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Punaisen Ristin auttajia on paljon

PÄÄKIRJOITUS 5.11.2018

Kiitos vielä teille osastojen aktiivit, kun olit-
te innokkaasti mukana syksyn kehittä-
mispäivässä lokakuun alkupuolella. Kaikki 
varaamamme 170 paikkaa olivat laivassa 
täynnä. 

Tänä vuonna on erityisen paljon puhuttu ja 
väännetty SOTE ja maakuntauudistuksesta. 
Aikataulu venyy ja usko uudistuksien toteu-
tukseen horjuu. Ratkaisua odottavat erityiset 
ne, jotka hoitavat työkseen meidän terveyt-
tä ja auttavat, kun joudumme muutoin ah-
dinkoon.    

Päätimme, että me emme odota vaan ta-
paamme jokaisen Varsinais-Suomen kunnan 
johtajan ja kerromme heille Punaisen Ris-
tin paikallisesta toiminnasta. Tapaamiseen 
menemme yhdessä osaston puheenjohtajan 
kanssa. Niillä paikkakunnilla, jossa on use-
ampia osastoja, menemme vähän isommal-
la porukalla. 

Meillä on heille viesti. Olkoon uudistus millai-
nen hyvänsä, me olemme käytettävissä kun-
talaisten turvaksi ja yhteisön hyvinvoinnin 
rakentajaporukkaan. Yksikään kansalaisjär-
jestö ei terveyttä ja hyvinvointia yksin tuo-
ta, vaan se syntyy yhdessä. Tärkeää on, että 
kutsumme kokoon tai/ja menemme mukaan 
paikallisiin järjestöfoorumeihin. Olen vakuut-
tunut, että niihin kunnanjohtajakin mieluus-
ti osallistuu. 

Valmiuden osalta meillä on erityinen tehtä-
vä. Millään muulla järjestöllä ei ole valmius-
suunnitelmaa. Meillä on. Jokaisella osastolla 
on. Ja pian jokaisella seutukunnalla on. Piiril-
lä on ja keskustoimistolla on. Jos emme yk-
sin pärjää niin kansainvälinen Punainen Risti 
tulee apuun. 

Meillä ei ole vain suunnitelma vaan voim-
me kertoa, että olemme olleet mukana aut-
tamassa Pyhärannan tulipalossa, Nousiaisten 
vesikriisissä, Turun puukotuksessa ….Ne ovat 
esimerkkejä siitä että auttamisvalmiutem-
me nojaa toimivaan yhteistyöhön paikallisten 
järjestöjen kanssa, naapuriosastojen kans-
sa, yli piirirajojen, piirien ja keskustoimiston 
tukeen ….ja koko kansainvälisen järjestöm-
me tukeen. 

Meidän toiminnallamme on merkitys. Val-
miutemme tukena on koko Punainen Risti. 
Kun sen kerromme, kunnanjohtaja voi huo-
kaista: ”Teitähän on oikeasti tosi paljon”.  

Pauli Heikkinen

SPR Varsinais-Suomen piiri on 
myöntänyt Punaisen Ristin 
”Arvoteko” -diplomin 19.9.2018 
Varsinais-Suomen Pelastuslaitok-
selle.
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NÄLKÄPÄIVÄ

Punaisen Ristin 38. Nälkäpäivä sujui hyvin 
kaikissa Varsinais-Suomen piirin osastoissa. 
Jälleen kerran osastojen vapaaehtoiset olivat 
koordinoineet lipaskerääjiä kaikille näkyville 
keräyspaikoille omalla paikkakunnallaan, ja 
sen lisäksi oli monenlaisia iloisia ja näkyviä 
tapahtumia eri puolilla maakuntaa. 

Tapahtumissa oli myynnissä tänäkin vuonna 
hernekeittoa, kahvia, pullaa ja possumunk-
keja, kotitekoista hilloa ja arpoja, sekä muu-
tamassa osastossa myös Nälkäpäivälakua. 
Pertteli-Kuusjoen osastossa tarjottiin tänäkin 
vuonna Nälkäpäivälounas yhteistyössä seu-
rakunnan kanssa, ja Yläneen osastossa jär-
jestettiin Nälkäpäiväkonsertti. Tänä vuonna 
Turun kävelykadun Onnenhevosen lisäksi ke-
räysliivin sai päälleen Pyhärannan leijona-
patsas. 

Haasteena sää ja käteisen puute 

Tänä vuonna oikukkaat säät haittasivat jon-
kin verran Nälkäpäivää. Varsinkin sateinen 
ja tuulinen lauantai verotti tapahtumiin osal-
listujia ja lahjoittajia jonkin verran. Se myös 

aiheutti lisätoimia järjestäjille: Taivassalossa 
teltta oli sidottu liinoilla kiinni kahteen perä-
kärryyn myrskytuulen varalta, ja Kustavissa 
teltta jouduttiin kasaamaan kesken tapahtu-
man, kun tuulenpuuska meinasi nostaa tel-
tan ilmaan.

Jo useamman vuoden ajan on käteisen ra-
han puute on ollut lipaskeräyksen haas-
teena. Tänä vuonna muutamat osastot 
tarttuivat haasteeseen, ja ottivat käyttöön li-
sää sähköisiä välineitä. Kaksi varsinaissuo-
malaista osastoa oli hankkinut oman Mobile 
Pay -numeron ja he saivat muutaman lahjoi-
tuksen sitä kautta. Yksi osasto myös käytti 
iZettle-laitetta Nälkäpäivän yhteydessä. Tä-
nä vuonna näiden uusien välineiden kautta 

Kiitos kaikille onnistuneesta Nälkäpäivästä

H
enry Penttilä
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NÄLKÄPÄIVÄ

saatu tuotto ei vielä ollut kovin suuri, mutta 
se oli hyvä alku. Lahjoittajia neuvottiin myös 
lahjoittamaan tekstiviestin avulla tai teke-
mään lahjoituksia netissä. 

Heille, jotka haluavat olla osana Punaisen 
Ristin avun ketjua, löytyy siis monia eri vaih-
toehtoja. 

Keräystulos viime vuoden tasolla – KIITOS!

Vuoden 2018 Nälkäpäivä tuotti Varsinais-
Suomen alueella lähes täsmälleen saman ke-
räystuloksen kuin viime vuonnakin, eli noin  
100 000 €. KIITOS siitä kuuluu teille jokaisel-
le! Näillä varoilla on mahdollisuus auttaa jäl-
leen todella monia apua tarvitsevia.

Vuoden 2017 aikana Varsinais-Suomen pii-
rin alueella oli 10 tulipalon seurauksena to-
teutettua kotimaan avun avustustehtävää, 
joissa autettiin yhteensä 34 henkilöä. Valta-
kunnallisesti Suomen Punainen Risti auttoi 
121 tulipalotapauksessa yhteensä 345 ihmis-
tä viime vuonna.

Kotimaan avun tilanteissa onnettomuuden 
uhrien auttamiseen käytettiin v. 2017 Var-
sinais-Suomen piirin alueella 7 500 euroa 
katastrofirahaston varoja (noin 7,5 % pii-
rin alueella kerätyistä Nälkäpäivä-tuotoista). 
Näissä tilanteissa katastrofirahaston varoja 
käytettiin esimerkiksi hätämajoituksen, uu-
sien vaatteiden, hygienia- ja ruokatarvikkei-
den sekä muiden välttämättömien tarpeiden 
hankkimiseen. 

Nälkäpäivä näkyi ja kuului jälleen kerran 
todella hyvin – lämmin kiitos siitä teille 
kaikille osastoille! 
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Ystävätoimijat ja asiakasystä-
vänne - Tervetuloa elokuviin!

Olette tervetulleita elokuviin 
Kino Piispanristiin katsomaan  
Markku Pölösen elokuvaa Oma maa.
 
Elokuvailta pidetään Vapaaehtoisten päivä-
nä, keskiviikkona 5.12.2018. Tilaisuus aloi-
tetaan kahvitarjoilulla klo 16.30 ja elokuva 
alkaa klo 17.00. Kino Piispanristin osoite on 
Jännekatu 2, Kaarina. 

Tilaisuus on maksuton, mutta vaatii ennak-
koilmoittautumisen viimeistään 28.11.2018 
osoitteessa:
www.lyyti.in/elokuvailta2018
 
”Oma maa henkii aitoa vanhan Suomi-Filmin 
tunnelmaa. Se kertoo ajanjaksosta sodan 
päättymisestä vuonna 1945 olympiavuoteen 
1952. Elokuvan tunnelma tavoittaa palan jo 
kadonnutta maailmaa ja saa ajattelemaan 
oman suvun juuria.”

Tervetuloa!

Tilaisuutta tukee Arkea – hyväntekeväisyys 
pyöräilytempaus

Hygieniapassikoulutus
4.12.2018 Kaarina
Hygieniapassikoulutus sekä testi tiis-
taina 4.12.2018 klo 17 alkaen Kaarinas-
sa. Koulutuspaikka on Kaarinatalo, 2. 
krs. kokoustila Piikkiönlahti, os. Lauta-
kunnankatu 1, Kaarina.  

Osallistumismaksu on 20 € SPR osas-
tojen vapaaehtoisille, muille 45 €. 
Kurssimaksu sisältää todistuksen.  
 
Käteismaksu koulutuksen yhteydessä:  
www.lyyti.in/hygieniapassi_2018

Ilmoittautumiset viimeistään maanan-
taina 26.11.2018.

Lisätietoja: Minna Rautanen / 
minna.rautanen@redcross.fi
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Nuoren mielen ensiapu -kurssi 
Turussa 7.-8.12.2018

Suomen Mielenterveysseuran tuotta-
ma Nuoren mielen ensiapu (NMEA) -kurs-
si on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat 
7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa jo-
ko työnsä tai harrastuksensa puolesta. Kurs-
si sopii myös vanhemmille, jotka haluavat 
tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä.

