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Meillä piiritoimistossa oli maanantaina 
21.10. SPR:n sisäisen tarkastajan vierailu. 
Samalle viikolle osui myös PWC:n vuo-
tuinen parin päivän mittainen välitilintar-
kastus, jossa käymme läpi kuluvaa vuotta 
sekä piiritoimistossa että vastaanottokes-
kuksissa. Tässä PWC:n tarkastuksessa ei 
ole ollut jännitettävää, sillä talousosastom-
me hoitaa piirin taloutta ammattimaisesti 
ja jämptisti. Myös sähköiset järjestelmäm-
me ovat kunnossa ja toimivat hyvin. 
 
Talous- ja henkilöstöasioidemme hyvä tila 
on seurausta talous- ja henkilöstöpäällikkö 
Sirpa Rintasaaren ennakkoluulottomasta 
ja kehittävästä työotteesta, jota kirjanpi-
täjämme Riikka Salomaan osaaminen on 
sopivasti täydentänyt. Sirpa jää vuoden 
vaihteessa ansaitulle eläkkeelle. Haluamme 
vaalia Sirpan hyvää perintöä piirin talous-
tiimissä Riikan, Karoliina Kallioisen ja Anne 
Honkainmaan kanssa. 
 
Ja sitten siitä toisesta tarkastuksesta. Pu-
naisen Ristin sisäinen tarkastaja Riika Viik 
oli minulle uusi tuttavuus ja luonnollisesti 
hieman jännitin, että mitähän sellaista 
täältä löytyy, joka olisi pitänyt hoitaa 
toisin. 
 

Tarkastuksista saa oppia ja kehitysideoita

PÄÄKIRJOITUS 1.11.2019

Esittelimme prosesseja ja toimintaamme. 
Keskustelu oli avointa, kriittistä ja rakenta-
vaa. Erityisesti meitä ilahdutti Riika Viikin 
antama tunnustus piirin hallituksen teke-
mälle riskien arvioinnille, joka on hänen 
arvion mukaan parempi kuin muissa hänen 
näkemissään SPR:n yksiköissä. 
 
Olemme tosiaan muutaman vuoden välein 
arvioineet piirin ja Punaisen Ristin ohjelma-
toiminnan kannalta keskeiset riskit. 
 
Viimeksi teimme perusteellisen tarkastelun 
alkuvuodesta. Tunnistimme viisi riskialuet-
ta, joista kahta pidimme todennäköisinä ja 
joilla olisi merkittävä vaikutus toimintaam-
me:
- Vapaaehtoiset vähenevät ja uusien 
vapaaehtoisten/jäsenten saanti, pysyvyys 
ja motivointi vaikeutuu
- Mainekohu some aikakaudella 
 
Luonnollisesti piirin hallituksen jäsenten 
kanssa selvitimme keskeiset syyt, tarkas-
telimme hallintakeinoja, sovimme vastuista 
ja toimenpiteistä sekä määrittelimme aika-
taulut. MUTTA emme olleet riittävän hyvin 
sopineet, miten toimenpiteitä seuraamme. 
Tähän saimme Riikalta hyviä neuvoja. 

Pauli Heikkinen

Piiritoimiston taloustiimiin kuuluvat 
toiminnanjohtajan lisäksi Anne Hon-
kainmaa, Sirpa Rintasaari, Karoliina 
Kallioinen ja Riikka Salomaa.
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Tervetuloa kotoutumisen 
tukena -koulutukseen 
20.11.2019 Turussa  
 
- Haluatko tietää enemmän pakolaisuudesta 
ja maahanmuutosta?  
- Oletko miettinyt miten maahanmuuttaja 
kotoutuu yhteiskuntaan ja miten voimme 
häntä auttaa?  
- Miten rasismin vastaiseen toimintaan voisi 
löytää työkaluja?

Kotoutumisen tukena -koulutus avaa 
monikulttuurisuustoiminnasta kiinnos-
tuneelle vapaaehtoiselle nämä aiheet 
tiiviissä ja mielenkiintoisessa paketissa. 
Illan aikana käymme läpi erilaisia aiheita 
liittyen pakolaisuuteen, maahanmuuttoon, 
kotoutumiseen, rasismiin ja vapaaehtoistoi-
mintaan maahanmuuttajien parissa. Jos olet 
kiinnostunut ystävätoiminnasta, koulutus 
on sinulle tarpeellinen, mutta myös muut 
vapaaehtoiset saavat koulutuksesta paljon.

Lisätietoja koulutuksesta:  
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Kaisa 
Rajalaakso, kaisa.rajalaakso@redcross.fi,  
p. 0400 541 033

Ilmoittaudu koulutukseen: 
www.lyyti.in/kotoutumisentukena_11_2019

Tervetuloa!

Monikulttuurinen  
itsenäisyysjuhla  
8.12.2019 Turku 

Monikulttuurinen itsenäisyysjuhla 
järjestetään tänä vuonna Sigyn-
salissa. Juhla alkaa klo 13.30 ja 
luvassa on hienoja esityksiä ja 
esitysten jälkeen kahvitarjoilu. 
Tapahtuma on kaikille maksuton. 
 
Haluatko sinä tulla vapaaehtoiseksi 
vaatesäilytykseen tai järjestyksen-
valvojaksi? Ilmoittaudu 4.12. 
mennessä LYYTI-linkin kautta:
www.lyyti.in/Monikulttuurinen_it-
senaisyysjuhla_2726

Oletko sinä uusi  
Arjen apu-vapaaehtoinen?
 
Arjen apu -toiminta auttaa kuntaan 
muuttanutta turvapaikanhakijaa 
saamaan alkuvaiheen tietoa käy-
tännön asioista. Miten kerrostalossa 
toimitaan? Mistä löytyy lähin kirjasto? 
Onko alueella lasten harrastustoimin-
taa?  
 
Arjen apu -vapaaehtoisena sitoudut 
lyhyeksi aikaa opastamaan kysy-
myksissä ja autat maahanmuuttajaa 
kotoutumaan uuteen ympäristöön. Ar-
jen apu -vapaaehtoiset toimivat aina 
pareittain. Mielenkiintoinen ja mukava 
vapaaehtoistoimintamuoto monikult-
tuurisuusasioista kiinnostuneille! 
 
Kysy lisätietoja:  
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä  
Kaisa Rajalaakso   
kaisa.rajalaakso@redcross.fi /  
0400 541 033

Petteri K
ivim

äki
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Lippu korkealle!
- Jäsenestä luottamushenkilöksi
Lauantaina 1.2.2020

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 piiritoimisto (os. Yliopistonka-
tu 24 A, 6. 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 kou-
lutus on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu 
viimeistään 29.1.2020  osoitteessa 
www.lyyti.in/luottamushenkilot2020

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

Kuka osastossasi toivottaa uudet vapaa-
ehtoiset tervetulleeksi mukaan? 

Onko ”Oma Punainen Risti” jo hallussa sinun 
osastossasi?  
 
Tutustu Oman tapahtumiin täällä:  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/# 

On tärkeää ja erittäin toivottavaa, että Omaan 
kirjautuneet uudet vapaaehtoiset toivotetaan 
mahdollisimman nopeasti tervetulleiksi mukaan 
toimintaan ottamalla heihin yhteyttä ja kerto-
malla heille osaston toiminnasta. 

Tervetuloa kouluttautumaan Oman saloihin ke-
vään yhteisissä koulutuksissa, jotka pidetään 
Turussa piiritoimistolla seuraavasti:  
- tiistai 28.1.2020 klo 17-19.30
- keskiviikko 11.3.2020 klo 17-19.30
- maanantai 11.5.2020 klo 17-19.30 

Ilmoittaudu mukaan:  www.lyyti.in/ 
OmaPunainenRisti_VSkevat2020

Tulemme mielelään kouluttamaan myös 
osastohin. Otathan yhteyttä piiriin, jos ha-
luat koulutuksen omaan osastoosi tai alu-
eelisena koulutuksena: sirpa.lehtimaki@
punainenristi.fi tai tuija.hongisto@punainen-
risti.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Oma Punainen Risti haltuun

Viestinnän kouluttajakoulutus 
tammikuussa - tule mukaan 
kehittämään osastoviestintää 
  
Punaisen Ristin viestinnän kouluttajakou-
lutus järjestetään ensimmäisen kerran 
18.-19.1.2020. Sisältöosassa käydään läpi 
koulutusmodulit osastoviestinnän perusteet 
ja some-viestintä.  
 
Kouluttajakoulutukseen osallistuvalta toivo-
taan viestintäkokemusta ja Punaisen Ristin 
kouluttajapätevyyttä.  
 
Olisiko tämä juuri sinulle sopiva juttu?  
 
Kysy lisää ja innostu mukaan!  
anna.tenho@redcross.fi / 0400 673047
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

H
arri M

äenpää

Ikääntyneet ja päihteet  
-kurssi lauantaina 
25.1.2020

Tervetuloa ilmoittautumaan Ikään-
tyneet ja päihteet -kurssille, joka 
järjestetään lauantaina 25.1.2020 klo 
9.00 -15.00. 
 
Kurssipaikka on SPR V-S piirin kou-
lutustila, Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, 
Turku 
 
Kurssin kouluttajina toimivat Terhi-
Maria Ekman, Tanja Järvinen ja Emmi 
Yrjänheikki 
 
Kurssi on maksuton, kurssilla tarjo-
taan kahvit ja pientä suolaista. 
 
Ilmoittautumiset 15.1.2020 mennessä: 
www.lyyti.in/ikapaihde_1_2020 
 
Kurssi sisältää seuraavia aiheita. 
- Punaisen Ristin periaatteet päihde-
työn näkökulmasta 
- Punaisen Ristin päihdetyön ohjelma. 
Miksi päihdetyötä? 
- Päihdeinfo: mittarit, lääkkeet ja 
päihteet 
- Ikääntyneiden päihteidenkäytön 
taustat, käytön tunnistaminen 
- Riippuvuuden moninaisuus 
- Muutokset ikääntyneen elämässä 
- Puheeksi ottaminen, kohtaaminen. 
Mistä apua? Mihin ohjata? 
 
Lisätietoja kurssista antavat 
Terhi-Maria Ekman,  
terhi-maria.ekman@sprturku.fi 
Emmi Yrjänheikki,  
emmi.yrjanheikki@sprturku.fi

Mielenterveys on osa kokonaisterveyttäm-
me, josta kannattaa pitää huolta. Hyvä 
mielenterveys lisää hyvinvointiamme ja aut-
taa meitä selviytymään elämän mukanaan 
tuomista haasteista. 
  

Tervetuloa osallistumaan   
Haavoittuva mieli – tunnista ja tue 
Mielenterveyden ensiapu®2 -koulutukseen   
 
Keskiviikkona 5.2. klo 17.00-20.30,  
perjantaina 7.2. klo 17.00-20.30 ja  
lauantaina 8.2. klo 9.00-16.00 
 
Koulutuspaikka: SPR Turun osaston koulu-
tustila 2. krs, Kauppiaskatu 12, Turku 
 
Hinta: 30 €, sisältää opetuksen, kirjan ja 
kahvitarjoilut molempina päivinä. 
 
Ilmoittautuminen: 18.1.2020 mennessä 
lyytin kautta www.lyyti.in/MT_EA2_2020 
 
Koulutuksen sisältö:  
- Masennus  
- Ahdistuneisuus  
- Psykoosisairaudet  
- Päihdehäiriöt  
- Mielenterveyden kriisit  
 
Lisätiedot: Kurssin pituus 14 tuntia. Osallis-
tuminen kaikkiin päiviin välttämätöntä. 
 
Ohjaajana Tuula Muurinen p. 040 737 3745, 
tuula.muurinen@sprturku.fi. 
 
Ruokailu omakustanteisesti. 
 
Tervetuloa oppimaan mielenterveydestä ja 
ensiavusta. 
www.mielenterveysseura.fi/mtea 
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Kummitapaamiset
eli aluetärskyt 
torstaina 16.1.2020 

Kummitapaamiset ovat osastojen yhteisiä alu-
eellisia tilaisuuksia, joissa käydään läpi osas-
tojen ja koko järjestön ajankohtaisia asioita, 
kehitetään alueellista yhteistyötä ja vaihde-
taan aktiivisesti kokemuksia. Yhdessä.

Kummitapaamiset pidetään kaikilla 
alueilla torstaina 16.1.2020 klo 18. 

Aluetärskyt pidetään seuraavasti:

Itäinen alue: Marttilan osasto 
Kunnantalon alakerta, Härkätie 773, Marttila 

Loimaan alue: Yläneen osasto,  
Yläneen Osuuspankki, os. Haverintie 4, Yläne 
 
Läntinen alue: Maskun osasto,
Maskun seurakuntatalo, alakerran kahvitupa, 
os. Maskuntie 71, Masku (parkkipaikka srkta-
lon takana, sisäänkäyti sivusta)

Salon alue: Salon osasto 
Aputupa, os. Paasionkatu 6, Salo 

Turun alue: Aurajoen osasto 
SPR VS piirin piiritoimisto,  
os. Yliopistonkatu 24 A, 6. krs, Turku

Vakka-Suomi: Taivassalon osasto
(Paikka vielä auki)

Illan aikana esillä ovat osastojen tarpeellisiksi 
kokemat ja ajankohtaiset asiat. Viedään niitä 
yhdessä eteenpäin. 

Ilmoittaudu aluetärskyille viimeistään tiistaina 
14.1.2020 osoitteessa:  
www.lyyti.in/aluetarskyt_2020

Ilmoittautumislinkin takaa löytyvät myös alue-
tärskyjen pitopaikat ja osoitteet.

Mukana kummitapaamisissa ovat kunkin  
alueen kummit.
 
Tervetuloa, nähdään kummitapaamisissa!

KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Osastoalueet ja  
alueiden kummit 

Itäinen alue 
Kummit: Petri Raita ja Tommi 
Virtanen  
Osastot: Kaarina-Piikkiö, Koski 
Tl, Lieto, Marttila, Paimio, Sauvo-
Karuna, Tarvasjoki 
 
Loimaan alue  
Kummit: Anita Repo ja Elina 
Jalonen  
Osastot: Alastaro, Aura, Kari-
nainen, Loimaa, Oripää, Pöytyä, 
Vampula, Yläne 
 
Läntinen alue 
Kummit: Stiina Ratsula ja Jaana 
Paasonen 
Osastot: Karjala, Lemu, Masku, 
Merimasku, Mietoinen, Mynämäki, 
Naantali, Nousiainen, Raisio, 
Rymättylä, Vahto-Rusko 
 
Salon alue 
Kummit: Annukka Kinnari ja Tuija 
Hongisto  
Osastot: Halikko, Kiikala, Pertteli-
Kuusjoki, Perniö, Salo, Somernie-
mi, Somero 
 
Turun alue 
Kummit: Ilse Reinholdt ja Minna 
Rautanen  
Osastot: Aurajoki, Hirvensalo, 
Kakskerta, Maaria-Paattinen, 
Ruiskatu 8, Ruissalo, Turku 
 
Vakka-Suomi 
Kummit: Armi-Tuulikki Kraappa ja 
Sirpa Lehtimäki 
Osastot: Kalanti, Kodisjoki, Kusta-
vi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, 
Uusikaupunki, Vehmaa

Otattehan rohkeasti  
yhteyttä osastokummeihin!
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NÄLKÄPÄIVÄ

Upea Nälkäpäivä 
- KIITOS kaikille!
 
Nälkäpäivänä 26.–28.9.2019 SPR Varsinais-
Suomen piirin alueella lipaskeräyksessä ke-
rättiin noin 100 000 euroa Suomen Punaisen 
Ristin katastrofirahastoon. 

Lämmin kiitos siitä teille jokaiselle upe-
alle vapaaehtoiselle, jotka olitte mukana 
organisoimassa, keräämässä, myymässä, kul-
jettamassa, tsemppaamassa! Samoin lämmin 
kiitos myös kaikille lahjoittajille!  

Teidän kaikkien toiminnan tuloksena apu läh-
tee jälleen liikkeelle: tämä summa mahdollis-
taa esimerkiksi puhtaan veden saamisen lähes 
7000 lapselle vuoden ajaksi.  
 
Nälkäpäivän lahjoitusvaroilla autetaan myös 
kotimaassa äkillisten onnettomuuksien uhre-
ja. Varsinais-Suomen alueella oli vuoden 2018 
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aikana yhteensä 15 eri avustustilannetta, jos-
sa koulutetut vapaaehtoiset auttoivat tulipalon 
uhreja. Kuopiossa SPR:n henkisen tuen kou-
lutetut vapaaehtoiset auttoivat tänä syksynä 
väkivallanteon järkyttämiä ihmisiä. Apua tarvi-
taan ja sitä annetaan myös kotimaassa. 
 
”Ei ole käteistä” 
 
Lipaskeräysten ongelmana on usein se, että 
käteistä on nykyisin yhä harvemmalla mukana. 
Varsinais-Suomen osastot onnistuivat Nälkä-
päivänä selättämään tämän ongelman, sillä ke-
räyksen loppusumma oli hieman parempi kuin 
vuotta aiemmin. Todella hienoa! 
 
Tänä vuonna Nälkäpäivän teemana oli puhdas 
vesi. Monet osastot rakensivat keräyksen yh-
teydessä installaation 33 vesiämpäristä, jotka 
Tokmanni oli lahjoittanut. Installaatiolla kiin-
nitettiin huomio siihen, että joka tunti 33 lasta 
kuolee puhtaan veden puutteen vuoksi.  
 
Tämän installaation myötä moni osasto sai li-
sää näkyvyyttä, ja samalla välitettiin tärkeää 
tietoa sekä puhtaan veden merkityksestä että 
Punaisen Ristin avustustyöstä. 
 
Kiitos kaikille tämän vuoden keräyk-
sestä, ensi vuonna Nälkäpäivä  
täyttää jo 40 vuotta!

NÄLKÄPÄIVÄ

Nälkäpäiväkuvat ylhäältä alkaen: 
- Loimaan alueen osastojen keräysväki valmistautuu 
Nälkäpäiväkeräykseen
- Turun osaston keräyskeskus toiminnassa
- Ämpäri-installaatio kävelykadulla Turussa 
- Paimion osastossa harjoitellaan MobilePayta 
- Uudenkaupungin osastossa oli monenlaisia kerääjiä  
- Mietoisten osastossa herkuteltiin hernekeitolla 
- Angelniemellä kerättiin jälleen lossirannassa * Summissa mukana iZettle ja MobilePay sekä lakun 

myynti, jotka tilitetty suoraan katastrofirahastoon.
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PISARA

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus järjestetään joka kolmas 
vuosi. Tänä vuonna teemana oli vesikriisi, 
sillä puhdas vesi on kaikille välttämätöntä. 
Varsinais-Suomessa harjoitukseen osallistui 
kolmannes piirin osastoista. 
 
Valmiussuunnittelua ja varautumista tukevia 
tilaisuuksia järjestettiin osastoissa jo loka-
kuun aikana. ”Osa osastoista harjoittelee 
vasta marraskuussa, koska se on ollut sopi-
vampi ajankohta kumppaneille”, kertoo SPR 
Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö 
Tommi Virtanen.  
 
Keskeistä valmiusharjoituksessa on 
yhteistyö ja monet osastoista suunnitte-
livatkin harjoitukset ja luennot yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Paimiossa 
Paimion Vesihuolto Oy kertoi varautumisesta 
vesihuollon häiriötilanteisiin. Kotivarasta 
ja 72 tuntia omatoimisesta varautumisesta 
luennoi SPR Sauvo-Karunan osaston koulut-
taja. 
 
Varsinaisena Pisara 2019 -valmiusharjoitus-
päivänä 26.10.2019 pisaroi vettä konkreet-
tisesti lähes koko Varsinais-Suomessa. SPR 
Turun osasto koulutti ja harjoitteli Turun Yli-
oppilaskylässä. Vapaaehtoiset tekivät ovelta 
ovelle tiedonkeruuta Ylioppilaskylän itäisellä 
puolella. Asukkailta kysyttiin kuviteltuun 
vesikriisiin liittyviä kysymyksiä. KoBoCollect-
applikaatioon syötetyt tiedot näkyivät reaa-
liaikaisesti harjoituksen johtokeskuksessa. 

Harjoitus toteutettiin yhteistyössä Turun 
Ylioppilaskyläsäätiön, Turun Vesihuolto Oy:n 
sekä Turun Vapepan kanssa. 
 
Kaarinassa kaupungin johtoryhmä antoi SPR 
Kaarinan-Piikkiön osastolle toimeksiannon, 
joka liittyi tiedottamiseen. Tehtävän toteut-
tamiseksi osasto kontaktoi harjoituksessa 
puhelimitse yli 100 aktiivista vapaaehtoista. 
Resurssikartoituksessa tiedusteltiin mahdol-
lisuutta osallistua auttamiseen ja sitä, kuin-
ka nopeasti osallistuminen vapaaehtoiselle 
olisi mahdollista.  
 
Tiedottaminen oli aiheena myös SPR 
Mietoisten ja Mynämäen osastoissa, jossa 
osana harjoitusta suunniteltiin sitä, miten 
vapaaehtoiset voivat mahdollisessa vesikrii-
sitilanteessa olla Mynämäen kunnan tukena 
tiedottamisessa.  
 
Raision osaston vapaaehtoiset jalkautuivat 
harjoituspäivänä Tokmannin aulaan jakaen 
tietoa vesikriisiin varautumisesta. Monissa 
muissakin osastoissa jaettiin Nälkäpäivän 
ämpäri-installaatioissa käytettyjä kannellisia 
ämpäreitä ja kerrottiin vinkkejä omatoimi-
seen varautumiseen vesikriisin sattuessa. 
Pisara 2019 -valmiusharjoitus Varsinais-
Suomessa toi esiin vapaaehtoisten roolia 
kuntien tukena. ”Näen, että yhteistyö kun-
tien kanssa mahdollisissa häiriötilanteissa 
lisääntyy tulevaisuudessa”, pohtii valmius-
päällikkö Tommi Virtanen. 

Varsinais-Suomessa pisaroi 26.10.  
Pisara 2019 -valmiusharjoituksen teemana oli vesikriisi 

H
anna O

llikainen
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Valmiina auttamaan
Suomen Punaisen Ristin perustehtävä 
on auttaa, kun ihminen on avun  
tarpeessa. Meillä on erityinen tehtävä 
avustaa viranomaisia kriiseissä ja  
onnettomuustilanteissa. Jotta apuumme 
voi luottaa kaikkialla Suomessa,  
meidän on testattava valmiuttamme 
säännöllisesti. Kerran yleiskokous
kaudessa järjestämme valmius-
harjoituksen, joka tarjoaa meille tes-
taamisen lisäksi mahdollisuuden myös 
oppia ja parantaa valmiuttamme.

Tuorein testi järjestettiin aivan hetki sitten, 
lauantaina 26.10. Pisara 2019 oli valtakun-
nallinen valmiusharjoitus, jonka aiheena 
oli toiminta vesikriisissä. Puhdas vesi on 
meille kaikille elintärkeää, myös täällä 
Suomessa. Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
ja työntekijät harjoittelivat yhdessä muun 
muassa kotitalouksien avun tarpeen kar-
toittamista, vedenjakelun ja evakuointien 
järjestämistä sekä häiriötilanteessa johta-
mista. Valtaosa osastoistamme osallistui 
yhteiseen ponnistukseen ja moni toteutti 
harjoituksen yhteistyössä paikallisten 
viranomaisten kanssa.

Kuukautta ennen Pisaraa oli ilo nähdä, 
miten runsaslukuisena punaisten liivien 
joukkona vapaaehtoiset näkyivät niin 

katukuvassa kuin kauppakeskuksissa. 
Nälkäpäivä-keräyksen aikana osoitimme, 
miten olemme läsnä ja valmiina auttamaan 
kaikkialla Suomessa. Vaikka kriiseistä tule-
vat herkästi mieleen katastrofit maailmalla, 
tapahtuu esimerkiksi vesikriisejä ja tulipa-
loja jatkuvasti myös täällä Suomessa. 

Aktiivinen näkyminen ja keräyslippaiden 
täyttäminen Nälkäpäivänä ovat erittäin 
merkityksellistä varautumista tuleviin 
kriiseihin. Katastrofirahasto luo valmiuksia 
auttaa nopeasti silloin, kun avun tarve 
tulee. Mutta lisäksi Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten näkyminen ihmisten keskuudessa 
luo turvallisuuden tunnetta ja luottamusta 
siihen, että auttava ihminen on aina hädän 
tullen lähellä. 

Lämmin kiitos mukanaolostasi niin  
Nälkäpäivässä kuin Pisarassakin!

Marja Lehtimäki
Järjestöjohtaja
Suomen Punainen Risti

 
”Hyvät kokemukset kasvattanevat valmius-
harjoitusyhteistyötä myös niissä kunnissa, 
jotka nyt eivät olleet mukana, kun he 
kuulevat kuntakollegoiltaan hyvästä har-
joitusyhteistyöstä Punaisen Ristin kanssa”, 
summaa Virtanen. 
 
Anna Tenho 
 
 
Pisara-harjoituksen kuvat: 
- Perniön osasto päivitti valmiussuunnitelmansa 
- Mynämäen ja Mietoisten harjoitus käynnissä 
- Kaarinan-Piikkiön osaston harjoitus päättyi 
raporttiin kaupunginjohtajalle 

VALMIINA AUTTAMAAN
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Punainen Risti aallonharjalla  
 
Vapaaehtoisten yhteisellä risteilyllä 12.10. oli 180 osallistujaa. Koulutuspäivän aiheita olivat 
mm. SPR:n järjestöjohtaja Marja Lehtimäen esitys Punaisesta Rististä uuden toimijan silmin, 
Mikko Sipilän esitys vapaaehtoisten johtamisesta sekä Aivoliiton yhteisömanageri Sanna 
Reunan esitys aiheesta ”Korvaamaton kovalevy”. 
 
Luentojen ohessa myös liikuttiin laviksen tahdissa Sirpa Rönkkösen ja Elina Jalosen johdolla. 
Antoisan päivän pisteenä iin päälle oli hyvä ruoka sekä erinomainen seura.  
 
KIITOS kaikille mukana olleille!

Vakka-Suomeen yhteinen ensiapuryhmä  
 
Vakka-Suomen alueella aloitetettiin osastojen yhteinen ensiapuryhmä. Ensimmäinen kokoon-
tuminen oli 2.10.2019. Mukana oli osallistujia neljästä eri osastosta. Syksyn aikana ryhmä 
kokoontuu neljä kertaa siten, että iltojen aikan suoritetaan EA1-kurssi. Opettajana ensimmäi-
sessä illassa oli Elina Männistö Uudenkaupungin osastosta. 
 
Neljän illan jälkeen osallistujat sopivat jatkosta ja siitä, muodostuuko alueelle yhteinen, 
toimiva ryhmä, ja kuinka ryhmä jatkaa harjoittelua ensi vuonna. Upeaa, että Vakka-Suomeen 
saadaan lisää ensiaputoimintaa osastojen yhteistyöllä! 
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Kehitetään osaston viestintää 
 
Loimaan osastossa kouluttauduttiin vies-
tintä-asioissa ja hiottiin some-strategiaa. 
Loppuvuonna suunnitellaan vielä yhdessä 
viestinnän vuosikello 2020.  
 
Kiinnostaisiko sinun osastoasi pohtia 
viestintäasioita yhdessä?  
 
Ole yhteydessä Anna Tenhoon, 
anna.tenho@redcross.fi / 0400 673 047

Piirin hallituksen päätöksiä 
 
Piirin hallitus on kokouksessaan 
21.9.2019 päättänyt mm., 
- merkitä toiminnanjohtajan katsauksen 
tiedoksi, katsauksessa esillä olivat mm. 
taloushallinnon järjestelmät, paperittomien 
hätämajoitus 
- merkitä tiedoksi toimikuntien asiat 
- merkitä tiedoksi turvapaikanhakijoiden 
vastaanoton ja SPR:n Turun vastaanottokes-
kuksen tilanteen  
- merkitä tiedoksi piirin talouskatsauksen 
alkuvuoden osalta  
- valtuuttaa toiminnanjohtajan myymään 
Kiinteistö Oy Salon Länsiranta, 9a-osakkeen 
ja allekirjoittamaan kauppakirjan, sekä 
myymään kiinteistö Oy:ssä olevia piirin 
omistuksessa olevia autopaikkoja    

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

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

- merkitä tiedoksi sen, että järjestön hal-
lituksen vastausta Konttituottojen jaosta ei 
ole ole saatu  
- vakinaistaa talous- ja henkilöstösuun-
nittelija Karoliina Kallioisen määräaikaisen 
toimen 21.9.2019 alkaen   
- ehdottaa piirin kotimaan valmiustoimi-
kunnan puheenjohtaja Kati Lehtimäkeä 
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun maakunta-
toimikunnan puheenjohtajaksi 
- hyväksyä muutokset piirin pankkitilien ja 
tallelokeron käyttöoikeuksissa 
- hyväksyä piirin kannatusjäseneksi Kiin-
teistöpalvelu Tuustili Oy:n 
- hyväksyä piirin hallituksen vuosikellon 
vuodelle 2020
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’’On meillä kangasta leveätä ja kaitaa. On 
ruutua, pilkkua sekä raitaa. Niistä housua, 
mekkoa että paitaa, tekee se, joka parhai-
ten taitaa”. 
 
