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perjantaina 8.12. klo 15-18
os. Yliopistonkatu 24 A, 2.krs, 

Turku

SISÄLLYSLUETTELO

Turun kauppatorilla tapah-
tuneeseen puukotukseen 
ja sen jälkeiseen auttami-
seen liittyen järjestettiin 
yhdessä Turun kaupungin 
kanssa palautetilaisuus, 
jossa osallistuneille vapaa-
ehtoisille ja viranomais-
sidosryhmille kerrottiin 
tapahtumien kulku ja eri 
toimijoiden työtehtävät. 
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Jäsenhankintaan Auttajakursseilla

PÄÄKIRJOITUS 8.11.2017

Tämä vuosi on edennyt Suomen itsenäisyyden 100:a vuotta muistellessa. Lanseerasimme Auttajakurs-
sit, joiden avulla herätämme ihmisille kiinnostuksen ensiaputaitojen kartuttamiseen. Koulutusten mää-
riä seurataan on-line ja Varsinais-Suomen osastojen osuus on 27.10.2017 mennessä 12 % eli 3680 
koulutettua (yhteensä 30 612 auttajaa). 

Eniten Auttajakursseja koko Suomessa on pitänyt Kaarina-Piikkiön osasto (941 kurssilaista). ONNEKSI 
OLKOON! Vaikka osasto on kokonsa puolesta keskikastissa, sitä se ei totisesti ole toiminnallisesti. 
Voit katsoa lisää tuloksia nettisivuilta tästä osoitteesta: https://www.auttajalaskuri.fi/

Punaisen Ristin jäsenmäärä on vuosikausia liukunut alaspäin, niin tänäkin vuonna. Hetkellinen piikki 
ylöspäin osui vuoteen 2015, jolloin maahanmuuttoaallon siivittämänä saimme runsaasti uusia jäseniä 
ja vapaaehtoisia. 

Jäsenhankinnan tulisi olla jatkuvaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista. SPR:n Helsinki-Uudenmaan pii-
rin piirin kehittämispäällikkö Tapani Tulkki on laatinut taulukon, jonka avulla osasto voisi suunnitella 
jäsenhankintaa. 

Alla oleva taulukko auttaa asettamaan oman osastosi jäsenhankintatavoitteet.

Osaston koko
Eronneita 2016 eli 
tämän verran on 

ainakin rekrytoitava

Kun uusia jäseniä 
rekrytoidaan 

vuodessa

On osaston koko 
kolmen vuoden 

päästä

On osaston koko 
viiden vuoden 

päästä
100 jäsentä 5,5 10 113 122
300 jäsentä 16,5 30 340 367
500 jäsentä 27,5 50 567 612
1000 jäsentä 55 100 1 135 1 225
1800 jäsentä 99 180 2 043 2 205

Osaston hallituksen on hyvä ottaa asiassa härkää sarvista, katsoa jäsenrakenne, asettaa yhteinen ta-
voite ja sopia miten jäsenhankinta toteutetaan konkreettisesti. Jäsenmestarin ja puheenjohtajan vas-
tuulle uusien jäsenten hankintaa ei voi yksin sälyttää vaan tehtävä on hyvä jakaa kaikkien kesken. 
Vastaavasti jos 100 jäsenen osasto ei tee mitään, viiden vuoden päästä jäseniä on 75 ja kymmenen 
vuoden päästä enää 57. Huomio tulee kiinnittää nimenomaan jäsenhankintaan vaikkapa loppusyksyn 
Auttajakursseilla. 

Tapani Tulkin hyvä artikkeli jäsenhankinnasta löytyy 
HUP:n Tässä ja Nyt -tiedotteesta nro 4/2017, ja se 
löytyy sähköisesti tämän osoitteen takaa: rednet.pu-
nainenristi.fi/node/4401    

         
Pauli Heikkinen

Kaarinan-Piikkiön osaston puheenjohtaja 
Marja-Helena Salmio ja piirin puheenjohtaja 
Harri Virta iloitsivat toiminnanjohtajan kanssa 
siitä, että Kaarinassa on vuoden aikana koulu-
tettu Auttajakursseilla lähes tuhat auttajaa.
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Yhteisen lipun alla 
- kolme kurssia keväällä

torstai 8.2.2018
keskiviikko 28.3.2018
tiistai 8.5.2018

Kurssille ovat tervetulleita uudet jäsenet ja Pu-
naisen 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 ku-
nakin iltana klo 17-20.

Ilmoittaudu mukaan sinulle parhaiten sopivalle 
kurssille osoitteessa:
www.lyyti.in/Yhteisen_lipun_alla_2018

Kurssi on osallistujille maksuton. 

Tervetuloa!

Nettisivut ja RedNet

Keväällä Nettisivut ja RedNet-
koulutukset pidetään seuraavasti: 
tiistai 13.2.2018 klo 17-20 
torstai 12.4.2018 klo 17-20 

Koulutuksessa käydään läpi osaston net-
tisivujen tekeminen, ja koulutuksen jäl-
keen saat oikeudet osaston sivujen päi-
vittämiseen.

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

Ilmoittaudu helmikuun koulutukseen vii-
meistään 7.2. ja huhtikuun koulutukseen 
viimeistään 6.4. Sirpalle:  sirpa.lehtima-
ki@redcross.fi /  
020 701 2406

Onhan osastosi nettisivut kunnossa?

Hygieniapassi 29.11.2017

Hygieniapassi-luento ja osaamistesti järjestetään 
Kaarinassa keskiviikkona 29.11. klo 17 - 20. Paik-
kana on Hovirinnan koulu, os. Päiväläisenkatu 1, 
20780 Kaarina.

Mukaan tulee ottaa kuvallinen henkilötodistus 
esim. ajokortti, passi tai kuvallinen henkilökortti. 
HUOM. kuvallinen kela-kortti ei kelpaa. 

Tarvitset mukaasi myös kuulakärkikynän testin 
suorittamista varten.

Kurssin hinta on 20 euroa, sisältää todistuksen.

Sitovat ilmoittautumiset la 25.11. mennessä. 
https://www.lyyti.in/hygienia17

Saat ilmoittautumisen jälkeen tiedon materiaa-
leista, joihin voi tutustua ennakkoon.

Lisätietoja minna.rautanen@redcross.fi

KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA
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KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lippu korkealle!
- Jäsenestä luottamushenkilöksi
Lauantaina 27.1.2018

Lippu korkealle –kurssilla paneudutaan osaston 
luottamushenkilöiden rooleihin ja tehtäviin. Päi-
vän tavoitteena on lyhyen Punaisen Ristin esit-
telyn jälkeen käydä läpi osaston hallituksen teh-
täviä ja osaston toiminta.  Koulutuspaikkana on 
piiritoimiston Koulutuskakkonen (os. Yliopiston-
katu 24 A, 2. krs, Turku).

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

Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa, ja koulutus 
on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu viimeis-
tään 19.1.2018  osoitteessa www.lyyti.in/luotta-
mushenkilot2018

Lisätietoja:  
Sirpa Lehtimäki / sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi 
 
Tervetuloa mukaan kaikki - varsinkin osasto-
jen uudet luottamushenkilöt!

Osastojen puheenjohtajien 
seutukunnallinen 
valmiuskokous
Tiistai 23.1. 2018 klo 17.30 

Seutukunnalliseen valmiuteen tähtäävä 
valmiuskokous pidetään samana iltana 
neljällä eri paikkakunnalla Varsinais-Suo-
men alueella:  
- Vakka-Suomessa  
- Loimaan seudulla   
- Turun seudulla 
- Salon seudulla
Kokouspaikat varmistetaan osastojen 
puheenjohtajille loppuvuoden aikana. 

Puheenjohtajien valmiuskokouksen ta-
voitteena on, että uuden toimintalinauk-
sen mukaisesti seutukunnallinen valmius 
kattaa koko maakunnan. Kaikki puheen-
johtajat, tervetuloa mukaan!

Huom! Nämä pj-tapaamiset eivät kor-
vaa aluetärskyjä/kummitapaamisia, 
vaan ne järjestetään erikseen maalis-
kuussa.
 
Lisätietoja: Tommi Virtanen / 020 701 
2405 / tommi.virtanen@redcross.fi / 

Nettiparkki toimii jo 
neljässä osastossa

Nettiparkki tarjoaa alueen senioriväes-
tölle tietokoneen ja nettikäytön perus-
opastusta maksuttomasti. 

Sinne voi piipahtaa kysymään vaikka 
yhtä asiaa tai tulla pitemmäksi aikaa 
opettelemaan koneen käyttöä. Jokai-
nen etenee omaan tahtiinsa ja omien 
tarpeittensa mukaan.  !

Nettiparkki on toiminut Mynämäen 
osastossa jo useamman vuoden ajan, 
ja kesän jälkeen Nettiparkki on avattu 
Loimaalla, Uudessakaupungissa sekä 
viimeksi Kaarinassa 21.9.2017.
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Uutisen tultua julkisuuteen pe 18.8.2017 kello 
16.30 Punaisen Ristin keskustoimiston ja Varsi-
nais-Suomen välillä havahduttiin mahdolliseen 
Punaisen Ristin avun tarpeeseen ko. tapauk-
sessa. Tämän jälkeen piirit (Varsinais-Suomen ja 
Turunmaan piirit) nostivat välittömästi henkisen 
tuen ryhmien valmiutta valmiuspäällikön käskys-
tä. Turun kaupungin sosiaalipäivystys antoi kello 
16.45 toimeksiannon Punaiselle Ristille auttamis-
tapauksesta. 

Aluksi selvitettiin kriisikeskuksen perustamista 
SPR Turun osaston tiloihin Kauppiaskadulle, mut-
ta viranomaiset täsmensivät toimeksiantoa tuen 
antamiseen Tyksin T2-sairaalaan perustettavaan 
kriisikeskukseen.

Kriisikeskus Tyks
Vapaaehtoisille tehtiin hälytys (Turun henkisen 
tuen ryhmä) kello 16.50 ja ensimmäiset vapaa-
ehtoiset lähtivät Tyksiin välittömästi. Perjantaina 
auttamistapauksissa oli 17.30 alkaen yhteensä 
7 vapaaehtoista Turun henkisen tuen ryhmästä. 
Päivystystä jatkettiin vähintään kahden henkilön 
miehityksellä sunnuntai-iltaan, joilloin Tyksin krii-
sikeskus suljettiin. 

