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Suomen Punainen Risti jakoi 
14.9.2016 ensiavun huomi-
onosoituksen Marko Alholle 
ja Timo Rytköselle hyvästä 
maallikkoauttamisesta elvy-
tystilanteessa. 

Auttajat toimivat nopeasti 
ja neuvokkaasti elokuus-
sa 2015, kun raisiolainen 
Heikki Laaksonen oli saanut 
sydänkohtauksen Ahvenan-
maalla venettä laituriin kiin-
nittäessään.

Kuvassa Heikki Laaksonen 
auttajiensa Marko Alhon 
(vas) ja Timo Rytkösen kes-
kellä.

Tervetuloa jouluglögille 
perjantaina 2.12. klo 15-18

os. Yliopistonkatu 24 A, 2.krs, Turku

Glögeillä voit onnitella myös 
Pauli Heikkistä hänen 

60-vuotispäivänsä johdosta. 
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Myös Kontin tulevaisuus nojaa 
vapaaehtoisuuteen

PÄÄKIRJOITUS 2.11.2016

Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta osastois-
sa ja piireissä on meillä niin tiukassa fokuk-
sessa, että usein unohdamme muut Punaisen 
Ristin toimijat. Meillä on tällä seudulla Veripal-
velulla toimipiste, on SPR kontti, on Nuorten 
Turvatalo ja tietysti meidän piirin ylläpitämät 
vastaanottokeskukset. 

Meillä oli Piikkiössä lokakuun lopulla kaikkien 
Punaisen Ristin toimijoiden yhteinen tapaa-
minen. Osastot olivat lähettäneet mukavasti 
väkeä paikalle. Osallistujille tuli selväksi, että 
kaikissa näissä Punaisen Ristin laitoksissa ja 
vastaanottokeskuksissa tehdään työtä sen 
eteen, että Punaisella Ristillä on tarjota mie-
lekkäitä tehtäviä niille, jotka haluavat antaa 
aikaansa tekemällemme auttamistyölle. Kun 
olemme joustavia vaatimuksissamme ja otam-
me huomioon nykyihmisen ajankäytön, saam-
me helpommin lisää vapaaehtoisia auttajia.
 
SPR:n Turun Kontissa vapaaehtoiset ovat kul-
lan arvoisia, kun toimintaa on aiemmin pyö-
ritetty pääosin palkkatuetun henkilöstön voi-
min. Nyt rahat tähän pitkäaikaistyöttömille 
suunnattuun tukeen ovat valtiolta loppuneet. 
Vapaaehtoisia tarvitaan lajitteluun, hinnoitte-

luun ja esillepanoon. Vapaaehtoiset ovat myös 
hyviä mentoreita työelämästä syrjäytyneille 
tai syrjäytymisuhan alla oleville kanssaihmi-
sille. Kontin toiminnan keskiössä on meille 
tärkeä kierrätys. Sinne lahjoitettu tavara laji-
tellaan ja myydään. Tuotto ohjataan Punaisen 
Ristin katastrofirahastoon ja kotimaan alueelli-
seen työhön. 

Piikkiön tilaisuus oli tärkeä Punaisen Ristin 
alueellisen toiminnan esittelyn paikka, kos-
ka paikalla olivat niin järjestön puheenjohtaja 
Pertti Torstila kuin piirin puheenjohtaja Markku 
Suokaskin. Markkuhan kuuluu myös järjestön 
hallitukseen ja on Veripalvelun johtokunnan 
varapuheenjohtaja. Saimme näin yhteisiä ke-
hittäviä ajatuksia esiteltyä myös Punaisen Ris-
tin valtakunnan tason päättäjille.

Vuoden lopulla vietämme perinteiseen tapaan 
piirin glögejä pe 2.12. klo 15-18. Olet sydä-
mellisesti tervetullut! Tällä kertaa juodaan 
myös kakkukahvit, kun Paulille tulee mittariin 
60 vuotta.

 
Pauli Heikkinen

Tuorlassa kes-
kusteltiin vilk-
kaasti Punaisen 
Ristin monipuoli-
sesta toiminnas-
ta ja vapaaeh-
toistehtävistä.
Terveiset meni-
vät koulutuspäi-
vässä suoraan 
järjestön pu-
heenjohtajalle.
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KERÄYSTOIMINTA VARSINAIS-SUOMESSA

Jo 36. Nälkäpäiväkeräys sai punaliiviset 
lipaskerääjät liikkeelle kaikkialla Varsi-
nais-Suomessa. Lämmin kiitos Nälkäpäi-
västä teille kaikille osastoille, keräysjoh-
tajille ja kaikille muille vapaaehtoisille.

Osastojen tapahtumat olivat tänäkin 
vuonna värikkäitä, maukkaita, iloisia ja 
positiivisia. Se houkutteli monissa osas-
toissa mulkaan myös uusia lipaskerääjiä 
tähän iloiseen joukkoon. 

Muutamien osastojen keräystulos ei 
vielä ole vahvistunut, mutta jokainen 
osasto on tehnyt tänäkin vuonna todel-
la hienon Nälkäpäivän omien resurssi-
ensa puitteissa!

Kiitos teille kaikille!

Nälkäpäivä osoitti: 
Avun ketju toimii.

Nälkäpäivänä Taivassalon osastossa myytiin 
nälkäpäiväleipää ja kahvia.
Nousiaisten osastossa soppatykki kuljetet-
tiin paikalle traktorikyydillä.
Turussa Nälkäpäivän avaustapahtumaan oli 
saatu lipaskerääjiksi useita julkkiksia.

Keräys Syyrian ja Irakin 
sotien uhrien auttamiseksi

SPR on käynnistänyt keräyksen 
Syyrian ja Irakin sotien uhrien 
auttamiseksi. Tämä keräys Alep-
pon ja Mosulin hyväksi jatkuu 
vuoden loppuun saakka, jollei 
toisin ilmoiteta. 

Osastoissa voidaan siis pitää 
lippaita esillä tapahtumissa tai 
järjestää halutessaan lipaskeräys 
sopivana ajankohtana.
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KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA

Henkisen tuen peruskurssit
- Turussa tammi-helmikuussa
- Laitilassa maaliskuussa 

Kriisit kuuluvat ihmiselämän normaaliin kul-
kuun. Hoitamaton traumaattinen kriisi voi kui-
tenkin vaikeuttaa elämää vuosikausia. Siksi se 
on hyvä tunnistaa, jotta osaa auttaa toista ih-
mistä tai vastaanottaa apua hädän hetkellä. 

Henkisen tuen kurssi antaa perustietoja on-
nettomuustilanteiden jälkeisistä traumaattisis-
ta kriiseistä, kriisireaktioista ja niistä selviyty-
misestä sekä kehittää osallistujien henkisen 
tuen taitoja.
 
 
Henkisen tuen peruskurssi  
Turussa

Henkisen tuen peruskurssi järjestetään Tu-
russa kolmena keskiviikkona 25.1., 1.2. ja 
8.2.2017, ja koulutusaika on päivittäin klo 
17.30 - 20.45.

Kurssipaikka on SPR Varsinais-Suomen piirin 
Koulutuskakkonen, os. Yliopistonkatu 24 A 2. 
krs, 20100 Turku

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

Ilmoittautumiset viimeistään 22.1.2017  
osoitteessa www.lyyti.in/henkinentukiturku 
 

Henkisen tuen peruskurssi  
Laitilassa

Henkisen tuen peruskurssi järjestetään Laiti-
lassa perjantaina 3.3.2017 klo 17.30-20.45  
ja lauantaina 4.3.2017 klo 9-16.00, 

Koulutuspaikkana on Laitilan osaston toimiti-
lat, os. Keskuskatu 21, Laitila

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

Ilmoittautumiset viimeistään 28.2.2017  
osoitteessa www.lyyti.in/henkinentukilaitila  

Tervetuloa!

Ystävätoiminnan 
lyhytkurssi 
21.11.2016 klo 17-20

Suomen Punaisen Ristin ystävätoimin-
nan kautta voit toimia ystävänä toisen 
ihmisen läsnäoloa kaipaavalle. Sinun ei 
tarvitse tehdä muuta, kuin antaa aikasi. 
Ystävätoiminnan myötä voi syntyä sitei-
tä yli ikä- ja kulttuurirajojen. Yhteinen 
ajanvietto rikastuttaa myös vapaaehtoi-
sen ystävän elämää. Ystävätoiminnan 
peruskurssin tärkeimmät pääkohdat ovat 
tiivistettynä yhteen kolmen tunnin koulu-
tusiltaan.

Kurssin pääkohdat ovat:
- Suomen Punainen Risti ja Punaisen Ris-
tin ystävätoiminta
- Itsetuntemus, vuorovaikutus ja kohtaa-
minen
- Vapaaehtoisena jaksaminen
Kurssi antaa eväitä vapaaehtoisena ystä-
vänä toimimiseen, herättää ajatuksia ja 
innostaa mukaan ystävätoimintaan.

SPR Ystävätoiminnan lyhytkurssi pide-
tään maanantaina 21.11.2016 klo 17-
20.00. Koulutuspaikkana on SPR VS piirin 
piirin Koulutuskakkosessa, os. Yliopiston-
katu 24 A 2.krs, Turku. Kurssi on osallis-
tujille maksuton. 

Ilmoittautuminen viimeistään 20.11.2016 
osoitteessa  
www.lyyti.in/ystavakurssimarraskuu  

Lämpimästi tervetuloa!
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Punaisen Ristin 
140-juhlavuoden  

Ystävänpäiväkonsertti 
Yläneellä

Esiintyjinä Kyösti Mäkimattila 
ja Riku Niemen orkesteri

Su 12.2.2017 klo 16.00, 
Yläneen Yhtenäiskoululla. 
Liput 25 €/henkilö

Tulijan tukena ja ystävänä 
26.11.2016 Turussa

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ystäväkurs-
sin käyneille vapaaehtoisille, jotka haluavat 
tietoa monikulttuurisesta vapaaehtoistoimin-
nasta ja ryhtyä esim. maahan muuttaneen ys-
täväksi. 

Kurssilla käsitellään Punaisen Ristin pakolais-
työtä, maahanmuuttoa, erilaisuuden kohtaa-
mista ja kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoi-
mintaa käytännössä. Kurssilla voit myös liittyä 
SPR:n jäseneksi. Kurssiin sisältyvät materiaalit, 
kahvit ja välipalat. Kurssi on maksuton.

Tulijan tukena -kurssi järjestetään Turussa 
lauantaina 26.11. klo 9.30-16.30 SYLI ry:n 
koulutustilassa (Yliopistonkatu 24 A, 2 krs.)

Ilmoittaudu mukaan 20.11. mennessä:
www.lyyti.in/tulijan_tukena_marraskuu2016 

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

Tervetuloa! 

Maailman aids-päivä 1.12.2016

Maailman Terveysjärjestö (WHO) julisti vuonna 
1988 Maailman aids-päivän 1. joulukuuta vie-
tettäväksi kansainväliseksi teemapäiväksi. Päi-
vän tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta 
hivistä ja aidsista sekä kampanjoida hiv-tar-
tuntojen ennaltaehkäisyn puolesta. 

Hiv-testaus ja neuvonta edistävät nopeaa hoi-
toon pääsyä ja ennaltaehkäisevät tartuntoja. 
Hiv-testissä voi käydä maksutta, anonyymisti 
ja ilman ajanvarausta muun muassa Punaisen 
Ristin Pluspisteissä. 