Näin riimitteli Leena Gustafsson Suomen 
Punaisen Ristin Mynämäen osaston Apuom-
mel-kerhon 10-vuotisjuhlanäyttelyyn, joka 
oli toukokuun alkupuolella esillä Palvelutalo 
Tainiolan kabinetissa. 
 
Parinkymmenen tekijän joukko oli saanut 
vuoden aikana aikaan melkoisen määrän 
lasten vaatteita ja peittoja toimitettavaksi 
SPR:n logistiikkakeskuksen kautta katastro-
fialueille: ommeltuja vaatekappaleita noin 
300 ja neulevaatteita noin 250. 
 
– Itsekin hämmästyimme, että onko niitä 
näin paljon, kun keräsimme ne kaapeista 
ja laatikoista tänne näyttelyyn, toteaa Seija 
Amberla. 
 
Kaikki on tehty lahjoituskankaista  
ja -langoista 
 
– Niitä on tasaisesti tullut tämän kymmenen 
vuoden aikana. Melkein niin että aina kun 
on ollut jostakin pulaa, aina niitä on juuri 
silloin jostain tupsahtanut, Gustafsson 
kertoo. 
 
Näin on käynyt myös tekeville käsille: kun 
yksi on jäänyt kerhosta pois, on jostakin 
ilmaantunut uusi. 

Kerhon vahvuus on noin 20. Jokainen tekee 
vaatteita pääasiassa omaan tahtiinsa koto-
naan, ja yhteisiä kokoontumisia on vanhalla 
yhteiskoululla SPR:n toimitiloissa joka 
toinen keskiviikko. 
 
Mynämäen Apuommel-kerho on SPR:ssä ko-
ko Suomen mittakaavassa uniikki konsepti. 
Leena Gustafsson kehitti sen käydessään 
SPR:n vapaaehtoistoiminnan ohjaajien 
promokoulutuksessa. 
 
– Siellä kysyttiin esitehtävässä, että mitä 
minä voisin tarjota. Olin juuri valmistunut 
vaatetusartesaaniksi eli kankaat ja langat 
olivat lähellä sydäntä, ja mietin teoriassa 
miten tällainen voisi toimia. Syksyllä tuli 
toista kautta tietoa, että olisi valtava määrä 
lahjoituskankaita. Kun nämä kaksi asiaa yh-

Ainutlaatuinen konsepti Suomessa
Mynämäen SPR:n Apuommel-kerho toiminut 10 vuotta 
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distyivät, kerhoajatus toteutui, 
Gustafsson kertoo. 
 
Kerhon toiminta perustuu 
SPR:n omaan lastenvaatteiden 
kaavasarjaan. Vaatteet on 
suunniteltu helpoiksi tehdä ja 
myös helppohoitoisiksi. 
 
– Niissä on esimerkiksi hyvin 
vähän mitään kiinnittimiä 
kuten nappeja tai neppareita, 
joita olisi hankala korjata, jos 
ne menevät rikki. 
 
Koska kerholaiset eivät tiedä 
tulevien käyttäjien tarkkaa ko-
koa, vaatteiden mitoituksessa 
ei tarvitse olla pilkuntarkka. 
 
– Tehdään siitä kankaasta mitä meillä on 
sen kokoinen kuin siitä tulee, ja jos ei yksi 
kangas riitä, yhdistellään. 
 
Kerholaisista on kehittynyt erilaisia 
”mestareita” 
 
– Esimerkiksi Seija pitää poikien puolia ja 
tekee housuja. Sitten meillä on esimerkiksi 
sukka- ja lapasmestari, peittojen sommit-
telumestari, mekkomestari ja tilkkumat-
tomestari. Jokainen saa keskittyä siihen 
mitä osaa, ja jakaa tehtäviä sitten muille. 
Yhteistyö kerhossa on kehittynyt valtavan 
hienoksi, Gustafsson kiittelee. 

 
Apuommel-kerhossa  
toimikaudella 2018–2019  
syntyneet tuotteet

Ompelutuotteet:  
housuja 92, shortseja 11, liivihameita 
ja mekkoja 23, t-paitoja ja kangaspai-
toja 95, huppareita 5, puolihameita 15, 
trikoopipoja 10, kypärämyssyjä ja vau-
valakkeja 30, vauvojen toppatumppuja 
20 paria.
Neuletuotteet:  
villasukkia 153 paria, lapasia 27 paria, 
tupsupipoja 15, vauvojen sukkia ja 
tumppuja 50 paria, vauvanuttuja 13 ja 
neulepalapeittoja 35. 
 
Lisäksi:  
kestositeitä 450 kappaletta, liivin-
suojia, kestovaippojen lisäimuja ja 
lakanoita Vaaka ry:lle. 
 
Erilaisia myyntituotteita:  
tilkkupeittoja, pussukoita, kasseja, 
tyynynpäällisiä ym. Myyntituotteista 
saadaan pesämunaa kuminauhojen 
ym. tarvikkeiden ostoon. 
 

Kirjoittanut toimittaja Sari Honkasalo,  
juttu on julkaistu Vakka-Suomen Sanomissa
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Asunnottomien yö  
Raision Olkkari
 
SPR Raision osaston väki oli 
asunnottomien yössä mukana 
ensimmäistä kertaa. Tapahtuma 
oli Tasalan Liikekeskuksessa 
Olkkarissa ja sen pihalla. Tapah-
tuman pääjärjestäjänä oli Raision 
kaupunki. Tapahtumaan kuului 
hernekeiton jakoa illalla klo 17-22. 
 
Osaston vapaaehtoiset keittivät 
hernekeittoa kenttäkeittimellä 
Tainan johdolla muutaman ensi-
apuryhmäläisen kanssa (Anneli 
Uskali, Marja Ainonen ja Marjo 
Suovanen).  
 
Keittäminen alkoi jo edellisenä iltana, kun 
herneitä liotettiin, ja soppatykin vieressä 
oltiin aamuyhdeksästä iltakymmeneen.   
 
Keittoa tehtiin runsas sata litraa, ja sitä 
jaettiin heti paikanpäällä syötäväksi sekä 
myös pakastepurkkeihin kotiin vietäväksi. 
Mukana tapahtumassa oli kymmenkunta 
osaston vapaaehtoista, ja kaksi oli myös EA-
päivystäjinä tapahtumassa.  
 
Hernekeiton keittäminen tapahtui Vapaakir-
kon pihalla, ja se aloitettiin klo 9 ja soppa 
valmistui klo 16 – ei siis mitään pikaruokaa, 
mutta hyvää tuli ja se sai monelta kehuja! 
Miikka Hämäläinen oli hankkinut Ruokakas-
silta soppatykin käyttöömme. 
 

Päivä oli rankka, mutta todella antoisa, 
ja tuli hyvä mieli kun pystyttiin antamaan 
soppaa ja sielunhoitoa, saippuaa jaettiin 
sisällä. Paljon väkeä kävi myös purkamassa 
tuntojaan meille. 
 
Tapahtumassa keittohommissa mukana oli-
vat Taina Hyppänen (pääsoppakokki), Anneli 
Uskali ja Marja Ainonen (apusoppakokit), 
Martta Ainonen (5v, virallinen valvoja) sekä 
Marjo Suovanen (apukokki). Jakamaan 
saapuivat Marjo ja Seppo Kärnä sekä Päivi 
Loukkaanhuhta, ensiaputehtävissä Jonna ja 
Kari Nieminen. 
 
Taina Hyppänen 
SPR Raision osasto (teksti ja kuvat)

OSASTOKUULUMISIA VARSINAIS-SUOMESTA
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Kutsu yleiskokoukseen
Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan 
yleiskokouksen 6.-7.6.2020 Botnia-hallissa 
Vaasassa. 
 Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mu-
kaan hallituksen on ilmoitettava varsinaisen 
yleiskokouksen ajankohta ja paikka viimeis-
tään neljä kuukautta ennen kokousta. 
 Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on 
yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 
200 jäsentä kohden. Edustajien määrä 
perustuu edellisen vuoden henkilöjäsenten 
määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on yksi 
piirihallituksen valitsema äänivaltainen 
edustaja, joka on yleiskokouksen vaalitoimi-
kunnan jäsen. 
 Yleiskokoukseen valmistauduttaessa on 
otettava huomioon seuraavat asetuksen 
määräämät asiat:
• Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee 

jättää hallitukselle viimeistään kaksi 
kuukautta ennen kokousta eli 10.4.2020 
mennessä.

• Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikun-
nalle päättyy 24.4.2020. 

• Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältä-
vän kokouskutsun viimeistään kuukautta 
ennen kokousta. 

• Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan osas-
toille ja piireille 6.5.2020. 
 

Toivomme jokaisen osaston osal-
listuvan aktiivisesti yleiskokouksen 
valmisteluun ja valitsevan edusta-
jansa yleiskokoukseen. Tervetuloa 
vaikuttamaan!
Suomen Punainen Risti, Hallitus

VAASAN YLEISKOKOUS 2020

Suomen Punaisen Ristin yleis-
kokouksessa kokoonnumme yhdessä 
keskustelemaan ja päättämään Punai-
sen Ristin tulevaisuuden suunnasta 
ja järjestön korkeimmista luottamus-
henkilöistä. Seuraava yleiskokous 
järjestetään Vaasassa 6.–7.6.2020.
 
Vaasan yleiskokouksessa päätetään yhdessä seu-
raavasta toimintalinjauksesta vuosille 2021-2023 
sekä valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja ja 
luottamushenkilöt hallitukseen ja valtuustoon.
 Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa ensi 
vuoden alussa. Osaston hallitus valitsee koko-
ukseen äänivaltaiset edustajansa, joiden määrä 
perustuu jäsenmaksun maksaneiden jäsenten 
määrään 31.12.2019. Yleiskokousviikonloppu koko-
aa yhteen vähintään 1200 Suomen Punaisen Ristin 
aktiivia, niin vapaaehtoista kuin työntekijää.

Ohjelmaa kaikille
Yleiskokous on innostava ja hyödyllinen kokoon-
tuminen myös niille jäsenille, jotka eivät ole 
osastonsa äänivaltaisia edustajia. Viikonloppuun 
rakennetaan kiinnostavaa ohjelmaa kaikille roolista 
riippumatta. Lauantai-ilta huipentuu yhteiseen 
iltajuhlaan. Paikkana on Vaasan Botnia-halli.
 Kokousjärjestelyt ovat nyt alkaneet ja Suomen 
Punaisen Ristin Pohjanmaan ruotsinkielisellä 
piirillä, sen 37:llä osastolla ja 3850:llä jäsenellä on 
ilo isännöidä ensi vuoden yleiskokousta. 
 – Tervetuloa Vaasaan! toivottaa toiminnanjoh-
taja Ricky Berglund. 

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/node/55992

Kohti yleiskokousta –  
nähdään Vaasassa 6.–7.6.2020!
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Suomi on kansalaisyhteiskunta, jossa 
ihmiset tahtovat laajalti auttaa toisiaan ja 
vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa asioihin.  
 
Kansalaisareenan (2018) mukaan niin 
sanottu neljäs sektori, eli järjestäytymätön 
kansalaisaktivismi on valtaamassa alaa 
tunnetumman kolmannen sektorin – muun 
muassa vapaaehtoisorganisaatioiden – 
puolelta. Ihmisten vapaa-ajasta käydään 
jatkuvaa kamppailua.  
 
Organisaatioihin perustumaton kansa-
laistoiminta on näkynyt muun muassa 
ilmastonmuutoksen vastaisessa mielen-
osoittamisessa, mitä ruotsalainen Greta 
Thunberg on osaltaan edistänyt merkittä-
västi. Ihmiset kuitenkin edelleen hakeutuvat 
mukaan yhdistys- ja kansalaistoimintaan, 
sillä yhteenkuuluvuuden tunne on aina hel-
pompi saavuttaa jollain tavalla määritellyssä 
ihmisjoukossa tai yhdistyksessä. 
 
Vapaaehtoisten johtaminenhan on yksin-
kertaista – vai onko? Olen laatinut vuosien 
kokemuksen pohjalta check-listan vapaa-
ehtoisten johtajille, niin tuoreille kuin jo 
konkareillekin. 

Vapaaehtoisjohtajan muistilista
 
1. Rekrytoi 
Organisaatio on erittäin onnekas, mikäli 
toiminnasta kiinnostunut ihminen vain 
kävelee ovesta sisään ilman, että häntä on 
sinne yritetty houkutella mukaan. Mainonta 
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on teho-
kasta, mutta parasta on henkilökohtaisesti 
kysyä: ”Tulisitko sinä minun kanssani tähän 
tapahtumaan?” 
 
2. Huomioi toiveet 
Hei, meillä on uusi toimija! Meiltä onkin 
kauan puuttunut taloudenhoitaja… vai eikö 
sittenkään? Ihmiset lähtevät mukaan va-
paaehtoistoimintaan yleensä jonkin toiveen 
tai mielikuvan saattelemana. Yksinkertainen 
kysymys: ”Mitä sinä haluaisit meillä tehdä?” 
Tähän uudella ihmisellä ei aina välttämättä 
ole vastausta, mutta jos on, huomioi hänen 
toiveensa. 
 
3. Perehdytä 
Mikäli tehtävän kuva ei ole vapaaehtoisen 
itsensä keksimä tai muutoin täysin uusi, ei 
voi koskaan korostaa liikaa perehdyttämisen 
tärkeyttä. Punainen Risti on luonut vastuu-
vapaaehtoisilleen niin sanotut pikapereh-
dytyspaketit, jotka auttavat teoriassa asian 
sisäistämisessä, mutta käytännön tasolla 
moni asia vaatii ensi kerran näyttämistä. 
 