Kauppatori
Kauppatorilla oli vapaaehtoisia SPR-päivystä-
jiä lauantaiaamusta 19.8.- sunnuntai-iltaan 
27.8.2017 päivittäin valoisan ajan eli keskimäärin 
kello 8.00-21.00. Tähän ovat osallistuneet kaik-

ki yhteenvedossa mainitut toimintaryhmät. Va-
paaehtoiset ovat olleet valmiina kuuntelemaan 
ja keskustelemaan tapahtumien herättämistä 
ajatuksista torilla oleskelevien ja muistokynttilä-
paikkaa katsomaan tulleita. 

Puhelinpäivystys
Puhelinpäivystys Turun sosiaalipäivystyksessä 
Linnankadulla alkoi lauantaina 19.8 kello 08.00 ja 
se suljettiin keskiviikkona 30.8.2017. Vapaaehtoi-
set osallistuivat toimintaan virka-ajan ulkopuolel-
la arkisin 16-22, viikonloppuisin 12-22. Kriisipu-
helimessa on käyty kymmeniä, osittain hyvinkin 
pitkiä puheluita. Puheluiden keskiarvopituus oli 
40 minuuttia. 

Palautetilaisuus
Tiistaina 19.9. järjestettiin yhdessä 
Turun kaupungin kanssa palauteti-
laisuus, jossa osallistuneille vapaa-
ehtoisille ja viranomaissidosryhmille 
kerrottiin tapahtumien kulku ja eri 
toimijoiden työtehtävät. Tilaisuu-
dessa esiintyi Turun kaupungin hy-
vinvointitoimiala ja erikseen sosiaa-
lipäivystys, Lounais-Suomen poliisi, 
Tyksin ensihoito ja päivystys, Var-
sinais-Suomen pelastuslaitos sekä 
Punaisen Ristin Turun henkisen tuen 
ryhmä, Varsinais-Suomen piiri, kes-
kustoimisto ja psykologien valmius-
ryhmä. Tilaisuudessa myös mietittiin 
valmiuden kehittämistä onnetto-
muudesta oppimisen näkökulmasta. 
Tilaisuuteen osallistui 79 henkilöä.

Yhteenveto ja osallistujat
Laskelmien mukaan toimintaan osallistui vapaa-
ehtoisia seuraavasti: 140 eri tehtäväsuoritusta 
2-10 tunnin työvuoroissa, 120 eri henkilöä. Toi-
minnassa oli mukana kaikki viisi Varsinais-Suo-
men seutukunnallista henkisen tuen ryhmää, 
joista eniten tehtävä työllisti Turun seudun ryh-
mää. Ryhmät, SPR Varsinais-Suomen piiri: Turun 
seudun htr, Vakka-Suomen Htr, Salon seudun 
htr ja Loimaan seudun htr, sekä SPR Turunmaan 
piirin ryhmä. Toimintaan on osallistunut myös 
aktiivisesti SPR Turun osaston vapaaehtoisia pää-
sääntöisesti ensiapuryhmästä, mutta myös en-
sihuolto- ja ystävätoiminnasta, sekä yksittäisiä 
henkilöitä muista osastoista. 

Punaisen Ristin toimenpiteet Turun kauppatorin 
puukotus-tapahtumassa 18.8.-30.8.2017

PUNAINEN RISTI VALMIUDESSA
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PUNAINEN RISTI VALMIUDESSA

Varsinais-Suomen vapaaehtoisten lisäksi ryhmiä 
on ollut toiminnassa mukana Satakunnasta kol-
mena päivänä yhteensä 15 henkilöä, Helsinki-
Uudeltamaalta (Siuntio) kahtena päivänä yh-
teensä 4 henkilöä ja Hämeestä yhtenä päivänä 
yhteensä 8 henkilöä.
Mukaan SPR:n toimintaan on tullut myös uusia 
vapaaehtoisia esimerkiksi alan ammattilaisia.

Henkisen tuen esitteitä jaettiin useana kieliver-
siona noin 2000kpl, lisäksi vastaisen varalle niitä 
toimitettiin Tyksiin Ensihoidon ja päivystyksen lii-
kelaitokselle jaettavaksi edelleen VSSHP:n eri sai-
raaloihin ja ensihoitoyksiköihin 1500 kpl.

Jokaiselle toimintaan osallistuneelle on järjestet-
ty vähintään yksi ryhmäpurku-
tilaisuus.

Lisäksi auttamistoiminnas-
sa on ollut mukana Punaisen 
Ristin ammatillista apua psy-
kologien valmiusryhmästä 
yhteensä 16 henkilöä, joista 
enimmillään 11 samanaikai-
sesti lauantaista 19.8. alkaen 
syyskuun alkuun, sekä yksit-
täisiä tapaamisia myöhemmin 
syyskuussa. Psykologien yh-
teenlaskettu työpanos on ollut 
62 työpäivää. 

Piiritoimiston henkilöstöä oli 
alkuhetkistä alkaen päivittäin 
1-5 henkilöä koko auttamistoi-
minnan ajan koordinoimassa 
ja tukemassa koko auttamis-
operaatiota. Lisäksi vastaan-
ottokeskusten henkilöstö tuki 
akuuttia kriisityötä ja autta-
mistapahtuman ajan vastaan-
ottokeskuksissa.

Tiedon jakamiseen ovat osallistuneet lisäksi SPR 
Nuorten turvatalo (Kriisi-chat), SPR Veripalvelu ja 
SPR Kontti –kierrätystavaratalo.

Punaisen Ristin liikkeen piirissä auttamistapahtu-
ma on huomioitu maailmanlaajuisesti.

Lämmin kiitos kaikille auttamisessa eri tavoin 
mukana olleille!

Tommi Virtanen
valmiuspäällikkö
Suomen Punainen Risti
Varsinais-Suomen Piiri
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XXXNälkäpäivä laittoi taas avun ketjun liikkeelle - kiitos!

Varsinais-Suomen osastot järjestivät 37. 
Nälkäpäiväkeräyksen jälleen näkyvästi. 
Upeat osastojen vapaaehtoiset toivat 
Punaisen Ristin lähelle kansalaisia joka 
puolella maakuntaa, ja he toivottivat 
kaikki mukaan keräykseen.
 
Paikallisosastoissa oli monenlaisia ke-
räystapahtumia, joissa lipaskeräyksen 
lisäksi oli tarjolla mm. nälkäpäivälounas 
tai myynnissä hernekeittoa, kahvia, pul-
laa ja possumunkkeja sekä arpoja. Kaik-
ki alueen osastot olivat mukana keräyk-
sessä, lämmin kiitos siitä kaikille!

Keräyksen pienimuotoinen avaustapah-
tuma oli ensimmäisenä keräyspäivä-
nä Turussa, jolloin myös kävelykadun 
Onnenhevonen-patsas sai keräysliivin 
päälleen, Keräyksen ja nälkäpäivälei-
vän myynnin lisäksi avaustapahtumas-
sa kerrottiin avun konkreettisesta pe-
rillemenosta. Yli kaksikymmentä kertaa 
Punaisen Ristin avustustehtävissä ollut 
delegaatti Marjatta Koho kertoi siitä, 
miten ja millaisissa tilanteissa Punainen 
Risti auttaa ulkomailla. Kotimaan avusta 
äkillisen kriisin kohdatessa niin materi-
aaliavun kuin henkisen tuenkin osalta 
kertoi Marja Ylitalo Liedon osastosta. 

Käteisen rahan puute laskee
osastojen keräystulosta 

Hyvä näkyvyys ja positiiviset tapah-
tumat eivät kasvattaneet tänä vonna 
alueen yhteistä keräystulosta viime 
vuoden tasolle. Tämän vuoden kerä-
ystulos ei ole vielä aivan lopullinen, 
mutta tulos on noin 100 000 euroa 
(viime vuonna 111 000 euroa). Monet 
osastot ovat kertoneet lahjoittajien 
valittavan entistä useammin käteisen 
puutetta. Valtakunnallinen keräystu-
los on viime vuoden tasolla eli noin 
2,35 milj euroa. Tämä osoittaa sen, 
että yhä useampi - varmasti myös 
Varsinais-Suomen alueelta - lahjoit-
taa katastrofirahastoon suoraan net-
tipankin kautta.

Kiitos kaikille Nälkäpäivästä, 
järjestön näkyvimmästä kampanjasta 
koko vuoden aikana!  

Kuvissa tunnelmia Mietoisista, Rymätty-
lästä ja Turun avaustapahtumasta.
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KIITOS OSALLISTUMISESTASI NÄLKÄPÄIVÄÄN

Kampanjoiden 2018 aikataulut

M
A

R
IA

 SA
N

TTO

AINO TUOMI-NIKULA ja Vilho 4 kk olivat keräämässä Kolmen 
sepän aukiolla Helsingissä.

Nälkäpäivänä kerätyt 
varat tulivat heti  
käyttöön

Järjestömme valmiuden kulmakivi Nälkäpäivä 
tuotti lippaisiin tehtyinä lahjoituksina ensim- 
mäisen arvion mukaan 1 250 000 euroa. Suuri  
kiitos kaikille keräykseen tavalla tai toisella 
osallistuneille!

Jokaisen Nälkäpäivään osallistuneen ponnistus 
on ollut äärimmäisen arvokas. Kerätyt varat tu-
livat tarpeeseen saman tien, sillä heti keräystä 
seuranneella viikolla päätimme irrottaa katast-
rofirahastosta 500 000 euroa lähettääksemme 
Bangladeshiin sairaalan satojen tuhansien  
Myanmarista paenneiden ihmisten avuksi. 

Jo Nälkäpäivän aikana Suomesta lähti kaksi 
avustustyöntekijää auttamaan Karibian hirmu-
myrskyjen tuhoissa. Apua tarvittiin keräyksen 
jälkeisellä viikolla myös Suomessa, kun tulipalo 
teki tuho jaan muun muassa Vaasassa.

Keräyksen kokonaistulos selviää marraskuussa.  
Tulokseen lasketaan mukaan muut lahjoitus-
tavat, kuten tekstiviestillä, netissä ja mobiili-
sovelluksilla tehdyt lahjoitukset. Nälkäpäivän 
lipas keräys järjestettiin 14.–17.9.2017.

helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu heinäkuu syyskuu marras- 
joulukuu

Ystävän-
päivä 
14.2.

