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Kuulumisten kysyminen ilahduttaa

PÄÄKIRJOITUS 18.1.2021

Hyvää uutta vuotta ja uutta toimintakautta 
2021. 
 
Olemme olleet vuoden aikana uuden äärellä 
ja pohtineet uusia toimintamalleja elää ja 
harrastaa. Korona on tullut elämäämme, 
halusimme sitä taikka emme. Toisia se on 
kohdannut pahimmalla tavalla, toisia taas 
se on muistuttanut olemassaolollaan karan-
teenien ja yksinäisyyden myötä. Monia per-
heitä korona-aika on yhdistänyt, kun aikaa 
on vietetty yhdessä ja palattu perusasioi-
hin. Meidänkin perheessä palattiin luontoon, 
jossa varsinkin kevään aikana tehtiin pitkiä 
lenkkejä yhdessä – ihan lähimetsässä.

Viime vuonna vapaaehtoistoiminnassa ja 
muissa harrastuksissa meni suunnitelmat 
uusiksi. Lähes kaikki toiminta loppui, kun-
nes keväällä sekä kesän ja syksyn aikana 
järjestäydyttiin uudelleen - tosin ruutu-
jen takana ja kameroiden edessä Teamsilla, 
Zoomilla tai Skypellä. Onneksi moni asia 
saatiin sujumaan ja tavattiin edes vir-
tuaalisesti toisiamme. Osastojen ja pii-
rin hallintokin saatiin etäaikana toteutettua 
erityisjärjestelyin.

Korona-aika on ollut monelle sosiaaliselle 
ihmiselle vaikeaa aikaa ja siksi lähiverkko, 
niin kotona kuin töissäkin, on ollut kultaakin 
arvokkaampaa. Ystävistä ja läheisistä on tul-
lut yhä vain tärkeämpiä. 

Punainen Risti lanseerasi jouluna 
”Joulusoitto”-kampanjan. Kaikilla meillä ei 
ole mahdollisuutta tavata läheisiä vaikka 
ennen niin ollaan tehty tai läheisiä ei ole. 
Mutta onneksi voi soittaa. Itsekin soi-
tin ennen joulua kummitädeilleni ja ystä-
välle, joita en ollut tavannut pitkään aikaan. 
Kun aikaa viime yhteydenotosta on kulunut, 
voi kynnys nostaa luuria nousta korkeaksi. 
Kuulumisten kysyminen onnistuu kuitenkin 
kaikilta ja se ilahduttaa molempia osapuolia 
varmasti.

Ystävänpäivää vietetään jälleen 14. helmi-
kuuta. Silloin on taas hyvä syy kysellä kuu-
lumisia ystävältä vuosien takaa tai vaikka 
naapurilta postilaatikolla. Suomessa ystä-
vänpäivän perinne sai alkunsa yli kolme-
kymmentä vuotta sitten Punaisen Ristin 
postikorttikampanjalla. Jatketaan perinnettä 
tänäkin vuonna postikortein, puhelinsoitoin 
tai vaikkapa tekstiviesteillä. Tärkeintä on olla 
vähentämässä yksinäisyyttä.

Pienet teot auttavat meitä jaksamaan myös 
vuonna 2021!

K-P

Kalle-Pekka Mannila

Toiminnanjohtaja
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JÄSENHANKINTAKILPAILU

Haaste: Nostetaan jäsenmäärä kasvuun
Mahtuuko sinun osastoosi lisää jäseniä? 
Laitatteko nykyisille jäsenille jäsenpos-
tia vuoden aikana ja kerrotte toiminnasta 
ja kutsutte mukaan? Millaisia keinoja osas-
tossanne on käytössä uusien jäsenten 
hankkimiseksi?

Jäsenmäärä kasvuun – miten?

Koko järjestön sekä myös Varsinais-Suomen 
piirin alueella jäsenmäärä on laskenut viime 
vuosina jatkuvasti, vain vuosi 2015 oli poik-
keus. Vuoden 2020 aikana piirin alueella 
jäsenmäärän lasku oli lähes 4 % ja vuotta 
aiemmin noin 3 %.

Mitä voimme yhdessä tehdä? Hyvät ideat 
ovat nyt tarpeen! 