4. Anna tila 
Okei, nyt meillä on uusi ihminen, joka on 
perehdytetty tehtäväänsä. Kaikki hyvin? 
Pitäisikö vähän valvoa? Luottamustehtävät 
pohjautuvat nimensäkin mukaisesti luotta-
mukseen. Mikäli olette päättäneet yhdessä, 
että henkilö tekee tämän ja tuon tehtävän, 
anna hänelle tilaa ja aikaa suorittaa se 
sovitusti. Kukaan ei kaipaa läähätystä nis-
kaan tai joka asiaan puuttumista – kaikkein 
vähiten vapaaehtoistoimija. 
 
5. Anna tukea 
On kuitenkin hyvä huomata, että uimatai-
dotonta ei kannata pudottaa avomerelle. 
On todella lohduttavaa ja turvallista kuulla 
yksinkertainen lause ”voit kysyä milloin 
tahansa apua”, kun sen sanoja todella sitä 
tarkoittaa. Jos organisaatio ja tehtävä ovat 
ihmiselle uusia, on varmaa, että jossain 
vaiheessa tukea tarvitaan. 

Johtaminen vapaaehtoistoiminnassa

VAPAAEHTOISTOIMINTA
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6. Anna ja ota vastaan palautetta 
Hyvä johtaja ei pelkää nostaa esiin epä-
kohtia, mutta paras johtaja muistaa kehua. 
Suomalaiseen kulttuuriin ei oikein taitu 
suoranainen toisen ihmisen ylistäminen, 
mutta johtajana tähän on kuitenkin hyvä 
oppia. Lisäksi on tärkeää oikein tarjoutua 
palautteen kohteeksi, sillä harvoin palau-
tetta uskalletaan tai osataan antaa, ellei 
sitä pyydetä. Palautetta voi pyytää ja antaa 
kirjallisesti, mutta myös suullisesti. Kannus-
ta ihmisiä kertomaan sekä positiiviset että 
rakentavat palautteet.  
 
Ja mikä tärkeintä, ota opiksi palautteista. 
Lisää sitä, mitä kehutaan ja kehitä sitä, jota 
rakentavasti kritisoidaan. Muutosjohtamisen 
kulmakivi on se, että muutos ei saa tulla 
ylhäältä kaadettuna, vaan se pitää istuttaa 
organisaation ihmisiin osallistamalla ja 
ymmärryksen pohjalta. 
 
7. Kiitä! 
On kaksi olentoa, jotka elävät kiitoksella: 
kissa ja vapaaehtoinen. Meillä on harvoin 
resursseja tai mahdollisuuksia kiittää toimi-
joitamme konkreettisesti, antamalla jotain 
fyysistä, joten kiittäminen on tärkeää vaikka 
päivittäin. Kiittää voi sekä sanallisesti että 
tarjoamalla jotain muuta, kuten virkistys- ja 
palkitsemistoimintaa.

 

VAPAAEHTOISTOIMINTA

 
Helppoa, eikö? Ja nyt johtamaan! 
 
Mikko Sipilä 
Punaisen Ristin vapaaehtoinen 
 
Kirjoitus on julkaistu alunperin  
hyvejohtajuus.fi -sivustolla.

Mikko Sipilä oli puhumassa vapaaehtoisten 
johtamisesta SPR Varsinais-Suomen piirin 
järjestämällä ”Punainen Risti aallonharjalla” 
-koulutusristeilyllä. Tämän sivun kuvat ovat 
dioja Mikon koulutusmateriaalissa.
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TAPAHTUMAKALENTERI

Tapahtumakalenteri
Tammikuu 
10.1.  Järjestötiedotteen 1/2020  
  materiaali piiritoimistoon
13.1. Paperittomat -infotilaisuus
15.1. Monikulttuurisuusinfo
16.1. Aluetärskyt kaikilla alueilla
21.1. Ystäväkurssi, Uusikaupunki
22.1. Ystäväkurssi, Turku
23.1. Puheenjohtajafoorumi
17.-18.1. Varsinais-Suomen Vapepa- 
  valmiusavaus
(18.-19.1. Valtakunnalliset kouluttaja- 
  päivät) 
23.1. Arjen apu -koulutus
25.1. Ikäihmiset ja päihteet -koulutus, 
  Turku
28.1. Oma Punainen Risti -koulutus
29.1. Ystäväkurssi, Kaarina
vko 4 Järjestötiedote 1/2020 ilmestyy
31.1. Ansiomerkkien haku päättyy 
 
Helmikuu 
1.2. Henkinen tuki peruskurssi Loimaa
1.2. Lippu korkealle -koulutus, Turku
4.2. Kotoutumisen tukena -koulutus
5.-8.2. Mielenterveyden ensiapu 2-kurssi,  
  Turku
6.2. Piirin hallitus
8.2. Henkinen tuki peruskurssi, 
  Uusikaupunki
8.2. Kalkun logistiikkakeskus -  
  tutustumisretki vapaaehtoisille
10.2. Testamentti-ilta
11.2. 112-päivä
14.2. Ystävänpäivä
24.2. Vapepa-maakuntatyöryhmän  
  kokous
26.4. Ystäväkurssi, Turku
29.2. Viestinnän koulutus 
 

Maaliskuu 
3.3. Monikulttuurisuusinfo
3-5.3. Henkinen tuki peruskurssi, Turku
7.-8.3. Varsinais-Suomen Vapepa- 
  koulutusviikonloppu
11.3. Oma Punainen Risti -koulutus
12.3. Ystäväkurssi, Turku
13.-15.3. Nuorten yleiskokous/ Rovaniemi
13.3. Tapaturmapäivä
14.3. Keräysjohtajien koulutus
16.-21.3. Rasisminvastainen toimintaviikko
18.3. Varsinais-Suomen Vapepa- 
  maakuntatoimikunta
20.3. Järjestötiedotteen 2/2020  
  materiaali piiritoimistoon
21.3. YK:n rasisminvastainen päivä
26.3. Piirin hallitus
(28.-29.3. Terveyden edistämisen  
  koulutuspäivät) 
 
Huhtikuu 
4.4. Henkinen tuki jatkokurssi, Turku
vko 14 Järjestötiedote 2/2020 ilmestyy
7.4. WHO:n maailman terveyspäivä
7.4. Monikulttuurisuusinfo
18.4. Henkinen tuki jatkokurssi, Loimaa
18.4.-16.5. Ensiapupäivystäjän perus- 
  kurssi, osat I - III
20.4. Ystäväkurssi, Turku
25.4. Piirin vuosikokous, Mynämäki
26.4. Maakunnallinen yhteistoiminta- 
  harjoitus Tessa, Vapepa 
 
Toukokuu 
4.-10.5. Punaisen Ristin viikko
6.5. Monikulttuurisuusinfo
11.5. Oma Punainen Risti -koulutus 
13.5. ystäväkurssi, Turku
14.5. Piirin hallitus
18.5. Vapepa-maakuntatyöryhmän  
  kokous



21

TAPAHTUMAKALENTERI

Tapahtumakalenteri
Kesäkuu 
  Lastenleiri (kesä tai heinäkuu)
2.-6.6. Öt- ja valmiusharjoitus Vellamo,  
  Saaristomeri
(6.-7.6. Yleiskokous, Vaasa)
20.6.  Maailman pakolaispäivä
   Caritas-ensivaste päivystää  
  saaristomerellä yt. Meripelastajat
 
Heinäkuu 
  Kesäkumikampanja
 
Elokuu 
14.8. Järjestötiedotteen 3/2020  
  materiaali piiritoimistoon
vko 35 Järjestötiedote 3/2020 ilmestyy
vko 34-35 Nälkäpäivän info-illat
 
Syyskuu 
2.9. Vapepa-maakuntatyöryhmän  
  kokous
11.-12.9. Ensiapuleiri
12.9. Maailman ensiapupäivä
15.9. Ansiomerkkien haku päättyy
18.-19.9. Piirin hallitus
24.-26.9. Nälkäpäivä
 
Lokakuu 
11.10. Ohton nimipäivä
10.10. Vapaaehtoisten koulutusristeily
10.10. Syyspimee
17.-18.10. Valmiuskouluttajien valtak.  
  täydennyskoulutus, Varsinais- 
  Suomi
21.10. Varsinais-Suomen Vapepa- 
  maakuntatoimikunta
23.10. Järjestötiedotteen 4/2020  
  materiaali piiritoimistoon
31.10. Ansiomitalien haku päättyy
 

Marraskuu 
vko 45 Järjestötiedote 4/2020 ilmestyy
  Ehkäisevän päihdetyön viikko
7.11. Ensihuollon peruskurssi, Turku
13.11. Tapaturmapäivä
19.11. Piirin hallitus
26.11. Vapepa-maakuntatyöryhmä
28.11. Lounaisrannikon Vapepa-seminaari 
   ja Vapepa-foorumi
 
Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä
11.12. Glögit
 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakun-
nallinen, järjestelyvastuu keskustoimisto 
tai muu piiri) 
Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät 
koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 
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KOULUTTAJAESITTELY

Vapaaehtoiskouluttajia Varsinais-Suomessa
- ystävätoiminta ja monikulttuurisuus

Onko sinun osastossasi tarve kouluttaa vapaaehtoisia? 
Kuka heitä kouluttaa tällä hetkellä? Ja mistä löytyisi apuvoimia koulutuksiin ja infoihin?

Tässä ja nyt -tiedotteessa esittelemme eri toimintalinjojen varsinaissuomalaisia kouluttajia. Nyt 
esittelyssä ystävä- ja monikulttuurisuustoiminnan kouluttajat. 

Kouluttajien esittelysarja aloitettiin Tässä ja nyt -tiedotteessa 3/2019, jossa esittelyssä olivat  
järjestö- ja nuorisokouluttajat. 
 
Kouluttajille esitetyt vapaamuotoiset kysymykset:  
- Kuvaus itsestä ja toiminnasta vapaaehtoisena 
- Kuvaus koulutuksista, joita voit kouluttaa vapaaehtoisille 
- Muita ajatuksia ja kehittämisideoita

Ystävätoiminnan kouluttaja Annikki Alho

Ystävätoiminnan ja järjestökouluttaja Marianne Holmström

Aikaisempaa kouluttajakokemusta minulle on kertynyt toimiessani  
perhepäivähoitajakouluttajana kansanopistoissa ja sittemmin 
sosiaalihallituksen  kouluttamana perheterapeuttikouluttajana 
lastensuojelulaitoksissa. Nyt toimin osastomme ystävätoiminnan 
vastuuhenkilönä ja vapaaehtoisena ystävätoiminnan kouluttajana. 
Kouluttamisessa on parasta vuoropuhelu ja  joka kerta mahdollisuus oppia 
uutta koulutettavilta.

Olen vapaaehtoinen ystävätoiminnan kouluttaja ja sen kokonaisuuden 
hallitsen.

Toivon, että löydämme tavan innostaa vapaaehtoisia ystävätoimijoita 
osallistumaan syventävään ystävätoiminnan jatkokoulutukseen.

* annikki.alho@gmail.com

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

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

* marianne.holmstrom@sprturku.fi
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Ystävätoiminnan kouluttaja Outi Sonkki

Monikulttuurisuuskouluttaja Maria Jokela

Olen ollut Punaisen Ristin Kalannin osaston toiminnassa mukana 23 
vuotta ja melkein koko sen ajan ystävävälittäjänä. Syksyllä 2018 suoritin 
sosiaalipalvelun kouluttajakoulutuksen.

Olen ystävätoiminnan kouluttaja ja pidän kolmen tunnin 
ystäväkursseja. Kohderyhmäni ovat uudet tai jo ystävätoiminnassa 
mukana olevat henkilöt. Tänä syksynä pidin ensimmäisen ystäväkurssin 
maahanmuuttajille. Se oli antoisaa, pidin siitä.

Ystäväkurssin voisi järjestää useammalle osastolle yhtäaikaa. Varsinkin 
pienemmille osastoille.

*outi.sonkki@hotmail.com

Olen lähtenyt mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan syksyllä 
2015. Monikulttuurisuusasiat ovat kuitenkin jo pitkään kulkeneet  
mukana työssä, opinnoissa ja vapaa-ajalla. Punaisessa Ristissä olen 
toiminut ohjaajana, pilotoinut Arjen apu -konseptia ja osallistunut 
järjestötoimikuntaan.

Monikulttuuriseen vapaaehtoistyöhön liittyvät koulutukset.

* maria.jokela@turku.fi

Monikulttuurisuuskouluttaja Tiina Sinokki

Olen monikulttuurisuuskouluttaja sekä Varsinais-Suomen piirin hallituksen 
jäsen ja järjestötoimikunnan puheenjohtaja. SPR:n vapaaehtoistoiminnan 
olen aloittanut vuonna 2011 toimimalla läksykerhon vetäjänä Pansion 
vastaanottokeskuksessa. 

Koulutan esimerkiksi monikulttuurisen toiminnan herätekurssia Makupaloja 
monikulttuurisuustoiminnasta sekä ystävätoiminnan peruskurssin 
täydennysosiota Tulijan tukena ja ystävänä -kurssia.

* tiina.sinokki@gmail.com

Monikulttuurisuuskouluttajana toimii lisäksi Tiina Keinänen

KOULUTTAJAESITTELY
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VALMIUS VARSINAIS-SUOMESSA

SPR Varsinais-Suomen piirin valmiustoimikunta 
laati kokouksessaan 3/2019 arvion siitä, millai-
siin tehtäviin Punaista Ristiä ja sen koordinoi-
maa Vapaaehtoista Pelastuspalvelua tarvitaan 
Varsinais-Suomessa. Laaditun dokumentin 
tehtävä on ohjata Punaisen Ristin osastojen 
ja piirin varautumista Varsinais-Suomessa 
maakunnallisen riskiarvion pohjalta.  
 
Kansallisten ja myös maakunnallisten ris-
kinarvioiden laatiminen perustuu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseen unionin 
pelastuspalvelumekanismista, joka kattaa 
ihmisen, ympäristön ja omaisuuden suojelun 
unionin alueella ja sen ulkopuolella tapahtuvis-
sa kaikenlaisissa luonnon ja ihmisen aiheutta-
missa onnettomuuksissa (civil protection).  
 
Kansallisen riskiarvion laadinnassa on hyödyn-
netty eri toimijoiden riskiarvioita eli käytän-
nössä riskiarvio on yhteensovitettu kooste eri 
toimijoiden omista riskiarvioista. 
 