Nuoren mielen ensiapu on parhaimmillaan 
ennaltaehkäisevää, varhaista tunnistamista 
ja ripeää auttamista. Omaa osaamista lisää-
mällä on jokaisella aikuisella mahdollisuus 
antaa riittävän varhaista ja tehokasta tukea, 
ja edistää näin lasten ja nuorten hyvinvoin-
tia.

Kurssi järjestetään Punaisen Ristin Varsinais-
Suomen piirin koulutustiloissa, Turussa, Yli-
opistonkatu 24 A, 2. krs. seuraavasti: 
- perjantaina 7.12.2018 klo 17.30 - noin 19.30 
- lauantaina 8.12.2018 klo 10 - noin 15

Kurssin kouluttajana toimii Heidi Kokkonen.

Koulutus on maksuton, mutta lauantain lou-
nas on omakustanteinen. 

Ilmoittautumiset viimeistään 30.11.2018 
osoitteessa: www.lyyti.in/NMEA_2018 

Lisätietoja kurssista:
- Heidi Kokkonen /  
kokkosen.heidi@gmail.com
- Emmi Yrjänheikki /  
emmi.yrjanheikki@gmail.com

Marjaana Malkamäki

Punaisen Ristin jäsenyys
- koulutusilta osastojen 
jäsenmestareille 27.11.

Jäsenmestareiden koulutus pidetään 
ti 27.11.2018 klo 17.00-20.00 SPR Var-
sinais-Suomen Koulutuskakkosessa, 
os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku. 

Koulutusillan aikana paneudutaan mo-
nipuolisesti jäsenyyteen liittyviin asi-
oihin. Ilta muodostuu sekä yleisestä 
jäsenyysinfosta että osallistujien omis-
ta kysymyksistä ja jäsenyyteen liitty-
vistä kehittämistarpeista.

Illan aiheina ovat mm. jäsenyyden eri 
muodot, jäsenmaksut, liittymistavat 
ja jäsenmaksujen tilitykset, jäsenlistat 
sekä huomionosoitukset. 

Ilta on osallistujille maksuton. Ilmoit-
taudu viimeistään 22.11.2018: 
www.lyyti.in/VS_jasenmestarit2018

Lisätietoja: Sirpa Lehtimäki, sirpa.leh-
timaki@punainenristi.fi/ 020 701 2406

Tervetuloa!

Reijo H
ietanen
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Tervetuloa tiistaina 4.12. klo 17.30-20 
voimavarailtaan Vimman saliin 
(os. Aurakatu 16, Turku). 
 
Ilta alkaa keskustelulla myötätunto-
uupumuksesta, keskustelua ohjaa 
työnohjaaja ja Punaisen Ristin sosiaa-
lipalveluiden päällikkö Tuija Hongisto. 
Sen jälkeen Kaisa Rajalaakso ohjaa 
rentouttavan ja hellän shaktajooga-
tunnin, joka on takuuvarma tapa saa-
vuttaa mielen ja kehon tasapaino. 

Arjen kiireistä palautumisen ja irti-
päästämisen merkitystä ihmisen ko-
konaisvaltaiselle hyvinvoinnille ei voi 
liikaa korostaa. Shaktajooga on suo-
ritusvapaata joogaa, jossa olennaista 
on rentoutus ja nautinnon kautta te-
keminen. 

Joogatunti sopii kaikille. Tarvitset mu-
kaan vain oman joogamaton ja ren-
not vaatteet, jotka eivät kiristä. Ota 
pitkähihainen mukaan loppurentou-
tusta varten. Jos sinulla ei ole mattoa, 
ilmoitathan asiasta ilmoittautumisen 
yhteydessä, niin hankimme lainamat-
toja.

Illan lopuksi on aikaa vielä hetkeksi 
jäädä vaihtamaan kuulumisia ja naut-
timaan joulunalusherkuista.

Ilmoittauduthan mukaan viimeistään 
30.11.2018 osoitteessa:  
www.lyyti.in/vapaaehtoisten_joogailta 

Tervetuloa!

Joogataan, jookos!  
 
Monikulttuurisuus-
vapaaehtoisten yhteinen 
voimavarailta Turussa 

Ystäväkurssi Naantalissa
11.12.2018 

Lämpimästi tervetuloa Ystäväkurssille 
Naantaliin Kesti-Maariaan 11.12.2018 
klo 15-18. Koulutuspaikka Kesti-Maa-
ria sijaitsee Kirkkopuiston kupeessa, 
os. Maariankatu 2, 21100 Naantali.

Ystäväkurssin tavoitteena on pereh-
dyttää ja innostaa mukaan Punaisen 
Ristin ystävätoimintaan ja tarjota val-
miuksia vapaaehtoisena ystävänä toi-
mimiseen. Kurssin suoritettuasi voit 
toimia Punaisen Ristin vapaaehtoisys-
tävänä ja osallistua haluamillesi jatko-
kursseille. 

Osallistujien toivotaan suoritta-
van ennen kurssille tuloa itsenäisesti 
”Tervetuloa yhteiseen tarinaan” -verk-
kokurssin netissä. Sen kesto on noin 
30-50 min, ja kurssi löytyy osoittees-
ta: www.punainenristi.fi/frc-tarina/ 

Ilmoittautumiset 7.12.2018 mennessä 
Anja Toloselle:  0400 125734 / 
anjatolonen4@gmail.com 

Kurssi on osallistujille maksuton, ja 
sisältää ohjelman sekä kahvitarjoilun. 

Kurssin järjestää SPR Naantali

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA
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KOULUTUKSIA  VARSINAIS-SUOMESSA

Ensiapupäivystäjien osaamisen 
varmistaminen vuodeksi 2019

Piiri järjestää yhdessä osastojen ea-ryhmä-
toiminnan kouluttajien kanssa näyttötilaisuu-
det vuodeksi 2019. 

Kaikille näytön suorittaneille tehdään uudet 
päivystäjäkortit, joihin tulee teksti ”voimas-
sa 2021”. Osastot varmistavat päivystäjien 
osaamisen vuosien 2020 ja 2021 alussa. 

Sovitut näyttöpäivät, SPR V-S piirin koulu-
tustilassa, Yliopistonkatu 24 A, 2.krs
• la 1.12.2018 klo 10-13.30
• ke 16.1.2019 klo 16.30 -19
• ke 23.1.2019 klo 16.30 -19

Ilmoittautumiset Hupsiksen kautta http://
paivystykset.punainenristi.fi/fi/vainkurssit

Ensiapupäivystäjän  
peruskurssi, OSAT 1-3
Kurssin OSA 1 järjestetään lauantaina 
9.2.2019 klo 9 - 17 Kurssi on suunnat-
tu ensiapuryhmien jäsenille. 

Kurssin OSA 2 tapahtuu verkossa.
 
Kurssin OSA 3 koostuu kahdesta illas-
ta ja yhdestä lauantaista seuraavasti:
• ke 13.3. klo 17-20.30
• pe 15.3. klo 17-20.30
• la 16.3. klo 9 - n.17
 
Kurssille osallistuminen edellyttää, et-
tä EA 1 kurssi on suoritettu.
 
Kurssin järjestetään SPR V-S piiri Tu-
russa, Yliopistonkatu 24 A, 2.krs. 
Kurssin kouluttajina toimivat vapaa-
ehtoiset ensiapuryhmätoiminnan kou-
luttajat.

Kurssin hinta 60,00 € sisältää koulu-
tuksen, kahvit ja ensiapupäivystäjän 
kuvallisen kortin.

Ilmoittautumiset 20.1.2019 mennessä 
osoitteessa:  
www.lyyti.in/eapaivystaja_2019

Ensiapu 3 -kurssi
Ensiapu 3 -kurssi järjestetään yhteistyössä 
Satakunnan piirin kanssa keväällä 2019.
• Osa 1, to 4.4.2019 klo 17 -20.30 (Turussa)
• Osa 2, ke 10.4.2019 klo 17-20.30 (Turussa)
• Osa 3, ke-la 1.-4.5.2019 (Laitilan  
Lehtoniemessä)

Ilmoittautumislinkki lähetetään ensiapuryh-
mille marraskuun aikana.

Pasi Leino

Pasi Leino
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Itäinen alue:  
Stiina Ratsula ja Tommi Virtanen 

Loimaan alue:  
Anita Repo ja Sara Parhiala 

Läntinen alue:  
Kari Nieminen ja Jaana Paasonen 

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Lippu korkealle!
- Jäsenestä luottamushenkilöksi
Lauantaina 2.2.2019

Lippu korkealle –kurssilla paneudutaan osas-
ton luottamushenkilöiden rooleihin ja tehtä-
viin. Päivän tavoitteena on lyhyen Punaisen 
Ristin esittelyn jälkeen käydä läpi osaston hal-
lituksen tehtäviä ja osaston toiminta.  Koulu-
tuspaikkana on piiritoimiston Koulutuskakko-
nen (os. Yliopistonkatu 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 30 osallistujaa, ja kou-
lutus on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu 
viimeistään 25.1.2019 osoitteessa  
www.lyyti.in/luottamushenkilot2019

Lisätietoja:  
Sirpa Lehtimäki / 040 5421 421 
sirpa.lehtimaki@redcross.fi 
 
Tervetuloa mukaan kaikki - varsinkin osas-
tojen uudet luottamushenkilöt!

Kummitapaamiset eli 
aluetärskyt ma 28.1.2019 

Kummitapaamiset ovat osastojen yh-
teisiä alueellisia tilaisuuksia, joissa käy-
dään läpi osastojen ja koko järjestön 
ajankohtaisia asioita, kehitetään alueel-
lista yhteistyötä ja vaihdetaan aktiivi-
sesti kokemuksia. Yhdessä.

Kummitapaamiset pidetään kaikilla 
alueilla maanantaina 28.1.2019 klo 18. 

Aluetärskyt pidetään seuraavasti:
Itäinen alue: Paimion osasto (alustava)

Loimaan alue: Auran osasto (alustava) 

Läntinen alue: Karjalan osasto
Salon alue: Halikon osasto
Turun alue: Maaria-Paattisten osasto
Vakka-Suomi Vehmaan osasto

Illan aikana esillä ovat osastojen tar-
peellisiksi kokemat ja ajankohtaiset asi-
at. Viedään niitä yhdessä eteenpäin. 