Jos sinulla tai osastollasi on joku hyvä jäse-
nyyteen liittyvä idea, nyt on hyvä hetki 
jakaa hyvät käytännöt myös muille! Miten 
motivoidaan nykyiset jäsenet mahdollisim-
man pitkään jäsenyyteen tai mitkä ovat par-
haat keinot/paikat hankkia uusia jäseniä? 
Kerromme mielellään näistä hyvistä ideoista 
ja toteutuksista vuoden aikana Tässä ja nyt 
-tiedotteessa! 

Jäsenhankintakilpailu 2021

Jäsenmäärän kasvattamiseksi tar-
vitaan myös uusia jäseniä. SPR 
Varsinais-Suomen piirin järjestö-
toimikunta on päättänyt käynnis-
tää jäsenhankintakilpailun vuodelle 
2021.

Kilpailun myötä osastoja kannus-
tetaan hankkimaan uusia jäseniä 
vuoden 2021 aikana, ja jäsenhan-
kinnasta on luvassa myös palkinto, 
joka kohdennetaan osastoon: 

-Vuoden aikana osastoon liitty-
neistä uusista jäsenistä piiri mak-
saa osastolle á 10 €. 

-Jäsenhankintaan liittyvä palkinto 
maksetaan osastolle vuoden 2022 
alussa, 31.12.2021 jäsentilanteen 
perusteella. 

-Osasto päättää itse rahan käy-
töstä (esim. jäsenhankintaan liit-

tyvä tapahtuma mikäli koronatilanne sen 
sallii, uuden jäsenen huomioiminen tai 
some-markkinointi). 

Toivottavasti uusista jäsenistä tuleva rahal-
linen kannustus innostaa osastoja erilai-
siin jäsenyyspohdintoihin. Kummit ja myös 
muut piirin toimihenkilöt ovat mielellään 
mukana näissä ideoinneissa, jos vain pyy-
dätte mukaan!

Innostavaa jäsenyysvuotta kaikille!

Lisätiedot:

Sirpa Lehtimäki 

sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi 

040 5421421 
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VUODENVAIHTEEN MUISTUTUKSIA

Vuodenvaihteessa osastoilta pyydetään jäl-
leen dokumentteja ja tietoja, jotka liitty-
vät mm. osaston luottamushenkilöihin sekä 
viime vuoden toimintaan. 

J-kortit
Osastoja pyydetään toimittamaan piiriin tie-
dot osaston tämän vuoden luottamushenki-
löistä mahdollisimman pian. Näin saamme 
osaston tiedot rekisterissä ajan tasalle, ja 
jatkossa myös posti kulkee osastossa oikeille 
vastuuhenkilöille.

• J1-kortti on täytettävä osaston nimenkir-
joittajien rekisteröimistä varten. Siihen kir-
jataan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja rahastonhoitaja sekä mahdollisesti muut 
erikseen valitut valtuutetut nimenkirjoitta-
jat. J1-kortti tulee lähettää piiriin osaston 
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan alle-
kirjoittamana joko postitse tai skannattuna 
(sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi).

• J2-kortissa on tieto osaston hallituksen 
jäsenistä ja heidän toimikausistaan sekä 
muista osaston avainhenkilöistä (esim. sih-
teeri, keräysjohtaja, kotimaan avun yhteys-
henkilö jne).

• J-kortit löytyvät sähköisesti RedNetin osas-
totoimistosta, samalta sivulta kuin toiminta-
tilastokin:  
https://rednet.punainenristi.fi/toimintatilasto

Toimintatilastot vuodelta 2020 
tammikuun aikana 
 
Mitä Punainen Risti on tehnyt vuonna 2020? 
Siihen on mahdollista vastata vasta sitten, 
kun on koottu yhteen kaikki se toiminta, 
mitä osastojen vapaaehtoiset ovat eri puo-
lilla Suomea tehneet. Mitä sinun osastossasi 
on tapahtunut? 
 
Osastoja pyydetään täyttämään toimintati-
lastot vuoden 2020 osalta tammikuun lop-
puun mennessä eli viimeistään 31.1.2021. 
Tilastokysely on helpointa täyttää säh-
köisesti, ja linkki löytyy tämän sivun ylä-
reunasta: https://rednet.punainenristi.fi/
toimintatilasto 

Jos tilaston täyttäminen tuntuu haastavalta, 
ota yhteyttä piiritoimistoon (joko kummiin 
tai sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi).  
 