Rasismin 
vastainen 

viikko  
19.–25.3.

Maailman 
terveyspäivä 

7.4.

Punaisen 
Ristin viikko 

3.–9.5.

Tapaturma-
päivä 
13.7.

Maailman 
ensiapu päivä 

8.9.

Hyvä joulumieli 
-keräys  

22.11.–24.12.

Tapaturma-
päivä 13.4.

Nälkäpäivä-
keräys  

20.–22.9.

Maailman  
aids-päivä  

1.12.
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KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA

Ensiapuosaaajat  
näyttivät taitonsa

Ensiavun piirinmestaruuskilpailut järjestettiin 
9.9. Ruissalon kylpylän maisemissa. Mukana 
oli yhteensä 12 ryhmää (V-S, Turunmaa ja Sa-
takunta).

Varsinais-Suomen piiriä edustavat tulevissa 
Ensiavun SM-kisoissa 2018 Turussa seuraavat 
ryhmät:
- Aikuisten sarja:  Turun osasto
- Nuorten sarja: Turun osasto
- Reddie Kids- sarja: Turun osasto
- Ensiauttajat (parikilpailu):  
Turun ja Aurajoen osaston parit

Ensiavun SM-kilpailut  
15.-16.6.2018 Turussa
 
Ilmoittautumislinkit potilaiksi ja muihin 
vapaaehtoistehtäviin aukeavat vuoden 
loppuun mennessä. Tule mukaan - ja ota 
kaverisi myös!

Teitä kaikkia tarvitaan!
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PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY 

Punainen Risti Ensiapu Oy on aloittanut toimintansa

Yhteensä 38 työntekijää piireistä ja keskus-
toimistosta siirtyi Punainen Risti Ensiapu  
-yhtiöön 1.9.2017, kun uusi organisaatio  
aloitti toimintansa. 

Tavoitteena ollut sujuva ja huomaamaton muutos 
suhteessa asiakkaisiin on toteutunut pääpiirteit-
täin, joskin haasteita ja viivettä on ollut tuote-
myynnissä sekä verkkokaupan toiminnassa. 

Mistä voi ostaa ensiaputuotteita?
Punainen Risti Ensiavun verkkokauppa löytyy  
osoitteessa www.ensiaputuote.fi. Asiointia 
ensi aputuotteisiin tai -kortteihin liittyen voi en-
tiseen tapaan hoitaa myös piiritoimistojen yh-
teydessä sijaitsevissa koulutuskeskuksissa ja 
myyntipisteissä Helsingissä, Joensuussa, Jyväs-
kylässä, Kuo piossa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa, 
Seinä joella, Tampereella ja Turussa. 

On hyvä muistaa, että valikoimat toimipisteissä  
ovat kuitenkin verkkokauppaa suppeammat ja  
aukioloajat rajatut. Myyntipisteistä hankintoja  
tehtäessä maksu onnistuu pankki- ja luotto kortilla 

tai laskutuksella Y-tunnuksella. Osastot saavat  
totuttuun tapaan alennusta ensiaputuotteista. 

Miksi hinnat nousevat? 
Yhtiöittämisen myötä Punainen Risti Ensiavun  
toiminnot siirtyivät arvonlisäverolain piiriin ja  
jatkossa kaikkien ensiapukoulutustemme ja 
tuotteidemme hintaan lisätään arvonlisävero 
24 % (kirjat alv 10 %). Tämä tarkoittaa käytän-
nössä myös sitä, että muun muassa ensiapu-
todistusten hintaan lisätään 24 % ALV, jolloin 
myynti hinta jatkossa on 10 € (sis. alv 24 %).

Lisätietoja:
Etelä-Suomen aluepäällikkö  
Mirja Sjöberg, p. 0400 787 135

Länsi-Suomen aluepäällikkö  
Anne Heiskanen, p. 0400 775 479

Itä-Suomen aluepäällikkö  
Annamari Komulainen, p. 0400 158 397

Toimitusjohtaja  
Anne Pellinen. p. 040 646 2985 

PUNAINEN RISTI ENSIAPU aloitti toimintansa vakinai sen henkilöstön yhteisellä seminaarilla Nynäsissä 4.–5.9.2017.

PERTTI SA
A

R
ELA
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Outi Ollila monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjänä

Olen Outi Ollila ja aloitin työskentelyn Varsinais-Suo-
men piirissä syyskuun alussa. Sijaistan Pauliina Pensik-
kalaa kolme kuukautta. 

Ennen työtehtäviäni täällä piirissä toimin pari vuotta 
aktiivisesti Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaa-
ehtoisena monissa eri tehtävissä aina kielikerhon oh-
jaamisesta vaatekaappien kokoamiseen ja vapaa-ajan 
toimintojen koordinoimisesta siivousinfojen pitämi-
seen Turun vastaanottokeskuksissa. Keväällä 2017 olin 
mukana maahanmuuttajien työelämävalmiuksia edis-
tävässä mentoroinnin pilottiprojektissa. Olen myös toi-
minut Turun kansainvälisen klubin ohjaajana ja koordi-
naattorina.

Vaikka peruskoulutukseni on kaupallinen, olen vah-
vasti sosiaalialan ihminen. Olen myös aina tykännyt 
kielistä ja kulttuureista. Aiemmin olen ehtinyt tehdä 
monenlaista, mm. kehitysyhteistyötä, EU-tiedotusta ja 
järjestötyötä vammaispuolella. Minulla on kaksi aikuis-
ta lasta.

Olen nauttinut SPR-työstä suunnattomasti. Päivät ovat 
työntäyteisiä ja työtehtävät mukavan vaihtelevia. Toi-
min maahanmuuttajaohjelmassa ja työhöni kuuluu 
koulutusten ja vapaaehtoistapaamisten järjestämistä, 
verkostoyhteistyötä, kampanjoita ja tapahtumia, osas-
tojen tukemista, ns. paperittomien tilanteen seuraa-
mista ja valmiutta heidän auttamisekseen, yhteistyötä 
vastaanottokeskusten ja viranomaistahojen kanssa 
sekä tietysti normaalia hallintoa. Maahanmuuttajien 
kotoutumisen tukeminen on työssäni keskeinen asia ja 
siinä voinkin olla nyt mukana monella eri tasolla.

On suuri ilo seurata, miten ihmisten elämät edistyvät 
– vaikkakin joskus mutkien kautta. Maahanmuuttajat 
saavat kuntapaikkoja, osallistuvat koulutuksiin, oppi-

vat suomea ihan kohisten ja moni on jo päässyt leivän 
syrjäänkin kiinni työelämässä. Työ sisältää myös surua, 
luopumista ja sitä ettei voi auttaa kaikkia. Iloa saan 
silti paljon siitä, kun maahan (ja varsinkin omaan kau-
punkiini) muuttaneet saavat ystäviä, harrastuksia, kun-
nollisen asunnon ja perheensä luokseen. Välillä mietin, 
että olenko itse aina osannut ja muistanut nauttia 
näistä elämän perusasioista? Nyt osaan, joka päivä!

Rasisminvastainen työ on myös tärkeää tässä yhteis-
kunnallisessa tilanteessa. Yritän tuoda jokaisessa kou-
lutuksessa ja tapaamisessa esiin asian tärkeyden. Aina 
ei tarvitse puhua rasismista, voi puhua positiivisemmin 
mukaan ottamisesta, moninaisuudesta, monikulttuuri-
sesta yhteistyöstä, kansainvälisyydestä. Ennakkoluu-
loja on meillä kaikilla. On oikein hyvä välillä reflektoida 
itseään, suhtautumistapojaan ja käyttäytymismalle-
jaan. Tietoisuuden lisääntyminen tuo paljon valoa ja 
ilmavuutta ajatteluun ja toimintatapoihin.

Kuuntelin juuri ELY-keskuksen webinaaria maahan-
muuttajien työllistymisasioista. Siellä tuotiin esiin tut-
kimus, jonka mukaan monikulttuurisuus työpaikoilla oli 
selvästi yksi menestystekijä, joka lisäsi innovaatioita ja 
yritysten kannattavuutta. Työelämässä niin kuin muu-
allakin avoimuus, reiluus ja rohkeus kannattaa. Vaikut-
tamistyö on osa Punaisen Ristin toimintaa ja koen sen 
luontaisesti myös omaksi tehtäväkseni.

Vaikka sijaisuuteni päättyy jo marraskuun lopussa, 
olen jatkossakin mukana vapaaehtoistyössä ja tapah-
tumissa. Minulla on ilo jatkaa hyvin samantapaisissa 
tehtävissä Mannerheimin lastensuojeluliiton monikult-
tuurisessa hankkeessa heti SPR-työni päätyttyä. 

Samoissa verkostoissa ja yhteistyöryhmissä tavataan! 
Muuten olisi ollutkin liian kova pala poistua näistä ku-
vioista. 

Kiitos kaikille ja nähdään!

Outi Ollila 
outi.ollila@redcross.fi 
020 701 2419 / 0400 541 033

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

Punainen Ristin luovutti sunnuntaina 17.9.2017 
m/s Caritas -aluksen osaksi Forum Marinumin 
museon näyttelyä. Aluksen luovutuksen suorit-
ti Suomen Punaisen Ristin puolesta pääsihteeri 
Kristiina Kumpula yhdessä toiminnanjohtaja Pauli 
Heikkisen kanssa. 

Alus on tarkoitus pitää toistaiseksi merikelpoi-
sena ja nyt alus kelluu Suomen Joutsenen lähellä 
Aurajoessa yleisön ihailtavana. Tulevan kevään 
aikana Caritaksesta tehdään historiikki, joka jul-
kaistaneen syksyllä 2018.

Caritas-ensivaste –toiminta jatkuu viimeisen kol-
men vuoden tapaan SPR Varsinais-Suomen piirin 
ja Turun meripelastusyhdistyksen yhteistyönä. 
Yhteistyön perusta on Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiirin ja SPR Varsinais-Suomen piirin välinen 
ensivastetoimintasopimus. 