Ilmoittaudu aluetärskyille viimeistään 
tiistaina 22.1.2019 osoitteessa:  
www.lyyti.in/aluetarskyt_2019

Ilmoittautumislinkin takaa löytyvät myös 
aluetärskyjen pitopaikat ja osoitteet.

Mukana kummitapaamisissa ovat kunkin 
alueen kummit.

Tervetuloa!

Salon alue:  
Juhani Suomi ja Tuija Hongisto 

Turun alue:  
Lasse Heino ja Minna Rautanen  

Vakka-Suomi: 
Armi-Tuulikki Kraappa ja Sirpa Lehtimäki 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä osastokummeihin!
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OMA PUNAINEN RISTI HELPOTTAA ARKEASI

Oma on valmis osastojen käyttöön

Vapaaehtoisten uusi sähköinen tieto-
järjestelmä Oma Punainen Risti on nyt 
kaikkien käytettävissä. Uusille ja vä-
hän vähemmän uusille vapaaehtoisil-
le Oma on selkeä ja helppo tapa löytää 
mukaan, joten sen käyttöönotto kan-
nattaa!

Omasta rakentuu kokonaisuus, josta löytyy 
kaikki osaston toiminnan kannalta oleelliset 
asiat. Ympäri Suomea järjestettävissä kou-
lutuksissa osaston hallitus ja muut vastuu-
henkilöt saavat varmuutta Oman käyttöön. 
Apua saa tarvittaessa myös digikummilta, 
joka on Oman käyttöön koulutettu vapaa-
ehtoinen, joka pystyy alueellaan tukemaan 
osastoja Oman käyttöönotossa.

Terttu Ojala osallistui Porissa järjestettyyn 
digikummi- ja digimestarikoulutukseen. Hal-
lituksen jäsenenä hän on yksi avainhenki-
löistä Oman käyttöönotossa Porin osastossa. 

– Tässähän on ajatus, että lopulta kaikki on 
samassa paikassa, Ojala tuumaili tyytyväi-
senä koulutuksen jälkeen.

Ystävävälittäjänä ja omaishoitajien tukitoi-
minnan ryhmänvetäjänä Ojala on tarttu-
massa jo innolla Oman uuteen sähköiseen 
ystävävälitysjärjestelmään. Vaikka Oma kul-
kee kätevästi mukana myös älypuhelimessa, 
se ei korvaa ihmisten välistä vuorovaikutus-

ta: Ojalalle on selvää, että ihmistä tarvitaan 
edelleen – niin välittäjinä kuin vapaaehtoisi-
na muissa tehtävissä.

– Ei tämäkään tee itsekseen mitään, Ojala 
toteaa Omasta.

Osastojen Oman käyttöönotto kannattaa 
tehdä seuraavien vaiheiden kautta:
1. Valitkaa osastoonne Oman pääkäyttäjä, 

eli digimestari.
2. Osallistukaa digikummi- ja digimestari-

koulutukseen tai johonkin Oman aloitus-
työpajaan.

3. Miettikää, mikä on kunkin vastuuhenki-
lön tehtävä ja rooli Oman käytössä.

4. Tehkää profiilinne Omaan, ilmoittakaa 
piirille, että aloitatte Oman käyttöönoton 
ja pyytäkää piiristä tarvittavat käyttäjä-
tasot (J1-henkilöille ja digimestarille).

5. Luokaa toimintaryhmät ja merkitkää nii-
hin ryhmänvetäjät.

6. Viekää osastonne tapahtumia, koulutuk-
sia jne. Omaan.

7. Sopikaa ystävävälitysjärjestelmän käyt-
töönotosta.

8. Viestikää osastollenne Omasta ja kan-
nustakaa kaikkia tekemään sinne profiili.

9. Tukekaa ja auttakaa vapaaehtoisianne 
Oman käyttöönotossa.

Lisätiedot: rednet.punainenristi.fi/oma
Oma tuki, Oma.tuki@redcross.fi

M
aija Pokkinen

Porin osaston aktiivi Terttu Ojala on innostuneena mukana ottamassa Omaa osaston käyttöön. – Tässä on paljon 
mahdollisuuksia, kun löytää oikeat polut ja täpät, hän iloitsee. 
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Kuka saa käyttää Punaisen Ristin merkkiä? 
Ja missä tilanteissa? Voiko sodissa ja konflik-
teissa sotia millä tahansa aseilla? Minkälai-
nen on siviilien asema, kun rauha järkkyy? 

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

Seuraava humanitaarisen oikeuden perus-
kurssi järjestetään Turussa piiritoimistolla 
(Yliopistonkatu 24 A, 2 krs.) 24.-25.11.2018. 
Lauantain kurssipäivä alkaa klo 10 ja loppuu 
klo 16.30, sunnuntain kurssipäivä alkaa klo 
10.00 ja loppuu klo 16.00. 

Kurssi on jäsenille maksuton, muille 10 €. 
Kurssilla voi myös liittyä Punaisen Ristin jä-
seneksi. Kurssimaksuun sisältyvät välipalat 
ja kahvit sekä sähköiset kurssimateriaalit. 

lmoittaudu kurssille 18.11.2018 mennessä:  
www.lyyti.in/IHLperuskurssi_syksy2018

Lisätiedot:   
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä  
Pauliina Pensikkala, p. 020 7012419, 
pauliina.pensikkala@redcross.fi 

Humanitaarisen oikeuden peruskurssi Turussa

Oma Punainen Risti -koulutuksia järjeste-
tään Turussa seuraavan  aikataulun mukaan, 
kunakin iltana koulutusaika on klo 17-19.30:
 * maanantai 3.12.2018 
 * tiistai 15.1.2019
 * torstai 14.3.2019
 * torstai 25.4.2019

Koulutuspaikkana on SPR VS piirin Koulu-
tuskakkonen, os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, 
Turku. Poikkeuksena on 3.12.2018 koulutus, 
joka pidetään entisen SPR Kuntoutuksen ti-
loissa, osoite on sama, mutta koulutustila on 
2. krs aulan toisessa päässä.

Mikäli toivot Oma Punainen Risti -koulutus-
ta omalle seutukunnallesi, ota yhteyttä piirin 

Sirpaan (sirpa.lehtimaki@redcross.fi) tai  
Tuijaan (tuija.hongisto@redcross.fi)

Ota mielellään oma kone mukaan koulutuk-
seen, jotta voit aloittaa harjoittelun jo heti 
koulutuksen yhteydessä.

Koulutuksiin toivotaan varsinkin niitä vapaa-
ehtoisia, jotka on nimetty/nimetään osasto-
jen digimestareiksi, mutta myös muut ovat 
tervetulleita kouluttautumaan.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen osoittees-
sa: www.lyyti.in/OmaPunainenRisti_VS 

Tervetuloa!

Oma Punainen Risti -koulutukset Varsinais-Suomessa 
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Potilaaksi Pelastuslaitoksen 
harjoitukseen 
keskiviikkona 28.11.2018 

Tarvitaan potilaita mielenkiitoiseen  
Hazard-hankkeen loppuharjoitukseen, 
jossa Pelastuslaitoksen henkilökunta 
harjoittelee yhdessä yhteistyökumppa-
neidensa kanssa.

Harjoitus järjestetään Turun satamassa 
keskiviikkona 28.11.2018 klo 9-14.  
Potilaspaikkoja on tarjolla 20 kpl.  

Ilmoittautumiset viimeistään 
14.11.2019: www.lyyti.in/potilas_2019

TAPAHTUMIA 

Vapepa-foorumi 
24.11.2018 Helsinki

Vielä ehdit mukaan,  
jos olet oikein nopea!

Vapepa-foorumi järjestetään Helsingissä 
(Hotel Haaga Central Park, Nuijamiestentie 
10, HELSINKI) lauantaina 24.11.2018.  

Ilmoittautuminen 

pe 9.11.2018 mennessä: https://www.lyyti.
in/Vapepa-foorumi-20181126  

Kustannukset

Paketti 1: 28 euroa (lounas+ päiväkahvi) 
Paketti 2: 65 euroa (lounas+ päiväkahvi +  
illallinen) 
Paketti 3: 55 euroa ja 72 €/1hh tai 84 €/2hh 
(paketti 2 alennuksella + majoitus) 

Ohjelma 

10:30-11:15 ilmoittautuminen 
11:00-12:00 lounas 
12:00-12:30 Foorumin avaus,  
Vapepan puheenjohtaja Minna Karhunen 
12:30 Öljyntorjuntahanke- mitä opittiin? 
13:45 Viranomaisten puheenvuorot 
• Sisäministeriö, pelastusosasto Taito Vainio 
• Suomenlahden merivartiosto,  
komentaja Tom Hanen  
     Kahvi 
15:45 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 2018 
-kokemuksia kentältä 
• Nousiaisten vesikriisi,  
Vapepa-johtaja Risto Paukku 
• Länsi-Suomen piirin alueen metsäpalot, 
Vapepa-johtaja Tero Mustonen
• Kuopion bussiturma,  
Vapepa-johtaja Pekka Kenjakka 
• Kaakkois-Suomen sukellustehtävät 
17:00 Vapaaehtoisjohtajan paineensietokyky, 
voinko kehittyä johtajana? 
17:30 Päivän yhteenveto 
20:00 Päivällinen ja huomionosoitusten jaka-
minen

Koulutuspäivä päättyy.

