auttajat mukaan 
toimintaamme. Se myös ratkaisee sen, pystymmekö 
jatkossakin lunastamaan lupauksemme olla merkit-
tävä auttamisen kanava.
 
Meneillään on akuutti vaihe, jossa tärkeintä on saa-
da tulijat majoitettua. Sen jälkeen alkaa pitempiai-
kainen kotoutumisvaihe, jossa vapaaehtoisilla on 
ratkaiseva rooli. Tarvitsemme uusia vapaaehtoisia 
myös varmistaaksemme vapaaehtoisten jaksamisen.

Kun suunnittelemme ensi vuoden toimintaa, jokai-
sen kannattaa miettiä, miten huomioimme uuden 
tilanteen. Voisiko senioreille suunnattua ystävätoi-
mintaa laajentaa kuntaan asettuvien pakolaisten 
tueksi? Voisiko Terhokerhoon kutsua mukaan maa-
hanmuuttajalapset? Jos valmista toimintaa ei ole, 
annetaan uusille vapaaehtoisille mahdollisuus pe-
rustaa sellaista!

Uudet toimintamuodot voivat tuoda osastoon uutta 
säpinää ja uusia innokkaita vapaaehtoisia. Huoleh-
ditaan samalla jaksamisesta – omasta ja muiden.

Marita Salo
Järjestöjohtaja

Tarja Halonen puolisoineen on tuttu näky Nälkäpäivä- 
kerääjänä. ”Terveisiä Penalta!” oli ensimmäinen asia,  
jonka hän huikkasi rautatieasemalle saapuessaan.
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 4/2015

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

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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Kovanen Inka, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 1 / 2016 ilmestyy viikolla 4.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimitta-
maan piiritoimistoon viimeistään 8.1.2016.

Yhteystiedot

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

Heikkinen Pauli 020 701 2403 / 040 770 9341
toiminnanjohtaja
Hongisto Tuija 020 701 2407 / 040 731 3585
ohjelmapäällikkö
Honkainmaa Anne     020 701 2402 / 0400 634 517 
palvelupistevastaava  
Keskinen Miska                                 040 517 3882
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori / VOK
Lehtimäki Sirpa 020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö
Männistö Matti 020 701 2417 / 043 820 0646
ensiapuopettaja
Paasonen Jaana        020 701 2423 / 043 824 1030
aluetyöntekijä 
Pensikkala Pauliina    020 701 2419 / 0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Rautanen Minna 020 701 2404 / 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/
ensiapu ja terveydenhuolto
Riikonen Petri      020 701 2414 / 040 731 3575
kurssisihteeri
Rintasaari Sirpa        020 701 2411 / 0400 658 570
talouspäällikkö
Rosenqvist Miia        020 701 2415 / 0400 486 337
ensiapuopettaja 
Rossi Nina          020 701 2416 / 043 8241730
ensiapuopettaja
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä
Vienanlinna Tiina       020 701 2428 / 0400 659 613
varainhankintapäällikkö
Virtanen Tommi          0207 01 2405 / 0400 127152
valmiuspäällikkö
Vähätalo Anne     020 701 2408 / 040 731 3595
nuorisotoiminnan suunnittelija

MUUT TOIMIPISTEET:

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

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

KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALO 
Satakunnantie 105, Turku                  040 1804 106 

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

Nurmi Heimo            0400 907 958
apulaisjohtaja, Pansio
Noroila Helena           040 534 8812
apulaisjohtaja, Punkalaidun
Nikander Marita           040 552 1418
apulaisjohtaja, Halikko    

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

Osaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihtee-
ri, rahastonhoitaja, toiminnantarkastaja, jäsenmes-
tari, keräysjohtaja, tiedottaja sekä kotimaanavun, 
ea-toiminnan-, kouluyhteistyön, nuorisotoiminnan, 
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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.



36