Suomen Meripelastusseuran Turun Meripelas-
tusyhdistys on tehnyt alustoiminnan ylläpidosta 
SPR Varsinais-Suomen piirin kanssa sopimuksen, 
jonka mukaan päivystyskauden aikana heidän 
pelastusveneensä on välittömässä lähtövalmiu-
dessa ensivastetehtävään. Kaudelle 2018 Meri-
pelastusyhdistys on saanut Suomen meripelas-
tusseuralta käyttöönsä aikaisempaa kokoluokkaa 
suuremman ja merikelpoisemman, ensivastetoi-
mintaan suunnitellun uudistetun aluksen. Uusi 
alus tehostaa edelleen merellistä hälytysluon-
toista auttamistoimintaa. 

Ensivastetoimijat ovat SPR:n vapaaehtoisia, osa 
ensihoidon ammattilaisia ja osa vapaaehtoisia 
ensiauttajia, koko Etelä-Suomen alueelta.   

Caritaksen luovutuk-
sen sybolina Punaisen 
Ristin lipun vastaan-
otti Forum Marinumin 
puolesta toimitusjoh-
taja Tapio Maijala.  

Caritas nyt osa Forum Marinumin näyttelyä

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Tapahtumakalenteri 2018 
 
Tammikuu 
9.1.   Järjestötiedotteen 1/2018 materiaali piiritoimistoon
11.-13.1. EA 1 kurssi ensiapuryhmäläisille
17.1.  Ystäväkurssi
vko 3  Järjestötiedote 1/2018 ilmestyy
19.1.  Huudin 1-vuotissyntymäpäiväjuhla
(20.-21.1. Valtakunnalliset kouluttajapäivät)
20.1.  Ensihuollon peruskurssi, Kustavi
23.1.  Osastojen puheenjohtajien seutukunnallinen valmiuskokous
26.-27.1. Vapepa valmiusavaus ja ea-ryhmänjohtajat, Vapepa-maakuntatyöryhmä
27.1.  Lippu korkealle! – Jäsenestä luottamushenkilöksi-kurssi
31.1.  Ansiomerkkien haku päättyy
 
Helmikuu 
1.2.  Piirin hallitus
8.2.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
10.2.  Ensiapupäivystäjän peruskurssi, OSA 1
11.2.  112-päivä
13.2.  Nettisivut ja RedNet
14.2.  Ystävänpäivä
21.2.  Ystäväkurssi
26.2.  Valmiuskouluttajailta
 
Maaliskuu 
1.3.  Osastojen kotimaan apu ja valmius, Salon ja Loimaan seutu
1.-2.3.  Omaishoitajien hyvinvointipäivät (VS piiri)
3.3.  Ensihuollon peruskurssi
3.3.  Henkisen tuen hälytysryhmien harjoitus
6.3.  Osastojen kotimaan apu ja valmius, Turun seutu
7.3.  Osastojen kotimaan apu ja valmius, Vakka-Suomi
9.-10.3  Henkisen tuen kurssi
9.-11.3. Vapepa-johtajakurssi (yt. Kt&Satakunta)
15.3.  Ystäväkurssi
17.-18.3. Joukkueenjohtajakurssi (Öljyntorjuntahanke)
17.-18.3. Promo-kurssi
19.–25.3. Rasisminvastainen toimintaviikko
20.3.  Vapepa maakuntatoimikunta
22.3.  Piirin hallitus
23.3.  Järjestötiedotteen 2/2018 materiaali piiritoimistoon
28.3.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
 
Huhtikuu 
vko 14  Järjestötiedote 2/2017 ilmestyy
7.-8.4.  Lounaisrannikon Vapepa-seminaari
7.4.  Maailman terveyspäivä
12.4.  Nettisivut ja RedNet
13.4.  Tapaturmapäivä
14.4.  Valmiuden täydennyskoulutuspäivä
14.4.  Toiminnantarkastajien koulutus
17.4.  Ystäväkurssi
21.4.  Piirin vuosikokous 
28.4.  Ensihuollon peruskurssi

TAPAHTUMAKALENTERI
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Toukokuu 
4.-5.5.  Piirin hallituksen kehittämisseminaari
5.-6.5.  Varhaisen puuttumisen kurssi (VarPu-kurssi)
7.5.  Ystäväkurssi
7.-13.5. Punaisen Ristin viikko
8.5.  Yhteisen lipun alla - SPR-info
16.5.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
26.5.  Henkisen tuen ryhmien kesäpäivä
 
Kesäkuu 
15.-17.6. Ensiavun SM-kilpailut, Turku
20.6.  Maailman pakolaispäivä
20.6.-5.8. Caritas-ensivaste päivystää  saaristomerellä yt. Meripelastajat
 
Heinäkuu 
  Kesäkumikampanja
13.7.  Tapaturmapäivä
 
Elokuu 
10.8.  Järjestötiedotteen 3/2018 materiaali piiritoimistoon
vko 34-35 Nälkäpäivän –infoillat (neljä iltaa eri alueilla)
vko 34  Järjestötiedote 3/2018 ilmestyy
 
Syyskuu 
4.9.  Ystäväkurssi
8.9.  Maailman ensiapupäivä
11.9.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
15.9.  Ansiomerkkien haku päättyy
17.9.  Valmiuskouluttajailta
20.-22.9. Nälkäpäivä
27.9.  Piirin hallitus
28.-29.9. Merellinen suuronnettomuusharjoitus, Parainen
 
Lokakuu 
10.10.  Ystäväkurssi
5.-6.10. Ensihuollon jatkokurssi
6.10.  Vapaaehtoistoiminnan kehittämispäivä
12.-13.10. Päihdeneuvojakurssi
16.10.  Vapepa-maakuntatoimikunta
20.10.  Ensihuollon peruskurssi
26.10.  Järjestötiedotteen 4/2018 materiaali piiritoimistoon
31.10.  Ansiomitalien haku päättyy
 
Marraskuu 
vko 45  Järjestötiedote 4/2017 ilmestyy
(7.11.  Starttivoimaa-hankkeen valtakunnallinen päätösseminaari)
(9.-11.11. Valtakunnallinen avainvapaaehtoisten koulutusristeily)
10.11.  Vapepa-johtajien täydennyskoulutus
13.11.  Ystäväkurssi
15.11.  Piirin hallitus
(23.-24.11. Öljyntorjunta -hankkeen loppuseminaari)
29.11.  Vapepa-maakuntatyöryhmä
 
Joulukuu 
1.12.  Maailman AIDS-päivä
14.12.  Glögit

 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnallinen, järjestelyvastuu keskustoimisto tai muu piiri) 
Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 



16

Joulumieli syntyy läheisten muistamisesta. Samalla, kun ihastutat ystävääsi Punaisen 
Ristin joulukortilla tai tuotteella, annat tärkeän lahjan auttamistyöhömme. Palvelu-
pisteellä on jouluvalmistelut jo käynnissä ja pikkuhiljaa kaikki alkaa olla valmista. Ha-
luamme toivottaa teidät, ystävänne ja yhteistyökumppaninne tervetulleeksi joulun 
kortti- ja lahjaostoksille.

Tunnelmalliset joulukortit

Palvelupisteestä löytyy tänäkin vuonna laaja valikoima erilaisia Punaisen Ristin jou-
lukortteja. Valikoimasta löytyy mm. 2-osaisia kortteja useilla eri tekstivaihtoehdoilla, 
1-osaisia kortteja postimaksu maksettu -merkinnällä, erilaista Turku-kortteja ja Virpi 
Pekkalan kuvittamia joulukortteja. Myymme korteille myös kirjekuoria sekä ilman pos-
timaksua että postimaksulla varustettuna. Valikoimastamme löytyy varmasti jokaiselle 
mieleinen kortti. Korttien hinnat alk. 1 €/kpl 

Paljon jouluisia lahjaideoita

Kannattaa pistäytyä Palvelupisteessä tutustumassa myös jouluisiin lahjaideoihimme. 
Meiltä löytyy tänä jouluna mm. Jokipiin Pellavan kaitaliinoja ja keittiöpyyhkeitä, pehmeä 
ja lämmin fleece-tähtihuopa, piparkakkumuotit kivassa peltirasiassa, jouluinen hedel-
mä-/pullokori ja muita jouluisia pikkumuistamisia. Kannattaa olla nopea, sillä tuotteita 
on rajallinen määrä.

Muista ensiaputuotteet myös jouluna

Ethän unohda lahjalistaa miettiessäsi ensiapu- ja turvatuotteita! Palvelupisteestä löydät 
mm. Punaisen Ristin ensiapulaukut, turvatuotteet kuten sammutuspeite, turvavasara, 
palovaroitin, tuulilasinsuoja, turvavyöleikkuri, heijastimet, jäänaskalit ja liukuesteet. 

Tavataan Palvelupisteellä!

Jouluterveisin,

Anne, Pete ja Tiina 

Palvelupiste 
Kristiinankatu 10, Turku 
Puh. 020 701 2400 
varsinais-suomi@punainenristi.fi

• Apua jouluun •

PALVELUPISTE 
PALVELEE

17.11.2017 asti 
ma-pe klo 10-16

20.11.-15.12.2017:
ma-pe klo 10-17

Palvelupiste on suljettu: 
22.12.2017 ja 27.-29.12.2017
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MUISTA YSTÄVÄÄ TURKU-KORTILLA
Perinteiset Turku-aiheiset kortit meiltä. 
Taiteilijoina Jaana Aalto, Raimo Aarras, Irmeli Huovinen ja S. Vesterinen.

Ensiapulaukut

Autoilijan 
vakiovaruste.

Anna lahjaksi laadukkaita Jo-
kipiin Pellavan tuotteita.

Punaisen Ristin uudet  
ensiapulaukut joka tilanteeseen.

Turvavasara Tekstiilit

JOULUN TURVALLISET LAHJAT

Tervetuloa glögille
Tänä vuonna glögit juodaan perjantaina 8.12. klo 15-18 

osoitteessa Yliopistonkatu 24 A (2. krs).  

Todella pieni optinen palovaroitin. Tyylikäs 
varoitin toimii koko 10 vuoden käyttöikänsä 
yhdellä 3V litiumparistolla.