Eri viranomaiset ovat valinneet yhteiskun-
nan elintärkeisiin toimintoihin kansallisesti 
vaikuttavia uhkamalleja ja häiriötilanteita. 
Hallinnonaloilla tehdyistä uhkamalleista ja häi-
riötilanteista kuvattiin taustalla oleva uhka tai 
uhat, uhkan kohde, toteutumistapa ja vikojen 
ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautumi-
nen.  
 
Riskiarviot ovat julkisia ja löytyvät Sisäminis-
teriön verkkosivuilta:  
https://intermin.fi/pelastustoimi/varautumi-
nen/kansallinen-riskiarvio 
 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston valmius-
toimikunnan 2018 vahvistamassa riskiarviossa 
Varsinais-Suomeen kohdistuviksi riskeiksi on 
arvioitu olevan seuraavan luettelon mukaiset 
riskit. Luettelossa riskit eivät ole todennäköi-
syys- tai muussa merkitysjärjestyksessä. 
 
Varsinais-Suomen riskit
• Tulvat voivat aiheutua korkeasta meri-
vedestä, runsaiden sateiden aiheuttamasta 
veden pinnan noususta, lumen sulamisesta 
tai hyydepatojen aiheuttamasta veden pinnan 
noususta tai pato-onnettomuuden aiheutta-
masta veden pinnan noususta.

• Vakavat liikennevahingot, joissa useita 
uhreja niin maantie-, raide-, ilmailu- tai meri-
liikenteessä. 

• Yhteiskunnan infrastruktuuriin koh-
distuvat häiriöt, joita oli esillä mm. Pisara-
harjoituksessa, mutta häiriö voi kohdistua 
myös polttoaineeseen, lämpöön, sähköön tai 
tietoliikenteeseen veden ja jäteveden lisäksi. 

• Tulipalot alueellisessa merkittävässä 
kohteessa, esimerkiksi sairaalassa ja muussa 
hoitolaitoksessa, koulussa, palvelinkeskukses-
sa tai teollisuuslaitoksessa, suuressa varas-
tossa tai logistiikkakeskuksessa, jäteveden- ja 
jätteenkäsittelylaitoksessa, voimalaitoksessa 
tai maantie- ja rautatieliikenteen käytössä ole-
vassa tunnelissa. Lisäksi on huomioitava myös 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. 

• Isojen väkijoukkojen liikehdintä, var-
sinkin väkivaltainen tai uhkaava mielenilmaisu 
liittyen yhteiskunnan toimintaan. 

• Vakava henkilöjoukkoon kohdistuva 
väkivallan teko kohdistuen yksittäiseen 
henkilöön tai laajempaan ryhmään, koulu- tai 
muihin julkisiin paikkoihin kohdistuvat teot, 
terrorismi. Uhkan ennakointi on yleensä haas-
tavaa.

• Sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt tms. 
tuhoa aiheuttavat säätapahtumat usein osana 
ilmastonmuutosta, mutta myös ruuantuotan-
toon liittyvinä kuivuus tai sateet.

• Laaja tai useampi yhtäaikainen 
maastopalo, joka uhkaa asutusta tai suuria 
omaisuusarvoja.

• Ympäristöonnettomuus maa- tai 
merialueella ovat usein torjuntatoimiltaan 
pitkäkestoisia ja vaikutuksiltaan pitkäaikaisia 
luonnolle tai esimerkiksi pohjavedelle.

Yhteiskunnan riskit ja SPR:n rooli Varsinais-Suomessa
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• Kemikaaliteollisuuden suuronnet-
tomuus, missä vaikutus usein kohdistuu 
kyseisten tuotantolaitosten tai varastojen 
alueelle ja siellä työskenteleviin ihmisiin, mut-
ta on kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi 
onnettomuudesta aiheutuva vaarallisen aineen 
päästö tai räjähdysvaara aiheuttavat haittaa 
myös ympäristön asukkaille tai luonnolle. 

• Laaja epidemia, jonka mahdollisuus on 
lisääntynyt matkailun ja liikkuvuuden lisäänty-
essä. Kasvi- ja eläintaudeilla on mahdollisuus 
vaikuttaa myös ruuantuotantoon.

• Laajamittaisen maahantulon toden-
näköisyys on lisääntynyt ja vaikutus saattaa 
heijastua koko maakuntaan. 

SPR:n rooli
Jokaisen osaston tehtävä on tarvittaessa 
auttaa äkillisissä onnettomuustapauksissa 
aineellisesti katastrofirahastosta.  
 
Isoissa onnettomuustilanteissa Punaisen 
Ristin apua tarvittanee onnettomuuden uhrien 
tai onnettomuuden uhan kohteena olleiden 
henkilöiden perustarpeista huolehtimiseen eli 
ensihuoltoon tai uhrien, uhan alla olleiden tai 
heidän omaistensa psykososiaalisen tukemi-
seen eli henkiseen tukeen.  
 
Varsinkin laajoissa tilanteissa tehtävään 
tarvitaan Punainen Ristin lisäksi sen koordi-
noimaa järjestöyhteistyötä eli Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun verkostoa, mutta joissain 
tilanteissa myös muita kolmannen sektorin 
vapaaehtoisryhmiä.  

 
Toiminta on siis ihmisten perustarpeista 
huolehtimista, on kyseessä evakuointi tai 
hätämajoituksen toteuttaminen jonkin edellä 
mainitun uhkan toteutuessa. 
 
Perustarpeisiin kuuluu muonituksesta, kuten 
ruuasta ja juomasta, majoituksesta ja le-
vosta, sekä henkisestä tuesta huolehtiminen 
traumaattisissa tapahtumisissa. Lisäksi va-
paaehtoiset tukevat viranomaisia esimerkiksi 
evakuoitujen tai toimijoiden henkilöluetteloin-
nissa, avuntarpeesta olevien kartoituksessa, 
tiedotuksesta auttamistoimista, opastuksesta 
ja neuvonnasta tai henkilöiden ohjaamisesta.

Punaisen Ristin erityistehtävä on kolmannen 
sektorin auttamistoimintojen koordinointi, 
toiminta yhteysväylänä ja edustajana viran-
omaisten ja järjestöjen tai toimintaryhmien 
välillä. Tähän liittyy myös järjestöihin kiinnit-
täytymättömien yksittäisten kansalaisten eli 
spontaanien vapaaehtoisten huomioiminen. 
 
Punaisen Ristin roolia varautumisessa on myös 
omatoimisen varautumisen edistäminen tai 
suvaitsevaisuuden edistäminen, sekä muu 
riskeihin varautumisen edistäminen. 
 
Jokaisen osaston tulee varautua SPR:n roolin 
mukaisiin tilanteisiin paikkakunnallaan ja 
yhdessä muiden osastojen kanssa alueellisesti. 
 
valmiuspäällikkö 
Tommi Virtanen

M
ika V

ilpo
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

Valtakunnallinen omaishoidon vapaaehtoi-
sille tarkoitettu kutsuseminaari järjestettiin 
tänä vuonna Porin Yyterissä.  
 
Paikalle kokoontui suuri joukko aktiivisia 
vapaaehtoisia, osallistujia oli yhteensä noin 
80. Satakunnan piirin toiminnanjohtaja 
Paula Ilén toivotti osallistujat tervetulleiksi 
ja päivien emäntinä toimivat Satakunnan 
piirin suunnittelija Eeva-Liisa Koskinen ja 
Varsinais-Suomen piirin suunnittelija Jaana 
Paasonen. 
 
Päivien ohjelma oli monipuolinen ja sai 
paljon kiitosta, myös upea ympäristö 
seminaaripaikkana oli osallistujien mie-
leen. Ohjelmassa oli mm. omaishoitajien 
vertaisyhmätoiminnan kyselyiden tulosten 
läpikäymistä: tulosten pohjalta voidaan to-
deta, että vertaisryhmätoiminta on erittäin 
tärkeää omaishoitajien henkisen hyvin-
voinnin kannalta, toiminta heijastuu myös 
positiivisesti omaishoitajan ja hoidettavan 
suhteeseen.  
 
Punaisen Ristin vertaisryhmätoiminnan 
ansiosta omaishoitajat jaksavat paremmin, 
ja sillä saavutetaan myös merkittäviä kus-
tannussäästöjä yhteiskunnassa. 
 
Seminaarissa kuultiin myös Ulla Tikkasen 
väitöskirjaan perustuva luento aiheesta 
omaishoitajan arki. Lisäksi nähtiin siihen 
perustuva Tiina Lindforsin koskettava 
tanssielokuva – Omasi, rakkaani. Jos olette 
kiinnostuneita aiheen käsittelystä ja eloku-
vasta paikkakunnallanne, olkaa yhteydessä 
omaishoidon koordinaattoriin Sisko Aaltoon 
0400-815 518.  
 
Elokuvan jälkeen aiheesta järjestettiin 
paneelikeskustelu, siihen osallistuivat: Pirjo 
Rehula (vanhuspalveluiden johtaja Porin 
perusturva), Kaarina Ranne (Porin vanhus-
neuvoston pj.) ja Paula Ilén (toiminnanjoh-
taja SPR Satakunnan piiri). Paneelin juonsi 
Juhani Merikallio. 
 
Illalla nautittiin kylpylästä, mahtavasta ul-
koiluympäristöstä ja maittavasta illallisesta. 
Ilta huipentui SPR:n Vammalan osaston 
”Ramppikuume” - näytelmäkerhon hulvatto-
maan esitykseen. 
 

Omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoisten seminaari  
12.-13.9.2019 Porin Yyterissä

Perjantaina 13.9. vietettiin tapaturmapäivää 
ja teemaan liittyen ohjelmassa oli erilaisia 
työpajoja. Erikoistutkija Saija Karinkanta 
UKK-instituutista oli puhumassa ikäihmisten 
kaatumisista ja esittelemässä kaatumisten 
ehkäisymateriaalia. Näitä materiaaleja 
vapaaehtoiset voivat hyödyntää omassa 
tehtävässään kohdatessaan ikäihmisiä ja 
omaishoitajia. Materiaalit löytyvät Rednetis-
tä. 
 
Iltapäivän kevennyksenä oli omaishoitajien 
toteuttama huikea muotinäytös yhteistyössä 
Kontti tavaratalon kanssa, teemana turval-
lisuus. Päivä päättyi hyvinvointivalmentaja 
Venny Vallen luentoon hyvinvoinnin kulma-
kivistä. Vennyn luento puhutteli osallistujia 
ja olikin erinomainen päätös onnistuneille 
päiville.  
 
Varsinais-Suomen piiristä Turun, Kaarina-
Piikkiön ja Paimion osastoista vapaaehtoisia 
osallistui kutsuseminaariin. 
 
Jaana Paasonen
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivänä meillä on jälleen ainut-
laatuinen tilaisuus yhdistää voimamme ja 
nostaa esiin ratkaisuja vakavaan yhteis-
kunnalliseen ongelmaan: yksinäisyyteen. 
 Ystävänpäivän Nähdään-kampanjan myötä 
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja 
vaikutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään 
ihmiset ympärillään sekä kutsumme ihmisiä 
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Loppukiri viestintään
Tutuksi tullut Nähdään-kampanja saa tänä 
vuonna uutta ilmettä tuoreista kampanjama-
teriaaleista. Materiaaleja voi tilata Punaisen 
Ristin verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyö-
dyntää monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa.

Paikallismedia haluaa oikeita tarinoita 
oikeista ihmisistä, ja ne kiinnostavat myös 
suurta yleisöä. Löytyisikö paikkakunnaltanne 
vielä joku avoin ja innokas ystävätoiminnan 
vapaaehtoinen ystävineen paikallismedian 
haastateltavaksi?

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat 
osallistua kaikki, myös osastot, joilla ei ole 
ystävätoimintaa. Some-viestinnässä auttavat 
keskustoimiston tuottamat valmiit materiaalit.

Yhdessä voimme selättää yksinäisyyden

Tapahtumissa esitellään ystävätoimintaa 
ja houkutellaan mukaan uusia ystäviä 
Viime vuosina suosittuja ovat olleet Nähdään-
kahvilat. Lisäksi viime vuonna muutamat 
osastot järjestivät onnistuneita Tutustu tunte-
mattomaan -tapahtumia isommissa kaupun-
geissa. Tapahtuman järjestäminen kannattaa 
aina! Keskustoimisto tukee tapahtumia enintään 
150 eurolla. 

Uudet heti mukaan toimintaan
Vuonna 2019 saimme kampanjan myötä jopa 
2200 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta 
jättämään meille yhteystietonsa. Siksi tiedon ja 
kurssien tarjoaminen on erityisen tärkeää heti 
ystävänpäivän jälkeen. Kursseja voi mark-
kinoida ystävänpäivätapahtumissa. Muistakaa 
tehdä kursseista tapahtumat myös Omaan.
Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä.

Lisätietoja:  
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
Viestinnän asiantuntija  
Tuuli Daavittila, p. 040 589 3414

Viime ystävänpäivänä järjestetty 
uudenlainen Tutustu tuntemattomaan 
tapahtuma oli Jyväskylässä menestys. 
Vapaaehtoiset kutsuivat ihmisiä kahville, 
keskustelut vaihtelivat säästä syvälliseen. 

Jyväskylän osaston toiminnanohjaaja Päivi 
Polvi kertoo, että järjestelyt olivat yksinkertai-
set. Tarvittiin kourallinen vapaaehtoisia ja tila 
kahvihetkelle.

– Varasimme Kävelykadun varrella olevasta 
kahvilasta tilan itsellemme. Me vapaaehtoiset 
kuljimme Kävelykadulla houkuttelemassa ihmi-
siä kahville. Joskus ohjasin kahvilaan muiden 
ihmisten pöytään, välillä istuin itse seuraksi. 
Joka pöydässä oli yksi vapaaehtoinen, Polvi 
kertoo.

Polven mukaan ihmiset lähtivät kahville 
mielellään. Erityisen hienoa oli se, miten hyviä 
keskusteluja ihmisten kesken syntyi. 

– Ihmiset olivat hyvin eri ikäisiä, mutta 
juttua riitti ihan laidasta laitaan. Puhuimme 

yksinäisyydestä ja kerroimme myös ystävätoi-
minnasta ja jäsenyydestä.