Pluspiste Turussa

Pluspiste avasi ovensa Turussa syyskuussa ja 
se on avoinna joka tiistai klo 17 – 19, osoite 
on Yliopistonkatu 24 B, 2.krs. 

Pluspisteessä voi testauksen lisäksi myös kes-
kustella koulutettujen vapaaehtoisten kanssa 
hiv-tartuntaan ja aidsiin, seksiteitse tarttuviin 
tauteihin ja turvaseksiin liittyvistä asioista.

Aids-päivän tapahtuma 1.12. 

Maailman aids-päivänä torstaina 1.12. järjes-
tetään kaikille avoin kävelykatutapahtuma 
Turussa, Yliopistonkatu 24:n edustalla klo 15 - 
18. Tapahtumassa kynttilöistä sytytetään tee-
mapäivää symboloiva punainen nauha (sään 
salliessa). 

Punaisen Ristin koulutetut hiv- ja seksuaali-
terveyden vapaaehtoiset neuvovat hiviin ja 
turvalliseen seksiin liittyvissä asioissa, paikalla 
on lisäksi vapaaehtoisia jakamassa glögiä ja 
kondomeja. 

Tule sinäkin mukaan!

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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Humanitaarisen oikeuden 
jatkokurssi 
3.12.2016 Turussa

Sodan oikeussäännöt suojelevat niitä, jotka 
eivät osallistu sodankäyntiin. Oikeussääntöjen 
ydinajatuksena on, että sotatoimet voi suun-
nata vain sotilaallisiin kohteisiin. Kansainvä-
linen yhteisö on valtuuttanut Punaisen Ristin 
suojelemaan ja auttamaan sodan jalkoihin 
jääneitä siviilejä, sotavankeja ja haavoittuneita 
sotilaita. Tämä mandaatti on kirjattu Geneven 
sopimuksiin.
 
Humanitaarisen oikeuden jatkokurssilla sy-
vennetään käytännön harjoituksien avulla 
peruskurssilla saatua tietoa humanitaarisesta 
oikeudesta ja Punaisesta Rististä, näkökulma-
na erityisesti lasten asema konfliktissa. Lisäksi 
kurssilla hankitaan välineitä hahmottaa tiedo-
tusvälineiden luomaa kuvaa maailman konflik-
teista. 

Edellytyksenä kurssille osallistumiseen on pe-
ruskurssin käynti tai muu vahva tuntemus hu-
manitaarisesta oikeudesta.

Humanitaarisen oikeuden jatkokurssi järjeste-
tään Turussa 3.12. klo 8.45-16. Kurssipaikkana 
on piiritoimiston koulutustila (Yliopistonkatu 
24 A, 2 krs.) 

Kurssin hinta on 5 € jäseniltä ja 10 € ei-jäse-
niltä. Kurssilla voi myös liittyä Punaisen Ristin 
jäseneksi. Kurssimaksuun sisältyvät välipalat 
ja kahvit, kevyt lounas sekä sähköiset kurssi-
materiaalit. 

Ilmoittaudu mukaan 27.11.2016 mennessä:   
www.lyyti.in/IHL_jatko_joulukuu2016

Tervetuloa kurssille!

Lisätiedot:   
- Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Pauliina Pensikkala, p. 020 7012419 / 
pauliina.pensikkala@redcross.fi 
- Humanitaarisen oikeuden ryhmän vetäjä  
Kaj Åsten, p. 0400 267262 /  
kaj.asten@gmail.com 
 

Ensiapupäivystäjän peruskurssi 
11. -21.1.2017

Ensiapupäivystäjän peruskurssi järjestetään 
11. - 21.1.2017. Kurssi on suunnattu ensiapu-
ryhmien jäsenille.

Kurssi koostuu kolmesta illasta sekä lauantai-
päivästä seuraavasti:
• ke 11.1. klo 17 - 21
• ke 18.1. klo 17 - 21
• pe 20.1. klo 17 - 21
• la 21.1. klo 9 – n.18.00

Kurssille osallistuminen edellyttää, että EA 1 ja 
EA 2 kurssit on suoritettu.

Kurssi järjestetään piirin Koulutuskakkosessa 
Turussa, Yliopistonkatu 24 A, 2.krs.
Kurssin hinta on 60,00 €, hinta sisältää ensi-
apupäivystäjän kuvallisen kortin.

Ilmoittautumiset 15.12.2016 mennessä osoit-
teessa www.lyyti.in/eapaipa2017
 
Tervetuloa!

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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Reddie Kids -iloa 
Mynämäellä
Lasten Reddie Kids -kerho aloitti toimintansa 
kahden nuoren ohjaajan johdolla tänä syksy-
nä Mynämäen osastossa. 

Kerholaiset ovat tehneet jo monenlaista mu-
kavaa, mm. osallistuneet Nälkäpäivä-keräyk-
seen, tuunanneet kangaskasseja, harjoitelleet 
ensiapua ja tehneet metsäretken. 

Luvassa on kaikkea kivaa ambulanssivierailus-
ta, järjestöön tutustumiseen ja pikkujoulujen 
viettoon. 

On se vaan mahtavaa, että osastossa on 
taas nuorisotoimintaa muutaman vuoden 
tauon jälkeen!

Elina Junnila
SPR Mynämäki

Yhteisen lipun alla 
- neljä kurssia keväällä

torstai 12.1.2017
torstai 16.2.2017
tiistai 28.3.2017
torstai 11.5.2017

Kurssille ovat tervetulleita uudet jäsenet ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostuneet va-
paaehtoiset. Kurssin aiheita ovat muun muas-
sa Punaisen Ristin liike ja periaatteet, toiminta 
osastoissa sekä vapaaehtoistoiminta.

Koulutuspaikkana on SPR Piiritoimisto, Yliopis-
tonkatu 24 A, 2 krs, Turku. Koulutusaika on 
kunakin iltana klo 17-20.

Ilmoittaudu mukaan sinulle parhaiten sopivalle 
kurssille osoitteessa:
www.lyyti.in/Yhteisen_lipun_alla_2017

Kurssi on osallistujille maksuton. 

Tervetuloa!

Nettisivut ja RedNet

Keväällä RedNet- ja nettisivukoulutuk-
set pidetään seuraavasti: 
ma 23.1.2017 klo 17-20 
to 6.4.2017 klo 17-20 

Koulutuksessa käydään läpi osaston 
nettisivujen tekeminen, ja koulutuksen 
jälkeen saat oikeudet osaston sivujen 
päivittämiseen.

Koulutukset pidetään piirin Koulutus-
kakkosessa, os. Yliopistonkatu 24 A, 2. 
krs, Turku. Koulutus on maksuton.

Ilmoittaudu tammikuun koulutukseen 
viimeistään torstaina 19.1. ja huhtikuun 
koulutukseen viimeistään 3.4. Sirpalle:  
sirpa.lehtimaki@redcross.fi /  
020 701 2406

Onhan osastosi nettisivut kunnossa?

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Uusi kasvo piirissä

Nuorisotoiminnan suunnittelija 
Sara Parhiala

Olen Sara Parhiala, Suomen Punaisen Ris-
tin Varsinais-Suomen piirin nuorisotoiminnan 
suunnittelija. Aloitin työt syyskuussa ja olen 
hyvää vauhtia pääsemässä kiinni työn yti-
meen. Työpöydälläni on jo paljon niin loppu-
vuoteen kuin ensi kevääseenkin liittyvää asi-
aa, joten hyvältä näyttää.

Olen ehtinyt työskennellä ennen Punaiseen 
Ristiin tuloani yksityisellä puolella lastensuoje-
lussa, valtion palkkalistoilla oikeuspsykiatrian 
parissa ja järjestöpuolen lastensuojelutyössä. 
Työhöni on aikaisemmin kuulunut myös va-
paaehtoisten rekrytoimista ja kouluttamista 
sekä työn tekemistä yhdessä heidän kans-
saan. Olenkin monien muiden tavoin va-
kuuttunut siitä, että vapaaehtoistoiminnassa 
mukana olevat ihmiset tekevät äärimmäisen 
arvokasta työtä ja minun työni on nyt tukea 
tätä toimintaa. 

Nuorisotoiminnasta vastaavana työntekijänä 
sydäntäni lähellä on tietenkin nuorten rooli 
vapaaehtoistyön kentällä yhdessä tekemisen 
ja ilon kautta. Myös erilaiset tulevaisuudessa 
häämöttävät leirit, koulutukset ja muut iloiset 
tapahtumat ovat varmasti niitä huippuhetkiä, 
jolloin päästään todistamaan nuorista lähte-
vää energiaa!

Motokseni on muovautunut ”periksi ei anne-
ta”. Tämä lausahdus pitää sisällään sellaisen 
latauksen positiivisuutta, että jo sen ääneen 
sanominen saa umpikujan muuttumaan mah-
dollisuudeksi. Tätä ajatusta pyrin viljelemään 
paitsi vapaa-ajalla, myös työssäni. Syksyn 
harmaudesta huolimatta olen täynnä energi-
aa keskustellessani nuorten vapaaehtoistem-
me kanssa tulevista suunnitelmista. Paljon on 
vielä opittavaa uuteen työhöni liittyen, mutta 
tuntuu siltä, että työtä saa nyt tehdä mahtavi-
en ihmisten keskellä. 

Nappaa siis hihasta tai ota muuten yhteyt-
tä, ja törmäillään!

Sara Parhiala
sara.parhiala@punainenristi.fi

Osastokummit 
Varsinais-Suomessa

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

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

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

Ottakaa rohkeasti yhteyttä!
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Nuorten ensiaputoiminnan kehittäminen vas-
taanottokeskuksissa -hankkeen kautta koulute-
taan 15 - 24 -vuotiaita turvapaikanhakijanuoria 
ja paikallisia nuoria. 

Hanke on valtakunnannallinen ja tavoitteena on, 
että ensiaputoiminnan kautta nuorista tulee vuo-
sien 2016 ja 2017 aikana auttajia, jotka osaavat 
ja haluavat toimia yhdessä. Hankkeen rahoittaa 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja muun muassa 
Metsähallitus tukee hanketta. 

Uusia ensiapuryhmäläisiä

Käytännössä hankkeen aikana on tarkoitus kou-
luttaa SPR:n EA1-koulutus toiminnallisina har-
joituksina kaikille mukaan tuleville nuorille. Aja-
tuksena on, että ensiapuryhmätoiminta ja siinä 
toimiminen tulisivat nuorille tutuksi jo heti var-
haisessa vaiheessa. Tulevat ensiapuryhmäläiset 
kokoontuvat noin yksi tai kaksi kertaa viikossa 
kahden tunnin ensiapuharjoituksiin ja suorittavat 
EA1-kurssin siinä ohessa. Ensiapuryhmätoiminta 
ja harjoitukset jatkuvat luonnollisesti kurssin jäl-
keen. 

Toivottavaa on, että nuorten omasta keskuudes-
ta nousisi tulevia ensiapuryhmän vetäjiä. Ryhmät 
tulevat toimimaan paikallisten osastojen alaisuu-
dessa.

Nuoret yhdessä osaksi auttamisvalmiutta

Hankkeen kautta toimintaa tullaan järjestämään 
kymmenessä piirissä ja 15 eri paikkakunnalla. 
Tavoitteena on, että vuosien 2016 ja 2017 hank-
keen aikana sadat nuoret – turvapaikanhakijat 

ja paikalliset nuoret yhdessä - tulevat osaksi Pu-
naisen Ristin auttamisvalmiutta eri puolilla Suo-
mea. 