PV-20 Smoke Alarm Nano Joulukalenterikortti

Muista ystävää tyylikkäällä joulukalenterikortilla. 
Taitekorttiin voit kirjoittaa oman joulutervehdyksesi.
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Kokousten päätöksiä

Piirin hallitus 

Piirin hallitus on kokouksessaan 
21.9.2017 mm.
- päättänyt merkitä tiedoksi turvapaikan-
hakijoiden vastaanoton ja SPR:n Turun vas-
taanottokeskuksen tilannekatsauksen, jos-
sa todettiin mm. että maahanmuuttovirasto 
on antanut piirille toimeksiannon nostaa 
Halikon toimipisteen kapasiteetti 150 pai-
kasta 200 paikkaan, ja että Laitilan toimi-
piste oli suljettu sovitusti 31.8.2017
- päättänyt vahvistaa piirin toimikuntien ko-
koonpanot 
- päättänyt ehdottaa piirin kotimaan valmi-
ustoimikunnan puheenjohtaja Kati Lehtimä-
keä maakuntatoimikunnan puheenjohtajak-
si.
- päättänyt merkitä talouskatsauksen tie-
doksi saaduksi
- päättänyt myöntää osakaslainan Punai-
nen Risti Ensiapu Oy:lle yhtiön sitä pyytä-
essä
- käsitellyt piirin hallitukselle tulleen aloit-
teen koskien Punainen Risti Ensiapu Oy:tä 
(yhtiöjärjestyksen muuttamiseen ja toimi-
alakuvaukseen liittyen) ja päättänyt yhtyä 
järjestön pääsihteerin lähettämään vasta-
ukseen samaan aloitteeseen
- päättänyt merkitä Turussa kesällä 2018 
pidettävien Ensiavun SM-kilpailujen valmis-
teluraportin tiedoksi saaduksi
- päättänyt hyväksyä piirin hallituksen vuo-
sikellon 2018
- päättänyt hyväksyä 16 uutta kannatusjä-
sentä
- päättänyt antaa pyydetyn lausunnon jär-
jestön hallitukselle SPR:n työjärjestykses-
tä, piirien ja osstojen johtosäännöistä sekä 
taloussäännöstä, ja päättänyt myös että 
aikataulusyistä lausunto kootaan sähkö-
postitse.

Piirin toimikunnat 9/2017-9/2020

Hallinto- ja taloustoimikunta
Matti Rasila, Salo, puheenjohtaja
Lasse Heino, Nousiainen
Rauno Hoikkala, Salo
Pentti Laaksonen, Karjala
Matti Laitinen, Ruissalo
Marja-Helena Salmio, Kaarina-Piikkiö
Markku Stenberg, Turku
Tuula Vairinen, Aura
Sirpa Rintasaari

Järjestötoimikunta
Marianne Holmström, Turku, puheenjohtaja
Christina Erola, Aurajoki
Terhi Isotalo, Aura
Maria Jokela, Raisio
Pipsa Kirjavainen, Turku
Ilse Reinholdt, Ruissalo
Mikko Sipilä, Turku
Esko Vihervä, Kaarina-Piikkiö
Sirpa Lehtimäki, sihteeri

Kotimaan valmiustoimikunta
Kati Lehtimäki, Paimio, puheenjohtaja
Tuula Holtti, Kaarina-Piikkiö
Hanna Ruotsala, Mynämäki
Lasse Putko, Kokemäki
Krista Puustjärvi, Turku
Petri Raita, Turku
Riitta Salonen, Salo
Tarja Tiitta-Nieminen, Raisio
Tommi Virtanen, sihteeri

Nuorisotoimikunta
Ela Arasola, Vampula, puheenjohtaja
Aku Heinonen, Lemu
Sofia Henriksson, Kaarina-Piikkiö
Ronja Kankare, Ruissalo
katja Kastman, Turku
Eliisa Saarela, Kaarina-Piikkiö
Henrika Sandström, Turku
Emilia Väänänen, Turku
Sara Parhiala, sihteeri

Terveys- ja hyvinvointitoimikunta
Pekka Paatero, Turku, puheenjohtaja
Päivi Alajoki, Turku
Liisa Junttila, Mietoinen
Tanja Järvinen, Turku
Elina Männistö, Uusikaupunki
Mari Paasikivi, Pertteli-Kuusjoki
Riikka Sivonen, Kaarina-Piikkiö
Anja Tolonen, Naantali
Minna Rautanen, sihteeri

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Ottakaa rohkeasti yhteyttä  
osastokummeihin!

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

Itäinen alue:  
Lasse Heino ja Tommi Virtanen 

Loimaan alue:  
Harri Virta ja Sara Parhiala 

Läntinen alue:  
Kari Nieminen ja Jaana Paasonen 

Salon alue:  
Juhani Suomi ja Tuija Hongisto 

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

Vakka-Suomi: 
Armi-Tuulikki Kraappa ja Sirpa Lehtimäki 

Osaston jäsenlistat ja -tarrat

Osaston jäsenmestari ja sihteeri seuraavat osas-
ton jäsentilannetta vuoden mittaan yhdessä 
osaston hallituksen kanssa. Piiristä ei toimiteta 
jäsenlistoja automaattisesti osastoihin, vaan ne 
lähetetään vain pyydettäessä. Silloin kun haluat-
te tarkistaa oman osastonne jäsentilanteen, voit-
te pyytää jäsenlistan joko Annelta (anne. 
honkainmaa@punainenristi.fi) tai Sirpalta (sirpa.
lehtimaki@punainenristi.fi). 
 
Voitte myös pyytää jäsentarrat aina silloin kun 
jäsenpostitus on osastossanne ajankohtainen. 

Tässä ja nyt -järjestötiedote 
vain sähköisenä?

Piirin järjestötiedote lähetetään maksutta osas-
tojen vastuuhenkilöille (postinsaajat on lueteltu 
sivulla 31). Lisäksi tiedote on luettavissa sähköi-
sesti piirin nettisivulla.

Haluatko saada Tässä ja nyt -tiedotteen jatkos-
sakin paperiversiona postitse vai riittääkö sen lu-
keminen sähköisesti?

Jos haluat, että jatkossa tiedote tulee sinulle vain 
sähköpostilinkkinä, niin laitathan siitä viestiä pii-
ritoimistoon (sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi).

Sähköinen toimitus säästää sekä luontoa että 
painatus- ja postikuluja.

Talousyksikön  
tukipalvelut osastoille

Tarjoamme 
 
• Kirjanpitopalvelut edulliseen veloitushin-
taan
• Järjestön yhteiset talouden raportointi- 
ja lomakepohjat sekä työkalut ja ajanta-
sainen ohjeistus
• Help desk –palvelu piirien osastokummi-
en, toiminnantarkastajien ja vapaaehtois-
ten käyttöön
• Alueellisia koulutuksia taloushallinnosta 
rahastonhoitajille ja osastojen hallinnosta 
vastaaville vapaaehtoistoimijoille yhteis-
työssä piirien osastokummien kanssa

Hyödyt 

• Hallintoa tukevien tehtävien sijasta va-
paaehtoisten resurssit kohdentuvat oike-
aan toimintaan ja perustyöhön
• Taloushallintoa ja toiminnantarkastusta 
hoidetaan yhtenäisellä sääntöjen ja sää-
dösten mukaisella tavalla
• Saamme hallinnon käyttöön kattavasti 
koko järjestön toiminnan tilastojen lisäksi 
ajantasaista tietoa talouden volyymeista.

Ota yhteyttä!

Liisa Karhu / 040 642 1925 /  
sprosastokirjanpito@redcross.fi

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Vapaaehtoisristeilyllä ajankohtaista 
asiaa ja paljon kohtaamisia

Vapaaehtoisten koulutus- ja kiitosristeilyllä oli noin 
160 osallistujaa. Piirin puheenjohtaja Harri Virta ker-
toi järjestön uuden toimintalinjauksen strategisis-
ta tavoitteista sanojen lisäksi saksofonin sävelin. 
Ajankohtaisia tilastoja ja arvioita tulevaisuudesta, 
pakolaisuudesta ja erilaisista katastrofeista kertoi 
vaikuttamistyön ja viestinnän suunnittelija Pekka 
Reinikainen SPR keskustoimistosta. Digimaailman 
uusia haasteita avasi viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen. 

Risteilyn aikana toteutuneet kohtaamiset sekä aiem-
pien tuttujen että uusien SPR-ystävien kanssa toivat 
iloisen ja hyvän mieleen jokaiselle: Meitä on paljon! 

Auttaja lähellä sinua.

KUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Tanja Korpilahti, 020 701 2247, tanja.korpilahti@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus ja taitto: Sirpa Lehtimäki, 020 701 2406, sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus.  
Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. 
Suoja merkin 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

Viestintäjohtajan terveiset

KESÄKUUSSA SUOMEN PUNAISEN RISTIN 
yleiskokous hyväksyi uuden toimintalinjauksen. 
Samalla kun katsomme, miten vastaamme tule-
vaisuuden haasteisiin, vietämme yhteistä juhla-
vuottamme 100-vuotiaan Suomen kanssa. 

Osastot, pienetkin, ovat lähteneet innolla järjes-
tämään juhlavuoden auttajakursseja. Auttajalas-
kuri.fi sivulta voit seurata koulutettujen määrää. 
Heti tammikuun alussa ojennamme 100-vuotiaal le 
Suomelle mitä hienoimman syntymäpäivälahjan. 

 
 

 

Valtaosa uusista vapaaehtoisista ottaa meihin 
yhteyttä ensimmäisen kerran verkossa. Olemme 
kuluneen vuoden aikana käyneet lukuisia kes-
kusteluja teidän vapaaehtoisten kanssa siitä,  
millaisia digitaalisia palveluita järjestöltä toivo-
taan. Viesti on selvä: Verkkopalveluidemme on 
oltava helppokäyttöisiä, ne on löydettävä hel-
posti ja niiden on toimittava samalla Punaisen 
Ristin käyttäjätunnuksella. 

  
 
 
 

Verkkopalvelun tärkeimpänä tavoitteena on saa-
da uudet vapaaehtoiset mahdollisimman helposti  
mukaan Suomen Punaisen Ristin auttamistyöhön. 

Toinen yhtä tärkeä päämäärä on tarjota avain-
vapaaehtoisille nykyistä RedNetiä helpompi ja 
mukavampi tapa järjestää tapahtumia, ilmoittaa 
niistä ja pitää yhteyttä vapaaehtoisiin. Samalla  
jokainen vapaaehtoinen saa oman tunnuksen, 
jonka kanssa tulevia palveluita käytetään.

