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SISÄLLYSLUETTELO

Rasisminvastaisen viikon kampanjan teemana oli 
#olenkanssasi. Skanssin tapahtumassa jaettiin ruu-
suja ja ilmapalloja, tehtiin kasvomaalauksia ja kes-
kusteltiin ihmisten kanssa ennakkoluuloista ja tasa-
vertaisuudesta.
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Punainen Risti on arvoyhteisö

PÄÄKIRJOITUS 4.4.2018

Me puhumme usein Punaisen Ristin seitse-
mästä periaatteesta mutta harvemmin toimin-
nan arvoista. Olen silloin tällöin kysynyt mei-
dän vapaaehtoisaktiiveilta tai työntekijöiltä, 
että muistavatko he meidän arvot. Usein vas-
taukseksi on lueteltu …inhimillisyys, tasapuo-
lisuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus …
melkein kaikki ovat muistaneet lähes seitse-
män periaatetta ulkoa, joku jopa ne kaikki. 

Yhdessä on sitten ryhdytty muistelemaan ar-
voja  …avoin, aikaansaava ja mitä niitä nyt oli. 

Otanpa esille yleiskokouksen hyväksymän 
”Toimintalinjaus 2018-2020” -dokumentin, 
sivu 5. Tämä toimintalinjaus sekä järjestön ar-
vot löytyvät pdf-tiedostona nettisivuilta osoit-
teesta: https://rednet.punainenristi.fi/ 
Toimintalinjaus2018-2020

Avoin. Toimimme lähellä ihmisiä osana yhtei-
söä. …ja selitys jatkuu. 

Palvelualtis. Asetamme avun ja palvelujen 
tarvitsijan toiminnassa etusijalle. …ja selitys 
jatkuu.

Aikaansaava. Reagoimme avun tarpeisiin ja 
käytämme voimavaramme oikein ja tuloksel-
lisesi. …ja selitys jatkuu.

Yhteistyökykyinen. Etsimme aktiivisesti 
kumppaneita. …ja selitys jatkuu.

Valmis sanoitus ei istu yhdenkään porukan ti-
lanteeseen vaikkakin antaa osviittaa siihen 
mihin me Punaisessa Ristissä pyrimme. 

Kaikissa arvoyhteisöissä on syytä aika-ajoin 
istua alas porukalla ja peilata toimintaa so-
vittuihin arvoihin. Tähän minä Punaisen Ristin 
osastoja nyt haastan. 

Nöyrän oman toiminnan arvioinnin seurauk-
sena usein löytyy väylä takaisin arvoraiteille, 
jossa avoimuus, palvelualttius ja yhteistyöky-
kyisyys paranee ja vieläpä saadaan enemmän 
aikaiseksi kuin on uskallettu toivoakaan.

Arvotarkastelu puhdistaa ilmaa ja antaa mah-
dollisuuden uuteen alkuun tässä monelle rak-
kaassa Punaisen Ristin toiminnassa, olipa se 
tontti sitten vapaaehtoisena tai työntekijänä.

Pauli Heikkinen

SPR Varsinais-Suomen piiri on myöntänyt 
vuoden 2018 Ennakkoluuloton edelläkävi-
jä -tunnustuksen Valmet Automotiven Uu-
dessakaupungissa sijaitsevalle autoteh-
taalle ennakkoluulottomasti toteutetusta 
rekrytointiprosessista ja tasavertaisten 
työmahdollisuuksien luomisesta. 

Yhdessä työskenteleminen avaa erin-
omaisen mahdollisuuden edistää kahden-
suuntaista kotoutumista, jossa oppivat 
sekä kantasuomalaiset että tänne muual-
ta muuttaneet. 

Tunnustuksen vastaanotti Valmet Auto-
motiven Uuudenkaupungin tehtaan hen-
kilöstöjohtaja Tomi Salo.
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ENSIAVUN SM-KISAT TURUSSA 15.–17.6.2018

Tule mukaan Ensiavun 
SM-kisoihin!
Ensiapuseikkailu  
Turussa

Etsimme isoa joukkoa vapaaehtoisia tuo-
mareita ja muissa tehtävissä toimivia hen-
kilöitä ensiavun SM-kilpailuihin Turkuun. 
Turussa kilpailevat aikuiset, nuoret, Red-
die Kidsit ja ensiauttajat ympäri Suomen. 
Tapahtumaan liittyy myös yleisörata Turun 
Linnanpuistossa. Tulethan mukaan tuoma-
riksi, avustajaksi tai kannustamaan kilpai-
lijoita!

Minustako potilaaksi?
Sovit potilaaksi, mikäli sinulla on mahdollisuus 
antaa ajastasi pe 15.6. klo n.17 - 21 sekä lau-
nataina 16.6. klo n.7.30 - 16. Perjantaina pe-
rehdytetään ja testataan rastien toimivuus 
yhdessä muiden potilaiden sekä tuomarien 
kanssa. Lauantaina on varsinainen kilpailupäi-
vä, jolloin rasti toteutetaan/toistetaan 10 ker-
taa, yksi kerta kestää noin 10 min, jonka jäl-
keen n. 10 min tauko.
     * potilaana saat itsellesi roolin, jota sinun 
tulee esittää ohjeiden mukaan 
     * perehdytyksen saat viimeistään perjan-
taina 15.6., mahdollisesti jo aikaisemmin
     * voit myös esittää toiveen, minkä kilpa-
sarjan rastille haluaisit, vaihtoehdot ovat (Ai-
kuiset, Ensiauttajat, Nuoret (13-18 v) tai Red-
die Kids (7-12 v). Kirjaa mahdollinen toiveesi 
“Terveiset järjestäjälle” kohtaan.

Minustako tuomariksi?
Sovit tuomariksi, mikäli hallitset ensiavun, si-
nulla on kannustava asenne ja olet valmis tuo-
maroimaan tasapuolisesti pitkän kisapäivän 
ajan. Sinulla on hyvät edellytykset tuomariksi, 
mikäli olet:
• Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)
• Ensivastekouluttaja
• Ensiapuryhmän kouluttaja
•  Pitkän linjan ensiapuryhmäläinen ja olet suo-

rittanut EA 3 -kurssin tai ensivastekurssin
•  Valmiustoiminnan osaaja tai henkisen tuen 

kouluttaja

Minustako muihin tehtäviin?
Etsimme erilaisiin tehtäviin henkilöitä, jotka 
ovat valmiita antamaan vapaaehtoispanoksen-
sa kisatapahtumassa. Sinulla on positiivinen 
asenne ja hyvä paineensietokyky. Lisäksi hallit-
set ainakin yhden oheisista taidoista:
• Ohjattuna osaat pystyttää/purkaa telttoja 
• Hallitset muonitusta
• Hallitset radiopuhelimen käytön
• Sinulla on ajokortti ja olet valmis ajamaan eri 
puolelle Turkua

Jokaisessa kilpailusarjassa on kymmenen kisa-
rastia. Kisapäivästä tuleekin vaativa, jännittä-
vä ja monia elämyksiä tarjoava. Tavoitteena on, 
että kilpailijat, heidän kannattajansa, tuomarit 
ja muut vapaaehtoiset saavat hyvän mielen ja 
ikimuistoisen kokemuksen Punaisen Ristin toi-
minnasta.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi: 
www.lyyti.in/EA_SM_Turku2018

Ruokailu ja majoitus
Tarjoamme vapaaehtoisille päivien aikana ruo-
kaa ja kahvia. Mikäli kotimatka on pitkä, on 
mahdollisuus yöpyä Ruissalon leirintäalueel-
la teltassa maksutta tai Ruissalon kylpylässä 
omakustannushintaan.

A
n
tti Ku
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Vuonna 2015 Ensiavun SM-kilpailut järjestettiin Rova-
niemellä. Kuvassa kilpailemassa Vaasan suomalainen 
osasto. 
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Muista ilmoittautua nuorten Kesäpäiville!