Juha Lindström
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PIIRIN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Keskustoimiston 
talousyksikön  
tukipalvelut osastoille

Tarjoamme 
 
• Kirjanpitopalvelut edulliseen veloitus-
hintaan
• Järjestön yhteiset talouden raportointi- 
ja lomakepohjat sekä työkalut ja ajanta-
sainen ohjeistus
• Help desk –palvelu piirien osastokum-
mien, toiminnantarkastajien ja vapaaeh-
toisten käyttöön
• Alueellisia koulutuksia taloushallinnos-
ta rahastonhoitajille ja osastojen hallin-
nosta vastaaville vapaaehtoistoimijoille 
yhteistyössä piirien osastokummien 
kanssa

Hyödyt 

• Hallintoa tukevien tehtävien sijasta va-
paaehtoisten resurssit kohdentuvat oi-
keaan toimintaan ja perustyöhön
• Taloushallintoa ja toiminnantarkastus-
ta hoidetaan yhtenäisellä sääntöjen ja 
säädösten mukaisella tavalla
• Saamme hallinnon käyttöön kattavasti 
koko järjestön toiminnan tilastojen li-
säksi ajantasaista tietoa talouden volyy-
meista.

Ota yhteyttä!

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

Piirin hallitus on kokouksessaan 27.9.2018 
päättänyt mm.
- merkitä tiedoksi toiminnanohtajan katsauk-
sen, jossa esillä olivat toimitilojen vuokraus-
tilanne, kuntakierros ja paperittomat
- merkitä tiedoksi toimikuntien asiat 
- merkitä tiedoksi turvapaikanhakijoiden 
vastaanoton ja SPR:n Turun vastaanottokes-
kuksen tilanteen 
- merkitä tiedoksi piirin talouskatsauksen  
1-8/2018 ja tulosennusteen, joka osoittaa  
23 800 euron alijäämää 
- tehdä riskiarvioinnin joulukuussa 
- merkitä tiedoksi SPR:n ja sisäministeriön 
yhteistyöpöytäkirjan 
- ottaa käyttöön kokousmateriaalin jakami-
sen piirin hallituksen jäsenille OneDrive-kan-
sion kautta 
- merkitä tiedoksi seutukunnallisen valmiu-
den tilanteen ja sen, että alueelliset valmius-
suunnitelmat laaditaan kaikille seutukunnille 
vuoden 2019 aikana  
- merkitä tiedoksi Ensiavun SM-kilpailujen 
loppuraportin, lisäksi kiitettiin kilpailuista pii-
ritasolla eniten vastuuta kantaneita Kati Leh-
timäkeä ja Minna Rautasta
- hyväksyä piirin hallituksen vuoden 2019 
vuosikellon  
- hyväksyä seuraavat jäsenet piirin kanna-
tusjäseniksi: Aboa Venture Management Oy, 
Holiday Club Caribia ja PC Pinus Oy
- nimetä kolme alueellista toiminnantarkas-
tajaa Varsinais-Suomen alueelle; lisäksi to-
dettiin, että jos osastolla on tarve valita uusi 
toiminnantarkastaja nyt syyskokouksessa ja 
halutaan valita alueellinen toiminnantarkas-
taja, yhteydenotot menevät piirin järjestö-
päällikön kautta
- nimetä SPR Aurajoen osaston toimihenkilö-
kummiksi Minna Rautasen Sara Parhialan ti-
lalle

Piirin hallituksen päätöksiä 
Piirin hallituksen 
kokousten hallitustiedote 

Sähköinen hallitustiedote löytyy pii-
rin nettisivuilta osoitteesta 
rednet.punainenristi.fi/node/3613
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TAPAHTUMAKALENTERI

Tammikuu 
9.1.  Järjestötiedotteen 1/2019 materiaali 
 piiritoimistoon
(12.1. Ohto-kouluttajatapaaminen, 
 Tampere)
15.1. Oma Punainen Risti -koulutus
16.1. Päivystysnäytöt
17.1. Ystäväkurssi
(19.-20.1. Valtakunnalliset kouluttajapäivät, 
 Tampere)
(19.-20.1. Valtakunnallisen terveyspiste-
 koulutuspäivät)
21.1. Tervetuloa mukaan SPR:n moni-
 kulttuurisuustoimintaan -info
21.-28.1. Täyttä elämää eläkkeellä  
 -valmennus
23.1. Päivystysnäytöt
vko 4 Järjestötiedote 1/2019 ilmestyy
25.-26.1. Vapepa valmiusavaus (vapepa- 
 johtajat, ptk-hälyttäjät), maakuntatr.
28.1. Aluetärskyt/kummitapaamiset  
 kaikilla alueilla 
31.1. Ansiomerkkien haku päättyy
 
Helmikuu 
2.2.  Lippu korkealle! (Jäsenestä  
 luottamushenkilöksi)
2.2. Vapepa-öljyntorjunnan kartta-
 harjoitus, Turku
(4.2. Pärjätään yhdessä -hankkeen l
 oppuseminaari)
5.2. Monikulttuurisuusvapaaehtoisten 
 tapaaminen, Naantali
6.2.  Rasisminvastaisen viikon 
 suunnitteluilta, Uusikaupunki
7.2.  Rasisminvastaisen viikon 
 suunnitteluilta, Salo
7.2. Piirin hallitus
(7.-8.2. Ensiapusymposium)
9.2.  Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 1
(9.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus,
 Nynäs)
9.2. 112-päivän tapahtuma Turussa
11.2. 112-päivä
14.2. Ystävänpäivä
20.2. Ystäväkurssi, Uusikaupunki
21.2. Ystäväkurssi, Turku 
25.2. Valmiuskouluttajailta
27.2. Alueellisen valmiussuunnittelun 
 työpaja (pj+va.yh), Turku, itäinen, 
 läntinen

Maaliskuu 
2.3. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku
5.3. Alueellisen valmiussuunnittelun 
 työpaja (pj+va.yh), Vakka-Suomi
7.3. Pj-foorumi, Nousiainen
9.3. Ensihuollon peruskurssi, 
 Salon tai Kaarinan seutu
12.-18.3. Henkisen tuen peruskurssi, Turku
13.3. Alueellisen valmiussuunnittelun   
 työpaja (pj+va.yh), Salo
13.,15. ja 16.3. Ensiapupäivystäjän perus-
 kurssi, osa 3
14.3. Oma Punainen Risti -koulutus
14.3. Alueellisen valmiussuunnittelun 
 työpaja (pj+va.yh), Loimaa
16.3. Ht-ryhmien toimintaharjoitus, Turku
18.3. Järjestötiedotteen 2/2019 materiaali 
 piiritoimistoon
18.-24.3. Rasisminvastainen toimintaviikko
21.3. YK:n rasisminvastainen päivä
21.3. Piirin hallitus
(22.-24.3. SPR:n hälytys- ja päivystys-
 ryhmien seminaari, EHU ja HETU)
25.3. Vapepan maakuntatoimikunta
30.3. Toiminnantarkastajien koulutuspäivä
30.-31.3. Lounaisrannikon Vapepa-
 seminaari, Viking line
 
Huhtikuu 
2.4. Meripelastusharjoitus (rekisteröinti ja
 huolto), Isokari/Uusikaupunki
2.4. Nuorisotoiminnan vapaaehtois-
 koulutus, Turku
vko 14 Järjestötiedote 2/2019 ilmestyy
4.4. EA3-kurssi, osa 1
6.4. Terveyspistevapaaehtoisten 
 koulutuspäivä, Turku
7.4. WHO:n maailman terveyspäivä
8.4.  Ystäväkurssi, Turku
3.,11.,14.4. Vapepa partiojohtajakurssi, Turku
10.4. EA3-kurssi, osa 2
 Henkisen tuen jatkokurssi, Turku
(12.-14.4. Valmiuskouluttajien sisältöosa)
13.4. Piirin vuosikokous, Salo
25.4. Oma Punainen Risti -koulutus
27.4. Keräysjohtajien koulutus
 
Toukokuu 
1.-4.5. EA3-kurssi, osa 3, Laitila
(3.-4.5.  Vapepa maastojohtajakurssi,  
 Kokemäki)

Tapahtumakalenteri 2019
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6.-12.5. Punaisen Ristin viikko
(10.-11.5. Vapepan työ- ja neuvottelu-
 kokous, Nynäs)
17.-18.5. Piirin hallitus
(17.-19.5.Vapepa-johtajakoulutus, Lappi)
22.5. Vapepa-maakuntatyöryhmä
(25.5. Ystävätoiminta 60v, Jyväskylä)
 
Kesäkuu 
(4.-9.6.EA-ryhmänjohtajakurssi, Nynäs)
 Lastenleiri
20.6. Maailman pakolaispäivä
20.6. - 4.8. Caritas-ensivaste päivystää  
 saaristomerellä yt. Meripelastajat
 
Heinäkuu 
 Kesäkumikampanja
 
Elokuu 
12.8. Järjestötiedotteen 3/2019 materiaali 
 piiritoimistoon
vko 35 Järjestötiedote 3/2019 ilmestyy
vko 35-36 Nälkäpäivän –infoillat (neljä iltaa  
 eri alueilla)
 
Syyskuu 
 Öljyntorjunta-harjoitus (Oil Spill)
 (Kouluttajakoulutus: Yhteinen osa)
5.9. Vapepa-maakuntatyöryhmä
13.9. Tapaturmapäivä
14.9. Maailman ensiapupäivä
14.9. Valmiusseminaari (pj:t, va.yh.)
15.9. Ansiomerkkien haku päättyy
19.9. Piirin hallitus
26.-28.9. Nälkäpäivä
30.9. Valmiuskouluttajailta
 
Lokakuu 
5.10. Ensihuollon peruskurssi, Turku
11.10. Ohton nimipäivä
12.10. SPR VS piirin vapaaehtoisten  
 koulutuspäivä/risteily
(12.-13.10. Valmiuskouluttajien täydennys
 koulutus, Nynäs)
16.10. Vapepa-maakuntatoimikunta
(17.10. Vapepan vuosikokous ja jäsen-
 järjestöjen johdon seminaari)
18.-19.10. Ensihuollon jatkokurssi, Turku
25.10. Järjestötiedotteen 4/2019 materiaali  
 piiritoimistoon

26.10. Punaisen Ristin valtakunnallinen  
 valmiusharjoitus
31.10. Ansiomitalien haku päättyy
 
Marraskuu 
(1.-3.11. Vapepa-johtajakoulutus, Nynäs)
(2.-3.11. Kouluttajakoulutus, välineosa)
4.-10.11. Ehkäisevän päihdetyön viikko
vko 45 Järjestötiedote 4/2019 ilmestyy
9.11. Ht-ryhmien toimintaharjoitus, Turku
14.11. Piirin hallitus
20.11. Järjestelykeskusharjoitus, Turku  
 (Migri)
(23.-24.11.Kouluttajakoulutus, sisältöosat)
(23.-24.11. Vapepa-foorumi)
28.11. Vapepa-maakuntatyöryhmä
(30.11. Vapaaehtoisten kiitosgaala)
 
Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä
13.12. Glögit
13.12. Tapaturmapäivä
 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnalli-
nen, järjestelyvastuu keskustoimisto tai 
muu piiri) 

Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät 
koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 

Tapahtumakalenteri 2019

Jussi V
ierim

aa
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INGRID-HARJOITUS

Ingrid-harjoitus oli Länsi-Suomen merivar-
tioston ja Suomen Punaisen Ristin Turun-
maan ja Varsinais-Suomen piirien järjestämä 
yhdistetty meripelastus- ja evakuointikes-
kusharjoitus. Se järjestettiin 5.10.2018.