Olemme mielellään apuna tilastojen täyttä-
miseen liittyen, sillä toivomme, että kaikkien 
varsinaissuomalaisten osastojen toiminta-
tiedot ovat tänäkin vuonna kirjattuna osaksi 
SPR:n valtakunnallista toimintatilastoa.

Ansiomerkkien haku 31.1.2021 
mennessä 
 
Tammikuussa on aika hakea ansiomerk-
kejä osaston aktiivisille vapaaehtoisille. 
Ansiomerkki myönnetään 6 vuoden vapaa-
ehtoistoiminnasta, ja hakemukset toi-
mitetaan piiriin viimeistään 31.1.2021. 
Huomionosoitusohje ja anomuslomake löyty-
vät RedNetin Osastotoimistosta:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/60514  
 
Osaston kokousten pöytäkirjat 
liitteineen piiriin 
 
Järjestön sääntöjen mukaan osastoja pyy-
detään toimittamaan osaston syys- ja 
kevätkokousten pöytäkirjat liitteineen pii-
ritoimistoon. Monesta osastosta syyskoko-
uksen pöytäkirja on jo tullut piiriin, kiitos 
niistä! Jos sinun osastosi kokousdokumentit 
on vielä toimittamatta, niin kiitos, että lähe-
tätte ne mahdollisimman pian.

Lisätietoja: sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi / 
040 5421421 

Vuoden-
vaihteen  

muistutuksia
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PIIRIN VUOSIKOKOUS

Piirin vuosikokous 17.4.2021 

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 
pidetään lauantaina 17.4.2021. Seuraamme 
koronatilannetta, ja sen myötä tehdään 
lähempänä ajankohtaa päätös siitä, miten 
vuosikokous käytännössä toteutetaan. 
 
Vuosikokousasiat 
 
Piirin vuosikokouksessa

- esitetään kokoukselle piirin hallituksen 
antama piirin edellisen toimintavuoden toi-
mintakertomus, edellisen tilikauden tilin-
päätös sekä piirin tilintarkastajien antama 
tilintarkastuskertomus  
 
- päätetään piirin tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

- vahvistetaan piirin hallituksen hyväksymät 
piirin työsuunnitelma ja talousarvio kuluvalle 
vuodelle.

- valitaan kahden vuoden toimikaudeksi 
piirin hallituksen puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä erovuo-
roisten tilalle

 
 
Henkilövalinnat 
vuosikokouksessa 

Vuosikokouksessa 17.4.2021 
erovuoroiset:

Harri Virta, Kaarinan-Piikkiön osasto, 
puheenjohtaja

Kati Lehtimäki, Paimion osasto, 
varapuheenjohtaja

Annukka Kinnari, Salon osasto 
Kaisa Leiwo, Kaarinan-Piikkiön osasto 
Petri Raita, Turun osasto 
Ilse Reinholdt, Ruissalon osasto 
Eliisa Saarela, Kaarinan-Piikkiön osasto. 
 
Sääntöjen mukaan henkilön on mahdol-
lista toimia samassa tehtävässä enintään 
kolme peräkkäistä toimikautta. Kenenkään 
erovuoroisen toimikaudet eivät rajoita 
uudelleenvalintaa.

 

Vuosikokouksessa 22.8.2020 kahden 
vuoden toimikaudeksi (4/2020-4/2022) 
valitut piirin hallituksen jäsenet, jotka 
eivät ole erovuoroisia vuosikokouksessa 
17.4.2021:

Marjo Aaltonen, Halikon osasto 
Jenni Airola, Turun osasto 
Armi-Tuulikki Kraappa, Pyhärannan osasto 
Timo Tolppanen, Maskun osasto 
Mika Vilpo, Turun osasto 
 
 
Ehdotukset henkilövalinnoista 
12.3.2021 
 
Vuosikokouksessa 2020 valittu vaalitoimi-
kunta pyytää osastoilta huolellisesti tehtyjä 
ehdotuksia vuosikokouksessa valittavista 
luottamushenkilöistä. 
 
Ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 
12.3.2021 klo 16 mennessä joko osoit-
teeseen SPR Varsinais-Suomen piiri / 
Vaalitoimikunta, Yliopistonkatu 24 A,  
20100 Turku tai sähköpostitse  
vs.vaalitoimikunta@redcross.fi  
 
Vaalitoimikunta käsittelee tehdyt ehdotuk-
set ja valmistelee vuosikokoukselle esityk-
sen valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta 
voi asettaa ehdolle myös sellaisia henkilöitä, 
joita osastot eivät ole ehdottaneet. 
 
Virallinen kokouskutsu, vaalitoimikunnan 
ehdotus ja muu kokousmateriaali lähetetään 
osastoille huhtikuun alussa. 

Vuoden 2020 vuosikokous järjestettiin koronasta 
johtuen vasta elokuussa. Kokouksessa huomioitiin 
erityisesti terveysturvallisuus.

A
nna Tenho
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KOULUTTAJAESITTELYT

Vapaaehtoiskouluttajia Varsinais-Suomessa
Valmiuskouluttajat
 
Tässä ja Nyt -tiedotteissa esittelemme eri toimintalinjojen varsinaissuomalaisia kouluttajia. 
Osastot, olettehan rohkeasti yhteydessä vapaaehtoiskouluttajiin koulutustarpeissa!

Kouluttajien esittelysarjassa on aiemmin esitelty järjestö- ja nuorisokouluttajat (nro 3/2019),  
ystävä- ja monikulttuurisuustoiminta (nro 4/2019), ensiapuryhmätoiminta ja ensivaste  
(nro 1/2020), päihdetyö, terveystieto ja terveyden edistäminen (nro 2/2020) sekä osastoviestintä 
ja henkinen tuki 3/2020. 

Kouluttajille esitetyt vapaamuotoiset kysymykset:

Kuvaus itsestä ja toiminnasta vapaaehtoisena

Kuvaus koulutuksista, joita voit kouluttaa vapaaehtoisille

Muita ajatuksia ja kehittämisideoita

Esko Gardner 
Olen pitkän linjan Punaisen Ristin vapaaehtoinen. Kotini on erityisesti ensiapuryhmissä Turun 
osastossa, mutta olen muutama vuosi sitten kouluttautunut ensihuollon valmiuskouluttajaksi 
ja olen kartuttanut kokemusta kouluttamalla ympäri Varsinais-Suomea. 

Koulutan ensihuollon peruskurssia, jossa käydään läpi ensihuollon perusasioita. Kurssin kesto 
on 8h. Kurssi sopii kaikille hälytystoiminnasta kiinnostuneille.

Tervetuloa kurssille!

eskog@iki.fi

Virpi Laine
Olen 47-vuotias Punaisen Ristin vapaaehtoinen. Olen 
toiminut valmiuskouluttajana noin 15 vuotta ja ensi-
huollon kouluttajanakin jo yli 5 vuotta. 

Aikanaan lähdin Punaiseen Ristiin ja Vapaaehtoiseen 
pelastuspalveluun mukaan ensiapuharrastuksen myötä 
1990-luvulla ja sillä tiellä ollaan. Tällä hetkellä toi-
min koulutustehtävien lisäksi Raision seudun Vapepan 
puheenjohtajana, Vapepa-johtajana ja valmiuspäivys-
täjänä erilaisissa tehtävissä.

Olen pitänyt etsinnän peruskursseja, ensihuollon perus-
kursseja ja erilaisia infotilaisuuksia. Koulutusten sisällöt 
suunnitellaan kohderyhmäkohtaisesti toki peruskurs-
sien sisältöjen antamissa rajoissa.

virpi.a.laine@gmail.com
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KOULUTTAJAESITTELYT 

Anne Liimatainen
Olen tullut mukaan SPR:n toimintaan 
vuonna 1985. Ensiapuryhmätoiminnan, osas-
ton hallitustyön ja piirin hallituksen työsken-
telyn ohella ja sen jälkeen olen suuntautunut 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) 
toimintaan ja sen järjestöverkostoyhteis-
työhön. Vapepassa olen tehnyt monenlaisia 
tehtäviä.