Tarjoamme vähintään 13-vuotiaille osallistujille 
mahdollisuuden kehittää omia ensiaputaitojaan 
ja tutustua Punaiseen Ristiin valmius järjestönä. 
Kesäpäivät järjestetään Turussa Ruissalon lei-
rintäalueella 15.–17.6. Luvassa on koulutuksia, 
esityksiä, harjoituksia, kaupunkisuunnistus-
ta, ensiavun SM-kisojen seurantaa, pelejä, leiri-
nuotiota ja paljon muuta. 

Kun ilmoittaudut 20.4. mennessä, osallistumis-
maksu on jäsenelle 25 euroa. Myöhemmin il-
moittautuessa maksu on 35 euroa.  Jokaisesta 
mukaan rekrytoidusta kaverista (ei SPR-jäsen) 

osallistuja saa 5 euron alennuksen osallistumis-
maksustaan. 

Kesäpäiville voi tulla mukaan myös vapaaehtoi-
sena. Etsimme vapaaehtoisia muun muassa oh-
jaajatehtäviin, ensiapuvastaaviksi, infopisteelle, 
ohjelmanumeroiden suunnitteluun ja ensiapu-
harjoittelun potilaiksi. Vapaaehtoiselle osallistu-
mismaksu on 10 euroa. 

Ilmoittaudu ja lue lisää: 
rednet.punainenristi.fi/kesapaivat2018

Majoitus maksaa Ruissalon kylpylässä 2h-huo-
neessa 54 - 60 €/hlö ja 1h-huoneessa 99 - 
109 €/hlö. Jokainen varaa majoituksen itse 
huonekiintiöstä tunnuksella: 251564/EA-SM. 
Varaukset puh. 02 44 55 100 tai s-posti:  
info@ruissalospa.fi

Ensiavun SM-kilpailujen ja  
Ensiapuseikkailun alustava ohjelma

Keskiviikko 13.6. ja torstai 14.6.2018
- Rakentamista ja valmistelua

Perjantai 15.6.2018
- Tuomarikokous Ruissalon kylpylässä
- Avajaiset Ruissalo Camping alueella
- Kisarastien/ratojen valmistelua Turun keskus-
tassa

Lauantai 16.6.2018
8.00 Siirtyminen rastipaikoille
9.30 Kilpailut alkaa, lounas/eväspaketti kilpai-
lujen aikana
15.30 Kahvit kilpailujen päätteeksi 
19.00 Iltajuhla, päivällinen, palkintojen jako

Sunnuntai 17.6.2018
- Leirin purkua 
Turvallista kotimatkaa!
 
Lisätietoja: 
Ohjelmapäällikkö / ensiapu ja terveydenhuolto, 
Minna Rautanen p. 020 701 2404

ENSIAVUN SM-KISAT TURUSSA 15.–17.6.2018
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KOULUTUKSIA VARSINAIS-SUOMESSA

Toiminnantarkastajien 
koulutus 
14.4.2018 Turussa
 

Punaisen Ristin pyrkii yhdenmukaistamaan 
osastojen toiminnantarkastusten toteuttamis-
ta. 
* Yhtenä tavoitteena on kouluttaa alueellisia 
toiminnantarkastajia, jotka voisivat jatkossa 
toimia useamman osaston toiminnantarkasta-
jana. 
* Toisena tavoitteena on kouluttaa kaikki 
osastojen toiminnantarkastajat siten, että toi-
minnantarkastus olisi valtakunnallisesti mah-
dollisimman yhdenmukaista.

Toiminnantarkastajille järjestetään koulutus 
piirin Koulutuskakkosessa Turussa (os. Yliopis-
tonkatu 24 A, 2. krs) lauantaina 14.4.2018. 
Koulutusaika on klo 9-16, aamukahvia on tar-
jolla klo 8.30 alkaen.

Koulutus on osallistujille maksuton. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 4.4.2018. 
seuraavasta linkistä: 
www.lyyti.in/Toiminnantarkastajat_Turku  

Koulutuksessa käydään läpi monipuolisesti nii-
tä asioita, jotka toiminnantarkastajien tulee 
huomioida tarkastuksia tehdessään.

Koulutukseen ovat tervetulleita nykyiset osas-
tojen toiminnantarkastajat, jotka haluavat ke-
hittää osaamistaan -  mutta toiveena on että 
mukaan löydetään myös uusia ihmisiä, joille 
esimerkiksi useamman osaston toiminnantar-
kastajan toimiminen voisi olla sopiva, kiinnos-
tava vapaaehtoistehtävä.  

Kouluttajina päivässä toimivat osastokirjanpi-
don tiiminvetäjä Liisa Karhu ja sisäinen tarkas-
taja Carita Granat SPR keskustoimistosta.

Tervetuloa kouluttautumaan!

Yhteistyössä:

Toiminnantarkastajien
koulutuspäivän ohjelma

8.30     Aamukahvia tarjolla 
9.00 - Tervetuloa
 - SPR:n arvot, toiminta ja  
 toimintalinjaus
 - Talouden perusteet,  
 osastojen toimintaa ohjaavat  
 säännöt ja ohjeet
 - Yleisesti tilin- ja toiminnan-
 tarkastuksesta
 - Toiminnantarkastajan rooli
 - SPR:n osastojen toiminnan 
 tarkastus
 - Tarkastussuunnitelma
 - Tarkastuksen suorittaminen  
 ja sisältö
12.00 Lounastauko
 - Toiminnantarkastuksen  
 raportointi
 - Tarkastuksen haasteet
 - Tuki toiminnantarkastajille  
 - RedNet, materiaalipankki
 - Koulutukset, neuvonta ja  
 yhteyshenkilöt
 - Korvaukset, M2
15.45 Päivän yhteenveto ja päätös
16.00 Hyvää kotimatkaa

K
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TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Äänivaltaisten kokousedustajien ilmoittautu
minen ja kahvitarjoilu klo 9.15 alkaen. 

Kokouksen alussa jaetaan huomionosoituksia: 
varsinaissuomalaisille myönnetyt Suomen Pu-
naisen Ristin ansiomitalit sekä Vuoden osasto 
-palkinto.

Oma Punainen Risti 

Ennen varsinaisen vuosikokouksen alkua tu-
tustutaan uuteen ”Oma Punainen Risti” -tie-
tojärjestelmään ja siihen, miten se saadaan 
osastossa tehokkaasti käyttöön.

Oma Punainen Risti otetaan osastoissa käyt-
töön syksyn 2018 aikana. Se on jokaisen va-
paaehtoisen järjestelmä, joka tarjoaa uusille ja 
vanhoille toimijoille mahdollisuuden ilmoittau-
tua mukaan toimintaan sekä antaa osastoille 
toimintaryhmien hallintamahdollisuudet. 

Tiiviissä infossa käydään  lyhyesti läpi järjes-
telmän pääominaisuudet, osastossa tarvitta-
vat toimenpiteet sekä Oma Punainen Ristin 
käyttöön saatavan tuen.  

Uudesta järjestelmästä tulevat kertomaan jär-
jestökehityskoordinaattori Katriina Kuusela 
ja ja projektisuunnittelija Maija Pokkinen,SPR 
keskustoimistosta.

Punainen Risti ja tietosuoja

Toinen tiivis tietoisku liittyy erittäin ajankoh-
taiseen aiheeseen, tietosuojaan. Katriina ja 
Maija käyvät läpi tärkeimmät tietosuojaan liit-
tyvät asiat, jotka osastoissa tulee huomioida 
jatkossa. Piiri järjestää myös kaksi koulutusta 
tietosuojasta toukokuussa.