Hanke on hiljalleen jo käynnistynyt. Varsinais-
Suomen piirin alueella Halikossa ja Turussa tul-
laan hankkeen kautta järjestämään vielä kolme 
kurssia ja sitä kautta perustetaan uusia ensiapu-
ryhmiä. Muualla Suomessa toimintaa aloitetaan 
tämän vuoden puolella ainakin Satakunnan, Sa-
vo-Karjalan, Hämeen ja Oulun piireissä. 

Tärkeät kohtaamiset

Hanke mahdollistaa paikallisten ja turvapaikan-
hakijoiden välisiä kohtaamisia. Se on erittäin 
tärkeää! Nuoret tulevat toisilleen tutuiksi ja en-
nakkoasenteita pystytään toivottavasti paranta-
maan. Lopputuloksena ovat toivottavasti hyvät 
ensiaputaidot, kansainvälisyys ja ennen kaikkea 
nuorten ystävystyminen. 

Turvapaikanhakijoiden kannalta hankkeen mah-
dollistama ensiaputoiminta tulee toivottavasti 
myös parantamaan heidän kotoutumistaan. 

Itse näen asian laajemmin ja kauaskantoisem-
min. Kyse ei ole kotoutumisesta. Kyse on täysin 
normaalista Suomen Punaisen Ristin toimin-
nasta, johon toivotamme kaikki nuoret mukaan 
kulttuuritaustasta riippumatta. 

Tullaan tutuiksi

Valtakunnallisen työtehtäväni takia olen kier-
tänyt ja tulen kiertämään paljon eri piireissä ja 
vastaanottokeskuksissa levittämässä tärkeää 

sanomaa, jotta saamme lisää nuoria mu-
kaan Suomen Punaisen Ristin toimintaan. 

Toivottavasti pääsen tutustumaan mah-
dollisimman moneen teistä. Tarvitsemme 
kaikkia teitä uusien vapaaehtoisten hou-
kuttelemiseksi mukaan toimintaan! 

Shimal Yousif
shimal.yousif@redcross.fi 
020 701 2141

Ensiapua turvapaikanhakijanuorille ja paikallisille nuorille

Elokuussa Halikon vastaanottokeskuksen nuoret 
harjoittelivat ensiapua SPR Varsinais-Suomen pii-
rin ensiapukouluttaja Nina Rossin ja allekirjoitta-
neen (oik. alhaalla) opissa. 
Kuva: Maritta Määttänen, SPR © 
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Jalkapallokesä VOK:n  
tukiasunnoissa 

Turun Vastaanottokeskuksen tukiasuntolas-
sa kesä 2016 oli todellista jalkapallon juhlaa. 
Jalkapallon EM-kisat pidettiin Ranskassa, joita 
katselimme paljon televisiosta. Samaan aikaan 
aloitimme jalkapallotreenit FC Interin valmen-
tajien opastuksessa.

Noin kaksikymmentä alle 18-vuotiasta nuor-
ta jalkapalloilijaa kokoontui 2 kertaa viikossa 
Pansion tekonurmikentälle. Pelaajista suurin 
osa oli kotoisin Afganistanista. Mutta myös 
Irakista, Gambiasta, Somaliasta ja Marokosta 
oli pelaajia mukana. 

FC Interin puolesta valmentajina toimivat Ka-
dem Mutashar ja Severi Paajanen. Koko kesän 
harjoittelimme eri tekniikoita, peliälyä sekä 
fysiikkaa. Harjoitusten päätarkoitus oli jalka-
pallotaitojen parantaminen. Pidimme kuitenkin 
matalaa kynnystä ja harjoittelemaan pääsi, 
vaikka ei olisi kuin muutaman kerran jalkapallo 
potkinut.

Loppukesästä Interin uusi päävalmentaja 
Shefki Kuqi sekä pelaaja Erfan Zeneli kävivät 
osallistumassa treeneihin. Kävimme myös kat-
somassa muutamia Interin pelejä Veritas Sta-
dionilla.

Oli hieno jalkapallokesä - liitos FC Interille!

Mikko Mutikainen
VOK tukiasunnot 

Uusi kasvo piirissä

Hankesuunnittelija Shimal Yousif

Olen Shimal ja aloitin Suomen Punaisella Ristillä toukokuun lopus-
sa. Toimin hankesuunnittelijana SPR:n Keskustoimistolla, mutta 
fyysisesti istun SPR Varsinais-Suomen piirissä. Vastuullani on kak-
sivuotinen valtakunnallinen ”Nuorten ensiaputoiminnan kehittämi-
nen vastaanottokeskuksissa” -hanke. 

Juuriltani olen kurdilainen, mutta kuusivuotiaasta asti elämääni 
Suomessa viettäneenä kuvailisin itseäni hyvinkin suomalaistu-
neeksi. Ennen Suomen Punaiselle Ristille siirtymistäni olen toimi-
nut ensihoidon työtehtävissä ambulanssissa. Parasta aikaa olen 
virkavapaalla kenttäjohtajan työstäni Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiirillä. Operatiivisen työn lisäksi olen kouluttanut myös ensi-
apukursseja sekä ensiauttajia. 

Tällä hetkellä hektistä elämääni vauhdittaa entisestään kotona 
odottava ihana kaksivuotias tyttöni, joka työpäivän jälkeen koti-
oven avattuani huutaa: ”Babu tuli!”. Vapaa-ajallani yritän urheilla 
säännöllisesti ja harrastan taekwondoa sekä lenkkeilyä.

    Shimal Yousif
    shimal.yousif@redcross.fi

K
ai

 S
ill

an
p
ää
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Esittelyssä yhteistyökumppani
OP Turun Seutu

OP Turun Seutu mahdollisti keväällä 2016 Pu-
naisen Ristin Varsinais-Suomen piirin kanssa 
naantalilaisille nuorille ensiaputaitojen oppimi-
sen. Toteutimme yhteistyössä kaikille Naanta-
lin yläkoulujen 7. luokkalaisille Hätäensiapu 4 
tuntia -kurssin. Ensiapukoulutuksen sai reilut 
200 nuorta. 

OP Turun Seutu on päättänyt tukea nuorten 
ensiapukoulutusta myös vuonna 2017.

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Mari Bo-
man-Lassander vastasi kysymyksiin yhteis-
työstä ja kumppanuudesta.

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

Asiakasomisteisena toimijana OPlla on liiketoi-
mintaroolin rinnalla toinen vahva rooli – yh-
teisöllinen rooli. Yhteisöllisessä roolissa huo-
lehdimme niin omistaja-asiakkaistamme kuin 
laajemminkin yhteiskunnasta ja paikallisyhtei-
söistä.  

Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijät teke-
vät arvokasta työtä onnettomuus- ja katastro-
fitilanteissa Varsinais-Suomen alueella. Järjes-
tö kouluttaa aktiivisesti vapaaehtoisia näiden 
tilanteiden hoitamiseen ja samalla kannustaa 
ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään 
huolta toisistaan. Yhteistyössä Varsinais-
Suomen Punaisen Ristin kanssa pääsemme 
toteuttamaan OPn toimintaa vahvasti ohjaavia 

arvoja, joita ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus 
ja yhdessä menestyminen.

Mitä yhteistyö Punaisen Ristin kanssa  
antaa yrityksellenne?  

OP Turun Seudun yhteistyöhankkeissa lapset 
ja nuoret ovat erityisessä asemassa. Punai-
nen Risti opettaa lapsille ja nuorille Varsinais-
Suomessa elintärkeitä ensiaputaitoja. Yhteis-
työssä Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin 
kanssa olemme mahdollistamassa ensiapu-
koulutusta Turun seudun nuorille.  

Yhdessä tekeminen korostaa parhaalla mah-
dollisella tavalla OPn identiteetille ominaisia 
arvoja -  yhteisöllisyyttä, ihmisläheisyyttä ja 
vastuullisuutta. Punainen Risti on monin ta-
voin mukana ihmisten arjessa; yhdistää, aut-
taa ja tukee. Vakavienkin asioiden äärellä kan-
tava voima on auttamisen ilo. Hyvää elämää 
rakennetaan yhdessä. 

Markkinointi- 
ja viestintä-
päällikkö 
Mari Boman-
Lassander,  
OP Turun Seutu

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:
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Arkitöhötys kunniaan  

Oma hyvinvointi on kaiken A ja O, ja it-
sestäkin on lupa pitää huolta. Tätä muis-
tuteltiin mieliin SPR:n Mietoisten osaston 
tempauksessa keväällä, kun Vakan alueen 
SPR –aktiivit pääsivät tapaamaan toisiaan 
ja kuulemaan vinkkejä personal trainerina 
työskentelevältä Piia Korisevalta.

Liika istuminen, vääränlaiset ruokailu-
tottumukset ja vähäinen yöuni jättävät 
jälkensä niin nuorten kuin vanhojenkin 
terveyteen. Piia Koriseva kuitenkin korosti 
kuulijoille, että hyvinvointi voi syntyä var-
sin kotoisilla konsteilla.

- Ihmisen liikkumisesta 85% on arkitö-
hötystä. Mehän liikumme jatkuvasti, kun 
tuomme ja viemme tavaroita paikasta toiseen, 
nostelemme, kurkottelemme ja kumartelem-
me. Ei kaikki hyvä liikkuminen tapahdu kunto-
salilla tai bodypumpissa, muistutti Piia Korise-
va.

Töhöttäminen on mitä parhainta liikuntaa

Kehon hyvinvointi on Piia Korisevalle tuttua-
kin tutumpi aihe, sillä ennen radiojuontajana 
työskennellyt journalisti sai vuonna 2008 ai-
voinfarktin, jonka seurauksena hänen oikea 
puolensa halvaantui. Lääkärit eivät antaneet 
takeita, että Koriseva pääsisi koskaan enää 
kävelemään.

- Mutta niin vain kävi, että olen nyt tässä. 
Olen niitä onnekkaita, jotka ovat saaneet toi-
sen mahdollisuuden. Samalla olen kantapään 
kautta saanut oppia lähes kaiken ihmisen 
anatomiasta, Koriseva kertoo.

Hyvä perusliikkuminen voi syntyä vaikkapa 
kävelystä, sillä kävely sopii lähes kaikille pe-
ruskunnosta ja terveydentilasta riippumatta. 
Oman kunto-ohjelman perustaksi voi ottaa 
esimerkiksi tunnin kävelyn kolme kertaa vii-
kossa.

SPR:n väki pääsi luennolla myös kokeilemaan 
pyllyjumppaa ja vetreyttämään kireitä hartiali-
haksia.

Liikuntavinkkien lisäksi Piia Koriseva kehotti 
kiinnittämään huomiota siihen, että päivittäi-
seen arkeen kuuluisi riittävä määrä laadukkai-
ta aterioita. Aina pitäisi muistaa, että ruoka-
lautasella olisi jotakin värikästä, oli se sitten 
salaattia, hedelmiä tai marjoja. Ja ketsuppia ei 
tässä lasketa mukaan.

- Ne paljon puhutut jenkkakahvat syntyvät sii-
tä, että illalla syödään liikaa hiilihydraatteja. 
Aamulla ja päivällä hiilihydraatteja tarvitaan 
liikkumiseen, mutta yöllä keho ei kuluta niitä 
mihinkään, Koriseva selvittää.