Kokemukseni sosiaalihuollon ja hallinnon 
tehtävistä sekä valtiotieteen ja kasvatus-
tieteen maisterin koulutukset heijastuvat 
koulutusotteeseeni. Lisäksi olen myös aktiivi-
partiolainen, mikä tuo oman perspektiivinsä 
valmiuskoulutuksiin. 

Luonto ja runsas maastossa liikkumi-
nen ovat minulle tuttuja eri yhteyksistä. 
Liikun luonnossa paljon mm. koiran kanssa 
vapaa-aikana. 

Olen myös valmiuteen suuntautunut SPR:n 
resurssikouluttaja. Olen Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun peruskurssin sekä ensihuol-
lon ja maastoetsinnän peruskurssien kou-
luttaja. Lisäksi olen pitänyt lukuisia infoja 
Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta ja sen 
toiminnasta eri ikäisille ja eri tahoille. Nyt 
korona-aikana olen pitänyt näitä infoja 
etänä.

Tarpeen mukaan osaan soveltaa 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmius-
koulutuksia eri kohderyhmille ja eri pitui-
sina kohderyhmän ja tilanteen mukaan. 
Koulutuksia olen pitänyt lapsille, nuorille ja 
aikuisille sisällä ja ulkona luennoimalla ja/tai 
toiminnallisin menetelmin.

koulutus.vapepasalo@gmail.com

Olen etsintälinjan kouluttaja. Taustajärjestöni 
on Varsinais-Suomen pelastuskoirat.

Kadonneen etsintä. Vahvuus koirajohto ja 
koirapartio.

caarin@gmail.com

Caarin Mattsson

Petri Raita

Olen etsinnän valmiuskouluttaja, ensiapu-
ryhmän kouluttaja sekä järjestökoulut-
taja. Taustani on ensiapuryhmätoiminnassa. 
Vuosien varrella kokemusta on kertynyt laa-
jasti Punaisen Ristin ja Vapepan niin operatii-
visista kuin hallinnollisistakin tehtävistä.

Etsinnän, valmiustilanteiden, ensiapuryhmän 
tai päivystyksen johtamisesta minulla on 
kokemusta jota voin jakaa. 
 
Voin kouluttaa seuraavia asioita: 
 
- Muodolliset etsintäkurssit tai etsinnän osa-
alue, varsinkin maastossa. 
 
-Hupsis-vapaaehtoishallintajärjestelmä 
kaikille tasoille, Ohto-hälytysjärjestelmä 
alkeista lähtien.  
 
-EEC-evakuointikeskuskärryn sisältö ja kes-
kuksen pystytys.

petri.raita@sprturku.fi
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Annukka Sirviö
Olen partiolainen ja pelastuskoiraharrastaja Turusta. Toimin 
etsinnän valmiuskouluttajana. Erityisosaamisalueitani ovat koi-
ratoiminta etsinnässä ja vesillä tapahtuva etsintä. 
 
Kokonaisuuksia, joita koulutan:

- Vapepan etsintäkurssi 8-16 h

- Koiran käyttö etsinnässä 1-3 h (sopii myös lapsi- ja 
nuorisoryhmille)

annukka.sirvio@gmail.com

Mika Vilpo
Aloitin ensiapuharrastamisen 8-vuotiaana lasten ensiapuker-
hossa enkä ole vielä osannut lopettaa.

Toimin Turun osaston ensiapuryhmän johtajana ja vastaan 
osaston valmiussuunnittelusta ja valmiuden operatiivisesta toi-
minnasta. Olen viestin valmiuskouluttaja, ensiapuryhmänkou-
luttaja ja resurssikouluttaja. Siviilityössäni kehitän ja konsultoin 
ratkaisuja asiakkaiden IT-haasteisiin. 
 
Koulutan ja vedän työpajoja mielelläni ensiapu- ja valmius-
toimintaan liittyvistä aiheista, joista erityistä mielenkiintoa ja 
osaamista itselläni on suunnittelussa, johtamisessa ja prosessi-
kehityksessä.  
 