Vuosikokousasiat

Piirin vuosikokouksessa
- esitetään kokoukselle piirin hallituksen anta-
ma piirin edellisen toimintavuoden toiminta-
kertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä 
piirin tilintarkastajien antama tilintarkastus-
kertomus 
- päätetään piirin tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
- vahvistetaan piirin hallituksen hyväksymät 
piirin työsuunnitelma ja talousarvio kuluvalle 
vuodelle.
- henkilövalinnat

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen

Vuosikokouspäivän aikana on tarjolla oma-
kustanteinen kokouslounas (á 10 e). Kahvi- ja 
lounastarjoilun takia ilmoittautumiset vii-
meistään 13.4.2018 Lyyti-järjestelmän kautta 
osoitteessa 
www.lyyti.in/SPRVS_vuosikokous2018
  
Ilmoita myös mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
Ruokailu laskutetaan osastokohtaisesti vuosi-
kokouksen jälkeen.osallistujalistan perusteel-
la.

Virallinen kokouskutsu, vaalitoimikunnan eh-
dotus ja muu kokousmateriaali lähetetään 
osastoille sääntöjen mukaisesti kaksi viikkoa 
ennen kokousta.

Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita 
vuosikokoukseen!

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 21.4.2018 

SPR Varsinais-Suomen piirin 
vuosikokous pidetään
lauantaina 21.4.2018 klo 10  
Kaarina-talossa (os. Lautakun-
nankatu 1, Kaarina).
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KOULUTUSTA VARSINAIS-SUOMESSA

Ystävätoimijoiden 
kevätretki Yläneelle

Lauantaina 19.5.2018

Kevätretken ohjelma:
- Saapuminen Yläneelle noin klo 9.30.
- Aamukahvi ja sämpylä
- Tutustuminen oppaiden johdolla Ylä-
neen museoon ja Luontokabinettiin sekä 
mahdollisuus toriostoksiin.

Matka jatkuu Valasrannalle, siellä nauti-
taan maittava keittolounas. Lounaan jäl-
keen jatkuu ohjelmallinen iltapäivä.

Kotimatkalle lähdetään noin klo 15.00. 

Yläneen osaston väki toivottaa 
kaikki Ystävätoimijat sydämellisesti 
tervetulleiksi!

Retkipäivän hinta on 30 €/henkilö (las-
kutus osastoittain ilmoitusajan jälkeen). 

Hintaan sisältyy bussikuljetus, aamukah-
vi, opastetut tutustumiset yllämainittui-
hin kohteisiin, lounas ja kahvi sekä ilta-
päivän ohjelmallinen osuus. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
27.4.2018 tämän osoitteen takaa:
www.lyyti.in/ystavienkevatretki2018   

Yhteiskuljetuksen pysähdyspaikat var-
mistetaan ilmoittautumisajan jälkeen. 
Asiasta tiedotetaan sähköpostin välityk-
sellä ilmoittautuneille sekä osastojen yh-
dyshenkilöille viimeistään 11.5.2018.

Tervetuloa kevätretkelle! 

Mielenterveyden ensiapu® 2 
(MTEA®2) 7.-8.9.2018

Koulutus järjestetään perjantaina 7.9.2018  
klo 17-21 ja lauantaina 8.9.2018 klo 9-17.
Koulutuspaikkana on SPR piiritoimisto, Yliopis-
tonkatu 24 A 2krs., Turku.

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat saada tie-
toa mielenterveyden häiriöistä, niiden kohtaa-
misesta ja ensiavusta. 

Koulutuksessa osallistuja:
-saa tietoa yleisimmistä mielenterveyden häi-
riöistä, kuten masennuksesta ja ahdistuksesta 
sekä niiden oireista
-saa valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon
-oppii soveltamaan mielenterveyden ensiavun 
askeleita.

Kurssi on osallistujille maksuton. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 
4.9.2018 osoitteessa: 
www.lyyti.in/mielenterveysea2

Tervetuloa!

In
ka Po

rttila
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY MUUTTUU SELKEÄMMÄKSI

Tietosuoja-asetus tuo muutoksia osastojen toimintaan

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) as-
tuu voimaan 24.5.2018. Punainen Ris-
ti on käynnistänyt vuoden kestävän tie-
tosuojaohjelman, minkä aikana järjestön 
henkilötietojen käsittely ja prosessit saa-
daan vastaamaan lakia.  Asetuksen tuomat 
muutokset organisaatioille ovat mittavat 
ja edellyttävät myös Suomen Punaiselta 
Ristiltä merkittäviä muutoksia. 

Punaisen Ristin maineen ja luotettavuuden kannal-
ta on tärkeää, että lain asettamat uudet vaatimukset 
täytetään. Sitoudumme suojaamaan asiakkaidemme 
yksityisyyttä ja heidän luottamuksensa on meille tär-
keä. Haluamme varmistaa luotettavuuden ja läpinä-
kyvyyden kaikelle henkilötietojen käsittelylle.

Olemme tunnollisia, mutta yhteiset pelisäännöt 
puuttuvat
SPR on konsulttiyhtiö Accenturen avustuksella kar-
toittanut henkilötietojen käsittelyä keskustoimistos-
sa, piiritoimistoissa, laitoksissa ja osastoissa. Pääl-
limmäisenä tuli ilmi työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
tunnollisuus sekä halu tehdä asiat oikein. Keräämme 
pääsääntöisesti vain tarvittavaa tietoa, jota meillä 
on perusteet käsitellä. Tiedon säilyttämisessä olem-
me vähän turhankin tunnollisia ja paljon tietoa on 
taltioituna ”varmuuden vuoksi”. 

Suurin puute on yhteisten pelisääntöjen ja ohjeistuk-
sen puuttuminen. Kartoituksen mukaan jokainen pii-
ri, osasto ja laitos ovat olleet omillaan ja tietojenkä-
sittely on hoidettu parhaan taidon mukaan. Tämän 
puutteen korjaaminen on yksi tietosuojaohjelman 
päätavoitteista. 

Näin selätämme tietosuojapeikon
Osastojen käytäntöjä tietosuoja-asetus muuttaa esi-
merkiksi siinä, kuinka yksilöityjä henkilötietoja sisäl-
täviä listoja osastossa käytetään ja kuinka ne tuho-
taan käytön jälkeen. Tähän liittyvää ohjeistusta on jo 
olemassa ja infoa löytyy järjestön nettisivulta osoit-
teesta punainenristi.fi/tietosuoja. 

Keskustoimistossa on perustettu tietosuoja ryhmä,  
joka rakentaa kevään 2018 aikana toimivan tieto-
suojan hallintamallin järjestölle. 
 
Näin varmistamme tarvittavan tietosuoja  osaamisen 
koko organisaatiossa ja luotettavan tuen epätietoi-
suus- ja ongelmatapauksissa. Yhteiset pelisäännöt 
ja koulutus tulevat helpottamaan ja selkiyttämään 
niin asiakkaan, vapaaehtoisen kuin työntekijänkin 
toimintaa kaikissa tietosuojaan liittyvissä asioissa. 
Jokaisessa piirissä on tietosuojasta vastaava yhteys-
henkilö, joka on osastojen ensisijainen neuvoja tie-

tosuoja-asioissa. SPR Varsinais-Suomen piirissä yh-
teyshenkilö on Sirpa Lehtimäki. Tiedotamme kevään 
mittaan projektin etenemisestä ja piirien alueella jär-
jestettävistä koulutuksista. 

Lisätietoja: 
CRM-päällikkö Marianna Preller,  
p. 020 701 2278

Lue lisää: 
punainenristi.fi/tietosuoja

Mikä on GDPR?

• Tietosuoja-asetus on yksi laajimmista lain-
säädäntöuudistuksista EU:ssa viime vuosina.

• Asetus tuo uusia velvoitteita: tilivelvollisuu-
den periaatteen, tietoturvalouk kausten il-
moitusvelvollisuuden, pakollisia ehtoja toimi-
tussopimuksiin ja sisäisiin käytäntöihin. 

• Asetus lisää riskejä, kuten mahdolliset ne-
gatiiviset vaikutukset maineeseen, kustan-
nukset manuaalisesta tietojen hallinnasta ja 
sanktiot asetuksen noudattamatta jättämi-
sestä. 