Ilpo Kiiskinen 
Suomen Punaisen Ristin viestintäjohtaja
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JÄSENYYS VUONNA 2018

Helsingissä kesäkuussa pidetyssä yleiskokouk-
s essa hyväksyttiin Punaisen Ristin jäsenyyden  
selkeyttäminen. Sen vuoksi perhejäsenyys 
poistuu ensi vuoden alusta lähtien. 

Uusi valtuusto käsittelee/vahvistaa ensi vuoden 
jäsenmaksut ja niiden jakautumisen marraskuun 
kokouksessaan. Perhejäseniä on vajaa yhdeksän 
prosenttia kaikista jäsenistämme. 

Maltilliset jäsenmaksut, paikallisen Punaisen Ris - 
tin toiminnan tukeminen ja kannanotto inhimil li-
syyden puolesta ovat hyviä syitä jatkaa jäsenyyttä. 

JÄSENYYSMUODOT JA JÄSENMAKSUT 2018

• Vuosijäsen 20 € / kalenterivuosi

• Vuosijäsen alle 29-vuotias  
10 € /kalenterivuosi

• Ainaisjäsen 300 €

Jäsenmaksutuotot jaetaan osastoille kuten  
ennen eli osastot saavat jatkossakin suurimman  
osan jäsenmaksuista:

• Uusien jäsenten ensimmäisen vuoden  
jäsenmaksu tulee kokonaan osastolle.

• Alle 18-vuotiaiden jäsenmaksut tulevat  
kokonaan osastolle.

• Muilta osin jaot voi katsoa RedNetistä  
(Tieto ja taito/Jäsenhankinta).

Lisätietoja:
Piiritoimistot

Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman p. 020 701 2201

CRM-suunnittelija  
Kirsi Lehtinen p. 020 701 2197 

RedNet (Tieto ja taito/Jäsenhankinta) 

Punaisen Ristin verkkosivut (Tule mukaan/ 
Liity jäseneksi) 

Uudet tiedot päivittyvät 1.12.2017. Joulukuun  
aikana netin kautta jäseneksi liittyneiden  
jäsenyys alkaa 1.1.2018.

Punaisen Ristin jäsenyyttä selkeytetään 

POISTA VANHAT  
JÄSENMATERIAALIT  
KÄYTÖSTÄ

•   Perhejäsenyyden poistuessa 
1.1.2018 alkaen mitään vanhoja  
materiaaleja ei voi käyttää (esim.  
esite, flyer, käteiskuittivihko). 
Poistathan vanhat jäsenmateriaa-
lit käytöstäsi ja paikoista, joissa 
niitä on esillä.

•   Vuodeksi 2018 tuotetaan uudet  
jäsenhankintamateriaalit. Ne ovat 
tilattavissa 1.12. alkaen verkko-
kaupasta osastotunnuksilla.

TIEDOTTAMINEN  
PERHE JÄSENYYDEN 
POISTUMISESTA

•   Osaston lähettämässä jäsen-
postissa kannattaa kertoa  
per hejäsenyyden poistumisesta  
ja kannus taa jäseniä jatkamaan  
jäsenyyttä.

•   Perhejäsenyystalouksille lähe-
tetään tietoa perhejäsenyyden 
poistumisesta. Lisäksi asiasta  
kerrotaan Avun maailma -leh-
dessä (nro 4) marraskuussa.
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KOTOUTUMISTA TUKEMASSA

Piiritoimiston 4 krs:ssa muutoksia. Syyskuun alussa Anna Tenho muut-
tui Miska Keskiseksi. Miska siirtyi jatkamaan Annan jalanjäljissä kahta 
hanketta, 50 % työajasta kuluu Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan 
saaneiden työelämävalmiuksien tukeminen –projektissa ja toinen 50% 
työajasta Starttivoimaa-hankkeessa ja Arjen avun toiminnoissa. Mo-
lemmista hankkeista on tässä tiedotteessa seuraavalla aukeamalla (si-
vut 24-25) lyhyet esittelyt. Anna siirtyi Turun kaupungin palvelukseen.

Uuden ”vanhan” projektityöntekijän kasvot voivat olla tutut jo vuosien 
takaa piirin nuorisotyöstä tai vapaaehtoiskouluttajana Promo-kursseil-
la tai IHL-kursseilla. 

Molemmissa hankkeissa tavoite on edistää maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen. 
Tähän aiheeseen liittyvät uutiset ja ideat ovat tervetulleita viestejä, ottakaa yhteyttä!

Miskan tavoittaa numerosta p. 040 546440 / miska.keskinen@redcross.fi 

Maahanmuuttajien kotoutumista tukemassa

Tapahtumakalenteri 

Marraskuu 
11.11. Ensihuollon peruskurssi, Turku
11.11. Tulijan tukena ja ystävänä -koulutus
16.11. Ensivasteilta
14.11. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Turku
18.11. Puhelinauttamiskurssi, Turku
19.11.  Ystävien perinteinen risteily
21.11. Arjen apu -vapaaehtoisten tapaaminen,  
  Turku 
22.11. Nettisivut ja RedNet
23.11. Piirin hallitus
25.-26.11.Kouluttajakoulutus, sisältöosat
26.11. Vapepa-foorumi, Vaasa (kt)
27.11. Starttivoimaa-hankkeen seminaari, Turku 
  (Kotona Suomessa -hanke)
29.11. Ryhmänjohtajailta: Valmiustoiminta,  
 viranomaiset ja some
30.11. Makupaloja monikulttuurisuus- 
 toiminnasta, Turku
 
Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä
8.12. Glögit
12.12. Vapepa-maakuntatyöryhmä
13.12. Makupaloja monikulttuurisuus- 
 toiminnasta, Turku

Henkilövaihdoksia  
Aineistoryhmässä

Keskustoimiston viestintäyksikössä toimiva  
Aineistoryhmä on järjestön oma markkinoinnin  
ja mainonnan tiimi, joka suunnittelee ja toteut-
taa viestintäaineistot kaikkiin kanaviin.

Tiimissä työskentelevät yhteyskoordinaattori 
Merja Tummunki, AD Suvi Hämäläinen,  teksti-
suunnittelija Hanna-Leena Karjalainen,  graafi-
nen suunnittelija Tanja Korpilahti, graafisen 
suunnittelun harjoittelija Ella Koponen sekä 
kääntäjä Riia Johansson-Rouvinen.
 
Kerro, kuinka voimme auttaa!
 
Ota yhteyttä sähköpostilla aineistot@punai-
nenristi.fi.  Käytä työtilauksessa aineiston 
tilausloma ketta, jonka löydät aineistopankista: 
aineistopankki.punainenristi.fi.

Lisätietoja:  
Aineistoryhmän yhteyskoordinaattori   
Merja Tummunki  p. 020 701 2200
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UUSI MENTOROINTI-OHJELMA ALKAA VAPAAEHTOISILLE

Punainen Risti edistää turvapaikanhakijoiden  
kotoutumisvalmiuksia tarjoamalla mahdolli-
suuksia tutustua suomalaiseen työelämään. 

Accenturen tukeman valtakunnallisen hankkeen 
avulla kartoitetaan vastaanottoyksiköissä asuvien  
turva paikanhakijoiden osaamista ja tuetaan hei-
dän työelämävalmiuksiaan 1–3 viikon työelä-
mään tutustumisjaksojen (TET) avulla. 

– Tähän mennessä hanke ei ole näkynyt juuri  - 
kaan Punaisen Ristin paikallisosastoissa, mutta 
nyt tilanne muuttuu. Aloitamme mentorointioh-
jelman, joka on aivan uudenlainen vapaaehtois-
toiminnan muoto, kertoo projektipäällikkö Miska 
Keskinen.

Vapaaehtoisilla tärkeä rooli 
Mentorointi ei edellytä pitkää työuraa, vaan  
tahto tilaa. Työelämässä olevat Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset voivat tarjota osaamistaan ja tu-
kea turvapaikanhakijoille tai jo kuntaan aset-
tuneille myönteisen oleskeluluvan saaneille. He 
voivat avata ovia suomalaiseen työelämään ja 

kertoa työnhakuun, työelämäkulttuuriin ja työ-
paikkoihin liittyvistä käytännöistä.

– Auttamishaluinen ihminen voi toimia men to - 
 rina lyhyenkin ajan. Mentorointi on keino siirtää 
omaa tietotaitoa maahanmuuttajille ja syrjäytymis-
vaarassa oleville, kertoo ideaa eteenpäin ajanut 
Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja  
Pauli Heikkinen.

Mentorointiohjelman rakentaminen ja pilotointi  
on alkamassa. Ohjelman ympärille rakennetaan 
Punaisen Ristin sähköistä osaamismerkkiä. Työ-
elämähankkeella on kolme osa-aikaista työnteki - 
jää Punaisen Ristin piireissä: Varsinais-Suomessa, 
Oulussa sekä Helsingin ja Uudenmaan piirissä. 

Jokaisessa Punaisen Ristin vastaanottokeskuk-
sessa tehdään osaamisen kartoituksia ja työ-
elämään tutustumisjaksoja.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori  
Miska Keskinen, p. 040 546 6440 

TURVAPAIKANHAKIJAT – osaamisen kartoitus ja työelämään tutustuminen (TET)

Mentori jakaa tietoa  
työelämästä maahanmuuttajille

Yli 90  
turvapaikanhakijaa  

työllistynyt  
toiminnan tuella

1500
turvapaikanhakijan 

osaaminen  
kartoitettu

650 
toteutunutta  

TET-jaksoa

”  
 

“Tiedän nyt 
suomalaisesta 

työelämäkulttuurista 
enemmän, kiitos!”

”Joustava ja 
positiivinen  
työyhteisöä 
rikastuttava 
kokemus” 

”Innostava 
mahdollisuus  
oppia uutta”

”Asiantuntijuuden  
vaihtamista  

puolin ja toisin”Kaksi 

 
 

 

valtakunnallista  
ja monta paikallista 
työelämäkumppania
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STARTTIVOIMAA-HANKKEELLA AUTETAAN MAAHANMUUTTAJIA JA KIINTIÖPAKOLAISIA

Tuki arjen askareissa vauhdittaa kotoutumista  

Maahanmuuttajien ja kiinteistöpakolaisten  
kotoutumista edistävällä Starttivoimaa-hank-
keella on takanaan ensimmäinen vuosi. Sel-
keästi vahvin kotoutumista tukeva toiminto  
on arjen apu. 