Voin tulla pitämään ryhmäiltaa ensiapupäivystyksen opera-
tiivisesta tai taktisesta johtamisesta tai työpajaa esimerkiksi 
osaston valmiussuunnittelusta tai ensiapuryhmän varusteista. 
Virallisia viestikursseja, OHTO ja Hupsis-koulutuksia tai tarpee-
seen mukautettuja koulutusrupeamia pidän myös mielleläni. 
Koulutusten kesto on illasta koko päivään.

mika.vilpo@sprturku.fi 

KOULUTTAJAESITTELYT 

Piirissä töissä: Risto Paukku
Olen Risto Paukku ja  toimin SPR Varsinais-
Suomen piirissä osa-aikaisena valmiussuunnitteli-
jana.  
 
Tehtäviini kuuluu mm. avustaa osastoja valmius-
suunnittelussa ja kehittää alueellista valmiustoi-
mintaa. Toimin myös vapaaehtoisena valmius- ja 
resurssikouluttajana. Osastot, olettehan yhtey-
dessä tarpeen mukaan! 
 
risto.paukku@punainenristi.fi tai  
paukkris@gmail.com / 0400 526 566
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KOULUTTAJAESITTELYT, VAPEPA-PERUSKURSSI

Kari Vuola
Toimin Vapepan viestilinjan valmiuskouluttajana Turussa. 
Myös Vapepan perus- ja etsintäkurssien osia on tullut 
koulutettua.

Taustajärjestöni on Turun partiolaiset ja toimin 
myös yhtenä Turun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
valmiuspäivystäjänä.

Vapepan viestikurssilla opit, miten radiopuhelinta käy-
tetään ja miten viestejä vastaanotetaan ja lähetetään 
Vapepan toiminnassa. Kurssi on hyödyllinen kaikille 
hälytysryhmätoimintaan osallistuville ja toiminnasta 
kiinnostuneille.

Suosittu kokonaisuus on ollut yhdistetty 
Etsintä&Viestikurssi, joka kestää kaksi arki-iltaa ja yhden 
la-su viikonlopun.

kari.vuola@live.fi

Valmiuskouluttajia ovat myös
Pipsa Kirjavainen, Jarno Laivola, Kati Lehtimäki, Esko Myöhänen, Juha-Pekka Ruohonen, 
Hanna Saari, Päivi Salovaara, Henri Toukonen, Stina Törnblom, Kalle Tuulos ja Petteri Yrjälä.

Vapepa-peruskurssi Turussa (etänä)
25.02.2021 KLO 18.00 - 21.00
Turun Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (TVP) järjestää pelastuspalvelun peruskurssin 
etänä Teams-sovelluksella. Kurssilla pääset tutustumaan Vapepan toimintaan ja opit, 
mitä kaikkea voit Vapepassa tehdä.

Neljä oppituntia kestävällä kurssilla tulevat tutuiksi mm.:

– Vapepan toimintamuodot ja koulutukset

– Vapepan hälytysryhmät ja hälyttäminen

– Vapaaehtoisten rooli viranomaisten tukena. 
 
Ilmoittaudu kurssille tästä linkistä:  https://www.lyyti.in/TVP-peruskurssi2021  
16.2.2021 mennessä. Ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin.

Kurssi on osanottajille maksuton.

Kurssi on kaikille avoin eikä osallistuminen edellytä ennakkotietoja.

Lue lisää: https://vapepa.fi/tapahtuma/vapepa-peruskurssi-turussa-etana/

 
Tervetuloa mukaan!
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 15.-21.3.2021

Vuoden 2021 rasisminvastaisessa kampan-
jassa panostamme erityisesti somessa 
tapahtuvaan kampanjointiin. Osastossa voi-
daan sopia, kuka vapaaehtoisista päivit-
tää osaston Facebookia tai muita sosiaalisen 
median tilejä, jotta viesti näkyy mahdolli-
simman laajasti. Some-vapaaehtoisuus voi 
olla myös uusi vapaaehtoistoiminnan muoto, 
johon voi rekrytoida sekä konkareita että 
uusia vapaaehtoisia. Lisäksi vapaaehtoiset 
voivat mielellään jakaa kampanjan viestejä 
omilla some-tileillään.

Koulujen kanssa osasto voi sopia etäkoulu-
vierailusta. Valtakunnallisesti rasisminvastai-
selle viikolle tuotetaan esimerkiksi videoita, 
joita kouluissa voi esittää. Osasto voi myös 
toimittaa kouluihin pinssejä ja tarroja oppi-
laille ja opettajille. Kouluihin voi olla  
yhteydessä hyvissä ajoin. Jos kaipaat tukea 
suunnitteluun, olethan yhteydessä! 