Tietosuojakoulutukset

ke 2.5.2018 piiritoimisto, Turku
to 17.5.2018 Auran osasto, Aura
 
Varsinais-Suomessa järjestetään toukokuussa 
kaksi tietosuojakoulutusta osastoille. Koulu-
tusaika on klo 17-19. 

Koulutuksissa käydään läpi tietosuoja-ase-
tuksen tuomia muutoksia osastoille sekä pe-
lisääntöjä, jotka selkeyttävät eri toimijoiden 
toimintaa tietosuoja-asioissa. Kouluttajana 
toimii piirin tietosuojasta vastaava yhteyshen-
kilö Sirpa Lehtimäki.

Ilmoittaudu mukaan 2.5. koulutukseen viimeis-
tään 27.4. ja 17.5. koulutukseen viimeistään 
14.5. tämän osoitteen takaa löytyvästä ilmoit-
tautumislinkistä: www.lyyti.in/VS_tietosuoja

Tervetuloa koulutukseen!
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TAPAHTUMIA VARSINAIS-SUOMESSA

Maailma kylässä -festivaali 
Helsinki la 26.5.2018

Lähde Maailma kylässä -festivaalille Helsinkiin!
SPR Varsinais-Suomen piiri järjestää monikult-
tuurisuustoimintaan osallistuneille ja siitä kiin-
nostuneille retken Maailma kylässä -festivaalil-
le Helsinkiin la 26.5. klo 9-19.  

Retken omakustannehinta on 10 €, johon si-
sältyvät bussikuljetukset ja matkaeväät bus-
simatkoilla. Bussi lähtee Turusta ja kyytiin on 
mahdollista nousta myös moottoritien varrelta 
esim. Kaarinasta, Paimiosta ja Salosta. Ilmoi-
tamme tarkat pysähtymisajat ja pysäkit Kaari-
nasta, Paimiosta ja Salosta mukaan ilmoittau-
tuneille.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.5.2018 
osoitteessa: 
www.lyyti.in/maailmakylassa_retki2018

Lisätietoja festivaalista ja sen ohjelmasta: 
https://www.maailmakylassa.fi

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja retkestä: 
Pauliina, pauliina.pensikkala@redcross.fi  
p. 0207 01 2419 
Miska, miska.keskinen@redcross.fi,  
p. 040 5466 440

Merellisen 
suuronnettomuuden 
täydennyskoulutus

Täydennyskoulutuksessa kouluttaudu-
taan toimimaan suuronnettomuudessa, 
jossa tuetaan viranomaisia evakuoin-
tikeskuksen perustamisessa ja toimin-
nassa. Täydennyskoulutusillat valmen-
tavat osallistujia Paraisilla 5.10.2018 
järjestettävään suuronnettomuushar-
joitukseen.

Koulutuksen ensimmäisessä osassa 
(keskiviikko 25.4.2018, V-S piiritoimis-
ton Koulutuskakkonen, os. Yliopiston-
katu 24 A, 2. krs, Turku) tutustutaan 
monialaisen merionnettomuuden yh-
teistoimintasuunnitelmaan ja sen mu-
kaiseen työnjakoon, sekä vapaaehtois-
ten eri toimijarooleihin viranomaisten 
tukena. 

Toisessa osassa (tiistai 8.5.2018, paik-
ka ilmoitetaan myöhemmin) tutustu-
taan käytännön tehtäviin, mm. mas-
saevakuointiin kehitettyyn sähköiseen 
"ToNy"-rekisteröintijärjestelmään. 

Huom! Nämä kaksi koulutusiltaa kor-
vaavat aiemmin ilmoitetun 14.4. täy-
dennyskoulutuspäivän.

Koulutus on tarkoitettu kaikille SPR 
osastojen ja Vapepa hälytysryhmien 
suuronnettomuusvalmiudesta kiinnos-
tuneille jäsenille. Koulutukseen ei ole 
erityisiä vähimmäiskoulutusvaatimuk-
sia, mutta ensihuollon ja henkisen tuen 
peruskurssien suoritus tai asiasisältö-
jen tuntemus ovat evakuointikeskuk-
sen toimijoille suotavaa peruskoulutus-
ta.

Ilmoittautuminen 20.4.2018 mennessä:  
www.lyyti.in/ 
suro-koulutus_kevat2018 

Tervetuloa koulutukseen!
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Nuorten opintomatka 
tulee taas! 
Edellisinä kesinä SPR Varsinais-Suomen pii-
rin nuoret ovat vierailleet Italiassa ja Briteissä. 
Tänä vuonna suuntaamme Tanskaan, Kööpen-
haminaan.

Mukaan voivat hakea kaikki 16 vuotta täyttä-
neet nuorisoikäiset Punaisen Ristin toiminnas-
ta kiinnostuneet nuoret. Reissu kestää neljä 
päivää elokuussa viikolla 32. 

Tarjolla monipuolista ohjelmaa

Ohjelmassa on tutustuminen Tanskan Punai-
sen Ristin nuorten, Ungdommens Røde Korsin 
toimintaan Kööpenhaminassa heidän toimipis-
teillään. 

Tutustumme siihen, miten Suomen Punaises-
ta Rististä rakenteellisesti eroava tanskalainen 
malli toimii nimenomaan nuorten näkökulmas-
ta katsottuna. 

Vaihdamme kokemuksia ja ajatuksia tanska-
laisten Punaisen Ristin toimijoiden kanssa ja 
tutustumme Kööpenhaminaan!

Ilmoittautumislinkki aukeaa huhtikuussa

Mukaan hakeminen ta-
pahtuu Lyyti-lomakkeen 
kautta ja linkki aukeaa 
huhtikuun ensimmäisellä 
viikolla. 

Seuraa RedNetin tapahtu-
makalenteria ja SPR Varsi-
nais-Suomen piirin somea!

Lisätietoja saat nuorisotoi-
minnan suunnittelijalta: 

Sara Parhiala
sara.parhiala@punainen-
risti.fi
040 731 3595

Kesäkuussa 2017 Punaisen Ristin nuorten 
opintomatkan kohteena oli Canterbury Iso-
Britanniassa. Mukana oli kahdeksan innos-
tunutta ja aktiivista nuorta.
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Perinteistä ja koko järjestölle tärkeää Pu-
naisen Ristin viikkoa vietetään torstais-
ta keskiviikkoon 3.-9.5.2018. Toukokuinen 
viikko on hyvä hetki kertoa osaston toi-
minnasta paikkakunnalla ja samalla tarjo-
ta kaikille avoimia auttajakursseja. Tämän 
vuoden kampanjassa haluamme tavoittaa 
etenkin lapsiperheet ja vahvistaa jokaisen 
auttamistaitoja ikään katsomatta.  

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.-9.5.2018

Punaisen Ristin viikko tulee kevään 
kynnyksellä – olethan valmiina!

Ju
ssi V

ierim
aa

Auttajakurssilla lapsi oppii kääntämään ikäisensä tai vanhemman kylkiasentoon. 

Punaisen Ristin viikolla osastot voivat valita so-
pivimman tavan tavoittaa ihmiset ja kertoa jär-
jestön toiminnasta omalla paikkakunnalla. 
Kantavana teemana on arjen turvallisuus, aut-
tamistaitojen tärkeys ja Punaisen Ristin vapaa-
ehtoistoiminnan merkitys niin paikallisesti kuin 
koko maassa. 
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.-9.5.2018

Tärkeät aikataulut

• Kaikki kampanjan materiaalit voi tilata 
verkosta www.punaisenristinkauppa.fi.

• Materiaalien lähetykset alkavat viikol-
la 14. 

• Muista tehdä tilaukset 18.4.2018 men-
nessä.