Maija Seikas
SPR Mietoisten osasto

SPR:n jäsenet ovat tottuneet auttamaan muita. 
Tällä kertaa pidettiin huolta omasta hyvinvoinnis-
ta. Leinakkalan pitosaliin kokoontui 50 aktiivista 
Suomen Punaisen Ristin toimijaa, Lemun, Maskun, 
Rusko-Vahdon, Nousiaisten, Mynämäen ja Mietois-
ten osastoista.
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Tammikuu 
9.1.   Järjestötiedotteen 1/2017 materiaali piiritoimistoon
10.1.  Lyhyt Ystäväkurssi piiritoimisto
11.,18., 20.-21.1.  EA-päivystäjän peruskurssi
12.1.  Ensivaste-ilta
12.1.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
13.1.  Tapaturmapäivä
14.-15.1. Valmiusryhmien purkaja-koulutus
(21.-22.1. Kouluttaja- ja promopäivät)
23.1.  Nettisivut ja RedNet
24.1.  PJ-foorumi, Raisio
24.1.  Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta, Turku
25.1-8.2. Henkisen tuen koulutus, Turku
27.1.  Vapepa-valmiusavaus ja maakuntatyöryhmän kokous
28.1.  Lippu korkealle! – Jäsenestä luottamushenkilöksi-kurssi
vko 3  Järjestötiedote 1/2017 ilmestyy
31.1.  Ansiomerkkien haku päättyy
 
Helmikuu 
1.2.  Aluetärskyt/kummitapaamiset kaikilla alueilla
2.2.  Piirin hallitus
7.2.  Ryhmänjohtajailta: Henkinen tuki ja purut tilanteissa
9.2.  Ensivasteilta
11.2.  112-päivä
(11.-12.2. Terveysohjelmien koulutuspäivät)
14.2.  Ystävänpäivä
16.2.   Yhteisen lipun alla - SPR-info
21.2.  Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto
27.2.  Valmiuskouluttajailta
 
Maaliskuu 
3-4.3.   Henkisen tuen koulutus Laitila 
4.-5.3.  PROMO yhteinen osa, Turku
(4.3.  Puhelinauttaminen, Forssa)
4.3.  Ensihuollon peruskurssi, Salo
8. ja 15.3. Ensihuollon peruskurssi, Turku
9.3.  Ensivasteilta
11.3.  Henkisen tuen hälytysryhmien seminaari, Parainen
16.-17.3. ETK-koulutusristeily
18.3.  Terveyspistevapaaehtoisten täydennyskoulutus, Turku
20.–26.3. Rasisminvastainen toimintaviikko
21.3.  Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto
21.3.  Vapepa Varsinais-Suomen maakuntatoimikunta
23.3.  Piirin hallitus
24.3.  Järjestötiedotteen 2/2017 materiaali piiritoimistoon
25.-26.3. Lounaisrannikon Vapepa-seminaari
28.3.   Yhteisen lipun alla - SPR-info
 
Huhtikuu 
1.4.  Keräysjohtajien koulutus
  Vapepa-maastojohtajakurssi
vko 14  Järjestötiedote 2/2017 ilmestyy
6.4.  Nettisivut ja RedNet
7.-8.4.  Valmiusryhmien purkaja-koulutus
  Ensivasteilta
20.4.  Valmiuskouluttajailta
22.4.  Piirin vuosikokous 
25.4.  Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto
29.4.  Ensihuollon peruskurssi, Vehmaa
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Toukokuu 
8.-14.5.  Punaisen Ristin viikko
10.5.  Vapepa maakuntatyöryhmä
11.5.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
11.5.  Piirin hallitus
16.5.  Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto
17.5.  Ryhmänjohtajailta: Valmiustoiminta ja some
19.-20.5. Kokonaisturvallisuuspäivä "Nuku rauhassa", Turku
20.5.  Ystävien kevätretki
20.5.  Ensivastekoulutuspäivä
 
Kesäkuu 
10.-11.6. SPR:n yleiskokous, Helsinki
21.6.-6.8. Caritas-ensivaste päivystää  saaristomerellä yt. Meripelastajat
 
Heinäkuu Kesäkumikampanja
 
Elokuu 
(3.-6.8.  Valtakunnallinen KOMIA! -ensiapuleiri, Kauhava)
11.8.  Järjestötiedotteen 3/2017 materiaali piiritoimistoon
vko 34-35 Nälkäpäivän –infoillat (neljä iltaa eri alueilla)
vko 34  Järjestötiedote 3/2017 ilmestyy
26.8.  Ilmi-järjestöjen yhteisharjoitus Varsinais-Suomessa (Suomi 100v.)
 
Syyskuu 
5.9.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
9.9.  Piirin ensiapukilpailut
9.9.  Ensiapuryhmien illanvietto
14.-16.9. Nälkäpäivä
15.9.  Ansiomerkkien haku päättyy
18.9.  Valmiuskouluttajailta
21.9.  Piirin hallitus
23.9.  Ensihuollon peruskurssi, Raisio
 
Lokakuu 
2.10.  Ryhmänjohtajailta: Valmiustoiminnan kehittäminen
7.10.  Piirin toiminnan kehitys- ja suunnittelupäivä
10.10.  Vapepa Varsinais-Suomen maakuntatoimikunta 
20.-21.10. Ensihuollon jatkokurssi
21.10.  Htr-harjoitus
27.10.  Järjestötiedotteen 4/2017 materiaali piiritoimistoon
  Ensivasteilta
31.10.  Ansiomitalien haku päättyy
 
Marraskuu 
  Vapepa-täydennyskoulutuspäivä
vko 45  Järjestötiedote 4/2017 ilmestyy
11.11.  Ensihuollon peruskurssi, Turku
  Ensivasteilta
23.11.  Piirin hallitus
26.11.  Vapepa-foorumi, Vaasa (kt)
29.11.  Ryhmänjohtajailta: Valmiustoiminta ja viranomaiset
 
Joulukuu 
1.12.  Maailman AIDS-päivä
8.12.  Glögit
12.12.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnallinen, järjestelyvastuu keskustoimisto tai muu piiri) 
Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 
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PV Absolla on toteutettu Caritas-ensivastetoimintaa 
nyt jo kolmen kesäkauden ajan SPR Varsinais-Suo-
men piirin ja Turun meripelastusyhdistyksen (TMPY) 
yhteistyönä. Evystä ja sen koulutuksesta vastaa 
ja Sairaanhoitopiirin sopimuskumppani on SPR, ja 
alustoiminnan toteuttaja ja sitä kautta SPR:n kump-
pani on TMPY. 

Ensivastetehtävien luonne on muuttunut vanhan 
Caritas-aluksen jälkeen kiireellisemmäksi ja vaa-
tivammaksi. Lisäksi hoidettavana on luonnollisesti 
myös meripelastuksellisia tehtäviä. Kuluneen kol-
meen vuoden aikana on tehty paljon ristiin kou-
lutusta siten, että vanhoja Caritas-päivystäjiä on 
koulutettu meripelastajiksi, ja vastaavasti meripe-
lastajista on koulutettu ensiauttajia.

Totuttuun tapaan Caritas-ensivasteen jatkuva 24/7 
päivystykausi oli tänäkin vuonna juhannusviikolta 
elokuun alkuun, alus oli välittömässä lähtövalmiu-
dessa Pitkäkarin saaritukikohdassa Pohjois-Airistol-
la. Syyskuun loppuun mennessä ensivastetehtäviä 
oli 30 ja meripelastustehtäviä 31. Lisäksi muita teh-
täviä oli noin parikymmentä. 

Toiminnasta saatu palaute viranomaisilta ja yhteis-
työkumppaneilta on ollut erittäin positiivista. Toi-
minnassa on ollut mukana sekä ammattilaisia että 
koulutettuja vapaaehtoisia. Kaudella 2016 kesäpäi-
vystyksessä oli mukana 11 ensihoitajaa, 10 ensi-
auttajaa, 9 kansimiestä sekä 5 aluksen päällikköä. 

Kolmen toimijan kokemuksia ja ajatuksia

Mia Mononen on ammatiltaan ensihoitaja ja tullut 
mukaan Caritas-toimintaan vanhan Caritaksen ai-
kaan kesällä 2012. ”Kaverini oli parina kesänä käy-
nyt päivystämässä Caritaksella ja innosti myös mi-

nua mukaan. Aiempaa SPR taustaa minulla ei ollut, 
mutta koska mukaan lähteminen terveydenhuollon 
ammattilaisena oli helppoa, niin innostuin.”

Maaria Kuitunen on aktiivinen ensiapuharrastaja 
ja ensivastepäivystäjä Tampereelta, jonka ensia-
puharrastus alkoi yhdeksän vuotta sitten nuorten 
ensiapuryhmästä. ”Näihin vuosiin on mahtunut lu-
kemattomia ensiapukursseja, päivystystunteja, har-
joituksia, kisoja ja uusia ystäviä. Kuluneena vuonna 
opiskelu on ikävästi vienyt aikaa harrastamiselta, 
mutta olen edelleen mukana SPR Tampereen osas-
ton ensiapuryhmän toiminnassa.” Uuden aluksen 
myötä hänestä on koulutettu myös kansimies ja 
Maaria onkin nykyään mukana meripelastustoimin-
nassa myös Tampereella ja toimii siellä ensiapuvas-
taavana.

Mikko Gustafsson toimii Turun meripelastusyhdis-
tyksessä aluksen päällikkönä. ”Ensimmäinen kon-
taktini vapaaehtoiseen meripelastukseen oli hi-
nausköysi syksyllä 2006, kun jo aiemmin moottorin 
menettäneestä purjeveneestämme pyyhkäisi itä-
tuuli vielä isopurjeen jaluksenkin rikki. Myöhemmin 
syksyllä vietin tutustumismielessä työntäyteisen 
päivystysviikonlopun PV Rajakarilla, ja olin myyty: 
Tätä minä haluan tehdä! Rajakarilla vierähtikin sit-
ten puoli tusinaa viikonloppua vuodessa päivystäen 
ja toisinaan jopa saman verran konehuoneessa. 
Vapaaehtoisten saamat avustustehtävät olivat pää-
sääntöisesti teknisesti haastavia ja raskaitakin, ja 
Rajakari monine miehistöineen soveltui täydellises-
ti niiden hoitamiseen.”

Miten päätit lähteä mukaan Pv Absolla:lla toteu-
tettavaan ensivastetoimintaan?

Mia: Caritaksen vanhat kipparit innostivat niin, et-
tei minun asiaa tarvinnut edes sen 
enempää miettiä. Päivystäminen 
muuttuisi enemmän ammattimai-
sempaan suuntaan, yhteistyö eri 
viranomaisten kanssa paranisi ja 
potilaiden tavoitettavuus nopeu-
tuisi. Paljon uutta piti opetella 
lähinnä Meripelastus puoleen liit-
tyen, mutta sen opettelu on ollut 
pelkästään mielenkiintoista ja mu-
kavaa.

Maaria: Ehdin käydä vanhalla Cari-
taksella päivystämässä muutama-
na kesänä. Kun Caritaksen hoito-

Jutun kirjoittaja Jessi Vuorinen ja Suo-
men Meripelastusseuran toimitusjoh-
taja Jari Piirinen PV Absolla elokuussa 
Naantalissa.

Kokemuksia Caritas-ensivastetoiminnasta
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henkilöstöä alettiin kouluttaa kansimiehiksi, päätin 
kuitenkin kokeilla - ei ollut syytä olla kokeilematta. 
En vieläkään oikein tiedä mitä tapahtui ja mikä jo 
ensimmäisessä koulutusviikonlopussa kolahti, mut-
ta kalenteriini ilmestyi yksi aikaa ja sitoutumista 
vaativa harrastus lisää. 