Ingrid-harjoitus liittyi Rajavartiolaitoksen 
Arktisen rannikkovartiostofoorumin pj-kau-
teen ja SARC-hankkeeseen, jossa Suomen 
Punainen Risti on yksi kumppaneista muka-
na kehittämässä merellistä turvallisuutta, 
suuronnettomuusresursseja ja toimintakykyä 
myös arktisissa olosuhteissa. 

Harjoitusskenaariona oli tulipalo matkusta-
ja-aluksella, jossa oli noin 100 evakuoitavaa 
matkustajaa. 

Mitä harjoiteltiin 

Toiminta onnettomuudessa perustui Mo-
nialaisen merionnettomuuden varautumis-
suunnitelmaan (Momeva) ja harjoituksen 
tavoitteena oli testata evakuointikeskuksen 
perustamista ja toimintaa paikassa, johon si-
tä ei ollut ennalta suunniteltu. Lisäksi merel-
le harjoiteltiin meripelastustoimintaa. 

Tavoitteena oli samalla harjoitella monivi-
ranomaistoimintaa sekä viranomaisten ja 3. 
sektorin välistä yhteistoimintaa, jossa Pu-
naisen Ristin vapaaehtoiset ovat tukemassa 

viranomaisia kaikissa heidän vastuullaan ole-
vissa eri tehtävissä auttamisketjun eri osiois-
sa. 

Tavoitteena oli lisäksi testata Punaisen Ristin 
evakuointikeskuskalustoa mm. kevytperä-
vaunuihin pakattuja ilmakaaritelttoja kalus-
teineen, joilla perustettiin sekä luokittelu- ja 
hoitopaikat vaikeasti loukkaantuneille, sekä 
järjestely- ja huoltopaikka lievästi loukkaan-
tuneille tai fyysisesti loukkaantumattomille. 

Lisäksi testattiin SPR:n suuronnettomuudes-
sa käytettävää tietojenkeruujärjestelmää.

Mukana oli ennen näkemätön määrä  
toimijoita

Harjoitukseen osallistuu yli 220 toimijaa.

Viranomaisia harjoituksessa oli muka-
na merellä Länsi-Suomen merivartiosto ja 
Vartiolentuelaivue, Varsinais-Suomen pe-
lastuslaitokselta Mirg-ryhmä, sekä alukset 
Salon, Kemiönsaaren, Paraisten ja Turun me-
ripelastusyhdistyksistä. 

Evakuointikeskuksen perustamisesta ja toi-
minnasta vastasi Varsinais-Suomen pelastus-
laitos yhdessä Länsi-Suomen merivartioston, 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoi-
don ja päivystyksen liikelaitoksen ja Finn-

Moniviranomaistoimintaa ja  
viranomaisten ja 3. sektorin välistä yhteistoimintaa 
Ingrid evakuointikeskus- ja meripelastusharjoitus Paraisilla

Jussi V
ierim

aa
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INGRID-HARJOITUS

hemsin, Lounais-Suomen poliisilaitoksen, 
Varsinais-Suomen sosiaalipäivystyksen, Pu-
naisen Ristin ja muiden Vapepa-järjestöjen 
kanssa. 

Viranomaistoimijoita evakuointikeskuksen 
toteuttamisessa oli yli 70 ja Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisia Turunmaan, Varsinais-Suo-
men ja Ahvenanmaan piirien osastoista yli 
60, lisäksi harjoitukseen osallistuu 6 SPR:n 
kansainvälisen reservin lääkintä-, ICT- ja lo-
gistiikkadelegaattia sekä 15 työntekijää Län-
si-Suomen meripelastuslohkon alueelta. 

Pelastettavat maalihenkilöt harjoituksessa 
tulivat Punaisesta Rististä ja merikoulu Aboa 
Maresta Turusta.

Varsinais-Suomessa halutaan olla 
valmiina, jos jotain tahtuu!

Harjoitukseen osallistui niin viranomaisia 
kuin vapaaehtoisiakin runsaammin kuin alun 
perin osasimme arvioida - se kertoo organi-
saatioiden vahvasta motivaatiosta harjoitel-
la eri yhdessä. 

Harjoitus toi esille kehittämistarpeita ja asi-
oita, jotka tulee suunnitella toisin, sehän on 
yleisesti harjoittelun tavoite. Ingrid-harjoitus 
loi kuitenkin uskoa viranomaisten keskinäi-
sen, samoin kuin viranomaisten ja vapaa-
ehtoisjärjestöjen yhteistyön kehittämisen 
oikealle suunnalle ja yhdessä tekemisen tär-
keydelle. 

Harjoituksen jälkeen niin meidän avainva-
paaehtoiset, kuin kaikki viranomaistahot niin 
erikseen kuin yhdessä ovat puineet harjoit-
telun esille tuomia kehittämiskohteita. 

Palautekokouksissa on todettu muun muas-
sa, että 3. sektorin käyttö tulee olla huomi-
oitu suunnitelmissa niin, että vapaaehtoisille 
on jo ennalta toimintakorteissa määritelty 
annettavia tehtäviä tai vastuualueita eri vi-
ranomaisten alaisuuteen. 

Punaisen Ristin tulee siis olla valmis teh-
tävään kuin tehtävään, ja tämä onnistuu 
parhaiten olemalla viranomaisten tuke-
na hajautettuna organisaationa, jossa SPR 
kuitenkin pitää huolta omistaan ja vapaaeh-
toisverkoston toimijoista. 

Tähänkin valmistautumista auttaa parhaiten 
yhdessä harjoittelu.

Tommi Virtanen
valmiuspäällikkö

Jussi V
ierim

aa

Juha Lindström
Juha Lindström
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TURVALLISUUS

Turvallisuustoiminta ja sen menestyksekäs 
hoitaminen on vahvan ja monipuolisen yh-
teistyön tulos. 

Turvallisuuteen kuuluvat turvallisuustyö-
tä tekevät viranomaiset, kuten poliisi, 
rajavartiolaitos, tulli, puolustusvoimat, pe-
lastuslaitokset ja ensihoito. Turvallisuusalal-
la toimii myös tuhansia eri kokoisia yrityksiä, 
sekä turvallisuustyötä omissa organisaati-
ossaan tekeviä turvallisuusammattilaisia. 
Lisäksi alalla on paljon monipuolista kansa-
laistoimintaa eri järjestöissä, esimerkiksi Pu-
naisessa Ristissä.

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti jakaa 
yhteistyössä kumppaniensa kanssa vuo-
sittain Finnish Security Awards -turvallisuus-
palkinnot. Ne myönnetään esimerkillisestä 
turvallisuustoiminnasta ja turvallisuusinno-
vaatioista, joita laajalla ja monipuolisella tur-
vallisuusalalla on.

Ensimmäisen kerran palkinnot jaettiin vuon-
na 2015. Palkinto jaetaan 11 kategoriassa, 
joista yksi on ”Turvallisuusalan vapaaehtoi-
nen”. 

Turvallisuusalan vapaaehtoinen -palkin-
to jaetaan vapaaehtoiselle tai vapaaehtois-
ryhmälle, joka on esimerkillisellä tavalla 
kunnostautunut jonkin turvallisuusalan osa-
alueen vapaaehtoistoiminnassa. Tämän 
vuoden finalistit olivat Suomalainen VPK-
toiminta, SPR:n Caritas-ensivastetoimin-
ta ja Kansalaisareena, ja palkinnot jaettiin 
10.10.2018 Helsingissä.

Vapaaehtoiset viranomaisten tukena - turvallisuus syntyy yhteistyöllä 

Suomen pelastustoiminta nojaa  
yhteistyöhön vapaaehtoisten kanssa

Vuoden turvallisuusalan vapaaehtoistoimin-
naksi valittiin Suomen VPK-toiminta. 

Vapaaehtoiset palokunnat eli VPK:t toteut-
tavat pelastustehtäviä usein niin kutsuttuina 
sopimuspalokuntina, jotka osallistuvat noin 
60 prosenttiin kaikista Suomen pelastustoi-
men hälytystehtävistä. 

Sopimuspalokunnat osallistuvat päivittäin 
keskimäärin 200 tehtävään. Näiden vapaa-
ehtoisten ansiosta Suomessa on maan jokai-
seen kolkkaan ulottuva, kansalaisia lähellä 
oleva paloasemaverkosto. 

Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan merkitys 
korostuu myös laajoissa ja pitkäkestoisissa 
onnettomuuksissa, kuten viime kesänä rie-
huneiden metsäpalojen torjunnassa.

Palokuntien nuorisotoiminta on yksi maam-
me vanhimpia nuorisotyön muotoja. 500 
palokunnan yhteydessä toimii nuoriso-osas-
to, joka kasvattaa turvallisuusmyönteistä ja 
-taitoista nuorisoa.  
 
Palokunnissa on myös palokuntanaisia ja pa-
lokuntaveteraaneja, jotka huolehtivat oman 
vaikutusalueensa turvallisuudesta turvalli-
suusviestinnän ja -koulutuksen keinoin. 