Mitä vaihtoehtoja on  
tapahtuman järjestämiseen?
Tärkeää on lähteä rohkeasti liikkeelle ja tehdä 
toimintaa näkyväksi. Voitte: 
•  Järjestää kaikille avoimen auttajakurssin. 
•  Jakaa uudistettua tarkastuslistaa: Oma koti 

kullan kallis, entä turvallinen? 
•  Esitellä ensiapulaukun sisältöä ja tehdä lauk-

kua tutuksi kaikenikäisille. 
•  Pyytää osallistumaan valtakunnalliseen ar-

vontaan ja täyttämään yhteydenottokortti.

Tapahtumia voi järjestää toreilla, leikki-puis-
toissa, kirjastoissa, uimahalleissa, kauppakes-
kuksissa, Prismoissa, S-marketeissa, ABC–ase-
milla tai osaston tiloissa – missä vain perheet 
liikkuvat! 

Mitä uutta meillä on tänä vuonna?
•  Viime vuonna tutuksi tullutta auttajakurssin 

sisältöä ja ulkoasua uudistetaan. Juhlavuoden 
tunnukset poistetaan ja sisältöön tulee pie-
niä muutoksia. Osasto voi halutessaan myös 
käyttää viime vuoden kortteja. Tavoitteena 
on, että saamme kaikille avoimia auttajakurs-
seja ympäri Suomea Punaisen Ristin viikon ai-
kana. Jos kurssi on hankala järjestää Punaisen 
Ristin viikolla, voi kurssista kiinnostuneiden 
tiedot kerätä ja järjestää kurssin myöhemmin. 
On kuitenkin tärkeää, että tiedot auttajakurs-
sin ajasta ja paikasta laitetaan RedNetin ta-
pahtumakalenteriin hyvissä ajoin, jotta kiin-
nostuneet löytävät kurssin. 

•  Arjen ja kodin turvallisuuden tarkistuslistaa 
muokataan ja listaa voi jakaa osastojen jär-
jestämissä tapahtumissa paperisena tai säh-
köisenä. Lista on hyvä keino herättää ihmis-
ten huomio ja saada jokainen miettimään 
oman kotinsa turvallisuutta etenkin lasten 
kannalta. 

•  Tavoitteemme on, että Punaisen Ristin viikon 
tapahtumaan osallistuvat ihmiset säilyttävät 
kiinnostuksena järjestön toimintaan ja voisi-
vat osallistua siihen tulevaisuudessa. Tähän 
hyvä keino on uusittu ICE- ja arvonta/yh-
teydenottokortti, jonka avulla yhteystieto-
jen kerääminen on helppoa ja yhteystietojen 
antajiin voidaan olla myöhemmin yhteydes-
sä. Kortti tarjoaa myös helpon tavan pysäyt-
tää ohikulkijat ja aloittaa keskustelu. Kortilla 
voi liittyä jäseneksi ja osallistua valtakunnalli-
siin arvontoihin. 

Miten ja missä viestimme  
Punaisen Ristin viikolla?
Jokainen viesti Punaisen Ristin viikkoon liittyen 
on tärkeä. Olipa se sitten tapahtumailmoitus 
kaupan ilmoitustaululla, tiedote paikallismedi-
alle tai suullinen kutsu osaston pitämälle autta-
jakurssille vaikkapa vanhempainillassa tai har-
rastusporukassa. Ole hyvissä ajoin yhteydessä 
yhteistyökumppaniimme S-ryhmään ja voit so-
pia tapahtuman pitämisestä esimerkiksi pai-
kallisen osuuskaupan tiloissa tai ABC-asemal-
la. Muista myös ilmoittaa tapahtumasta hyvissä 
ajoin paikkakunnan tiedotusvälineille ja kutsu 
toimittajat tekemään juttua auttajakurssista tai 
muusta tapahtumasta.

Kaikki viestintään tarvittavat materiaalit, kuten 
tiedote- ja ilmoituspohjat löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/viikko.

Kun itse viestit tapahtumista sosiaalisen me-
dian kanavissa, käytä aihetunnisteita #punai-
senristinviikko ja #auttajakurssi.

Lisätietoja:
Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201

Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223
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”Vau, tyttöhän käänsi  
isänsä kylkiasentoon!” 
Olin pitämässä auttajakurssia helsinkiläisessä 
voimisteluseurassa. Harjoittelimme tajuttoman 
ensiapua ja kerroin, että pienikin lapsi pys-
tyy kääntämään aikuisen kylkiasentoon. Het-
keä myöhemmin kurssille osallistunut raamikas 
mies kutsui noin 4-vuotiaan tyttärensä salin 
reunalta kokeilemaan. Eipä aikaakaan, kun ty-
tär käänsi rentona maanneen isänsä kyljelleen. 
Vielä hengitystiet auki ja tarkistus, että ilma 
kulkee. Osallistujat olivat vaikuttuneita.

Auttamisessa on kysymys rohkeudesta toimia 
ja toisen välittämisestä sekä ensiavussa perus-
asioiden osaamisesta. Viime vuonna Punaisen 
Ristin vapaaehtoiset kouluttivat yli 10 000 uut-
ta auttajaa auttajakursseilla. Nyt heillä on val-
mius toimia, kun joku tarvitsee apua. Punaisen 
Ristin viikolla jatkamme auttajakurssien pitä-
mistä - olettehan mukana!

Koko perhe opettelemaan auttamistaitoja
Lapsiperheissä sattuu pieniä ja joskus isompia-
kin tapaturmia. Monesti auttaa puhallus, lohdu-
tus ja ehkä haavan huuhtominen sekä laastarin 
laittaminen. Mutta jos esimerkiksi vieras esine 
tukkii hengitystiet, on osattava toimia nopeas-
ti. Punaisen Ristin viikolla haluammekin vahvis-
taa etenkin lapsiperheiden arjen turvallisuutta 
ja perheen jäsenten auttamistaitoja. Rohkai-
semme vanhempia opastamaan lapsiaan soit-
tamaan todellisen hädän hetkellä hätänume-
roon ja opettamaan lapsilleen auttamistaitoja.

Ensiavun harjoitteleminen on hauskaa koko 
perheen kanssa
Auttajakurssi antaa koko perheelle positiivi-
sen kokemuksen ja hyödyllisiä taitoja. Lapset 
oppivat monesti nopeammin kuin aikuiset ja 
he eivät arastele koskea läheisiään. Lasten hy-
vä muisti auttaa myös kertaamaan asioita myö-
hemminkin. Samalla voimme käyttää hienon 
tilaisuuden ja kertoa, missä ensiapua voi har-
joitella lisää. Jokainen osasto voi miettiä, olisi-
ko nyt hyvä hetki perustaa ReddieKids-kerho 
tai ensiapuryhmä nuorille ja onko aikuisten en-
siapuryhmässä tilaa uusille jäsenille.

Tehdään Punaisen Ristin viikosta ikimuis-
toinen kaikenikäisille! 

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon suunnittelija, 
valmiuden yksikkö

Jo
o
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Aineistoryhmä, aineistot@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: SPR Varsinais-Suomen piiri. Taitto:Sirpa Lehtimäki, 020 701 2406, sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Rasisminvastainen päivä 
on joka päivä 

19.-25.3.2018 vietettiin vuotuista rasisminvas-
taista viikkoa. Iso kiitos kaikille teille mukana 
hengessä ja tapahtumissa olleille. 

Varsinais-Suomen piirin alueella järjestettiin 
vaikuttavia tapahtumia. Esimerkiksi kouluvie-
railu tehtiin Mynämäen ja Laitilan osastojen 
yhteistyönä sekä Uudenkaupungin osaston 
järjestämänä. Liedossa esiteltiin pakolaistelt-
taa yli 350 vierailijalle!

Rasisminvastaisen kampanjaviikko on oiva 
aika nostaa esille toimintaamme tasavertai-
suuden puolesta. Aihe ei ole menettänyt ajan-
kohtaisuuttaan. 