Tutustu tuntemattomaan -tapahtuma on 
hyvä keino kannustaa ihmisiä näkemään ja 
huomaamaan toiset ihmiset ympärillään. 
Lyhytkin keskustelu, pieni ele tai vain hymy 
voivat olla käänteentekeviä yksinäisen ihmisen 
elämässä. 
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Tutustu tuntemattomaan!
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Hyvä Joulumieli –keräys on osastoille 
konkreettinen tapa auttaa kotimaan 
vähävaraisia lapsiperheitä. Marraskuun 
lopulla käynnistyvällä keräyksellä 
hankitaan vaikeassa tilanteessa eläville 
lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla 
he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. 
Samalla keräyksen järjestäjät Punainen 
Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliit-
to nostavat esiin lapsiperheköyhyyttä 
ja siihen liittyviä ongelmia. Vuosien 
varrella keräyksellä on tuettu jo lähes 
288 500 perhettä.

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy avajaisilla 
Helsingin päärautatieasemalla torstaina 
21.11. Ylen aamu-tv tekee avajaisista suoran 
lähetyksen. Keräystavoite tänä vuonna on  
1 960 000 euroa, jolla voidaan jakaa yhteensä 
28 000 lahjakorttia. Lahjakortin arvo on 70 
euroa.
 Keräyksen järjestävät Mannerheimin 
Lasten suojeluliitto ja Punainen Risti yhdessä 
Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja Yle 
Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupallisina 
yhteistyökumppaneina ovat K-ruokakaupat, 
S-ryhmä ja Lidl. 

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella 
lokakuussa ja ne toimitetaan Punaisen Ristin 
keskustoimistolta tilauslomakkeessa ilmoitet-
tuihin osoitteisiin viikoilla 45–46.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki 
kortit yhteistyökumppaneiden eli kunnan 
sosiaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden, 
neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai 
muun yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto 
on tilannut kortit itselleen, on tärkeää, että 
kortit toimitetaan hyvissä ajoin kumppaneille, 
jotta kortti ei jää matkan tai muiden 
joulukiireiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti 
on voimassa 7.–26.12.2019.  

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla  
näkyvyyttä paikkakunnilla  
Osastojen ja yhdistysten kannattaa järjestää 
paikkakunnallaan yhteinen Hyvä Joulumieli 
–tapahtuma, sillä tapahtuma tuo näkyvyyttä 
ja lipaskeräys varoja lahjakortteihin. 
Tapahtuman voi järjestää avajaispäivänä 
torstaina 21.11. tai myöhemmin keräysaikana 
– silloin, kun ihmisiä on liikkeellä. Myös oman 
alueen toimittajat kannattaa kutsua paikalle. 

HYVÄ JOULUMIELI

Hyvä Joulumieli –keräys käynnistyy

Katja Lösönen

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja 
materiaalia viestintään löytyy RedNetin Hyvä 
Joulumieli -sivuilta sekä Punaisen Ristin 
aineistopankista.

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 
• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli
• RedNetin Hyvä Joulumieli -sivut 
• Lisätietoja piiritoimistosta ja  

joulumieli@punainenristi.fi 

Korttien jako-ohjeet löytyvät RedNetin Hyvä 
Joulumieli –sivuilta. Ne kannattaa käydä 
tarkasti läpi.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158
Viestinnän asiantuntija  
Sari Häkkinen, p. 040 581 0346
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JOULU LÄHESTYY

Jouluna ei tarvitse olla yksin

Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Punaisen Ristin joulukalenteri 
on perinteinen osa joulun 
odotusta. Tänä jouluna kalen-
tereissa on Raija Riihimäen 
ja Martta Wendelinin kuvi-
tus. Kalentereita on lähetetty 
noin 130 000 kotiin. Kalenterin 

suositushinta on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös 
verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi tai 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@
punainenristi.fi.

Seinäkalenterit vuodelle 
2020 
Kalenterit ovat kuvittaneet 
Martta Wendelin ja Virpi 
Pekkala.

Ilahduta joulukortilla

Punaisen Ristin  
Vaikuttava lahja  
-lahjakortti  
Ostamalla Vaikuttava 
lahja -lahjakortin annat 
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. 
Antamalla lahjakortin joululahjaksi viestit samalla 
välittämisestä ja halusta auttaa.

Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat iloa ja 
lämpöä niille, jotka kaipaavat jouluna muiden 
seuraa. Tunnelmasta nauttivat myös kahvi-
loita pyörittävät vapaa ehtoiset.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät 
joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivottu 
valonpilkahdus pitkiltä tuntuvien juhlapyhien 
keskellä. Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat 
lämpimät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset kehuvat  
joulukahviloiden tunnelmaa
Esimerkiksi Tampereen aattokahvilassa on aiem-
pina vuosina ollut järjestäjien mukaan leppoisa 
meininki. Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että 
vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna.

– Parasta kahvilassa on fiilis. Meillä on vapaa-
ehtoisista koostuva loistava yhteistyökykyinen 
porukka, ja kahvilassa on helppo mennä juttele-
maan ihmisten kanssa, Helka Tikkanen Suomen 
Punaisen Ristin Tampereen osastosta iloitsee.

Lohjan osaston vapaaehtoinen Pirkko Kuu-
sisto on samoilla linjoilla. Toiveena on aina, että 
kenen tahansa on helppo tulla ovesta sisään.

– Parasta tietenkin on, kun toisilleen vieraat 
ihmiset uppoutuvat pitkään keskusteluun ja pois-
tuvat virkistyneinä. Puheensorinasta ja naurunre-
makasta saa itsellekin energiaa pitkäksi aikaa.

Joulukahvila pystyyn
Joulukahvilan järjestäminen on helppoa. 
Joulukahvilan voi laittaa pystyyn esimerkiksi 
osaston omiin tiloihin tai vaikka yhteistyö-
kumppanin, muun järjestön, seurakunnan 
tai paikallisen yrityksen tiloihin.  Kahvila voi 
olla auki joulu- tai tapaninpäivänä tai uutena 
vuotena. 
 Tarjoiltavaksi kannattaa varata kahvia, 
mehua ja glögiä (vapaaehtoinen maksu), 
lahjoituksena pyydettyjä tai talkoilla leivottuja 
pipareita, torttuja tai muuta pientä purtavaa. 
Joululaulut, pelit, lehdet tai muu vastaava 
ajanviete on mukava tapa olla yhdessä. 
 Ilmoituspohjat seinä- ja lehtimainontaan 
löytyvät Punaisen Ristin aineisto pankista.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257.

Suosituimmat Vaikuttavat lahjamme ovat: 

Äitiyspakkaus katastrofin 
keskelle 17 € 
Äitiyspakkaus kannustaa äitiä 
synnyttämään terveysklinikalla. 
Pakkaus sisältää huovan vauvalle, 
vaatteita, sideharsovaippoja ja 
saippuan. Tällä lahjalla annat 
lapselle turvallisemman alun elämään. 

Puhdasta vettä lapselle  
vuodeksi 15 €
Vesi on elämän edellytys. Tällä 
lahjalla autat puhdista maan 2500 
litraa vettä.

Ystävä yksinäiselle 25 € 
Tällä lahjalla Suomessa asuva 
yksinäinen saa vapaaehtoisesta 
ystävästä juttuseuraa tai kaverin 
vaikkapa elokuviin tai kauppareis-
sulle.

Tutustu muihin Vaikuttaviin lahjoihin ja osta: 
punaisenristinkauppa.fi > Vaikuttavat lahjat 
Lisätietoja: Punaisen Ristin keskus toimisto,  
p. 040 823 8141
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JÄSENYYSKAMPANJA

Jäsenhankinta on tuonut osastoihin  
uusia tekijöitä

Vuodesta 2018 lähtien uusien jäsenten 
hankkimiseksi on tehty paljon töitä ym-
päri maata. Osastojen jäsenhankinta 
ansaitsee ison kiitoksen, koska uudet 
jäsenet ja vapaaehtoiset vahvistavat 
Punaisen Ristin valmiutta koko maas-
sa. Vaikka oma osastosi ei vielä olisi 
aktiivisesti mukana, mikään ei estä 
aloittamasta nyt!

Viime vuodesta alkaen tehty työ jäsen-
hankinnan puolesta on osoittautumassa 
kannattavaksi. Yli puolet osastoista on ottanut 
käyttöön Oma Punaisen Ristin, jäsenyysma-
teriaaleja on uusittu ja erilaisia koulutuksia 
järjestetty. Sen tuloksena uusia jäseniä on 
hankittu jo enemmän kuin koko viime vuonna 
yhteensä.
 Syyskuun puoleen väliin mennessä osastot 
olivat hankkineet yli 2 900 uutta jäsentä. 
Peräti 71 osastoa on jo nyt kasvattanut jäsen-
määräänsä. Yli 30 osastoa oli hankkinut yhtä 
paljon jäseniä kuin vanhoja oli jäänyt pois. 
 Aktiivinen jäsenhankinta onnistuu, kun 
vapaaehtoiset muistavat aktiivisesti tarjota jä-
senesitettä ja jäseneksi liittymistä Oma Punai-
sen Ristin kautta. Uusista jäsenistä merkittävä 
osa on tullut myös tositarkoituksella: he ovat 
tulleet mukaan myös vapaaehtoistoimintaan. 
Tästä on hyvä jatkaa loppuvuosi ja rekrytoida 
osastoon myös uusia vapaaehtoisia tulevan 
vuoden toimintaa silmällä pitäen.

Päätös hankkia uusia jäseniä vuoden 
2020 toimintasuunnitelmaan 
Osaston toimintasuunnitelmaan kannattaa 
kirjata selkeä päätös uusien jäsenten hank-
kimisesta ja jäsenmäärän kasvattamisesta. 
Konkreettiset toimenpiteet päivämäärineen 
ovat paras keino varmistua siitä, että ensi 
vuonna onnistutaan. Kirjatkaa toimintaka-
lenteriin kylä- ja kaupunginosatapahtumien 
päivämäärät ja vastuuhenkilöt. 
 Uusien jäsenten ja vapaaehtoisten määrä 
kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän vapaa-
ehtoisia, sitä enemmän jäseniä, ja mitä enem-
män jäseniä, sitä enemmän vapaaehtoisia.
 
Enemmän ihmisiä, enemmän apua
Moni osasto on huomannut, että uudet toimi-
jat tuovat myös uutta innostusta ja ajatuksia 
osaston toimintaan. Oma Punaisen Ristin 
avulla moni osasto on tavoittanut ihmisiä, 
joita ei muuten osaston toiminta tai viestintä 
olisi tavoittanut. 
 Valtakunnallisesti on huomattu selvästi, 
että myös perinteinen kasvotusten tapahtuva 
rekrytointi kantaa hedelmää. Se onnistuu 
helposti uudistetun jäsenflyerin avulla.
 
Tilaa Punaisen Ristin verkkokaupasta osastolle 
ilmaisia jäsenflyereita loppuvuoden tapahtu-
miin ja koulutuksiin:  
www.punaisenristinkauppa.fi.
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OMA PUNAINEN RISTI

Oma Punaisessa Ristissä jo nyt noin  
6 500 vapaaehtoista
Uudet ja jo mukana olevat vapaaehtoiset 
rekisteröityvät Oma Punaiseen Ristiin 
todella aktiivisesti. Järjestelmästä löytyy 
osastolle arvokasta tietoa muun muassa 
vapaaehtoisten kiinnostuksen kohteista 
ja saatavuudesta eri tehtäviin.

Kesän 2019 aikana ei ollut yhtä ainoaa päivää, 
jolloin joku ei olisi luonut profiilia Omaan. Kiitos 
jokaiselle vapaaehtoiselle tästä! Vauhti syyskau-
den käynnistyessä on ollut hurja. Tällä hetkellä 
saamme joka kuukausi 400–500 uutta ihmistä 
Oma Punaiseen Ristiin. 
 Aluksi vapaaehtoisprofiileja loivat osastojen 
vastuuvapaaehtoiset, kuten todennäköisesti 
myös sinä. Eikä huolta, vaikka vielä et olisi 
ehtinyt luoda itsellesi profiilia – se on nopeaa ja 
ehdit mainiosti mukaan.

Arvokasta tietoa kiinnostuksen  
kohteista ja osaamisesta
Vapaaehtoiset ovat vastanneet todella aktiivi-
sesti Oma Punaisen Ristin kysymyksiin. Lähes 
kaikki ovat kertoneet, mikä heitä erityisesti 
kiinnostaa tai mitkä asiat kuvaavat parhaiten 
heidän osaamistaan. 
 Tiedämme myös, minä ajankohtina vapaa-
ehtoiset ehtivät parhaiten osallistumaan toimin-
taan – arkena, viikonloppuna, aamulla, päivällä 
vai iltaisin. Sekin tieto löytyy Omasta. Tiesitkö, 
että 43 prosenttia profiilin luoneista, lähes 3 
000 vapaaehtoista, pääsee vapaaehtoishommiin 
parhaiten arkena päiväsaikaan?

Uuteen vapaaehtoiseen kannattaa  
olla heti yhteydessä
 Uuteen vapaaehtoiseen kannattaa olla yhte-
ydessä nopeasti. Viestin tai puhelun voi aloittaa 
kiitoksella: kiitos, että olet ilmoittautunut Oma 
Punaiseen Ristiin ja että haluat auttaa. 
 Sitten on aika kuunnella tulijan toiveita. 
Vaikka sinä tai osastosi jäsenmestari olettekin 
katsoneet, mitä uusi henkilö on Omasta kiin-
nostuksen kohteikseen ja osaamisiinsa valinnut, 
kannattaa silti kysyä, mistä uusi mahdollinen 
toimija on kiinnostunut. On hyvä antaa ihmisen 
itse kertoa toivomuksistaan omin sanoin ja 
antaa hänen esittää omia kysymyksiään.