On laskettu, että yli 100 000 henkilöä saa 
oppia oman turvallisuusosaamisensa kehittä-
miseksi vuosittain.

Kunniamaininnat  
Punaisen Ristin Caritas-ensivasteelle  
ja Kansalaisareenalle

Caritas-ensivastetoiminta palkittiin kunnia-
maininnalla yhdessä Kansalaisareenan kans-
sa.  
 
Kansalaisareena on vapaaehtoisen työn in-
formaatio- ja kehittämiskeskus, joka edistää 
edellytyksiä ja olosuhteita vapaaehtoisel-
le toiminnalle. Areena tavoittelee lisäksi sitä, 
että lainsäädäntö ja viranomaisten käytän-
nöt tukevat ja mahdollistavat vapaaehtoista 

A
ri Keijonen
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työtä. Kansalaisareena myös edistää yksi-
tyisten henkilöiden, järjestöjen ja julkisen 
sektorin välistä yhteistyötä vapaaehtoisessa 
toiminnassa. 

Turvallisuus syntyy yhteistyöllä

Caritas-ensivastetoiminta on ainutlaatuis-
ta kahden kansalaisjärjestön ja niiden va-
paaehtoisten toinen toisiaan täydentävää 
viranomaisia tukevaa yhteistyötä, joka on 
syntynyt tarpeeseen ja kehittynyt yhteiskun-
nan muutoksissa viranomaisten tarpeiden ja 
toimintatapojen muutosten mukana. 

Toiminta, jota SPR toteuttaa tällä hetkellä 
yhteistyössä Turun meripelastusyhdistyksen 
kanssa heidän Abso-veneellään, on jatkunut 
jo 30 vuoden ajan.  

Caritas-ensivastetoimintaan osallistuu va-
paaehtoisia, joista osa on myös terveyden-
huollon ammattilaisia, kuten ensihoitajia, 
lääkäreitä ja sairaanhoitajia, sekä meripelas-
tajia. Vapaaehtoisia tulee koko Suomen alu-
eelta Lappia myöten. 

Ensivastetoiminnan vaatimukset ovat jatku-
vasti kasvaneet koulutusvaatimusten, ensi-
hoitotekniikan ja viestivälineiden kehityksen 
mukana. Caritas-toiminnan ammattimai-
suutta on lisännyt ensihoidon ammattilaisten 
osallistuminen alusmiehistöön vapaaehtoisi-
na maallikoiden rinnalla.

Caritas-ensivaste on hyvä esimerkki 3. sek-
torin roolista yhteiskunnan turvallisuusken-
tässä alueella, jossa 
viranomaiset ovat ajal-
lisesti kaukana ja avun-
tarve kausiluonteista. 
Caritas-toiminta ko-
rostaa myös sitä, ettei 
kaikkea tarvitse tehdä 
itse, vaan kahden jär-
jestön yhteistoiminta 
tuottaa enemmän hyö-
tyä yhteiskunnalle kuin 
erikseen toteutettuna.

Tommi Virtanen

Caritas-ensivaste kesällä 2018

Purjehduskaudella 2018 Caritas-en-
sivaste hälytettiin 32 eri tehtävään. 
Tehtävistä 26 oli jatkuvan varalla-
olon aikana eli juhannuksesta elo-
kuun alkuun. Tehtävämäärä on koko 
2010-luvun ollut samaa kokoluokkaa 
20-30 tehtävän välillä. 

Alus on viime vuosina toiminut en-
sivastetehtävissä sekä ennen jat-
kuvan varallaolon kautta että sen 
jälkeen elo-lokakuussa päivystäen 
viikonloppuisin. 

Pv Absolla on ollut tällä purjehdus-
kaudella yhteensä noin 100 teh-
tävää. Toimintaan on osallistunut 
yhteensä yli 30 vapaaehtoista koko 
Suomen alueelta. 

Potilas tavoitettiin keskimäärin puo-
lessa tunnissa ja auttaminen koh-
teessa kesti noin 40 minuuttia. 
Keskimäärin yksittäinen tehtävä 
kesti ajoaikoineen kaksi tuntia ja 
oli pisimmillään yli neljän ja puolen 
tunnin pituinen. 

Marika Laukkanen
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Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy 
avajaisilla Helsingin päärautatiease-
malta torstaina 22.11. Ylen aamu-tv 
tekee paikan päältä suoraa lähetystä. 
Tänä vuonna aamu-tv kertoo keräyk-
sestä jo ennen avajaisia ja jatkaa sitä 
päivittäin aina 21.12.2018 asti. Keräys-
tavoite tänä vuonna on 1 960 000 eu-
roa, jolla voidaan jakaa 28 000 lahja-
korttia. Lahjakortin arvo on 70 euroa.

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

Muutoksia korttien jakelussa
Korttien toimituksia helpottamaan tänä vuon- 
na otetaan käyttöön uusi sähköinen tilaus-
lomake, jolla osasto voi tilata kortit itselleen 
tai suoraan kumppanille. Kortit toimitetaan 
SPR:n keskustoimistolta tilauslomakkees-
sa ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 44–45. 
Tätä ennen Punaisen Ristin piirit tarkistavat 
yhdessä MLL:n piirin kanssa, että kortit ja-
kautuvat tasaisesti eikä päällekkäisyyttä tule.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kor-
tit yhteistyökumppaneiden eli kunnan so-
siaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden, 
neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai 
muun yhteistyökumppanin kautta ja tila-
ta kortit suoraan keskustoimistosta kump-

HYVÄ JOULUMIELI 22.11.–21.12.

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy

paneille. Tällöin osastolla ei ole huolta 
henkilötietoja sisältävien lomakkeiden säily-
tyksestä eikä nimilistojen postittamista kir-
jattuna kirjeenä.

Kortit hyvissä ajoin perheille 
Perheille kortit tulee jakaa hyvissä ajoin, jot-
ta kortti ei jää matkan tai muiden joulukii-
reiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on 
voimassa 7.–26.12.2018. 

S
tadin am

m
attiopisto / S

PR

H
anna Linnakko

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi 
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 
• Twitter ja Instagram:  

#hyvajoulumieli @hyvajoulumieli
• RedNet (Hyvä Joulumieli)  

rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli 
• Lisätietoja piiritoimistosta ja  

joulumieli@punainenristi.fi

HUOM.! Korttien jako-ohjeet on päivitetty, 
joten tutustu niihin tarkoin.
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HELPOTA YKSINÄISYYTTÄ JOULUNA JA YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ

Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä 
järjestämään yhteisen Hyvä Joulu- 
mieli -tapahtuman. Tapahtuma tuo nä-
kyvyyttä ja lipaskeräysvaroja. Tapah-
tuman voi järjestää avajaispäivänä 
torstaina 22.11. tai myöhemmin keräys- 
aikana – silloin, kun ihmisiä on liik-
keellä. Myös media kannattaa kutsua 
paikalle.  

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja ma-
teriaalia löytyy RedNetistä (Hyvä Joulumie-
li) ja MLL:n Yhdistysnetistä viimeistään loka-
kuun lopussa.

Viime ystävänpäivänä 1200 uutta ih-
mistä kiinnostui ystävätoiminnasta. 

Kannustamme osastoja järjestämään tapah-
tumia ja ystäväkursseja, jotta uudet ihmiset 
pääsevät heti mukaan.  

Joulu on perinteisesti perhejuhla ja sik-
si monelle yksinäiselle vuoden pahin-
ta aikaa. Punaisen Ristin joulukahvila 
on vahva viesti siitä, että kenenkään ei 
tarvitse olla yksin. 

– Olin viime jouluaattona mukana joulukah-
vilassa Turun Halisissa ja kävijäkunta oli hy-
vin moninaista. Osalla ei ollut ketään kenen 
kanssa viettää joulua. Toiset kaipasivat te-
kemistä pitkiksi joulupyhiksi. Paljon oli myös 
niitä, jotka eivät ylipäätään vietä joulua, sa-
noo sosiaalitoiminnan suunnittelija Varpu 
Salmenrinne.

Myös Tampereella järjestettiin viime vuonna 
vaihtoehtoinen jouluaatto Sampolan kirjas-

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla  
näkyvyyttä paikkakunnilla  

Nähdään ystävänpäivänä!

Tuo joulukahvilalla iloa ja vaihtelua joulupyhiin 

Lisätietoja: 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
hyvajoulumieli 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199 
Viestinnän asiantuntija  
Sanni Myllyaho, p. 020 701 2223
MLL: suunnittelija Hanna Hokka,  
p. 075 2345 581, hanna.hokka@mll.fi

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä ja 
lue lisää kampanjasta!

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 
RedNet rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

tossa. Kirjaston palveluiden lisäksi kävijöillä 
oli mahdollisuus nauttia jouluisista herkuista 
ja seurustella Punaisen Ristin vapaaehtoisten 
kanssa.

Vapaaehtoisena toimiminen on myös yksi 
tapa viettää joulua. Osallistua voi myös lei-
pomalla tai esiintymällä joulukahvilassa. Hy-
vien kokemusten pohjalta tavoitteena on li-
sätä joulukahviloiden määrää. Lisätietoja ja 
vinkkejä järjestämiseen RedNetistä (Ystävä-
toiminta). Aineistopankista saa ilmoitustau-
lu- ja lehti-ilmoituspohjat tiedottamiseen. 

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

Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen 
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalenterit 
ovat kuvittajien Raimo Partasen ja Martta  
Wendelinin aiheita. Kalentereita on lähetetty  
n. 130 000 kotiin. Kalenterin suositushinta  
on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös verkko- 
kaupasta punaisenristinkauppa.fi tai  
myynti@punainenristi.fi.

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

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

PROTEESI SYYRIAN SODAS-
SA  
VAMMAUTUNEILLE 50 €
Tällä lahjalla annat sodassa 
vammautuneelle syyrialaisel- 
le mahdollisuuden nousta  
omille jaloilleen sekä viestin, 
jonka jokainen meistä haluaa 
kuulla: Sinusta välitetään.