Ennakkoluuloja kaadetaan päivittäin

Kampanjaviikon ulkopuolellakin meillä on hie-
no mahdollisuus olla murtamassa ennakko-
luuloja tuomalla erilaisia ihmisiä yhteen. En-
nakkoluuloja kaadetaan päivittäin siellä missä 
ihmiset tapaavat, vaikkapa kielikerhoissa ja 
ystävätoiminnassa. Ja vierailuja esimerkiksi 
kouluihin voi toki järjestää myös kampanjavii-
kon ulkopuolella: tasavertaisuuden puolesta 
myös kannattaa puhua, vaikka omalla paikka-
kunnalla ei suurta joukkoa maahan muuttanei-
ta olisikaan. 

Rasismia ja syrjintää vastustavilta saatetaan 
joskus kysyä, miksi he toimivat juuri tietyn ih-
misryhmän puolesta. Silloin voi tuoda esiin, 
että SPR:n periaatteiden mukaan emme kat-
so henkilön taustaan tai vaikkapa lähtömaa-
han; oleellista on auttaa heikoimmassa ase-
massa olevia. 

Punaisen Ristin tehtävänä on edistää yleisesti 
ihmisten välistä ymmärrystä, yhteistyötä, ystä-
vyyttä ja pysyvää rauhaa. 

Ollaan toistemme tukena ja opitaan toisiltam-
me, siihen meillä on paljon mahdollisuuksia. 
#olenkanssasi huomennakin.

Pauliina Pensikkala

Pakolaisteltta oli esillä Liedon osastossa

Turun pääkirjastossa keskusteltiin eri kulttuureista.
Skanssissa murrettiin ennakkoluuloja avoimen kes-
kustelun ja kohtaamisten avulla.
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Lemussa koko perheen 
pääsiäisrieha
Nallesairaalasta ei puuttunut potilaita, kun se 
avasi ovensa lauantaina 24.3.2018 Lemun ur-
heilutalolla järjestetyssä koko perheen pääsi-
äisriehassa. 

Pienet ja hieman isommatkin potilaat jonotti-
vat päästäkseen hoitoon, oli sitten kyseessä 
pienen pieni nirhauma, isompi haava tai vaik-
kapa kurkkukipu. Nallesairaalan ammattitai-
toinen hoitohenkilökunta rauhoitteli potilaat, 
tutki heidät ja antoi ensiapua. 

Osaston uusi teltta toimi oivana tutkimuspaik-
kana, jossa arvioitiin kipua, sidottiin haavoja, 
otettiin röntgen ja lastoitettiin murtumat. Lää-
kettäkin annettiin vitamiineja unohtamatta. Ja 
mikä tärkeintä, jokainen potilas sai mukaansa 
kotihoito-ohjeet. 

Erityiskiitoksen nallesairaala sai hoidettuaan 
hepan kaviokuumeen. Omistaja oli hyvin kii-
tollinen saamastaan palvelusta ja totesi halu-
avansa käyttää nallesairaalan palveluja jatkos-
sakin. 

SPR Lemun osastossa todettiin tapahtuman 
jälkeen, että lasten opettaminen arjen ensi-

aputaitoihin onnistuu parhaiten luomalla heil-
le sellainen ympäristö, jossa he voivat olla lap-
sia, leikkiä ja oppia sen kautta. 

Olemme siis varmoja, että nallesairaala avaa 
ovensa uudestaan, ehkäpä jo ensi syksynä.

Piia Pitkäpaasi, SPR Lemun osasto
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YRITYSYHTEISTYÖ

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

Kaarina-Piikkiön osaston 
nuorten ryhmä kävi joulun 
aikaan Hoivakoti Oscaris-
sa leipomassa 5 kg pipa-
reita yhdessä asukkaiden 
kanssa.

Kuvassa takana vasem-
malla Kati Pousi, takana 
oikealla Sofia Henriksson, 
oikealla Essi Saarela ja 
edessä Andrea Mäkelä

Kaarina-Piikkiön 
osaston nuoret halu-
avat ilahduttaa hoi-
vakodin asukkaita.
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OMA PUNAINEN RISTI

Tervetuloa digitaalisuus ja Oma Punainen Risti!
”Niin muuttuu maailma, Eskoni” sanotaan 
Aleksis Kiven Nummisuutareissa. Lause on 
jäänyt elämään ja pitää paikkansa myös 
Punaisessa Ristissä. Maailma digitalisoituu 
ja emme jää kehityksen ulkopuolelle. 

Vapaaehtoisten tietojärjestelmä tulee tarjoa-
maan nykyajan vaatimuksiin vastaavia työväli-
neitä vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja 
johtamiseen sekä uusien toimijoiden mukaan 
pääsemiseen. 

Keskeinen osa järjestelmää on osastojen mah-
dollisuus rekrytoida vapaaehtoisia osaston ta-
pahtumiin, koulutuksiin ja pysyvään viikkotoi-
mintaan sekä kerätä ilmoittautumisia ja välittää 
viestiä omasta toiminnasta. Järjestelmä saa ni-
mekseen Oma Punainen Risti. Järjestelmän ni-
mivalinta viestittää, että se on jokaisen vapaa-
ehtoisten palvelu. 

Vuosi kehitystyötä takana
Järjestelmän kehitys käynnistyi alkuvuodes-
ta 2017, jolloin iso joukko vapaaehtoisia ja pii-
rien sekä keskustoimiston työntekijöitä pohti 
järjestelmän tavoitteita ja tarpeita. Järjestel-
män kehittämisen lähtökohtana olivat selke-
ys ja helppokäyttöisyys käyttäjille. Järjestelmän 
rakentaminen ja koodaaminen alkoi syyskuus-
sa 2017.

Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön pilo-
toinnilla kevään 2018 aikana Helsingin ja Uu-
denmaan ja Länsi-Suomen piirissä sekä Hä-
meen piirissä Tampereen osastossa. Pilotoinnin 

jälkeen työ jatkuu järjestelmään tarvittavien li-
säosien kehittämisellä. Käyttöönotto muissa 
osastoissa aloitetaan pilottivaiheen jälkeen. 

Oma Punainen Ristin käyttämiseen tarjotaan 
sekä koulutusta että tukimateriaaleja. Osa ma-
teriaaleista on kirjallista, mutta tuotamme 
myös videoita, joissa käydään askel askeleel-
ta läpi Oma Punainen Risti -järjestelmän käyttö.  
Tämän lisäksi eri puolelle Suomea koulutetaan 
vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka pystyvät 
auttamaan järjestelmän käyttöön ottamisessa.

Oma Punainen Risti pähkinänkuoressa

• Oma Punainen Risti tarjoaa väylän oman 
vapaaehtoisen profiilin luomiseen ja 
muokkaamiseen, vapaaehtoisten tie-
tojen turvallisempaan hallintaan sekä 
osastojen toimintaryhmien ja tapahtu-
mien organisoimiseen ja viestintään. 

• Järjestelmä vastaa EU:n tietosuojalain-
säädännön vaatimuksiin. 

• Ensimmäisessä kehitysvaiheessa tieto-
järjestelmä tarjoaa sähköisen ystäväväli-
tysjärjestelmän osastojen ystävävälitys-
ten käyttöön. Oma Punainen Risti toimii 
niin tietokoneella, tabletilla kuin älypu-
helimellakin.

Lisätietoa: 
https://rednet.punainenristi.fi/oma

Ju
ssi V

ierim
aa
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LIIKUNTAA KAIKILLE 

Uusi opas tukee turvapaikanhakijoiden liikuntaa  

Lähde juoksemaan toukokuussa 
ja lahjoita Syyriaan

Punaisen Ristin keskustoimisto on koon-
nut VOK-liikunnan hyvien käytäntöjen 
oppaan. Opas on tarkoitettu vastaan-
ottoyksiköissä liikuntaa järjestäville työn-
tekijöille, VOK-liikunnan yhteistyökump-
paneille sekä osastoille, jotka tarjoavat 
liikuntaa turvapaikanhakijoille. 