Mikko: Veneilykulttuuri, viranomaisten resurssit, 
sekä sen myötä tehtävien profiili on ollut jo jonkin 
aikaa murroksessa. Pv Abso vastasi tulevaisuuden 
tarpeisiin ollen moderni, nopea, pienellä miehityk-
sellä ja ylläpidolla toimiva työkalu, jollaisen päälli-
köksi olin aina halunnut. Ensivastetoiminnan puo-
lestapuhujana minulle oli itsestään selvää että Pv 
Abson päälliköksi nimityksen jälkeen lähdin mukaan 
myös ensivastepäivystysrinkiin. Vahvoihin vaki-
omiehistöihin tottuneena tämä entistä pienemmällä 
ja vaihtelevalla sekajoukkueella pelaaminen tietysti 
aluksi jännitti. Kovalla kouluttautumisella, yhteis-
työllä ja sitoutumisella hommasta on kuitenkin sel-
vitty todella hyvin.

Nykymuotoista TMPY:n ja SPR:n kanssa yhteis-
työnä tehtävää ensivastetoimintaa on nyt ajettu 
kolme kesäkautta. Mitkä ovat omat ajatuksesi ja 
kokemuksesi Caritas-ensivastetoiminnasta?

Mikko: Mielestäni kokeilu on ehdottomasti kannat-
tanut, vaikka ei olekaan ollut ongelmatonta. Yhdis-
tys on saanut runsaasti uusia aktiivijäseniä ja kon-
takteja alan toimijoihin, ja jäsenistön osaaminen ja 
kiinnostuksen kohteet ovat laajentuneet. Tärkeintä 
on, että pelastus- ja ensivastetehtävien sekä sitä 
myöten kulukorvausten määrät ovat olleet kasvus-
sa. Muutokset eivät varmasti ole olleet kaikkien 
mieleen tai ne ovat aiheuttaneet epäsel-vyyttä, ja 
se on valitettavasti näkynyt päivystys- ja talkooak-
tiivisuudessa. Nyt olemme vaiheessa jossa toiminta 
on vakiintunut ja se antaa reilusti enemmän kuin 
mitä se ottaa. Hieno esimerkki tästä on viranomai-
silta kuuluvat kiitokset, sekä erityisesti jäsenistön 
keskuudessa vallitseva ylpeys omasta tekemisestä.

Maaria: Caritaksessa meripelastusalus ja ambu-
lanssi yhdistyvät samoihin kuoriin. Miehistö koko-
aa yhteen SPR:n vapaaehtoisia, meripelastajia ja 
ensihoidon ammattilaisia. Yhdessä voimme hoitaa 
kokemuksella ja ammattitaidolla hyvin erilaisia teh-
täviä. Itse olen ainakin oppinut paljon uutta, kun 
olen päässyt Caritaksella hoitamaan myös itselle 
vieraampia tehtäviä ja seuraamaan taitavan miehis-
tön toimintaa

Mia: Ensimmäinen kesä Absolla oli vielä EVY toi-
minnan osalta paljolti hakemista. Toiminta on ke-
hittynyt kesä kesältä. Luottamus toimintaa kohtaan 
on selvästi lisääntynyt eri viranomaisten taholta, 
yhteistyö on muuttunut sujuvammaksi ja toimintaa 
on saatu tunnetummaksi. Myös avuntarvitsijat ovat 
ottaneet toiminnan erittäin hyvin vastaan ja kiitosta 
on paljon tullut myös sitä kautta. 

Mikä on mieleenpainuvin tehtävä tai kokemus 
viimeisten kolmen vuoden ajalta?

Maaria: Parhaiten mieleen on jäänyt ensimmäinen 
esivastetehtävä pv Absolla. Esitietojen takia ajoim-
me paikalle kiireellä, mutta potilaan kohdattuamme 
totesimme, että hänellä ei ollut välitöntä vaaraa. 
Vähän myöhemmin paikalle saapui myös Rajan heli-
kopteri ja meidän yhteistyö toimi todella hyvin. 

Mikko: EVY-toiminnasta kaikkein päällimmäisenä 
mielessä ei ole mikään yksittäinen tehtävä tai ta-
pahtuma, vaan se miten hienosti vasta hetken toi-
sensa tunteneet eri alojen ammattilaiset - tai pitäi-
sikö sanoa ammattimaiset vapaaehtoiset - toimivat 
tehtävästä riippumatta yhteen hiileen puhaltaen ja 
vaivoja säästämättä silloin kun sen aika on!

Mia: Montakin evy-tehtävää on jäänyt mieleen, 
mutta kaikista niistä mieleenpainuvia on tehnyt 
olosuhteet. Esim. elvytystehtävä purjeveneessä on 
melko erilainen kuin potilaan kotona kaupungissa. 
Kaikessa päätöksenteossa pitää ottaa huomioon 
olosuhteet, pitkät välimatkat ja vaihtelevat kelit, 
eikä apua ole kovin helposti välttämättä saatavissa.   

Mitä muuta haluaisit kertoa lukijoille?

Mikko: On ollut mielenkiintoista seurata, miten 
kahden vapaaehtoisjärjestön lähentyminen EVY-
toiminnassa on saanut aikaan samaa myös viran-
omaispuolella. Voi olla että asia on oikeasti toisin-
päin, mutta haluan kuitenkin uskoa että meidän 
yhteistyötä on seurattu tarkasti ja sillä on ollut 
vaikutusta eri viranomaistenkin tekemään yhteis-
työhön niin kentällä, johtokeskuksissa kuin hallin-
nossakin. Oli niin tai näin, yhteistyö on päivän sana 
ja ainakin merellä aistii usein sen että meihin luote-
taan, meitä arvostetaan ja meitä oikeasti tarvitaan!

Mia: Vaikka saaristo asettaakin omat haasteensa 
siellä toimimiseen, juuri se tekee hommasta mie-
lenkiintoista. Yhteistyö eri viranomaistahojen kans-
sa on erittäin tärkeää ja se on koko ajan parantu-
nut. Ja sen parantuminen johtuu vain ja ainoastaan 
meidän omista ammattitaitoisista ja aktiivisista päi-
vystäjistä. Huippu porukkaa!

Maaria: Caritas on kesäisin tärkeä osa Saaristo-
meren viranomaisverkostoa ja sen toiminnalle on 
selvästi ollut tarvetta. Samalla Caritaksen miehit-
tämiseksi tehtävä yhteistyö on ainutlaatuista: mie-
histössä kohtaavat meripelastuksen ja ensihoidon 
osaajat, ammattilaiset ja kokeneet vapaaehtoiset. 
Yhteistyö on edelleen suhteellisen uutta, joten on 
hauskaa nähdä, kuinka pitkälle toiminta kehittyy 
esimerkiksi viidessä vuodessa. Toivottavasti mo-
lemmat järjestöt haluavat sitoutua toiminnan tuke-
miseen ja kehittämiseen jatkossakin.

Kiitos kaikille onnistuneesta kaudesta! 

Teksti: Jessi Vuorinen
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OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

IN MEMORIAM

Marita Niinimäki      

Ystävämme Marita on poissa. Marita menehtyi 
liikennetapaturmassa elokuussa 2016.  Häntä 
jäivät kaipaamaan omaisten ja läheisten lisäksi 
suuri joukko ystäviä Punaisen Ristin Kaarinan 
osastossa ja koko järjestössä. 

Maritan ura Punaisessa Ristissä alkoi vuosi-
kymmeniä sitten. Jo 1970 –luvulla hän toimi 
Kaarinan osaston hallituksessa, sen idearik-
kaana ja aloitteellisena jäsenenä aina 2012 
asti. Hän oli mukana osaston Ystävä- ja van-
hustoiminnassa eri rooleissa niiden aloittami-
sesta alkaen. 

Maritan erityisalueena pitkään Ystävätoimin-
nan kentässä oli kanttiinitoiminta Kaarinako-
dissa. Kun kanttiinitoiminta 1980-luvulla alkoi 
ja Kaarinan osasto valittiin sitä hoitamaan,  
Marita ryhtyi organisoimaan ja ohjamaan sen 
toimintaa. Kanttiinin sosiaalinen merkitys ai-
kanaan oli erittäin suuri. Toiminta loppui vasta 
1990-luvun lopussa, 24. toimintakauden jäl-
keen, kun Kaarinakodin tilajärjestelyt ja muut-
kin toimintaympäristön muutokset sitä edel-
lyttivät.  

Vuosien varrella ehdittiin kanttiinista kertyneil-
lä varoilla hankkia Kaarinakotiin monenlais-
ta tarpeellista, taide mukaan lukien. Maritaa 
tunteneet tietävät, että hän oli suuri taiteen 
ystävä sen eri muodoissa ja itsekin sunnuntai-
maalari. Vuosien varrella Marita osallistui lu-
kuisiin ystävätoimintaa kehittäviin koulutuksiin 
ja oli siten jo varhain viemässä monipuolisesti 
eteenpäin osaston kerho-, ystävävälitys- ja 
saattoaputoimintaa.

Koko ystävätoimintaa Marita ehti koordinoi-
da runsaat kaksikymmentä vuotta. Marita 
järjesti Ystävätoimintaan mukaan tuleville ja 
siihen osallistuville koulutusta, opintomatkoja 
ja tutustumiskäyntejä.  Myös asiakkaiden oh-
jelmaan sisällytettiin virkistysmatkoja, tutus-
tumisretkiä, yhteistilaisuuksia hoitolaitoksissa, 
runoiltoja, teatteriretkiä ja monia muita aktivi-
teetteja. 

1990-luvun lopulla AVATO – projektin myötä 
Marita oli mukana kehittämässä avointa koh-
taamispaikkaa, Lähitupaa. Tänä päivänä Lähi-

tupa toimii edelleen. Ystäväryhmän osallistu-
minen seurakunnan joulumyyjäisiin  tapahtui 
Maritan aloitteesta. Sen lisäksi, että Marita oli 
vahvasti mukana osaston ystävätoiminnan eri 
muotojen kehittämisessä, hän toimi koko ajan 
myös henkilökohtaisena ystävänä. 

Marita tunnettiin ihmisrakkaana, velvollisuu-
dentuntoisena, tunnollisena ja luotettavana 
toimijana, joka ei pitänyt ääntä itsestään. Aina 
valoisana ja huumorintajuisena henkilönä hän 
opetti meidät mukautumaan akateemiseen 
varttiin, joka oli osa Maritan toimintatapaa. Se 
kiristi joskus muiden hermoja, mutta oli niin 
tuttu osa Maritaa, että aikaa myöden ohjel-
miin osattiin ottaa tämä vara. 

Maritaa jäi kaipaamaan suuri joukko ystäviä 
Punaisessa Ristissä.

Leo Mikkola, Mia Stålfors, Liisi Grönlund, Pirjo 
Juhanoja ja Marja-Helena Salmio - kirjoittajat 
ovat SPR Kaarinan osaston vapaaehtoisia.
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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)

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Hyvää joulumieltä 20 vuotta Merkittävä juhlavuosi alkaa pian

Tärkeä ja koskettava sanoma sekä yhdessä te-
keminen ovat olleet olennaisia tekijöitä Hyvä 
joulumieli -keräysten onnistumisessa. Vähäva-
raisten lapsiperheiden tilanne on ollut keskiös-
sä alusta asti. Viesti on saanut erityisesti yri-
tykset mukaan lahjoittamaan ja varmistamaan 
hyvän joulumielen paitsi tuhansille perheille 
myös omille asiakkailleen ja työntekijöilleen. 