Tilaa tuotteet kirjautumalla osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.  
Lisätiedot ja kysymykset: myynti@punainenristi.fi tai p. 020 701 2101.

Lisää joulukortteja ja -lahjoja löydät 7.11. ilmestyvästä Avun Maailma -lehdestä.

Seinäkalenterit 
vuodelle 2019

Kirjeensulkija-
merkit

Ilahduta 
joulukortilla

Samalla osoitat lahjasi saajalle, että vä-
lität ja haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja 
ovat muun muassa: 

Tilaukset ja lisätiedot:
punaisenristinkauppa.fi
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HIV- JA SEKSUAALITERVEYSTYÖ

Hiv- ja seksuaaliterveystyön päämää-
ränä on ollut jo 30 vuoden ajan eh-
käistä hiv-tartuntojen ja seksitautien 
leviämistä, sekä tukea ja edistää väes-
tön seksuaaliterveyttä. 

Työ aloitettiin vuonna 1988 Immuunika-
to-projektilla, jossa Punaisen Ristin tervey-
denhuoltohenkilöstö ja kouluttajat jakoivat 
hiv- ja aidstietoutta ympäri Suomen. Sama-
na vuonna aloitettiin hiv-puhelinneuvonta, 
jossa SPR:n vapaaehtoiset tukivat ja neu-
voivat ihmisiä hiv- ja seksuaaliterveysasiois-
sa. Kymmenien vuosien työhön on mahtunut 
paljon maahanmuuttajien ja turvapaikan-
hakijoiden parissa tehtävästä työstä hiv-
positiivisten naisten tukiryhmätoimintaan, 
äitiysneuvolahenkilökunnan koulutuksiin ja 
vuosittaisiin kesäkumikampanjoihin. Vuon-

Kiinnostaako vapaaehtoistyö hiv- ja 
seksuaaliterveystyön parissa? Löydä 
oma tapasi olla mukana!

Hiv- ja seksuaaliterveystoiminnan keskiös-
sä ovat Pluspistetoiminta, koulu- ja nuoris-
oyhteistyö, festarityö sekä chat-neuvonta. 
Pluspisteissä vapaaehtoiset terveydenhuol-
lon ammattilaiset tekevät anonyymiä hiv-
testausta viidessä eri kaupungissa. Koulu- ja 
nuorisoyhteistyönä Punaisen Ristin koulute-
tut vapaaehtoiset pitävät koululaisille kon-
domiajokortteja ja kumikouluja. Festareilla 
vapaaehtoiset kertovat seksuaaliterveydestä 
festarikansalle jakaen heille myös kesä- 
kumeja. 

Tuoreimmassa SPR:n hiv- ja seksuaaliter-
veystyön muodossa, terveyden edistämi-
sen chatissa, kenen vain on mahdollista 
keskustella nimettömästi päihteisiin ja sek-
suaaliterveyteen liittyvistä aiheista. Chat-
keskusteluja ohjaavat Punaisen Ristin 
koulutetut päihdetyön ja seksuaaliterveys-
työn vapaaehtoiset. Terveyden edistämisen 
chat aloitetaan 1.10.2018, ja sitä järjestetään 
aina parillisina viikkoina maanantaisin klo 
19-20.30 Tukinet-sivustolla. 

Hiv- ja seksuaaliterveystyötä jo 30 vuotta

Hiv- ja seksuaaliterveystyön  
toimintamuodot vapaaehtoisille 

na 1993 SPR aloitti Pluspistetoiminnan, jossa 
tehdään anonyymia, matalan kynnyksen hiv-
testausta nykyään viidessä eri kaupungissa. 
Tänä päivänä muita toimintamuotoja Plus-
pistetyön lisäksi ovat koulu- ja nuorisoyh-
teistyö, festarityö sekä chat-neuvonta.

Hiv- ja seksuaaliterveystoimintaan pääsee 
mukaan käymällä hiv- ja seksuaaliterveys-
työn verkkokurssin ja lähiopetuksena to-
teutettavia moduulikoulutuksia. Tulevista 
koulutuksista ja eri vapaaehtoistyömuodoista 
löytyy lisää tietoa RedNetistä.

Lisätiedot:
RedNet: rednet.punainenristi.fi/hiv 
Terveyden edistämisen suunnittelija  
Marianne Hietaranta, 020 7012172,  
marianne.hietaranta@redcross.fi 

M
arianna Tarvainen
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KIITOS VAPAAEHTOISILLE

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  

19.-20.1. Tampere

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 1.-3.3. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 22.-25.8. Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

12.-14.4. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Nuoriso 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

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

Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuneille! 
Teidän ansiostanne lipaskeräys tuotti arviolta 
1 170 000 euroa. Oli hienoa nähdä, miten kä-
teisen vähetessä moni osasto oli ottanut kä-
teiselle vaihtoehtoisia maksutapoja haltuun. 
Useissa lippaissa oli käytössä mobiilimaksa-
misen mahdollisuudesta kertova mainos ja 
yhä useampi keräsi lahjoituksia nettilippaal-
la.

Käteisen väheneminen näkyy varmasti mo-
nen osaston omassa Nälkäpäivä-tulokses-
sa. Jokainen Punaisen Ristin keräysliivit 
päällensä pukenut kerääjä on kuitenkin elä-
vä mainos Nälkäpäivälle, mikä näkyy myös 
tekstiviesti- ja verkkolahjoituksissa. Lipas-
kerääjien meille tuomaa näkyvyyttä emme 
pystyisi koskaan rahalla ostamaan. Olkaa yl-
peitä itsestänne! 

PS. Nälkäpäivään voi lahjoittaa vielä loka-
kuun loppuun saakka, minkä vuoksi kerä-
yksen lopullinen tulos selviää vasta vuoden 
lopulla.

Satakunnan piirin vapaaehtoiset lähtivät roh-
keasti kokeilemaan uutta toimintamuotoa 
Porin SuomiAreenassa heinäkuussa. Sata-
kunnan piirin ja vapaaehtoisten yhteisessä 
pilotissa kehitettiin katukyselystä uutta väli-
nettä Punaisen Ristin vaikuttamistyölle. 

Vaikuttamistyö koetaan usein lobbaamiseksi, 
mutta tässä kokeilussa se tarkoittaa ihmis-
ten kohtaamista, keskustelua ja mielipiteiden 
kuulemista. Kahden tunnin pikakoulutuk-
sen saaneet vapaaehtoiset ja työntekijät ky-
syivät lähes 300 vastaantulijalta mielipiteitä 
omaan turvallisuuteensa liittyvistä asioista. 
Vastaukset talletettiin saman tien kännykällä 
tai paperilomakkeella. 

Katukyselystä kehitetään mallia avuntarpeen 
ja mielipiteiden kartoittamiseen, olipa ky-
seessä asennekampanja tai laaja sähkökat-
ko. Mallin kehittämistä jatketaan Punaisen 
Ristin viikolla. Mitä vastauksista sitten pal-
jastui? Esimerkiksi, että 85% vastaajista ker-
toi tarkistaneensa tai parantaneensa kotinsa 
turvallisuutta viimeisen vuoden aikana.

Lisätiedot: Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen, 
020 701 2015

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti 
arviolta 1 170 000 euroa

Vapaaehtoisten katukyselystä 
väline vaikuttamistyöhön 
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LYHYESTI TERVEYDESTÄ

Ehkäisevän päihdetyön teema- 
viikko tulee 5.–11.11.2018

Punainen Risti koordinoi jälleen tänä vuon-
na Ehkäisevän päihdetyön teemaviikon to-
teuttamista Ehyt ry:n kanssa. Puheeksiot-
tamiseen kannustaminen jatkuu, mutta nyt 
kohteena ovat nuoret ja teemana nuuska. 
Nuuskan käyttö on lisääntynyt merkittävästi 
ja se on tupakointia haitallisempaa. Osastoja 
kannustetaan toteuttamaan erilaisia tapah-
tumia yksin tai yhteistyössä muiden jär-
jestöjen kanssa. Päihdeinfovisasta tehdään 
nuuskaan painottuva versio osastojen käyt-
töön. Sen toteuttamisesta saa ohjeet piireis-
tä päihdetyön yhdyshenkilöiltä. Osasto saa 
myös pienen korvauksen visan toteuttami-
sesta. Viikon julisteita voi tulostaa viikon si-
vuilta tai noutaa piiritoimistoista.

Lisätietoja: www.ept-verkosto.fi/
kysyminenkannattaa.fi

Valtakunnallinen  
hiv-neuvontapuhelin  
eläköityi toistaiseksi

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen 
hiv-neuvontapuhelimen toiminta on päätty-
nyt toistaiseksi. Suomen Punainen Risti halu-
aa kiittää lämpimästi kaikkia vapaaehtoisia, 
jotka ovat 30 vuoden aikana antaneet osaa-
mistaan ja aikaansa antaakseen tukea ja 
neuvontaa lukuisille ihmisille. Te olette teh-
neet hienoa työtä hiv-tartuntojen leviämi-
sen ehkäisemiseksi neuvoen ja tukien ihmi-
siä! Muut tuen ja neuvonnan muodot ovat 
ajaneet puhelinpäivystyksen ohi. Kysynnän 
laskun vuoksi neuvontapuhelimen päivys-
tysaikoja on vuosien varrella harvennettu ja 
vuosien 2017–2018 aikana neuvontapuheli-
meen on soitettu enää keskimäärin kerran 
päivystysvuoron aikana.

Valmistaudu sote- ja 
maakuntauudistukseen!

Näillä näkymin maakuntavaalit pidetään tou-
kokuussa eurovaalien yhteydessä. Onko 
osastosi valmis sote-uudistukseen? Ei huol-
ta! Sote- ja maakuntauudistukseen valmis-
tautumisessa osastoja tukee materiaalipa-
ketti, johon voi tutustua RedNetissä.