Punaisen Ristin vastaanottoyksiköt osallistui-
vat liikuntahankkeeseen vuosina 2016—2017. 
Hankkeella tuettiin turvapaikanhakijoiden hen-
kistä ja fyysistä hyvinvointia tarjoamalla help-
poja sekä hauskoja tapoja liikkua. Tärkeää oli 
tuoda esille liikunnan tärkeys arjen hyvinvoin-
tia ja sosiaalisuutta tukevana tekijänä. Sa-
malla luotiin malleja ja hyviä käytäntöjä maa-
hanmuuttajien kannustamisessa liikunnan 
harrastamiseen, tavoitteelliseen urheiluun se-
kä paikan löytämiseen paikallisissa urheilu-
seuroissa ja liikuntaryhmissä. Hankkeen avulla 
yhdistettiin kantasuomalaisia ja turvapaikan-

Helsinki City Running Day 19.5. ja Naisten 
Kymppi 26.-27.5. uudistuvat. Punainen Ris-
ti on yksi tapahtumien neljästä pääyhteis-
työkumppanista. 

Tarjoamme juoksijoille mahdollisuuden kerä-
tä sponsoreita ja lahjoittaa Syyria-keräykseen 
”Auta heidät takaisin jaloilleen”. 

Juoksemalla Punaisen Ristin hyväksi voi kerä-
tä varoja kuntoutuskeskuksille Syyriassa ja lä-
hialueilla. Pitkän sodan seurauksena tervey-
denhuolto on romahtanut Syyriassa. Pulaa on 
lääkkeistä, hoitolaitteista ja hoitohenkilökun-
nasta. Keskuksissa annetaan fysioterapiaa ja 
tarjotaan proteeseja sekä apuvälineitä, jotka 
helpottavat liikkumista. Liikuntakyvyn palau-
tuminen edistää henkistä toipumista ja antaa 
mahdollisuuden päästä takaisin leikkiin, opis-
keluun ja työelämään.

hakijoita sekä aiemmin Suomeen saapuneita 
maahanmuuttajia, mikä edisti kotoutumista. 

Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksis-
sa asuvat turvapaikanhakijat pääsivät kokeile-
maan yli 50:ttä eri liikuntalajia. Suosituimmat 
lajit olivat uinti, jalkapallo ja kuntosali. 
Yhteistyökumppaneina olivat Suomen Olym-
piakomitea ja lukuisat paikalliset liikuntaseurat 
sekä -toimijat. Hankkeeseen saatiin avustusta 
Veikkauksen tuotoista Etelä-Suomen aluehal-
lintovirastolta. Opas koottiin hankkeen aikana 
ja vastaanottokeskuksiin sekä yhteistyökump-
paneille lähetetyn kyselyn perusteella.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaistu 
opas postitetaan kaikkiin Punaisen Ristin vas-
taanottoyksiköihin sekä Migrin kautta muihin 
yksiköihin.

Kokeile maratonviestiä!
Maratonviesti on oiva tapa osallistua marato-
nille porukalla. Kokoamalla neljän hengen jouk-
kueen matkan voi jakaa neljään etappiin ja 
pääsette yhdessä kokemaan liikunnan ja aut-
tamisen riemua. Sponsoreiden kerääminen 
joukkueelle hyvän asian puolesta on helppoa. 
Jokainen osallistuja voi perustaa oman nettike-
räyksen sivulla oma.punainenristi.fi ja toimia di-
gikerääjänä kykynsä sekä aktiivisuutensa mu-
kaan. 

Lisätietoja tapahtumista:
http://www.helsinkicitymarathon.fi
http://www.naistenkymppi.fi/

Punaisen Ristin keräyssivut:
http://oma.punainenristi.fi/helsinki-city-run
http://oma.punainenristi.fi/naisten-kymppi

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija  
Jessica von Bonsdorff, p. 020 701 2032
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LYHYESTI

Tervetuloa risteilemään 
marraskuussa! 

Vapaaehtoisten Auttajat ulapalla -koulutusris-
teily järjestetään marraskuussa. Ilmoittautumi-
nen risteilylle alkaa toukokuussa.

Risteilyä valmistellaan teemalla Vapaaehtois-
ten hyvinvointi ja hyvä vapaaehtoisjohta-
minen sen mahdollistajana. Tarkkaa ohjel-
maa vielä tehdään, mutta muutamat teemat 
ovat jo varmoja. Niitä ovat: 

•  Uudet tavat tehdä vapaaehtoistoimintaa – 
vaikutteita meiltä ja muualta

• Sosiaalinen media viestinnän välineenä
•  Kokonaisvalmius vapaaehtoistoiminnassa
• Vuorovaikutustaidot 
•  Vapaaehtoisten/ jäsenten rekrytointi 

Lue lisää ja katso risteilyn hinnat: 
https://rednet.punainenristi.fi/ulapalla

Festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit!

Punainen Risti on haluttu yhteistyökumppa-
ni festivaalien järjestäjille. Tarjoamme tapahtu-
miin ensiapuryhmiä ja päihdetyöhön sekä hiv/
seksuaaliterveyteen perehtyneitä vapaaehtoi-
sia.

•  Ensiapuryhmät käyttävät RedNetistä löytyvää 
sopimuspohjaa ja luvat kysytään kaikille toi-
mijoille yhtä aikaa: rednet.punainenristi.fi/no-
de/6210

•  Päivystys- ja lupatilanteet ilmoitetaan hyvis-
sä ajoin valtakunnalliselle festarilistalle. Ter-
veyden edistämisen ohjelmien vapaaehtoiset 
voivat ilmoittautua samalle listalle, joka löy-
tyy ea-ryhmien, festarityön, hiv-työn ja päih-
detyön RedNet-sivuilta.

•  Päivystysluvan kysyminen voidaan ohjata 
myös festarikoordinaattorille. Hän yhdistää 
kaikki tapahtumaan tulevat toimijat.

•  Osaston alueelle tulevista terveyden edistä-
misen toimijoista ilmoitetaan ensiapuryhmäl-
le tai puheenjohtajalle, jos ensiapuryhmä ei 
päivystä.

Lisätietoja:  
festarit@punainenristi.fi

Kontti sisustaa talon Porin 
Asuntomessuille

Asuntomessuilla pääsee ensi kesänä vierai-
lemaan talossa, jonka huonekalut ja tuot-
teet ovat Punaisen Ristin Kontti-kierrätystava-
rataloista. Asuntomessut järjestetään Porissa 
6.7.–5.8.2018. Talon sisustuksesta vastaa si-
sustussuunnittelija Frida Steiner. Messutalon 
huonekalut ja tuotteet myydään messujen pää-
tyttyä.

Messuilla Kontti muistuttaa, että viihtyisän ko-
din voi saada edullisesti ja ekologisesti ja et-
tä Kontista ostamalla voi tukea Punaisen Ristin 
auttamistyötä.

Kontti halutaan tehdä valtakunnallisesti tunne-
tuksi. Kontteja on 12 ympäri Suomen ja sisus-
tajat ovat Kontille tärkeä asiakas- ja lahjoitta-
jaryhmä. Astiat, sisustustuotteet ja huonekalut 
ovat naistenvaatteiden ohella Kontin ostetuim-
pia tuotteita. 

Lisätietoja: Kontti.punainenristi.fi

Seuraa sisustussuunnittelija  
Frida Steinerin blogia: visualaddict.fi

Nuorten turvatalot saavat 
arvostusta

Nuorten turvatalojen työtä pidetään laaduk-
kaana ja luotettavana. Tuoreen kyselyn mukaan 
turvatalolta saa avun nopeasti: yli puolelle 
nuorista tarjottiin tukea välittömästi yhteyden-
oton jälkeen, 84 prosentille vuorokauden kulu-
essa.

Turvatalot selvittivät nuorten, vanhempien, va-
paaehtoisten, työntekijöiden ja yhteistyökump-
paneiden kokemuksia turvatalojen toiminnasta. 
Nimettömänä pyydettyjä vastauksia tuli noin 
600.