Rasisminvastaisen viestin jakaminen 
somessa on tärkeä osa Punaisen Ristin toi-
mintaa. Käytättehän mm. aihetunnisteita: 

#rasisminvastainenviikko 
#punainenristi 

Osastojen käyttöön suunnitellut materiaalit 
tulevat aineistopankkiin helmi–maaliskuussa 
2021.

Pauliina Pensikkala

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä

0400 541 033

pauliina.pensikkala@redcross.fi

Ollaan yhteydessä ja suunnitellaan 
osastolle sopiva rasisminvastainen 
kampanja! 

Rasisminvastaisella viikolla rummutetaan somessa

Eeva A
nundi

.

S
PR

 Varsinais-S
uom

en piiri

Rasisminvastaisella 
viikolla järjestetään 
perinteisesti eri-
laisia tapahtumia 
sisällä ja ulkona. 

Vuonna 2017 kam-
panjoitiin muun 
muassa Turussa 
kävelykadulla. 

Tänä vuonna kam-
panja keskittyy 
koronatilanteesta 
johtuen verkkoon.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 15.-21.3.2021

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on 
vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asenteisiin 
niin, että rasismi vähenee yhteis kunnassa. 
Koronatilanteen vuoksi kampanja keskittyy 
etenkin digitaali seen ympäristöön ja sosiaali-
seen mediaan. Piirit voivat jakaa Ennakko-
luuloton edelläkävijä -tunnustukset. Hyväksi 
valintatavaksi on osoittautunut se, että 
kuka tahansa voi ehdottaa saajaa sähköi-
sesti. Toiveena on, että piirit jakaisivat tun-
nustukset 15.3. Näin tunnustuksen saajista 
voi kertoa kampanjan valta kunnallisessa 
avaustiedotteessa. 

Rohkaisemme osastoja jakamaan rasismin-
vastaisen viikon materiaalia omissa sosiaa-
lisen median kanavissa. Someviestinnässä 
käytämme aihetunnistetta #rasisminvas-
tainenviikko. Osastojen käyttöön suun-
nitellut materiaalit tulevat aineistopankkiin 
helmi-maaliskuussa 2021. 

Black Lives matter –liike näkynyt koko 
maailmassa
Yhdysvalloista poliisiväkivaltaa vastaan nous-
sut Black Lives Matter -liike on näkynyt koko 
maailmassa. Rasisminvastainen toiminta ja 
keskustelu rasismista eivät ole kuitenkaan 
uusia ilmiöitä. Suomessa on monia yhdis-
tyksiä, liikkeitä ja yksittäisiä toimijoita, jotka 
ovat tehneet antirasistista työtä pitkään. 

Rasisminvastaisuus on osa Suomen Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoimintaa ja se näkyy jo 
periaatteissakin: inhimillisyydessä ja tasa-
puolisuudessa. Rasisminvastaisuutta tarvi-
taan kaikessa Punaisen Ristin toiminnassa, 

Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä
oli kyse katastrofiavusta, ystävätoiminnasta 
tai kotoutumisen tuesta. Järjestön vapaa-
ehtoistoiminta voi olla monelle se turvallinen 
porukka, jossa tulee kohdatuksi yksilönä, 
eikä esimerkiksi ihonvärinsä perusteella. 

Valitettavan usein asetelman on annettu 
ymmärtää olevan sellainen, että ei-kokijat 
auttavat rasismin kokijoita. Mielikuva joh-
tuu kenties dynamiikasta, jossa on selkeät 
autettava ja avun saaja -roolit. Kahtiajako 
ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, vaan 
ihmisillä on monia rooleja elämässään. 
Moninaisuuden ytimessä on pyrkimys sii-
hen, että ihminen voisi itse määritellä, 
missä roolissa haluaa tulla nähdyksi. Juuri 
tähän viittaa rasisminvastaisen viikon 2021 
teema ”Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi 
yksilönä”.