Kun keräys toteutettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1997, jaettiin 2 000 ruokalahjakorttia. 
Tänä vuonna jaetaan huimat 30 000 lahjakort-
tia, ja tavoitteena on kerätä 2,1 miljoonaa eu-
roa! Tämä on mahdollista ainoastaan saumat-
tomalla yhteistyöllä ihan joka tasolla.

Suomen Punainen Risti, Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Yleisradio ovat onnistuneet 
luomaan yhdessä keräyksen, joka tunnetaan, 
joka näkyy ja jolla on vaikuttavuutta. Itse lah-
jakortin voi lunastaa niin Keskon, S-ryhmän 
kuin Lidlinkin liikkeissä. 

Kuntien sosiaalitoimi ja seurakunnat ovat apu-
na perheiden etsimisessä, mutta ilman järjes-
töjen sitoutuneita vapaaehtoisia ei lahjakort-
teja saataisi perille oikeille perheille oikeaan 
aikaan kaikkialla Suomessa. Kiitos kaikille vuo-
sien varrella mukana olleille!

Jatketaan hyvää työtä ja annetaan joulumielen 
lämmittää mieltämme myös tulevana jouluna.

Anna Laurinsilta
Varainhankintapäällikkö

Suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta. Sama-
na vuonna Suomen Punainen Risti täyttää 140 
vuotta. Järjestömme oli parhaassa keski-iäs-
sään, kun Suomi itsenäistyi ja se oli mukana ra-
kentamassa yhtenäistä Suomea itsenäisyyden 
ensimmäisinä vaikeina vuosina. Sen jälkeen 
olemme kyenneet vastaamaan yhteiskunnan 
tarpeisiin vuosikymmen toisen perään. 

Punaisen Ristin ja Suomen tiet ovat kohdan-
neet usein juuri silloin, kun avun tarve on ol-
lut suurimmillaan. Harvat enää muistavat, että 
olemme järjestäneet ystävätoimintaa jo 50-lu-
vun lopulta lähtien. Veripalvelutoiminta muut-
ti järjestön koko Suomen kattavaksi kansalais-
järjestöksi jo 40-luvulla. Ensimmäinen Suomen 
Punaisen Ristin kenttäsairaala vei ensimmäi-
set suomalaiset avustustyöntekijät maailmal-
le jo kahden kuukauden päästä perustamises-
ta ja nykyään avustustyöntekijämme tunnetaan 
kaikkialla maailmassa. 

Historia osoittaa, että olemme aina vastanneet 
yhteiskunnan tarpeisiin. Näin teemme myös tu-
levaisuudessa. Vuoden aikana kutsumme kaikki 
osastot mukaan antamaan 100-vuotiaalle Suo-
melle arvokkaan lahjan. Lahjamme Suomelle on 
kouluttaa vuoden aikana tuhansia uusia aut-
tajia, kaikkialle Suomeen. Tulevaisuuden Suo-
messa ihmiset ovat yhdessä auttamassa avun 
tarpeessa olevia, pidetään me huoli siitä, että 
tulevaisuuden Suomi on turvallinen. 

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja
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Ensi vuonna saa muistella ihan luvan kans-
sa järjestön työtä 140 vuoden varrelta. Esi-
merkiksi elvyttämisen tavat ovat vuosikym-
menten aikana olleet monet. 

Kymin piirin järjestämässä ensiapukurssien 
opettajien valmennustilaisuudessa 1953 har-
joiteltiin niin kutsuttua Even keinua. Oppia oli-
vat hakemassa muun muassa monet lähiseu-
dun tehtaiden terveyssisaret.

Englantilaisen lääkärin, Frank Even, kehittä-
mässä keinutusmenetelmässä elvytettävä si-
dottiin käsistään ja jaloistaan levyyn, jota kei-
nutettiin voimakkaasti edestakaisin vähintään 
90 asteen kulmaan.

Eve kehitti menetelmänsä 1930-luvun alussa 
hengenpelastustarkoitukseen rannoille. Keinu-
tettaessa paine palleaan sai ilman virtaamaan 
keuhkoihin. Valitettavasti pää alaspäin ollessa 
myös vesi saattoi mennä vatsasta keuhkoihin.
Holger Nielsenin menetelmä korvasi keinut-
tamisen suositeltavana elvytyskeinona melko 
nopeasti, mutta Even keinu säilyi sen rinnalla 
vielä vuosia. 

Suomen Punainen Risti täyttää ensi vuon-
na 140 vuotta ja haluaa antaa lahjaksi 
100-vuotiaalle Suomelle elintärkeän lah-
jan: koulutamme yhdessä Suomelle tuhan-
sia uusia auttajia. Tule osastosi kanssa lah-
jatalkoisiin!

Juhlavuoden tavoitteena on, että lähes kaik-
ki 500 osastoa osallistuvat ensiapukurssien 
tai lyhyempien auttajakurssien järjestämiseen 
omalla alueellaan tai yhteistyössä naapuri-
osastojen kanssa. Tietoa kurssien sisällöstä ja 
toteutuksesta tulee lisää myöhemmin. 

Juhlavuonnakin haluamme korostaa vapaaeh-
toistemme joukkoa. He ovat auttamistyömme 
perusta, jotka sitovat järjestön toiminnan yh-
teisöihin kiinni. Itsenäisyyden juhlavuosi tarjo-
aa hienon mahdollisuuden vahvistaa auttamis-
halua ja -taitoja ja nostaa esille keskustelun 
siitä, millaisiin haasteisiin järjestömme on jat-
kossa vastattava.

Muistatko Even keinu?

JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ

Even keinun saattoi rakentaa mistä tahansa, vaikkapa 
ovesta ja tuoleista, kuten Kymen piirin koulutuksessa 
1953.
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Vuonna 1957 jäsenlehdessä suositeltiin: ”Teko-
hengityksen antamisessa on ensiarvoista, et-
tä se aletaan heti, jolloin Holger Nielsen -me-
netelmä on paras jokapaikan menetelmä. Jos 
Even keinu on paikalla, siirretään potilas siihen, 
mutta sidottaessa häntä keinuun on tekohen-
gityksen antamista koko ajan jatkettava”.  

Suusta suuhun -menetelmää esiteltiin jäsen-
lehdessä tehokkaimpana elvytystapana ke-
väällä 1960. Enää ei puhuttu Even keinusta.

Suomessa asuu maailman auttamistaitoisin kansa

Juhlavuosi näkyy osastojen auttajakurssien an-
siosta kaikkialla Suomessa, juuri siihen aikaan 
ja sille yleisölle kuin se osastolle parhaiten so-
pii. Erinomainen aika tapahtumien järjestä-
miselle on Punaisen Ristin viikko 8.–14.5. 
Valtakunnallista näkyvyyttä saamme yleiskoko-
uksessa ja juuri sitä ennen järjestettävässä ta-
pahtumassa 6.–11.6. Helsingin Kansalaistorilla. 

Pienimpiäkään lahjatalkoissa ei unohdeta, sillä 
alle kouluikäiset pääsevät tutustumaan autta-
misen maailmaan Nallesairaalassa, missä hoi-
detaan ja paikataan pehmot kuntoon yhdes-
sä kansainvälisen avustustyön ammattilaisten 
kanssa. Sairaala suunnitellaan lasten kanssa ja 
se rakennetaan yleiskokouksen aikaan Helsin-
gissä. Osastot voivat järjestää Nallesairaalan 
jatkossa myös itse.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen,  
p. 020 701 2015
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 25.11.–24.12.2016

Hyvä Joulumieli juhlii pyöreitä vuosia
Nuoren aikuisen ikään ehtinyt Hyvä Joulumieli 
tähtää huipputulokseen. Tavoitteena on kerä-
tä ennätykselliset 2,1 miljoonaa euroa ja jakaa 
30 000 kappaletta 70 euron arvoisia lahjakort-
teja vähävaraisille lapsiperheille. Edellisvuosi-
en tavoin keräyksen järjestävät MLL ja Punai-
nen Risti yhdessä Ylen Aamu-tv:n, Yle Radio 
Suomen ja Radio Vegan kanssa. Keräyksen 
kaupallisina partnereina ovat K-ruokakaupat, 
S-ryhmä ja Lidl. Keräys käynnistyy näyttävillä 
avajaisilla Helsingin päärautatieasemalla per-
jantaina 25.11. Tänä vuonna avajaisissa esiin-
tyy Erin. Ylen Aamu-tv tekee paikan päältä 
suoraa lähetystä ja kertoo keräyksestä päivit-
täin aina 23.12.2016 saakka. Keräystulos uuti-
soidaan valtakunnallisesti jouluaattona. 

Lahjakortit perheille ennen juhlapyhiä
Hyvä Joulumieli -kortit toimitetaan piireihin vii-
kolla 44 ja piireistä osastoille viikoilla 46–47. 
Punainen Risti ja MLL valitsevat apua tarvitse-
vat perheet yhteistyössä muun muassa dia-
koniatyön, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kans-
sa. On tärkeää muistaa, että lahjakortti on lahja 
eikä sitä voi hakea. Osastojen ja yhteistyö-
kumppaneiden kannattaa jakaa lahjakortit per-
heille hyvissä ajoin. Näin perheelle jää aikaa 
käyttää rahat ruokaostoksiin ennen juhlapyhiä 
eikä synny pahaa mieltä, mikäli perhe on toi-
sella paikkakunnalla joulun vietossa ja kortti jää 
käyttämättä. Lisäksi on hyvä tarkastaa, että jo-
kaisessa kortissa on lahjan saajan nimi. Lahja-
kortti on voimassa 7.–24.12.2016.

Tee keräystä näkyväksi
Köyhien lapsiperheiden määrä Suomessa ei 
ole vähenemässä. Tällä hetkellä joka 10. lap-
si elää pienituloisessa perheessä, missä toi-

meentulohuolet vaikuttavat kaikkien perheen-
jäsenten mielialaan. Hyvä Joulumieli -keräys 
on vaikuttamiskampanja ja sen avulla voim-
me levittää tietoa lapsiperheiden köyhyydes-
tä. Näppärä keino on esimerkiksi jakaa Hyvä 
Joulumieli -keräyksen Facebook-päivityksiä ja 
osallistua keskusteluun sosiaalisessa medias-
sa. Upouusilla nettisivuilla on kootusti tietoa 
keräyksestä ja sen edistymisestä unohtamatta 
kuitenkaan kiinnostavia artikkeleja muun mu-
assa lahjakorttien saaneista. 

Tärkeää muistettavaa:
• Hyvä Joulumieli -nettisivut: www.hyvajou-

lumieli.fi, www.julisinnet.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys
• Twitter: #hyvajoulumieli ja Instagram:  

@hyvajoulumieli  
• Perustiedot keräyksestä: www.punainen-

risti.fi/hyva-joulumieli
• RedNet: www.punainenristi.fi/hyva-joulu-

mieli.
• Lisätietoja piiritoimistosta ja osoitteesta 

joulumieli@punainenristi.fi 

Keräystavat: 
• Keräystili: FI17 1596 3000 2020 20. Kirjoi-

ta viestikenttään ”HJM”
• Lahjoituspuhelin: 0600-16555 (10,01 €/

puhelu + pvm/mpm)
• Tekstiviestilahjoitus: lähetä tekstiviesti HJM 

numeroon 16499 (10 €).