Käytännössä arjen apu jakaantuu kolmeen vai-
heeseen. Ensimmäisessä tapaamisessa vapaa-
ehtoinen ja kotoutuja käyvät läpi kotiin ja asumi - 
seen liittyviä asioita. Toisella kerralla tutustutaan  
yhdessä lähialueen palveluihin ja arkeen liittyviin 
asioihin. Kolmannella tapaamiskerralla osallistu-
taan yhdessä johonkin lähialueen toimintaan. 

Tällä hetkellä Arjen apu -ryhmiä toimii jo 13 
paikka kunnalla ja apua annetaan kotoutujille  
aina paikkakuntakohtaisesti. 

Miten oma osastosi voi tulla mukaan?
Hanke toimii neljän piirin alueella ja jo ensimmäi-
sen vuoden aikana on saatu hyviä kokemuksia 
toiminnan käynnistämisestä ja yhteistyön raken-
tamisesta. 

Liikkeelle voi lähteä esimerkiksi ottamalla yhteyt - 
tä kunnan kotoutumisesta vastaavaan henkilöön,  
jonka myötä yhteistyö alkaa mukavasti. Helppo  
ja hyödyllinen keino on esimerkiksi Arjen apu 
-toiminnan aloittaminen, jos paikkakunnalle on  
tulossa uusia kuntalaisia. Arjen apu on konkreet - 
tista ja lyhytkestoista toimintaa, mihin uusienkin 
vapaaehtoisten on helppo tulla mukaan. 

Mitä seuraavaksi tapahtuu? 
Kotoutumismallien kehittäminen ja vapaaehtois-
ten tukeminen on tärkeää, jotta kotoutumisen 
tukemisessa onnistutaan mahdollisimman hyvin  
ja haasteisiin voidaan reagoida. Painotusta lisä-
tään nyt etenkin vapaaehtoisten työnohjauksen  
kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tärkeää on 
myös verkostojen ja sopimuskäytäntöjen luomi-
nen sekä viranomaisten että järjestöjen välille. 

H
A

N
N

E-M
IIA

 O
LLIK

A
IN

EN
 

MIKÄ STARTTIVOIMAA-HANKE?

• Kohderyhmänä on oleskeluluvan  
saaneet kolmansien maiden turva-
paikanhakijat ja kiintiöpakolaiset.

• Kehittää malleja kotoutumiseen ja 
vahvistaa yhteistyötä järjestöjen,  
kuntien ja viranomaisten kesken.

• Hanketta toteutetaan 34 kunnan  
alueella. Mukaan on lähtenyt jo 25  
järjestöä ja paikallistapaamisiin on 
osallistunut yli 500 ihmistä.

• Rahoitus EU:n turvapaikka-, maahan-
muutto- ja kotouttamisrahastosta.

Lue lisää RedNetistä (Tieto ja taito/
Starttivoimaa).

ARJEN AVUN TEEMA-ILTAA vietettiin Tampereelta keväällä 2017.

Lisätietoja:
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Ismo Nuutinen, p. 020 701 2160 • Hämeen aluetyöntekijä  
Hanne-Miia Ollikainen, p. 0400 170 237 • Savo-Karjalan aluetyöntekijä Piia Jounila, p. 040 737 
2179 • Kaakkois-Suomen aluetyöntekijä Ulla Laakso, p. 040 860 1053 • Varsinais-Suomen alue-
työntekijä Miska Keskinen, p. 040 546 6440 
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Nykyinen kokonaisturvallisuuden käsite kattaa yh-
teiskunnan ja kansalaisten varautumisen sekä arjen 
toimintakyvyn turvaamisen kaikissa olosuhteissa. 
Kolmannella sektorilla eli järjestöillä on siinä yhä 
tärkeämpi rooli.

Vaikka sotaharjoitukset, kyberhyökkäykset ja terro-
rismi haukkaavat median huomion turvallisuuskes-
kustelussa, suomalaisten kokonaisturvallisuudessa 
oleellisempia asioita ovat kuitenkin arkiset asiat: 
paloturvallisuus, työpaikkojen turvallisuus, turval-
linen liikkuminen maalla, merellä ja ilmassa sekä 
osaava terveydenhuollon henkilöstö, kun sairaus 
tai vamma yllättää. Kokonaisturvallisuutta takaavat 
useat eri toimijat sekä niiden välinen tiivis yhteis-
työ. Kokonaisturvallisuus on yhteistoimintamalli, 
jossa ovat mukana niin julkinen ja yksityinen sekto-
ri ja järjestöt kuin myös kansalaiset yksilöinä. Jokai-
sella on oma roolinsa, kun Suomesta tehdään entis-
tä turvallisempi maa.

Kolmannella sektorilla on yhä tärkeämmäksi nou-
seva roolinsa kokonaisturvallisuuden rakentajana. 
Sadat tuhannet koulutetut vapaaehtoiset toimivat 
järjestöissä, jotka kehittävät muun muassa varau-
tumista arjesta poikkeaviin tilanteisiin. Järjestöjen 
merkitys on huomioitu aiempaa paremmin myös 
uudessa, marraskuussa julkistettavassa Yhteiskun-
nan turvallisuusstrategiassa.

Punaisen Ristin rooli suuronnettomuudessa, esimer-
kiksi Turun kauppatorin puukotustapauksen laajassa 
henkisen tuen tehtävässä palauttamassa turvalli-
suuden tunnetta kaupunkilaisille tai ensihuoltotoi-
mijana suuronnettomuuden massaevakuoinneissa, 
on yhteiskunnalle merkittävää. Kadonneiden hen-
kilöiden etsinnässä Vapepa-järjestöverkoston mo-
nipuolinen osaaminen poliisin lisäkäsinä on jo pe-
rinteistä ja muutaman viimeisen vuoden aikana on 
kehitetty järjestöjen yhteistyönä rakennetta, jossa 
järjestöt voivat tukea viranomaisia kokonaisvaltai-
sesti pitkäkestoisissa laajoja joukkoja kokoavassa 
onnettomuudessa, kuten öljyvahinkojen torjunnas-
sa rannikkoalueilla ja sisävesillä. 
Järjestöjen rooli on muuttunut ja muuttumassa yhä 

enemmän kumppanuudeksi viranomaisten kanssa 
”pelkän” yhteistyön sijaan. Kumppanuudet on ra-
kennettu tai rakennetaan seutukunnittain tai maa-
kunnan laajuisesti. Nämä kumppanuudet vaativat 
myös yhä enemmän seutukunnallista yhteistyötä 
SPR osastoilta. Poikkeustilanteita varten järjestöille 
nimetyt tehtävät tuo vapaaehtoisille aiempaa vah-
vemman tunteen siitä, että he ovat mukana koko-
naisturvallisuuden rakentamisessa, jossa jokaisella 
toimijalla on roolinsa.

Tommi Virtanen

5.10. julkaistu Valtioneuvon periaatepäätös 
sisäisen turvallisuuden strategiasta löytyy  
osoitteesta: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/ 
handle/10024/80782 

2.11. julkaistu Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 
löytyy: https://www.turvallisuuskomitea.fi/index.
php/fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017 

Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta 
(5.10.2017)

Hyvä elämä – turvallinen arki

Valtioneuvoston periaatepäätös (2.11.2017) 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 
 

Kokonaisturvallisuus vahvistuu 
– järjestöjen rooli kasvaa

Yhteiskunnan  
turvallisuusstrategia 2017: 
 
”Järjestöillä on merkittävä rooli on-
nettomuuksiin ja häiriötilanteisiin va-
rautumisessa. Järjestöt tuottavat pal-
veluja, koordinoivat vapaaehtoisten 
osallistumista viranomaisia tukevaan 
toimintaan ja ylläpitävät esimerkiksi 
valmiustoimintaan liittyvää erityis-
osaamista. Järjestöt kanavoivat, joh-
tavat ja koordinoivat myös järjestöihin 
kuulumattomien kansalaisten autta-
mishalun erilaisiin auttamistehtäviin.” 

KOKONAISTURVALLISUUS
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JOULUKAHVILA JA YSTÄVÄNPÄIVÄ-KAMPANJA

Voisitko järjestää paikkakunnallasi joulukahvilan?

Nähdään  
ystävänpäivänä!

Kaikille avoimet kahvilat ovat olleet sekä  
järjestäjille että osallistujille mukava tapa  
olla yhdessä jouluna. 

Moni kaipaa vaihtelua joulunpyhiin, joten kahvi - 
lat ovat hyvä paikka saada mukaan myös uusia 
vapaaehtoisia. Osallistua voi myös leipomalla.

– Joulu on monille yksinäistä aikaa. Joulukahvila 
tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ja tulla mu-
kaan vapaaehtoiseksi silloin, kun kaipaa joulun-
aikana tekemistä, sanoo sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori Maaret Alaranta. 

Punaisen Ristin joulukahviloissa on yhdistetty ih-
misten halu ja tarve olla yhdessä. Joulukahvila on 
vahva viesti, että kenenkään ei tarvitse olla yksin.

Helsingin ja Uudenmaan piirin osastojen vapaa -
ehtoiset järjestivät viime vuonna joulu kahviloita 
useilla paikkakunnilla. Myös Hämeen piirin alueel - 
la oli joulukahviloita. Hyvien kokemusten pohjalta 
tavoitteena on laajentaa reviiriä entisestään.

Lisätietoja ja vinkkejä järjestämiseen RedNetistä 
(Ystävätoiminta). Aineistopankista saa ilmoitus-
taulu- ja lehti-ilmoituspohjat tiedottamiseen. 

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

Jatkamme ystävänpäivän viettoa ensi vuon-
nakin Nähdään-teemalla. Torjumme yhdessä 
yksinäisyyttä ja korostamme toisten näke mistä 
ja huomaamista.

Kannustamme osastoja järjestämään Nähdään-
tapahtumia ja innostamaan uusia ihmisiä mu-
kaan vapaaehtoistoimintaan. Jokainen ystävä  
on kullan arvoinen ja tekee merkittävää työtä  
yksinäisyyden vähentämiseksi.

Ystävänpäivätapahtuman järjestämiseen osallis-
tuminen on helppo tapa tulla mukaan toimin-
taan. Markkinoikaa laajasti tapahtumia, sillä niis - 
sä ystäviä kaipaavatkin saavat tietoa toiminnasta.