Kiinnostavan tehtävän löytäminen  
on tärkeää
Mikä on uuden tulijan seuraava konkreettinen 
askel? Onko se kurssi, vierailu toimintaryh-
mässä vai tapaaminen sinun tai osaston jäsen-
mestarin kanssa? Tapauskohtaisesti jokin näistä 
tai jotain muuta. 
 Tärkeintä on, että jatkosta sovitaan selvästi. 
Mitä nopeammin ensimmäiset vapaaehtoisen 
polun askeleet otetaan, sitä todennäköisempää 
on, että osastosi uusi vapaaehtoinen saa muka-
van alun harrastukselleen ja auttamistyölleen.
Luo Oma vapaaehtoisprofiilisi tai kirjaudu 
Omaan katsomaan, millaisista tehtävistä oman 
osastosi vapaaehtoiset ovat kiinnostuneet: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Lisätietoja: Projektipäällikkö  
Tapani Tulkki, p. 0400 933 966

Vapaaehtoisten Omaan ilmoittamat  
kiinnostuksen kohteet

1  Toimiminen lasten ja nuorten parissa 
2  Toimiminen ikäihmisten parissa
3  Maahanmuuttajan tukeminen
4  Opastaminen ja opettaminen
5  Toiminnan organisoiminen
6  Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
7  Lahjoitusten kerääminen
8  Porukassa toimiminen
9  Kansainvälisyys
10 Hälytyksiin osallistuminen
11 Ensiavun antaminen

11

1844

1

2189

2

2715

3

1727

4

1939

5

1653

6

2082

7 

941

8

2554

9

1846

10

1645
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YRITYSYHTEISTYÖ

”Haluamme olla tukemassa Punaista 
Ristiä Varsinais-Suomessa toimimaan 
yksilöiden ja yhteisöjen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi” 
 
Piirin yrityskumppani LähiTapiola Varsinais-
Suomen syntyjuuret ulottuvat vuoteen 1867. 
Tuolloin perustetusta Maskun omituisesta 
paloapuyhtiöstä on vuosien kuluessa yhdis-
tymisten ja fuusioiden myötä muotoutunut 
LähiTapiola Varsinais-Suomi, joka toimii 
Turun talousalueella. 
 
”Yhtiömme arvot ovat hyväntahtoisuus, 
intohimo ja rohkeus”, kertoo tämän Elä-
mänturvayhtiön toimitusjohtaja Olli Aakula. 
”Keskeistä meille on ollut yhtiön synnystä 
lähtien paikallisuus ja keskinäisyys. Teemme 
asioita, jotka ovat eduksi paikallisesti”, 
Aakula jatkaa.  
 
Elämänturva-ajatteluun LähiTapiola Varsi-
nais-Suomen on johtanut ennaltaehkäisyn 
merkitys. Elämänturva-ajattelu suuntaa 
yhtiön toimintatapoja nyt neljättä vuotta. 
”Emme riennä paikalle ainoastaan silloin, 
kun vahinko on jo sattunut. Olemme edistä-
mässä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia 
ja terveyttä jo ennalta. Katsomme asioita 
kolmen T:n näkökulmasta, joita ovat: tur-
vallisuus, terveys ja talous”, summaa Aakula 
Elämänturva-ajattelua. 
 
Konkreettisesti LähiTapiola 
Varsinais-Suomi edistää alueensa 
hyvinvointia mm. tukemalla osana 
yhteiskuntavastuutaan alueensa 
järjestöjen toimintaa. ”Digitalisaa-
tion myötä älylaitteiden käyttö on 
kasvanut suuresti. Se tuo muka-
naan ”kremppaakin”, kun istumme 
hartiat kyyryssä laitteiden äärellä. 
Siksi meille on erityisen tärkeää 

tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia 
päästä liikkumaan, osallistumaan toimintaan 
ja antaa heille eväitä oman hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen”, Aakula pohtii.  
 
Kumppanuus SPR Varsinais-Suomen piirin 
kanssa on LähiTapiola Varsinais-Suomelle 
merkityksellistä. Aakula tuo esille, että 
yhteistyö piirin kanssa on luontevaa. ”Meitä 
yhdistävät turvallisuuskeskeisyys, ennalta-
ehkäisy ja terveyden edistäminen.  
 
SPR Varsinais-Suomen piiri tuntee alueen, 
haluaa olla ihmisten tavoitettavissa ja 
tavata heitä. Haluamme olla tukemassa tätä 
toimintaa yksilöiden ja yhteisöjen terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämiseksi.”  Yhteistyö ei 
ole jäänyt huomaamatta myöskään yhtiön 
asiakkaiden keskuudessa. ”Kysyimme asiak-
kailtamme yhteiskuntavastuukohteistamme. 
Kumppanuutemme on huomattu, sillä Punai-
nen Risti oli siinä tunnettuudessa ykkönen.” 
 
Toimitusjohtaja haluaa lähettää terveisiä 
Punaisen Ristin vapaaehtoisille koko Var-
sinais-Suomeen: ”On erinomaisen hienoa, 
kun annatte aikaa yhteiseen hyvään elinym-
päristössänne ja Varsinais-Suomessa. Se on 
kerrassaan loistavaa ja kunnioitettavaa, että 
ihmiset toimivat toisten eteen.”  
 
Raisiolaisena maatilan poikana kotiseutu 
ja sen hyvinvointi ovat erityisen lähellä Olli 
Aakulan sydäntä.

Anna Tenho

LähiTapiola Varsinais-Suomi  
Elämänturvan asialla

Toimitusjohtaja Olli Aakula 
LähiTapiola Varsinais-Suomi
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”Pienellä vaivannäöllä voi tehdä suu-
renkin vaikutuksen monen elämään.” 
 
#SPRTakeover’ssa yritykset tarjoavat 
verkkosivunsa Punaisen Ristin Nälkäpäivä-
keräyksen käyttöön.  
 
Käytännössä näkyvyyttä lahjoittaneen yri-
tyksen kotisivuille tulevat ihmiset kohtaavat 
Nälkäpäivänä Punaisen Ristin ilmoituksen, 
jossa heille tarjotaan mahdollisuutta osal-
listua Nälkäpäivä-nettikeräykseen. Sivuille 
tulija voi joko tehdä lahjoituksen, tai jatkaa 
vaivattomasti yrityksen sivuille sulkemalla 

FläktGroup Finland Oy 
mukana Nälkäpäivän  
#SPRTakeover -kampanjassa 

ilmoituksen. Nälkäpäiväkeräyksellä kerätään 
varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofi-
rahastoon, josta autetaan avun tarvitsijoita 
niin kotimaassa kuin maailmalla. 
 
#SPRTakeOver’iin voivat osallistua kaikki 
verkkosivuja ylläpitävät yritykset ja yhtei-
söt.  
 
FläktGroup Finland Oy lähti mukaan 
tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
 
”Lähdimme mukaan kampanjaan, koska asia 
on tärkeä ja näimme mahdollisuuden olla 
avuksi”, kertoo Marketing Manager Niclas 
Mehtonen FläktGroup Finland Oy:stä.  
 
”Kampanjaan osallistuminen oli tehty 
hyvin yksinkertaiseksi, joten meidän oli 
helppoa tehdä päätös mukaan lähtemisestä 
nopeallakin aikataululla. Kokemus oli kaiken 
kaikkiaan positiivinen ja tulemme myös 
jatkossa osallistumaan Nälkäpäivänä #SPR-
TakeOveriin. Pienellä vaivannäöllä voi tehdä 
suurenkin vaikutuksen monen elämään. 
Suosittelisin kampanjaan osallistumista 
myös kaikille muille yrityksille”, Mehtonen 
kannustaa. 
 
Osallistuminen #SPRTakeover -kampanjaan 
on ollut yrityksille mahdollista vuodesta 
2015 alkaen. Osallistuminen on sekä kan-
nanotto inhimillisyyden puolesta että näkyvä 
tapa osoittaa yhteiskuntavastuuta asiakkail-
le, työntekijöille ja muille sidosryhmille. 
 
Kiitos FläktGroup Finland Oy!  
 
Onko sinun yrityksesi mukana  
ensi vuonna?

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyö-
kumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

Marketing Manager Niclas Mehtonen  
FläktGroup Finland Oy

YRITYSYHTEISTYÖ

M
inna Toivonen
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Varsinais-Suomen piirin yrityskannatusjäsenet 2019 

• AA-Pintarakennus Oy

• Aboa Venture Management Oy

• AC & Heating System Oy

• Adecco Finland Oy/Adecco 
Turku

• Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

• Alleron Oy

• Amslift Oy

• Arwina Oy

• Asianajotoimisto Aura Oy

• Aspro Oy

• Auramarine Oy Ltd

• Auran Apteekki

• Auranmaan Osuuspankki

• Avarn Security Oy

• Avoin yhtiö Raimo ja Anne 
Saarinen

• Bayer Oy

• Beiersdorf Oy

• Bistro Tuote

• Bright Finland Oy

• Brighthouse Intelligence Oy

• Cleantime Oy

• Cloetta Suomi Oy

• Coating House Oy

• Edimaster Oy

• Ekosata Oy

• Electro Optical Systems Finland 
Oy

• Ellego Powertec Oy

• Enertest Oy

• Esko Gustafsson Oy

• Euromaski Oy

• Finnfeeds Finland Oy

• Finnparttia Oy

• Flisap Oy

• FläktGroup Finland Oy

• Focusplan Oy

• H. Lundbeck Oy Ab

• Haka-Kone Oy

• Haloila M Oy

• Hannumet Oy

• Heinoja Oy

• Helin Arvi Oy

• Hidex Oy

• Hifimesta Oy

• HMU-tekniikka Oy

• Holiday Club Caribia

• Hotelli Aquarius / Ka-Bir Oy 

• Insinööritoimisto Suunnittelu-
kide Oy

• Internetstores GmbH / Bikester

• J & M Launokorpi Oy

• Jaakkoo-Taara Oy

• Janne Salo Oy

• JMJping Oy

• Julkisivukonsultointi JK Oy

• Kaarinan Eläinlääkäriasema Oy

• Kaarinan Lukko

• Kaarinan Trimet Oy

• Kaefer Oy (ent.Kaefer Eristys-
tekniikka Oy)

• Kalaliike Wallin

• Kankareen Paalutus Oy

• Kantrimuna Oy

• Kaukora Oy

• Kematek Oy

• Keskusautohalli 

• Khimaira Oy

• Kiinteistö Oy Turun Monitoimi-
halli

• Kiinteistöpalvelu Tuustili Oy

• Kompak Oy

• Konepaja A Vanne

• Koneurakointi J. Fonsell Oy

• KPL Rakentava Oy

• KSP Kaarina Oy

• Kuljetusliike Ajalin

• Kuljetusliike J&T Pajunen Oy

• Kuljetusliike S Kakko

• Kuntoutus- ja hyvinvointikes-
kus Variaatio Oy

• Laitilan Puhelinosuuskunta

• Lasi-Liski

• Leadout Oy

• Lean5 Europe Oy Ltd.

• Liedon Osuuspankki

• Liedon Tili- ja Kiinteistöpalvelu

• Lintex Nordic Group

• Loimaan Kaukolämpö Oy

• Loimaan Rautia K-Maatalous

• Lounais-Suomen Osuuspankki

• LSAB Suomi Oy

• Lukkotaiturit Oy

• LVI-Eristys Murto

• Lyyti Oy

• LähiTapiola Varsinais-Suomi 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö

• Lännen Tekstiilihuolto Oy

• Lääkäriasema Eurolääkärit

• Maanrakennus Hannu Vuori Oy

• Maanrakennus L&J Vuola

• Maanrakennus Marela Oy

• Mastermark

• Mastermark Brands

• Matka-Autot

• Mausteaitta Oy

• Mavisystems Oy

• Me Group Oy Ab Ltd

• Mepratuote Oy

• Meyer Turku Oy 

• Moosedog Oy

• MPS Career Turku

• Muna Foods Oy

• Muovitech Finland Oy

• MV-tuotteet Oy

• Naantalin Energia Oy

• Naantalin Neliöt Oy

• Navielektro Ky

• NCAB Group Finland Oy

• Net-Foodlab Oy

• Nextfour Group Oy

• Noratel Finland Oy

• Northern Works Oy

• Nostopalvelu Simola Oy
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• Nurmen Sora

• Nybrok Oy

• Octomeca Oy

• Oripään Osuuspankki

• Ortomat Herpola Oy

• OSG  Mainonta Oy

• Painotalo Painola

• Palovuoren Kivi Oy

• Pansion Apteekki

• PC Pinus Oy

• Perhekoti Amanda Oy

• Pietiko Oy

• Piikkiö Works Oy

• Praktia Oy Ab

• Protopaja Oy

• Pukkila Oy Ab

• Pureva Oy Ab

• Pöytyä II Kyrön Apteekki

• R&M Ship Technologies Finland 
Oy

• Radiometer Turku Oy

• Rakennus-Salama Oy

• Rannikkoseudun Asennus Oy

• Rautarakenne S Lipponen

• Ravantit Oy

• Ravintola Hus Lindman (Ab 
Huli Oy)

• Röchling Rimito Plast Oy

• Saaristomeren ruoppaus Oy

• Salon Aluesähkö

• Salon Leinotilit Oy

• Salon Mikrosaha Ky

• Sandvik Mining and Construc-
tion Oy

• Santerfood Oy

• Scandic Plaza

• Screen House Oy

• Sepät Oy

• SerenusKodit Oy

• Sicutec Oy

• Sisustus-Nummi

• Sky-Media Oy

• SME Elektro-Group Oy

• Steel Master Finland Oy

• Suikkilan Lämpö Oy

• Suomen Terveystalo Oy/
Terveystalo Turku Pulssi

• Suomen Turvakauppa Oy

• T. Laitiomäki Oy

• Taivassalon Apteekki

• Talotekniikka Forsblom Oy

• Tarvasjoen Teräsovi Oy

• Teho-Turve Oy

• Teknotoimi Oy Autokiila

• Teroitusliike Teho Oy

• Terramare Oy

• THV Turvapalvelut Oy

• Tietoaika Oy

• Tilitoimisto Lahti Oy

• Triopak Oy

• Tuisa Oy

• Turku Energia

• Turun 10. Martin Apteekki

• Turun 18. Hirvensalon Apteekki

• Turun Elementtiasennus

• Turun Kansallinen Kirjakauppa

• Turun Kone-Rent Oy

• Turun Messukeskus Oy

• Turun Osuuskauppa

• Turun Sanomat

• Turun Seudun OP-kiinteistö-
keskus

• Turun Seudun Osuuspankki

• Turun Talohuolto Oy

• Turun Vapaavarasto

• Turun VII Aura-Apteekki

• Turun Yliopiston Ylioppilaskun-
ta

• Turvatekijät Oy

• Twisted Films Oy

• Uudenkaupungin 2. (uusi) 
Apteekki

• Vakka-Suomen Puhelin Oy

• Vallox Oy

• Valmet Technologies Oy 

• Varsinais-Suomen Auto-Center 
Oy

• Veljekset Kanttikoski Oy

• Wenda Oy

• Westas Raunio Oy (ent. Rauni-
on Saha Oy)

• Vetman Oy

• Vilomix Finland Oy (ent.Hiven 
Oy)

• Virte-Metalli Oy

• Visma PPG Oy

• Vuola Trucks and Trailers Ky

• Yara Suomi Oy

• Ykkösmuovi Oy

• Ylitalo Oy, kauppapuutarha

• Yläneen Osuuspankki

YRITYSYHTEISTYÖ

Yritysten tuki mahdollistaa mm. koululaisten ensiapukoulutuksen toteuttamista.
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 KOULUTUS

Punaisen Ristin valtakunnalliset kouluttajapäivät 
pidetään 18.-19. tammikuuta Vaaralan urheilu-
opistossa. Ohjelmaan kuuluvat mm:
• koulutuslinjakohtaiset täydennyskoulutukset
• valmennus uusien koulutusmoduulien 

vetämiseen
• yhteisiä kouluttajataitoja edistävät teemat.