Rahankeräysluvan saajat: Suomen Punainen 
Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Rahankeräyslupa: Poliisihallituksen lupa 
nro POL-2015-12549/5.2.2016. Keräysaika 
5.2.2016-31.12.2020 koko maassa lukuun ot-
tamatta Ahvenanmaata. Ålands landskapsre-
gering, lupa nro ÅLR 2015/11944/22.12.2015. 
Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen 
Suomessa.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199  

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223 

Hyödynnä aineistopankkia ja ota käyttöön oheinen sekä 
muut uudet Hyvä Joulumieli -kuvat keräyksestä kertoessasi. 

H
an
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Yleiskokoukseen enää puoli vuotta

Muistathan: Punaisen Ristin väki kokoon-
tuu yleiskokoukseen päättämään, mihin 
suuntaan kehitämme järjestöämme. Samal-
la päätetään uusista säännöistä ja valitaan 
uusi luottamusjohto. Viihdykkeitä ei tieten-
kään unohdeta. Kokous järjestetään 10.–
11.6.2017 Finlandia-talossa Helsingissä.

Kansalaistorilla tavataan!
Punainen Risti näkyy ja kuuluu lähes koko vii-
kon ajan Finlandia-talon naapurissa oleval-
la Kansalaistorilla. Helsingin ja Uudenmaan 
piirimme kunnianhimoisena tavoitteena on 
saada tori täyteen väkeä ja sitä kautta huo-
mattava määrä uusia vapaaehtoisia ja sanan-
saattajia. 

Tärkeitä päivämääriä:
• Osastojen edustajien määrä vahvistetaan 

31.12.2016
• Postitus osastoille ja piireille 2.–3.2.2017: 

virallinen ilmoitus kokouksesta, ohjeet il-

moittautumiseen sekä toimintalinjauksen 
ja uusien sääntöjen ensimmäiset versiot.

• Ilmoittautuminen kokoukseen: 3.2.–
28.4.2017

• Toinen postitus osastoille ja piireille 10.–
12.5.2017: kokouskutsu, toimintalinjaus 
ja sääntöehdotus, aloitteet sekä ehdotus 
luottamushenkilöiksi. Lisäksi: kokouksen 
esite ja muuta tarpeellista.

Seuraa valmisteluja Rednetissä: rednet.punai-
nenristi.fi/yleiskokous2017. Siellä näet, mi-
ten uuden toimintalinjauksemme eli strategi-
an (2018–2020) valmistelu etenee.  Sääntöjen 
uudistuksesta saat tietoa täältä: rednet.punai-
nenristi.fi/saantouudistus.

Edellinen yleiskokous pidettiin Turussa vuonna 
2014. Katso lisää: punainenristi.fi/ajankohtais-
ta/yleiskokous  

Lisätietoja: Piiritoimistot, RedNet

Ju
ssi V

ierim
aa

Edellisen yleiskokouksen aikana Punainen Risti esitteli toimintaansa Iloa auttamisesta -yleisötapahtumassa Forum Mari-
numilla Aurajoen rannalla Turussa. Dinah Arifulla (vas.) ja Ronja pääsivät harjoittelemaan ensiaputaitoja nukkesairaalas-
sa, joka perustetaan suosionsa vuoksi myös tulevan yleiskokouksen ajaksi Kansalaistorille. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Varaa majoitus yleiskokouksen ajaksi
Helsingin yleiskokoukseen osallistuville on va-
rattu hotellihuoneita Original Sokos Hotel Pre-
sidentistä ja Radisson Blu Royalista. Lisäksi 
erityisesti nuorisojäsenille on tehty majoitus-
kiintiö Hostel Domus Academicasta. Jos tiedät 
osallistuvasi yleiskokoukseen, voit tehdä huo-
nevarauksen jo nyt, vaikka varsinainen yleis-
kokousilmoittautuminen alkaa vasta vuoden 
vaihteen jälkeen. 

Hotelli Presidentin ja Radisson Blu Royalin hin-
nat on porrastettu siten, että hinnat ovat voi-
massa 11.3.2017 saakka. Sen jälkeen hinnat 
nousevat 10 €/huone. Varaukset on tehty pe-
su 9.–11.6.2017. Nettivarauksella molemmista 
hotelleista voi varata maksimissaan neljä huo-
netta kerralla. Isomman määrän voi tarvittaessa 
varata soittamalla alla mainittuihin numeroihin.

Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan 
yleiskokouksen 10.–11.6.2017 Finlandia- 
talossa Helsingissä.

Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaan ”halli-
tuksen on ilmoitettava varsinaisen yleiskokouksen 
ajankohta ja paikka viimeistään neljä kuukautta en-
nen kokousta”. 

Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on yksi ääni-
valtainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä koh-
den. Edustajien määrä perustuu edellisen vuoden 
henkilöjäsenten määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on 
yksi piirihallituksen valitsema äänivaltainen edustaja, 
joka on yleiskokouksen vaalitoimikunnan jäsen.

Yleiskokoukseen valmistauduttaessa on otettava 
huomioon seuraavat asetuksen määräämät asiat:

KUTSU YLEISKOKOUKSEEN

Hotellit, hinnat ja varauskoodit:

• Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee jät-
tää hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta 
ennen kokousta eli 13.4.2017 mennessä. 

• Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikunnalle 
päättyy 28.4.2017. 

• Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältävän 
kokouskutsun viimeistään kuukautta ennen 
kokousta. 

• Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan osastoille 
ja piireille 12.5.2017.

Osallistumismaksu kokoukseen on 40 euroa. Illal-
liskortti maksaa 50 euroa.

Tervetuloa vaikuttamaan!

Suomen Punainen Risti
Hallitus

Hotelli ja huonehinnat

Original Sokos Hotel Presidentti 
www.sokoshotels.fi
2hh (erilliset vuoteet) 110 €/huone/vrk
2hh (parivuode) 95 €/huone/vrk
3hh (erilliset vuoteet) 130 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 608

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
2hh (erilliset vuoteet)120 €/huone/vrk
Yhden hengen käytössä 105 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 701 

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
1 hengen huone 50 €/huone/vrk
2 hengen huone 62 €/huone/vrk
3 hengen huone 85 €/huone/vrk 
Puhelin: +358 (0)9 1311 4334

Aamiaisen hinta hostellissa on 7,50 €

Varaustunnus internetissä

BSUO170609

SPR

SPR

Varaustunnus puhelimitse

SPR

SPR

SPR
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JOULUKALENTERIT, KORTIT JA LAHJAT 

Kalenteri virittää joulun odotukseen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen 
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalente-
reita on kaksi, kuvittajina Raimo Partanen ja 
Martta Wendelin. Kalentereita on lähetetty 
135 000 kotiin. Kalenterin suositushinta on 
7,90 euroa, ja sen voi ostaa myös verkkokau-
pasta punaisenristinkauppa.fi tai myynti@pu-
nainenristi.fi.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä 
tehneet BUU-klubben-kalenterin myös  
tänä vuonna. Kalenterin voi tilata Yleltä 
yleshop.yle.fi.

Avun maailmassa lisää joulukortteja ja -lahjoja. Lehti ilmestyy 9.11.

Runsas 
valikoima 
perinteisiä 
joulukortteja

Tuulilasisuoja

Tilaukset Kirjaudu osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi. 
Jos tarvitset apua, ota yhteyttä myynti@punainenristi.fi, 020 701 2211.

Lasitontut

Aineettomat lahjat ovat uudistuneet  
Merkkiteko on muuttunut ja se kulkee nyt 
Vaikuttava lahja -nimellä. Valitsemalla Vaikut-
tavan lahjan annat konkreettista apua vai-
keassa tilanteessa olevalle. Samalla osoitat 
lahjasi saajalle, että välität ja haluat auttaa. 
Vaikuttavia lahjoja ovat muun muassa: 

Puuroa koko kylälle 10 euroa 
Tämän lahjan avulla Punainen 
Risti voi viedä 30 kiloa vehnä- 
ja maissijauhoja sinne, missä 
ei ole riittävästi ruokaa. Lahjoi-
tuksen avulla koko kylän asuk-
kaat saavat puuroaterian.  

Ystävä yksinäiselle 25 euroa 
Tämä lahja muuttaa yksinäisen 
ihmisen arjen. Lahjan avulla yk-
sinäinen Suomessa saa vapaa-
ehtoisesta ystävästä seuraa, 
turvaa ja viestin, jonka jokainen 
meistä haluaa kuulla: sinusta 
välitetään.

Tilaukset ja lisätiedot: punaisenristinkauppa.fi
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VAIN ELÄMÄÄ JA RASKASTA JOULUA

Raskasta joulua -kiertue 
tuo apua nuorille

Vain elämää Goes Punainen 
Risti tulee taas!

Kiitos osallistumisesta Nälkäpäivään!

Punainen Risti ja Raskasta joulua -kiertue yh-
distävät tänä talvena voimansa auttaakseen 
nuoria. Jo 12. kerran järjestettävällä konsert-
tikiertueella on mukana Suomen kirkkaimmat 
rock- ja metallitähdet. Osa kiertueen lipputu-
loista ohjataan Punaisen Ristin Nuorten turva-
talojen toimintaan. 

Konserttikiertue alkaa 12.11.2016 Baltic Prin-
cess -laivalta ja päättyy 18.12.2016 Porin Pro-
menadi-saliin. 

Tarkka kiertueaikataulu: raskastajoulua.fi

Punaisen Ristin kotimaan toiminta on hienos-
ti esillä joulukuussa, kun Vain elämää -täh-
det tutustuvat Punaiseen Ristiin. Vain elämää 
-erikoisjaksossa tutustutaan kuuteen eri toi-
mintamuotoon ja haastetaan katsojia lahjoit-
tamaan kotimaan toimintaan ja tulemaan va-
paaehtoiseksi. 

Toni Wirtanen tutustuu Kontti-toimintaan, 
Mikko Kuustonen vastaanottokeskukseen, 
Anna Puu ensiapupäivystykseen ja Virve Ros-
ti lasten ensiapuopetukseen. Mikael Gabriel 
vierailee turvatalossa ja Erin Veripalvelussa. 

Yhteystiedot ajan tasalle
Aiempien vuosien kokemukset osoittavat, et-
tä lähetyksen jälkeen ihmiset ovat sankoin jou-
koin ilmoittautuneet vapaaehtoiseksi kotimaan 
toimintaan. Tämä onkin hieno mahdollisuus 
meille saada näkyvyyden lisäksi uusia vapaa-
ehtoisia! Otetaan kaikki halukkaat lämpimästi 
vastaan. Ohjelma esitetään Nelosella 2.12. klo 
20, ja uusinnat 3.12. klo 18.30 sekä 5.12. klo 
19.30. Ennen lähetyksiä kannattaa tarkistaa, 
että osaston yhteystiedot RedNetissä ja muissa 
osaston kanavissa ovat ajan tasalla.

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201 

Koko järjestön suurponnistus onnistui erin-
omaisesti ja Nälkäpäivän keräystulokseen voi-
daan olla erittäin tyytyväisiä. Lipaskeräys 
tuotti syyskuun lopussa tehdyn arvion mukaan 
noin 1 350 000 euroa. 

– Haluan kiittää kaikkia Nälkäpäivään anta-
mastaan ajasta ja lahjoituksista. Nälkäpäivää 
järjestävien vapaaehtoisten ja kerääjien ansi-
osta Punainen Risti voi auttaa hädänalaisia eri 
puolilla maailmaa, kiittää Punaisen Ristin va-
rainhankintajohtaja John Ekelund.