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

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä  
(Ystävänpäivä) ja lue lisää kampanjasta!  
Sivut valmistuvat vuoden vaihteeseen  
mennessä.  
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HYVÄ JOULUMIELI 23.11.–24.12.2017

Hyvä Joulumieli -keräys alkaa päivää aikaisemmin

Keräys käynnistyy näyttävillä avajaisilla  
Hel singin päärautatieasemalta poikkeuksel-
lisesti jo torstaina 23.11. Avajaisissa esiintyy 
Pete Parkkonen. Ylen aamu-tv tekee paikan 
päältä suoraa lähetystä. 

Tänä vuonna on myös toinen avajaistapahtuma –  
SPR:n ja MLL:n järjestämä tempaus 24.11. Vaa-
sassa, missä on mukana Yle Pohjanmaa. Aamu- tv 
kertoo keräyksestä päivittäin 22.12.2017 saakka 
ja keräystulos uutisoidaan valtakunnal lisesti  
jouluaattona.

Toimita kortit hyvissä ajoin perheille
Keräystavoite on 2,1 miljoonaa euroa ja 70 euron  
arvoisia lahjakortteja jaetaan yhteensä 30 000 
kappaletta. 

Hyvä Joulumieli -kortit toimitetaan piireihin vii-
kolla 44 ja piireistä osastoille viikoilla 46–47.  
Punainen Risti ja MLL valitsevat apua tarvitsevat 
perheet yhteistyössä muun muassa diakonia-
työn, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa. 

Osas tojen ja yhteistyökumppaneiden kannattaa 
jakaa lahja kortit perheille hyvissä ajoin, jotta ai-
kaa jää osto jen tekemiseen ennen juhlapyhiä ei-
kä kortti jää käyttämättä. Lisäksi on hyvä tarkas-
taa, että jokaisessa kortissa on lahjan saajan nimi. 

TÄRKEÄÄ MUISTETTAVAA

• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  
www.hyvajoulumieli.fi

• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli)

• Lisätietoja piiritoimistosta  
ja joulumieli@punainenristi.fi

Lahjakortti on voimassa 7.–24.12.2017. Hyvä 
Joulu mieli -lahjakort tien jako-ohjeet on myös  
päivitetty, joten tutustu niihin tarkoin.

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti  
yhdessä Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja  
Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupallisina  
partnereina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl.

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

PIPARIT JA GLÖGI maistuivat ohikulkijoille Helsingin päärautatie asemalla marraskuussa 2016.
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JOULUKALENTERIT, KORTIT JA LAHJAT  

Kalenteri virittää joulun odotukseen

Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen  
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalentereita  
on kaksi, kuvittajina Raimo Partanen ja Martta 
Wendelin. 

Kalentereita on lähetetty 135 000 kotiin. Kalen-
terin suositushinta on 7,90 euroa, ja sen voi  
ostaa myös verkkokaupasta punaisenristin-
kauppa.fi tai myynti@punainenristi.fi.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä teh-
neet BUU-klubben-kalenterin myös tänä vuon-
na. Kalenterin voi tilata Yleltä yleshop.yle.fi.

Vaikuttavat lahjat
Valitsemalla Vaikuttavan lahjan annat konk-
reettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. 

Samalla osoitat lahjasi saajalle, että välität 
ja haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja ovat  
esimerkiksi: 

PUUROA KOKO KYLÄLLE  
10 €
Tämän lahjan avulla Punainen 
Risti voi viedä 30 kiloa vehnä-  
ja maissijauhoja sinne, missä  
ei ole riittävästi ruokaa. Lah-
joituksen avulla koko kylän 
asukkaat saavat puuroaterian.

YSTÄVÄ YKSINÄISELLE  
25 €
Tämä lahja muuttaa yksinäi-
sen ihmisen arjen. Lahjan 
avulla yksinäinen Suomessa 
saa vapaaehtoisesta ystävästä 
seuraa, turvaa ja viestin, jonka 
jokainen meistä haluaa kuulla: 
sinusta välitetään.

Tilaukset ja lisätiedot:  
punaisenristinkauppa.fi

Tilaa tuotteet kirjautumalla osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.  
Lisätiedot ja kysymykset: myynti@punainenristi.fi tai p. 020 701 2211.

Lisää joulukortteja ja -lahjoja löydät 8.11. ilmestyvästä Avun Maailma -lehdestä.

Kalenterit
Nostalgiset seinä- 
kalenterit lämmittävät 
mieltä ympäri vuoden.

Kynttilänjalka
Ajaton kynttilänjalka  
on taidokasta koti - 
maista taontatyötä.

Joulukortit
Ilahduta joulukortilla! 
Korteissa valmiiksi 
postimaksu maksettu 
-merkki.
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LYHYESTI

Tervetuloa Kouluttajapäiville
Jyväskylään

Kouluttajapäivät 2018 järjestetään hotelli  
Laaja vuoressa Jyväskylässä 20.–21.1.2018. 

Ohjelmassa on oman koulutuslinjan sisältöjen  
päivitystä ja laaja kattaus erilaisia kouluttajatai-
toja ylläpitäviä sekä lisääviä osioita. Tarjolla on 
myös tietoa vapaaehtoisten koulutusjärjestel-
män kehittämistyön etenemisestä. Lisäksi pää-
semme ensimmäisinä testaamaan uusia, kaikille 
vapaa ehtoisille yhteisiä koulutusmoduuleja. 

Ilmoittautumislinkki, tarkemmat tiedot ja päi - 
vien ohjelma löytyy RedNetistä (Vapaaehtois-
kouluttajat).

Haluatko auttaa vaikeassa  
tilanteessa olevia nuoria verkossa?

Nuorten turvatalot etsivät joukkoonsa vapaa-
ehtoisia päivystäjiä Sekasin-chatiin, missä nuoret 
keskustelevat mistä tahansa heitä askarrutta-
vasta asiasta nimettömästi ja luottamuksellises-
ti. Yhteydenoton syitä ovat muun muassa ahdis-
tus, ihmissuhdeongelmat ja masennus. 

Päivystäminen on joustavaa ja siihen voi osal - 
l istua missä vain. Halutessasi päivystysvuoron 
voit tehdä lähimmällä turvatalolla tai vaikka ko-
toa käsin. Suomen Mielenterveysseuran koordi-
noimassa Sekasin-chatissa päivystysajat sijoit-
tuvat pääosin iltaan, ja yksi vuoro kestää noin 
tunnin. 

Vapaaehtoiselta vaaditaan 23 vuoden ikää ja 
koulutusta, jota järjestetään toistaiseksi turvata-
lopaikkakunnilla. Tukena ja apuna ovat Nuorten  
turvatalojen kriisi- ja perhetyön ammattilaiset.

Nuorten turvatalot sijaitsevat Espoossa, Helsin-
gissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Toivo-
tamme uudet vapaaehtoiset mukaan verkkotyön  
lisäksi kaikkeen toimintaamme!

Lisätietoja: 
Kriisi- ja perhetyöntekijä  
Petri Laiho, p. 040 726 1307

Kiinnostuitko muusta vapaaehtoisuudesta  
Nuorten turvatalolla? Ota yhteys lähimpään  
turvataloosi www.nuortenturvatalo.fi.

Näin nimeät osaston  
Facebook-sivun

Keskustoimiston viestintäyksikkö suosittelee,  
että osastojen Facebook-sivut nimetään muo-
toon Suomen Punaisen Ristin (paikkakunta) 
osasto. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin  
Liedon osasto. 

Sosiaalisen median kanavien profiilikuvana  
osaston EI tule käyttää:

• Punaisen Ristin logoa

• ympyrän muotoista tuotelogoa 

• suojamerkkiä.

Sopivia profiilikuvia voi esimerkiksi kopioida  
Suomen Punaisen Ristin Facebook-sivulta.

Lisätietoja: 
Verkkotuottaja  
Seppo Kujanpää, p. 020 701 2226
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 4/2017

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

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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 1 / 2018 ilmestyy viikolla 3.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 9.1.2018.

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

Heikkinen Pauli 020 701 2403 / 040 770 9341
toiminnanjohtaja
Hongisto Tuija 020 701 2407 / 040 731 3585
ohjelmapäällikkö
Honkainmaa Anne          020 701 2402 / 0400 634 517 
palvelupistevastaava 
Lehtimäki Sirpa             020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö
Nyholm Jaana                                          020 701 2413
taloussihteeri                                     
Ollila Outi                      020 701 2419 / 0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Paasonen Jaana            020 701 2423 / 043 824 1030
aluetyöntekijä 
Parhiala Sara                   020 701 2408 / 040 7313595
nuorisotoiminnan suunnittelija
Rantanen Rosa                                        040 517 3882 
vapaaehtoistoiminnan kordinaattori
Rautanen Minna 020 701 2404 / 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto
Rintasaari Sirpa             020 701 2411 / 0400 658 570
talouspäällikkö
Rosenqvist Miia               020 701 2431 / 0405323808
pluspistevastaava
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä 
Keskinen Miska                                       040 546 6440 
projektikoordinaattori
Vienanlinna Tiina            020 701 2428 / 0400 659 613
varainhankintapäällikkö
Virtanen Tommi               0207 01 2405 / 0400 127152
valmiuspäällikkö

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

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

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

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

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

KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALO 
Satakunnantie 105, Turku                   040 1804 106

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

Osaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihtee-
ri, rahastonhoitaja, toiminnantarkastaja, jäsenmestari, 
keräysjohtaja, tiedottaja sekä kotimaanavun, ea-toi-
minnan-, kouluyhteistyön, nuorisotoiminnan, valmiu-
den, ystävätoiminnan, ea-päivystys-, humanitaarisen 
oikeuden, monikulttuurisuustoiminnan, terveystoimin-
nan, varainhankinnan, Veripalvelun, Kontin, Turvatalon 
ja Vastaanottokeskuksen yhteyshenkilöt, 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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Kustavin osaston lipaskerääjät valmistautuivat Nälkäpäivään iloisessa yhteistapaamisessa.
Vapaaehtoisristeilyllä jaettiin ”Ensiapuryhmätoiminta 60 vuotta” -kunniakirjat osastoille, joissa on ensiaputoimintaa.