Lisätiedot:
rednet.punainenristi.fi/node/52671 
Terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö 
Maria Viljanen,  
020 701 2165, maria.viljanen@redcross.fi

Terveyden edistämisen 
yhteyshenkilö lähiyhteisöjen 
terveyttä ja toimintakykyä 
lisäämässä

Terveyden edistäminen vahvistaa ihmisten 
terveyttä ja toimintakykyä, jotka puolestaan 
auttavat ihmisiä selviytymään paremmin 
kriisi- ja häiriötilanteissa sekä sen jälkeises-
sä palautumisvaiheessa. Tulevana vuonna 
terveyden edistämisen ohjelmassa keskity-
tään edistämään aivoterveyttä ja vähentä-
mään päihteiden käytöstä aiheutuvia hait-
toja. Kannustamme osastoja nimeämään 
yhteyshenkilöitä, jotka ohjaavat ja motivoi-
vat terveyden edistämisestä kiinnostunei-
ta vapaaehtoisia osallistumaan Terveyspis-
teiden, päihdetyön ja seksuaaliterveystyön 
toimintoihin sekä muihin terveysohjelmiin, 
kuten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien eh-
käisyyn. Yhteyshenkilöille tarjotaan tehtä-
vään koulutusta ja lähetetään ajankohtaista 
tietoa terveyteen liittyen. Lisätietoja tehtä-
västä saa RedNetistä osastotoimistosta tai 
piiristä terveydenhuollon vastuuhenkilöltä.

RedNet:  
rednet.punainenristi.fi/node/25196 

ept-verkosto.fi
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA ALKAA 2019

Ruoka-avusta on muodostunut lukui-
sille vähävaraisille elinehto. Ruoka-
apuun säännöllisesti turvautuvia on 
arvioitu Suomessa olevan yli 100 000.
 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat sään-
nöllisesti vähävaraisille ruoka-apua jo 9 paik-
kakunnalla. Jaettavat elintarvikkeet saadaan 
pääasiassa lahjoituksina paikallisilta yhteis-
työkumppaneilta: kaupoilta, tukuilta, elin-
tarviketeollisuudelta ja alkutuotannosta. 
Valmiita aterioita saadaan lahjoituksina kou-
luilta, keskuskeittiöiltä ja lounasravintoloilta. 
Lisäksi EU:n hallinnoiman ruoka-avun jaka-
miseen osallistuu 32 osastoa. EU ruoka-apu 
koostuu säilykkeistä ja kuivatuotteista.
 
Selvityksemme mukaan ruoka-avun ansios-
ta vähävaraiset kotitaloudet pystyivät ruu-
asta säästyneillä rahoilla ostamaan tärkeitä 
lääkkeitä, tukemaan lapsensa harrastamista 
ja maksamaan laskunsa ajoissa. Ruoka-avun 

Oletko valmiina hankkimaan uusia jä-
seniä? Tammikuussa alkaa valta-
kunnallinen jäsenhankintakampan-
ja, johon haastamme sinut ja osastosi 
mukaan.
 
Tuoreen jäsenkyselyn perusteella jäsenyys 
ja vapaaehtoisuus koetetaan vahvasti liitty-
vän toisiinsa. Ylivoimaisesti tärkein jäseneksi 
liittymisen peruste on vapaaehtoisena toimi-
minen. Toiseksi eniten vaikuttaa ystävä tai 
tuttava, joka pyytää liittymään. Kolmantena 
syynä mainittiin osallistuminen Punaisen Ris-
tin kurssille.

Toimintalinjauksessa päätetty kasvutavoi-
te jäsenille, vapaaehtoisille ja nuorille on 
mahdollista saavuttaa vain, jos kaikki läh-
tevät mukaan. Tilatkaa siis Punaisen Ristin 
kaupasta uudistettuja jäsenflyereita ja va-

tarvitsijoista yli kolmasosalla on toimeentu-
loon vaikuttava pitkäaikaissairaus, viides-
osalla mielenterveysongelmia ja jopa 40 
prosentilla on velkaongelmia. Ruoka-apu on 
välttämätöntä niille, joita julkinen auttamis-
järjestelmä ei ole onnistunut tukemaan.
 
Ruoka-aputoiminnalla päästään tekemään 
arvokasta auttamistyötä kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien hyväksi, mikä on 
tuonut osastoille jopa kymmenittäin uusia 
aktiivisia vapaaehtoisia. Olisiko osastonne 
kiinnostunut jakamaan ruoka-apua? Ota yh-
teyttä!
 
Lisätietoa:
Jari-Pekka Hietsilta  
(jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi) 
sekä rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu 
Sivustolle on koottu ohjeita ja tietoa ruoka-
aputoiminnasta sekä perehdytysmateriaaleja 
vapaaehtoisille.
 

rautukaa jakamaan kampanjaa omissa ja 
osastonne Facebook-profiileissa.

Kasvaakseen 100 jäsenen osaston tulee saa-
da 8–10 uutta jäsentä, 300 jäsenen osaston 
vastaavasti 25–30 jäsentä. Miten tähän pääs-
tään? Jäsenmestareilta kootun kokemuksen 
mukaan vastaus on kiteytetysti tämä: pyytä-
mällä, kertomalla toiminnasta ja pyytämäl-
lä uudestaan.

Nyt on aika kääntää jäsenmäärä nousuun 
omassa osastossasi ja koko Punaisessa Ris-
tissä!

Lisätietoja: 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/1666
Projektipäällikkö Tapani Tulkki,  
0400 933 966

Ruoka-apu on kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien auttamista

Jäsenhankintakampanja avaa vuoden 2019
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Auttaja lähellä sinua, myös kännykässä? 

Punaisessa Ristissä todetaan usein, että ha-
luamme olla läsnä ihmisten arjessa. Näin 
saamme avun perille ja voimme vastata no-
peasti avun tarpeeseen. 

”Mutta kuinka lähellä oikeasti olem-
me ihmistä, joka maksaa ostokset 
kännykkäsovelluksella, sopii harras-
tuksensa pikaviesteillä ja viettää  
vapaa-ajan vaikka kuunnellen mu-
siikkia puhelimesta?” 

Haaste ei ole ihan helppo, koska tulevaisuu-
dessa järjestön digitaalisten palveluiden on 
oltava ihan yhtä hyviä ja helppoja kuin mui-
denkin. 

Punainen Risti on lähtenyt liikkeelle reip-
paasti, ja nyt jo yli tuhat osaston luottamus-
henkilöä ja työntekijää on rekisteröitynyt 
uuteen Oma Punaiseen Ristiin, vapaaehtois-
ten digipalveluun. Heti vuoden 2019 alusta 
uudet vapaaehtoiset voivat poimia Oma Pu-
naisesta Rististä itselleen sopivan vapaaeh-
toistehtävän. Oman avulla voimme yhdessä 
varmistaa, että järjestämme Punaisen Ris-
tin liikkeen periaatteiden mukaisesti kaikille 
halukkaille mahdollisuuden osallistua toimin-
taan.

Digitaalisuudesta ei hyödy vain uusi vapaa-
ehtoinen. Osaston vastuuväelle ja Punaisen 

Ristin työntekijöille Oma on turvallinen paik-
ka säilyttää yhteystietoja ja järjestää toimin-
taryhmät. 

Oma ei ole vain uusi järjestelmä. Olemme 
samalla muuttaneet tapoja tehdä asioita yh-
dessä. Oman suunnitteluun ja testaukseen 
on osallistunut satoja vapaaehtoisia, joiden 
kädenjälki näkyy lopputuloksessa. Yhdessä 
kehitetyt palvelut kehittyvät jatkuvasti pa-
remmiksi. 

Kiitos kaikille Oman kehitykseen 
osallistuneille! 

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sanni Myllyaho, 020 701 2223, sanni.myllyaho@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: SPR Varsinais-Suomen piiri.  Taitto: Sirpa Lehtimäki, 020 701 2406

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja

Jarkko M
ikkonen
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YRITYSYHTEISTYÖ

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

Tapahtumakalenteri 2018

Marraskuu 
6.11. Ehkäisevän päihdetyön viikon  
 tapahtuma yhdessä muiden  
 yhdistysten kanssa; Diginarkkari- 
 luento nuorten mediankäytöstä 
(7.11. Starttivoimaa-hankkeen valtakunnal 
 linen päätösseminaari)
(9.-11.11. Valtakunnallinen "Auttajat   
 ulapalla" - avainvapaaehtoisten  
 koulutusristeily)
15.11. Piirin hallitus
19.11. Ystäväkurssi, Turun osasto
(23.11. Öljyntorjunta -hankkeen  
 loppuseminaari)
(24.11. Vapepa-foorumi)
24.-25.11. Humanitaarisen oikeuden  
 peruskurssi
24.-25.11. Kouluttajakoulutus: sisältöosat  
26.11. Vapepa-maakuntatyöryhmä
27.11. Koulutusilta osastojen jäsen-
 mestareille
 
Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä
1.12. Ensiapupäivystäjien peruskurssi,  
 osa I
11.12. Ystäväkurssi, Naantali
14.12. Glögit
24.12. Huudin joulukahvila

InAction-ensiapuopetus käynnissä Naantalissa Maijamä-
en koulun oppilaille syyskuussa. Koulutukset toteute-
taan Turun Seudun Osuuspankin tuella.
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 4/2018

Palvelupiste: Kristiinankatu 10, 20100 Turku - 
SULJETTUNA 1.9. ALKAEN VUODEN LOPPUUN.
Ohjelmatyö (6.krs) ja taloustoimisto (5.krs): 
Yliopistonkatu 24 A, 20100 Turku

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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 1 / 2019 ilmestyy viikolla 4.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 9.1.2019.

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

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

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

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

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

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

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

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

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon.
Tiedote on luettavissa myös piirin nettisivuilta.
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* Vapaaehtoisten koulutusristeilyllä venyteltiin mielenkiintoisten puheenvuorojen välissä noin 170 hengen voimin
* ”Turvallisuusalan vapaaehtoinen 2018” -valinnassa Caritas-ensivastetoiminta sai kunniamaininnan 

Leina Lavonen