Keräyksen lopullinen tulos selviää marraskuus-
sa. Tulokseen lasketaan mukaan muut lahjoi-
tustavat, kuten tekstiviestillä, netissä ja Mobi-
lePay-mobiilisovelluksella tehdyt lahjoitukset. 
Nälkäpäivä järjestettiin 15.–17.9.2016.

Ju
ssi V

ierim
aa

Reddie ja Pikachu osallistuivat Nälkäpäivään Turussa.

Nuorten turvatalosta apua saanut Samu Ronkainen (oik.) 
kertoi Raskasta joulua –tähdille Marco Hietalalle (vas.) ja 
Erkka Korhoselle tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Leen
a Ko

skela
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Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään  
7.–13.11.2016. Viikon aikana osastot ja pii-
rit järjestävät erilaisia päihdetyön tapahtumia 
ympäri Suomen. 

Tänä vuonna valtakunnallinen viesti kohdistuu 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja ta-
voitteena on rohkaista heitä puhumaan päih-
teiden käytöstä asiakkaittensa kanssa. Pu-
naisen Ristin terveyspisteet ovat saaneet 
materiaalia puheeksi ottamisen tueksi. Val-
miuksia puheeksi ottamisen taitoon vapaaeh-
toiset saavat osallistumalla Varhaisen puuttu-
misen kursseille. 

Lue lisää Ehkäisevän päihdetyön viikosta: 
www.kysyminenkannattaa.fi

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan pii-
rin osastojen vapaaehtoiset järjestivät viime 
vuonna kolme joulukahvilaa: Lohjalla, Espoos-
sa ja Helsingissä. Kahvilat olivat sekä järjes-
täjille että osallistujille mukava tapa olla yh-
dessä jouluna. Kaikille avoimet kahvilat eivät 
tuottaneet merkittäviä kuluja, mutta iloa sitä-
kin enemmän. 

Nyt joulukahvila-mallista halutaan tehdä  
valtakunnallinen ja mallia esiteltiin piirien  
sosiaalipalvelusuunnittelijoille Toimialapäivillä 
lokakuussa.

– Hyvien kokemusten pohjalta kannustam-
me osastoja ympäri maata järjestämään joulu-
kahviloita. Kahvila voi innostaa mukaan aivan 
uusia vapaaehtoisia ja mahdollistaa yhdes-
sä tekemisen ja auttamisen, sanoo Sosiaalisen 
hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta. 

Punaisen Ristin joulukahviloissa on yhdistet-
ty ihmisten halu ja tarve olla yhdessä. HUP:n 
kokemus osoitti, että kahviloille on selvä ti-
laus kaupungistumisen ja yksinasuvien mää-
rän kasvaessa. Joulukahvila on vahva viesti, 
että kenenkään ei tarvitse olla yksin. Kahvilat 
ovat osa HOK-Elannon tukemaa Hyvän elämän 
eväät -hanketta pääkaupunkiseudulla.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 

Ota päihteet puheeksi

Joulukahvila-mallia ollaan  
valtakunnallistamassa

LYHYESTI

Aineistoryhmän graafinen assistentti ja Täs-
sä ja nytin pitkäaikainen taittaja Liisa Åker jäi 
eläkkeelle elokuun lopussa. Järjestötiedotteen 
taitosta vastaa jatkossa aineistoryhmän tuo-
tanto-AD Laura Takatalo.

Keskustoimiston viestintäyksikössä toimi-
va aineistoryhmä auttaa muidenkin viestintä-
aineistojen toteutuksessa sekä markkinointi-
viestinnän suunnittelussa ja konseptoinnissa. 
Aineistoryhmä on toisin sanoen järjestön oma 
markkinoinnin ja mainonnan tiimi: osallistum-
me kaikkeen aineistotuotantoon painetusta 
sähköiseen, esitteistä videoihin ja yksittäisistä 
flyereista, rintamerkeistä, ilmapalloista jne. ko-
konaisiin kampanjoihin.   

Voit tilata tarvitsemasi aineiston käyttämällä 
aineistotilauslomaketta, jonka löydät aineisto-
pankista (aineistopankki.punainenristi.fi).

Lisätietoja:
Aineistoryhmän yhteyskoordinaattori  
Merja Tummunki, p. 020 701 2200

Kaikki tarpeelliset viestinnän aineistot saa nyt 
ladattua osaston käyttöön yhdeltä luukulta, kun 
Punaisen Ristin kuvapankki yhdistettiin aineis-
topankkiin. Jos sinulla ei ole entuudestaan tun-
nuksia palveluun, rekisteröidy sen käyttäjäksi 
osoitteessa aineistopankki.punainenristi.fi.

Lisätietoja:
Informaatikko Mari Vehkalahti,  
p. 020 701 2233

Tule mukaan valtakunnalliselle KOMIA! -ensi-
apuleirille 3.–6.8.2017. Leiri järjestetään Län-
si-Suomessa ja tarkka sijainti varmistuu vuoden 
loppuun mennessä. Varaa päivä allakkaasi ja il-
moittaudu mukaan marraskuusta lähtien Red-
Netissä. 

Lisätietoja: 
Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Tässä ja nyt sai uuden taittajan

Kuvapankki ja aineistopankki 
samaan osoitteeseen 

KOMIA! -ensiapuleiri 
elokuussa
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LYHYESTI

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat osoit-
taneet huikaisevaa kykyä ja valmiutta vas-
taanottokeskusten perustamisessa sekä tur-
vapaikanhakijoiden auttamisessa. Valmiutta 
tarvitaan edelleen, kun myönteisen luvan saa-
neet henkilöt muuttavat uusiin kotikuntiin. 

Hyvän ja turvallisen ilmapiirin luominen on tär-
keää ja osasto voi merkittävällä tavalla tukea 
kotoutumisen alkuvaihetta. Osastojen avuk-
si on suunniteltu kotoutumistarjotin, mihin voi 
koota erilaisia toimintamuotoja, joita järjes-
töillä on kotoutumisen edistämiseksi. 

Tilaa ilmainen järjestöjen kotoutumistarjotin 
Punaisen Ristin kaupasta: www.punaisenris-
tinkauppa.fi

Lisätietoja: 
Piirien monikulttuurisuustoiminnan kehittäjät

Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö 
Johanna Matikainen, p. 020 701 2179  

Vastaanottotoiminnan suunnittelija  
Kaisa Kannuksela, p. 020 701 2039 

Yksinäisyys loppuu, kun lopetamme sen. Var-
mistetaan yhdessä, että jokainen saa ystävän-
päivänä tilaisuuden kertoa toiselle ihmiselle 
kuulumisensa. Näillä teemoilla vietämme ystä-
vänpäivää 14.2. Järjestämme Iloa ystävyydestä 
-tapahtumia ja innostamme mukaan uusia va-
paaehtoisia.

LähiTapiola on jo vuosia tukenut ystävätoimin-
taa ja antanut tukea tapahtumakuluihin (enin-
tään 150 euroa). Tukea voi hakea keskustoi-
miston kautta, kun tapahtuman ilmoittelussa 
ja materiaaleissa on LähiTapiolan logo ja ta-
pahtuma on viety tapahtumakalenteriin kaikil-
le avoimena tilaisuutena. 

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä (red-
net.punainenristi.fi/ystavanpaiva) ja lue lisää 
kampanjasta! Sivut valmistuvat vuoden vaih-
teessa.   

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201

Auta kotoutumisen  
alkuvaiheessa olevia 

Liity hyvissä ajoin ystävän- 
päivän ryhmään RedNetissä!

• Terveysohjelmien koulutuspäivät 11.–12.2.2017

Koulutuspäivät on tarkoitettu kaikille Punaisen Ristin terveysohjelmien toimijoille täyden-
nyskoulutukseksi (terveyspisteet, hiv/seksuaaliterveys, päihdetyö ja ea-ryhmät). Se sopii 
myös täsmäkoulutukseksi osastojen terveystoiminnan yhdyshenkilöille. 

Koulutuksessa kerrotaan terveysohjelmien sisällöstä, uusien toimijoiden rekrytoinnista, ai-
neistojen hyödyntämisestä ja yhteistyön toteuttamisesta muiden ohjelmien kanssa. Koulu-
tus on osa terveyden edistämisen promosisältöä.  

• Kouluttaja- ja promopäivät järjestetään viikkoa tavanomaista aikaisemmin eli 21.–
22.1.2017. Lisätietoa omasta piiritoimistosta ja RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
Vapaaehtoiskouluttajat

• Varsinais-Suomen promon yhteinen osa 4.–5.3.2017. 

• Maarianhaminassa första hjälpen promo 4.–5.2.2017.

Alustavaa tietoa vuoden 2017 koulutuksista
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Liedon Säästöpankilta tukea paikalliskohteille Turun seudulla 

Liedon Säästöpankki tukee aiempien vuosien tapaan Turun seudun hyväntekijöitä. Pankki jakoi 
tänä vuonna tukea yhteensä yhdeksälle eri toimijalle, ja SPR Varsinais-Suomen piiri oli yksi tuen-
saajista. Muita tuen saajia ovat mm. Liikkuva koulu –projekti Liedossa, Pelastakaa Lapset ja sen 
Eväitä Elämälle –ohjelma Turun alueella sekä Pienten lasten vastaanottokoti.

Mistä lahjoitustoiminnassa oikein on kysymys? Säästöpankit ovat käyttäneet osan voittovarois-
taan oman alueensa hyvinvoinnin edistämiseen, ja pankeille on tärkeää pitää Suomen kaupun-
git, kylät ja lähiöt virkeinä ja kehittyvinä. Tänä päivänä vastuullisuuden halutaan näkyvän kaikes-
sa Säästöpankin tekemisessä. 

SPR Varsinais-Suomen piiri kiittää tuesta!

Tuen saajia iloi-
sessa ryhmäku-
vassa yhdessä 
Liedon Säästö-
pankin toimihen-
kilöiden kanssa.

Marraskuu 
6.11. Ystävätoimijoiden pikkujoulupiknik
(5.-6.11. Kouluttajakoulutus: Välineosa  
  "Oppimisen ohjaaminen")
7.11.  Ehkäisevän päihdetyön minimessut,    
  Hansa klo 12-17
9.11. Nettisivut ja Rednet
12.11. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku
12.11. Rasismiin puuttumisen treenikehän  
 vetäjäkoulutus, Turku
15.11. Makupaloja monikulttuurisuus- 
 toiminnasta -info, Turku
vko 45 Järjestötiedote 4/2016 ilmestyy

(26.-27.11. Kouluttajakoulutus: Sisältöosat)
23.11. Yhteisen lipun alla - SPR-info, Turku
24.11. Talouskoulutus osastoille
(26.11. Alueellinen Vapepa-foorumi, 
  Jyväskylä)
26.11. Tulijan tukena -kurssi, Turku
 
Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä
1.12.  Piirin hallitus 
2.12. Glögit
8.12. Vapepa-maakuntatyöryhmä

Tapahtumakalenteri 
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 4/2016

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

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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 1 / 2017 ilmestyy viikolla 3.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimitta-
maan piiritoimistoon viimeistään 9.1.2017.

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

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

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

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

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

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

KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALO 
Satakunnantie 105, Turku                   040 1804 106

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

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

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon.
Tiedote on luettavissa myös piirin nettisivuilta.
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Tuorlassa osoitettiin puheenjohtaja Pertti Torstilalle, että Veripalvelun toivotaan jatkossakin olevan kiinteä osa Punaista Ristiä.
Äkkilähtö-harjoituksessa Turussa vapaaehtoiset ohjaavat evakuoituja henkilöitä sisäänkirjauksen jälkeen eteenpäin.