Ilmoittautuminen käynnistyy lokakuun loppupuo-
lella ja loppuu loppiaisen jälkeen.

Sinustako viestinnän vapaaehtois kouluttaja?
Punainen Risti alkaa kouluttaa vapaaehtoisia 
viestinnän kouluttajia vahvistamaan osastojen 
viestintää. 
 Kouluttajan tehtävänä on kouluttaa muille 
vapaaehtoisille vapaaehtoisviestinnän moduuleja, 
joita on valmiina kaksi: osastoviestinnän perus-
teet (3 t) ja sosiaalinen media (2 t). Jatkossa 

Yhteistyöllä koulujen kanssa meillä on hieno 
mahdollisuus tavoittaa kokonaisia ikäluokkia. 
Kouluvierailijana pääset tutustumaan lapsiin 
ja nuoriin ja tekemään Punaista Ristiä tutuksi 
kouluissa ja oppilaitoksissa.

Punaisen Ristin kouluyhteistyö on vaikuttamistyötä 
parhaimmillaan: inhimillisyyden sanoman viemistä 
nuorille ja samalla osaston toiminnan tunnetuksi 
tekemistä paikkakunnalla. Jotta lapset ja nuoret 
voisivat kiinnostua toiminnastamme ja tulla siihen 
mukaan jossakin elämänsä vaiheessa, heidän tulee 
tietää, mitä Punainen Risti edustaa. Siksi yhteis-
työ koulujen kanssa on aina satsaus myös 
osaston tulevaisuuteen.

Oppimateriaalit osastojen käyttöön
Olemme arvostettu toimija opettajien keskuudessa 
ja toivottu vieras koulussa. Vapaaehtoiset kou-
luvierailijat rikastuttavat koulun arkea Punaisen 
Ristin teemoilla.
Punaisella Ristillä on kouluvierailu paketteja 
kolmesta eri teemasta:
• SPR – Auttajat! -tunnilla tutustutaan Punaisen 

Ristin työhön Suomessa ja maailmalla ja 
puhutaan vapaaehtoistoiminnan merkityksestä.

• Asennetalkoot! -tunnilla haastetaan oppilaat 
pohtimaan ennakkoluuloja sekä rasismin syitä ja 
ilmenemismuotoja.

• #KivaKunHuomaat -tunnilla herätellään 
nuoria ajattelemaan toisten huomioimista 
ja nähdyksi tulemisen merkitystä. Nuoret 

haastetaan tekemään tavallisia, toiset 
huomioivia tekoja koulussa ja kotona.

Jos kouluvierailijakoulutus kiinnostaa, kannattaa 
olla yhteydessä piiritoimistoon!

Koulumateriaalit osastojen käyttöön
Haluamme olla opettajien tukena tärkeässä 
kasvatustyössä ja tarjota laadukkaita ja ilmaisia 
oppimateriaaleja opetuksen tueksi. Punaisen Ristin 
kouluille ja oppilaitoksille suunnatut materiaalit 
sisältävät tietoa elämästä eri puolilla maailmaa: 
globaaleista haasteista, sodan säännöistä, yksi-
näisyydestä, rasismista, ensiavusta, päihteistä, 
sekä erilaisista tavoista auttaa. Monia oppima-
teriaaleja voi hyvin hyödyntää myös osaston 
tapahtumissa ja koulutuspäivissä. 
 Vinkkaa oppimateriaaleista yhteistyökou-
luille ja tutuille opettajille!  
Löydät materiaalit helposti osoitteesta  
www.punainenristi.fi/koulusivut 

Tutustu lisää koulu- ja oppilaitosyhteistyön sekä 
kouluvierailujen materiaaleihin RedNetissä:  
rednet.punainenristi.fi/koulu

Vinkki: Tutustu uuteen humanitaarisen oikeuden 
oppimateriaaliin verkossa:  
sodassakinonsaannot.fi.  
Jos omassa osastossasi ei ole humanitaarisen 
oikeuden kouluttajaa, mutta haluaisitte järjestää 
aiheesta koulutuksen tai kouluvierailun, ota 
yhteyttä piiriin tai keskustoimiston oikeudelliseen 
neuvonantajaan Jani Leinoon, p. 040 737 4039.

Olisitko sinä hyvä kouluvierailija?

moduuleja tuotetaan lisää.
 Viestinnän kouluttajan tehtävä sopii hyvin 
vapaaehtoiselle 
• jolla on valmiiksi jonkin linjan kouluttaja-

pätevyys
• jolla on viestinnän alan työkokemusta TAI 

viestinnän alan koulutus TAI runsaasti 
kokemusta monipuolisesta ja nykyaikaisesta 
vapaaehtoisviestinnästä

• joka on innostunut vahvistamaan oman 
osastonsa lisäksi myös naapuriosastojen 
viestintää ja rohkaisemaan osastoja uusien 
viestintätapojen käyttöön.

Ensimmäinen täydennyskoulutus viestintä-
kouluttajiksi haluaville järjestetään tammikuun 
kouluttajapäivillä. Mukaan voi ilmoittautua oman 
piiritoimiston kautta. Piiri ehdottaa osallistujat ja 
keskustoimisto tekee lopulliset valinnat. 

Tervetuloa mukaan vahvistamaan Punaisen Ristin 
viestintää ja näkyvyyttä!
Lisätietoja omasta piiritoimistosta tai viestinnän 
asiantuntija Noora Kerolta: p. 040 581 1063

Valtakunnalliset 
kouluttajapäivät 18.-19.1.
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VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Punainenristi.fi -sivuston uudistaminen etenee

Talven turvallisuuskampanjat

Ethän kikkaile,  
pysy pystyssä!

Punainenristi.fi verkkosivusto uudistuu 
tämän vuoden aikana. 
 
Punainenristi.fi uudistettiin edellisen kerran 
vuonna 2010, ja moni asia on verkkopalvelu-
suunnittelussa muuttunut sen jälkeen. Projekti-
ssa panostetaan uuden, ajanmukaisen ilmeen 
lisäksi siihen, että sivujen sisältö ja rakenne 
palvelevat entistä paremmin sivujen käyttäjiä. 
 Valtaosa sivuston vierailijoista löytää sivuil-
lemme hakukoneen kautta ja siksi sivujen pää-
sisältö tuotetaan hakukoneoptimoidusti eli siten, 
että hakukoneet löytävät sivut hakutuloksissa. 
Samalla panostetaan siihen, että sivut toimivat 
mobiililaitteilla. 
 Koska Punaisella Ristillä on paljon viestittä-
vää, uusilla sivuilla tehostetaan myös sisällön 
tuottamisen käytäntöjä. Tavoitteena on, että 
uuden sisällön tuottaminen ja vanhan päivittä-
minen olisi mahdollisimman vaivatonta. Uuden 

Punainen Risti on vahvasti mukana 
talven valtakunnallisissa turvallisuus-
kampanjoissa. Tapaturmapäivä 13.12. 
muistuttaa arjen riskien vähentämisestä 
ja Pysy pystyssä -kampanja talvijalan-
kulun turvallisuudesta.

Vuosina 2018-2019 Tapaturmapäivä-kampanjan 
teemana ovat eri vuodenaikoihin liittyvät tapa-
turmariskit. Kampanja on kohdistettu erityisesti 
miehille, joille tapaturmia sattuu tilastojen 
valossa ylivoimaisesti eniten. 
 Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalan-
kulun turvallisuutta. Varsinainen kampanja-aika 
on tammikuussa. 

Osastosi voi osallistua turvallisuus-
kampanjoihin esimerkiksi näin:
• Jakakaa tarkistuslistoja, joiden avulla 

jokainen voi nopeasti kartoittaa oman kotinsa 
turvallisuusriskit. Tilaa osastollesi tapaturmien 
ehkäisymateriaalia (Turvallisesti kotona 
-juliste, Turvallisia Vuosia -opas, lasten ja 
iäkkään turvallisuuden tarkistuslistat, Pysy 
pystyssä -kampanjamateriaali) Punaisen 

punainenristi.fi:n alustaksi on valittu Episerver, 
joka on ollut pitkään Punaisen Ristin käytössä 
muun muassa Ruotsissa ja Norjassa.
 Uuden verkkopalvelun konseptia on suunni-
teltu alkuvuoden ajan yhdessä kumppanimme 
Digian kanssa. Tällä hetkellä työskennellään 
muun muassa tarvittavien integraatioiden eli eri 
järjestelmien välisten yhteyksien parissa. Myös 
uusien sisältöjen suunnittelu ja tuotanto on 
käynnistetty syksyn aikana.
 Punainenristi.fi:n uudistaminen ei vielä 
toistaiseksi vaikuta RedNetiin ja osastojen ja 
piirien verkkosivuihin. Projektin etenemisestä 
kerrotaan lisää loppuvuoden aikana Rednetissä 
sekä Tässä ja Nytissä. 
 
Lisätietoja:  
Verkkotuottaja  
Sari Keskinen, p. 040 540 3804

Ristin verkkokaupasta:  
punaisenristinkauppa.fi. 

• Kampanjamateriaali on ladattavissa sivulta 
tapaturmapäivä.fi ja pysypystyssä.fi 

• Viestikää tapaturmien ehkäisemisestä 
Tapaturmapäivänä hashtageilla 
#ethänkikkaile sekä #tapaturmapäivä 
ja Pysy pystyssä -kampanjan aikana 
hashtagilla #pysypystyssä 

• Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta 
tapaturmien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/56561 

• Järjestäkää tapahtuma kaatumistapaturmien 
ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumisriskin 
kartoittamiseen löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/55140

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kampan-
jan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa 
tapaturmien ehkäisyverkosto. Punainen Risti 
koordinoi verkostoa ja vastaa toteutuksesta 
yhteistyössä muiden verkoston toimijoiden 
kanssa.
 
Lisätietoja: 
Terveyden edistämisen suunnittelija 
Saara Aakko, p. 040 480 6973
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Marraskuu 
(1.-3.11. Vapepa-johtajakoulutus, Nynäs)
(2.-3.11. Kouluttajakoulutus, välineosa)
7.11. Osastoviestinnän koulutus, Laitila
4.-10.11. Ehkäisevän päihdetyön viikko
vko 45 Järjestötiedote 4/2019 ilmestyy
9.11. Ensihuollon peruskurssi, Turku
11.11. Ystäväkurssi, Turku 
12.11. Monikulttuurisuustoiminnan  
  koulutus, Naantali
14.11. Piirin hallitus
19.11.  Oma Punainen Risti -koulutus, Turku 
19.11.  Osastoviestinnän koulutus, Lieto
20.11. Kotoutumisen tukena -koulutus,  
  Turku
21.11. Sodassakin on säännöt -koulu- 
  vierailijakoulutus

TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Tapahtumakalenteri syksy 2019

(23.-24.11. Kouluttajakoulutus, sisältöosat)
(23.-24.11. Vapepa-foorumi)
28.11. Vapepa-maakuntatyöryhmä
(30.11. Vapaaehtoisten kiitosgaala)
 
Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä
4.12. Ystäväkurssi, Turku 
13.12. Piiritoimiston jouluglögit
13.12. Tapaturmapäivä
17.12. Osastoviestinnän koulutus, Ruissalo
 
(Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnalli-
nen, järjestelyvastuu keskustoimisto tai  
muu piiri)  
 
Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät  
koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 

Tänä vuonna Nenäpäivän perinteinen tapah-
tuma järjestetään Turun remontissa olevalla 
kauppatorilla perjantaina 8.11.2019.  
 
Myynnissä on Ylen kuuntelijoiden neulomia 
ja lahjoittamia villasukkia sekä hernekeit-
toa. Sukkamyynti alkaa klo 10 ja hernekeit-
toa on tarjolla klo 11 alkaen. Hernekeiton 
lahjoittaa ja toimittaa SAK:n Turun Seudun 
Paikallisjärjestö. Nenäpäivän lipaskerääjät 
ovat paikalla koko tapahtuman ajan. 
 
Punainen Risti on yksi yhdeksästä avus-
tusjärjestöstä, jonka kautta Nenäpäivänä 
kerätyillä varoilla autetaan lapsia eri puolilla 
maailmaa. 
 
Lue lisää Nenäpäivästä netistä:  
www.nenäpäivä.fi  
 
Iloista Nenäpäivää!

Nenäpäivän tapahtuma  
Turussa perjantaina 8.11.2019 
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 4/2019

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

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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 1/ 2020 ilmestyy viikolla 4.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 10.1.2020.

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

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

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

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

ENSIAPUKOULUTUS
www.ensiapukoulutus.fi                     0400 112 113
Riikonen Petri       040 731 3575
kurssisihteeri
Lehtonen Kati  0400 486 337
ensiapukouluttaja
Mikkonen Sirpa   043 820 0646
ensiapukouluttaja

NUORTEN TURVATALO  02 2539 667
Yliopistonkatu 24 A, 5. krs, Turku 
 
KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALO 
Viilarinkatu 5, Turku                            040 1804 106
 
VERIPALVELU
Yliopistonkatu 29, Turku                     029 300 1140

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

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

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon. Tiedote on 
luettavissa sähköisesti piirin nettisivuilta.
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* Ruissalon osaston lukutaitoprojektin oppilaat olivat kerääjinä Skanssin kauppakeskuksessa Nälkäpäivänä.
* Pisara-harjoituksessa Turun osaston vapaaehtoiset keräsivät tietoa ovelta ovelle -menetelmällä Ylioppilaskylän itäisellä puol-
ella. Asukkailta kysyttiin kuviteltuun vesikriisiin liittyviä kysymyksiä.

Jussi V
ierim

aa