Lue lisää: nuortenturvatalo.fi

Lisätietoja ja turvatalo-esitteen 
tiedustelut: 
Turvatalojen viestinnän suunnittelija  
Johanna Sjöholm, p. 020 701 2237
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VARAINHANKINTA 

Voit tukea Syyrian kuntoutusklinikoita tai Nuor-
ten turvataloja tekemällä ostoksia Regood.fi-
verkkokaupassa. Kun klikkaat ostoksille verk-
kokaupasta löytyvästä Punaisen Ristin linkistä, 
kohdennat ostoksistasi pienen siivun järjestön 
tueksi. Lahjoittajana on verkkokauppa, missä 
teet ostoksia.

Kauppojen hinnat ja alennukset ovat samat 
kuin mennessäsi ostoksille suoraan verkko-
kaupan omien sivujen kautta. Palvelu ei edel-
lytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen anta-
mista. Hyvään tekoon riittää muutama klikkaus. 
Tuen määrä on keskimäärin seitsemän prosent-
tia ostostesi arvosta ja se vaihtelee eri verkko-

kaupoissa. Regoodissa on mukana monipuoli-
nen joukko verkkokauppoja, kuten Stockmann, 
Sportamore, Varusteleka, Cumulus-hotellit, 
Byggmax, Hemtex ja Scandinavian Outdoor. Va-
likoima kasvaa edelleen. 

Näin toimit: 
1.  Mene osoitteeseen www.regood.fi/kohteet/

spr.
2.  Valitse kohde, jota haluat tukea: Auta heidät 

takaisin jaloilleen tai Nuorten turvatalot.
3.  Siirry ostoksille haluamaasi verkkokauppaan.
4.  Keräät ostoksillasi lahjoituspottia valitsemal-

lesi kohteelle.

Osta Regood-verkkokaupassa ja tee hyvää 
muutamalla klikkauksella

Oikaisu!

Terveyden edistämisen ohjelmasta kerrottiin 
edellisessä numerossa 1/2018. Valitettavasti ju-
tussa oli väärä linkki nimikilpailuun.  

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 13.-15.4. ja 2.-4.11. Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa 9.-11.2. ja 2.-4.11. Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus 8.-9.9. Helsinki

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

6.-7.4 Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” Syksy 2018 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 3.-4.11. Helsinki

Sisältöosat
• Henkinen tuki / Psykiskt stöd
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö / Organisation
• Monikulttuurisuus /Mångkultur
• Sosiaalipalvelu / Socialtjänst
• Nuoriso / Ungdom
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 14.-15.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2018

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

Oikea linkki on: https://www.lyyti.fi/
questions/0c7f3a80a5 
Käy vastaamassa, onko Terveyspiste hyvä nimi 
vai pitäisikö sitä muuttaa. Vastaamalla osallis-
tut lämpötyynyn arvontaan!
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TAPAHTUMAKALENTERI

Ottakaa rohkeasti yhteyttä  
osastokummeihin!

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

Itäinen alue:  
Lasse Heino ja Tommi Virtanen 

Loimaan alue:  
Harri Virta ja Sara Parhiala 

Läntinen alue:  
Kari Nieminen ja Jaana Paasonen 

Salon alue:  
Juhani Suomi ja Tuija Hongisto 

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

Vakka-Suomi: 
Armi-Tuulikki Kraappa ja Sirpa Lehtimäki 

Tapahtumakalenteri 2018 

Huhtikuu 
6.-7.4. Lounaisrannikon Vapepa-seminaari
7.4. Maailman terveyspäivä
7.4. Terveyspistevapaaehtoisten koulutuspäivä 
13.4. Tapaturmapäivä
14.4. Toiminnantarkastajien koulutus, Turku
17.4. Ystäväkurssi
21.4. Piirin vuosikokous, Kaarina
23.4. SPR-info monikulttuurisuustoiminnasta 
25.4.  Merellisen suron täydennyskoulutus, osa 1
 
Toukokuu 
2.5. Tietosuojakoulutus, Turku
4.-5.5. Piirin hallituksen kehittämisseminaari
5.-6.5. Varhaisen puuttumisen kurssi (VarPu)
7.5. Ystäväkurssi
3.-9.5. Punaisen Ristin viikko
8.5. Merellisen suron täydennyskoulutus, osa 2
8.5. Yhteisen lipun alla - SPR-info
16.5. Vapepa-maakuntatyöryhmä
17.5. Tietosuojakoulutus, Aura
19.5. Ystävätoimijoien kevätretki
22.5. SPR-info monikulttuurisuustoiminnasta
26.5. Maailma kylässä -festivaali, Helsinki
 
Kesäkuu 
15.-17.6. Ensiavun SM-kilpailut, Turku
15.-17.6. Nuorten Kesäpäivät, Ruissalo Turku
20.6.   Maailman pakolaispäivä
20.6.-5.8. Caritas-ensivaste päivystää saaristo-  
    merellä yt. Meripelastajat
 
Heinäkuu 
 Kesäkumikampanja
13.7. Tapaturmapäivä
 
Elokuu 
10.8. Järjestötiedotteen 3/2018 materiaali  
 piiritoimistoon
vko 32 Nuorten opintomatka Tanskaan
vko 34-35 Nälkäpäivä–infoillat (4 iltaa eri alueilla)
vko 34 Järjestötiedote 3/2018 ilmestyy
 
Syyskuu 
4.9. Ystäväkurssi
7.-8.9. Mielenterveyden ensiapu 2
8.9. Maailman ensiapupäivä
11.9. Vapepa-maakuntatyöryhmä
15.9. Ansiomerkkien haku päättyy
17.9. Valmiuskouluttajailta
20.-22.9. Nälkäpäivä
27.9. Piirin hallitus
28.-29.9. Ensihuollon jatkokurssi, Turku

Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät koulu-
tukset tulevat nettiin www.vapepa.fi
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 2/2018

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

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

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

Päätoimittajat
Heikkinen Pauli, piiritoimisto 
Mäkinen Mari, keskustoimisto

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

Järjestötiedote 3 / 2018 ilmestyy viikolla 34.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 10.8.2018.

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

Heikkinen Pauli 020 701 2403 / 040 770 9341
toiminnanjohtaja
Hongisto Tuija 020 701 2407 / 040 731 3585
ohjelmapäällikkö
Honkainmaa Anne     020 701 2402 / 0400 634 517 
palvelupistevastaava 
Keskinen Miska                                  040 546 6440 
projektikoordinaattori
Lehtimäki Sirpa         020 701 2406 / 040 542 1421
järjestöpäällikkö
Nyholm Jaana            020 701 2413 / 040 143 6766
taloussihteeri                                     
Paasonen Jaana         020 701 2423 / 043 824 1030
aluetyöntekijä 
Parhiala Sara              020 701 2408 / 040 7313595
nuorisotoiminnan suunnittelija
Pensikkala Pauliina    020 701 2419 / 0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Rantanen Rosa                                   040 517 3882 
vapaaehtoistoiminnan kordinaattori
Rautanen Minna 020 701 2404 / 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto
Rintasaari Sirpa         020 701 2411 / 0400 658 570
talous- ja hallintopäällikkö
Rosenqvist Miia            020 701 2431 / 0405323808
pluspistevastaava
Salomaa Riikka 020 701 2410 / 0400 651 408
kirjanpitäjä 
Vienanlinna Tiina       020 701 2428 / 0400 659 613
varainhankintapäällikkö
Virtanen Tommi           0207 01 2405 / 0400 127152
valmiuspäällikkö

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

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

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

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

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

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:

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

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon.
Tiedote on luettavissa myös piirin nettisivuilta.
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* Piirin nuorten kevättapaaminen kokosi yhteen sekä aiemmin mukana olleita että uusia nuoria vapaaehtoisia.
* Rasisminvastaisen viikon kampanjatapahtumassa Skanssissa Turussa Punainen Risti oli näkyvästi esillä.