Rasisminvastaisuus ei ole mielipidekysy-
mys. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusjulistuk-
sen perusteella jokaisella on samat oikeudet 
ja vapaudet muun muassa väriin, kie-
leen, uskontoon, kansalliseen tai yhteis-
kunnalliseen alkuperään katsomatta. Myös 
Suomessa syrjintä on kielletty yhdenvertai-
suuslain nojalla, ja rikoslaissa on kielletty 
esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää 
vastaan. Näihin voi myös vedota kohda-
tessaan rasismia, tai joutuessaan rasismin 
kohteeksi.

Lisätietoja: Piirien monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjät 

Lue lisää: RedNet / Rasisminvastainenviikko
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Lippu korkealle! -koulutus luottamushenkilöille
Lippu korkealle! -luottamushenkilökoulutus järjestetään kolmen illan koulutuskokonaisuutena 
18.1., 25.1. ja 1.2.2021. 
 
Koulutus toteutetaan Teams-etäyhteyden kautta, ja koulutusaika on jokaisena iltana klo 
17.00-19.00. Osallistujien toivotaan osallistuvan kaikkiin koulutusiltoihin. 
 
Koulutus on tarkoitettu kaikille osastojen luottamushenkilöille. Tervetuloa sekä uudet että jo 
aiemmin osaston luottamustehtävissä toimineet vapaaehtoiset! 

 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.1.2021 tämän 
linkin kautta: www.lyyti.in/LippuKorkealle 
 
Lippu korkealle! -kurssilla käydään läpi mm. seu-
raavat kokonaisuudet:

• osaston luottamushenkilöiden roolit, tehtävät ja 
vastuut

• toiminnan suunnittelu, kehittäminen, arviointi ja 
raportointi

• osaston talous 

• periaatteet, säännöt ja linjaukset  
 
Lisätietoa koulutuksesta: Sirpa Lehtimäki /  
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi  

 

 
Lämpimästi tervetuloa koulutukseen! 

Kouluttajina toimivat jär-
jestökouluttajat Ilse 
Reinholdt (kuva ylhäällä) 
SPR Ruissalon osas-
tosta ja Marja-Helena 
Salmio (kuva oikealla) SPR 
Kaarinan-Piikkiön osas-
tosta sekä Sirpa Lehtimäki 
piiritoimistosta.

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Ystävien juttutuokio!
Arki tänä eriskummallisena aikana saattaa 
askarruttaa ja uuvuttaa mieltä. 
 
Älä jää yksin ajatuksiesi kanssa vaan tule 
jakamaan niitä kanssamme. 
 
Jo pienikin juttutuokio piristää mieltä. 
 
Tule keskiviikkoisin jutustelemaan päivän 
aiheesta ja vaikka sen vierestäkin.  

Tavataan linjoilla ja piristytään 
yhdessä! 
Ilmoittautumista ei tarvita.

20.1. klo 13-14.30 Millainen oli vuosi 2020

https://rednet.punainenristi.fi/node/61536

27.1. klo 13-14.30 Luonto osaksi hyvin-
vointia 
https://rednet.punainenristi.fi/node/61543 
 
10.2. klo 13-14.30 Ystävyysbingo  
https://rednet.punainenristi.fi/node/61545 
 
17.2. klo 13-14.30 Keskiviikon ihmekysy-
mys 
https://rednet.punainenristi.fi/node/61546 
 
Lisätiedot: 
 
Tuija Hongisto  
tuija.hongisto@punainenristi.fi 
040 731 3585 

H
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Taloushallinnon järjestelmä ja 
palvelut osastoille -info
2.2.2021 klo 17.00 - 18.30

Osastoilla on nyt mahdollisuus ottaa käyt-
töön järjestön yhteinen Finagon Procountor 
Taloushallinto-ohjelmisto. 
 
Ohjelmisto mahdollistaa muun muassa säh-
köisten laskujen lähettämisen ja vastaan-
oton. Myös vapaaehtoisten matkalaskut 
voi tehdä suoraan ohjelmaan ja lähet-
tää tarvittavat ilmoitukset tulorekisteriin. 
Manuaalinen työ vähentyy, kirjanpito on 
ajantasaisempaa ja raportointi nopeutuu. 
Käytölle on valittavissa erilaisia vaihtoehtoja 
osaston tarpeen mukaan.  

Infoilta järjestetään Teams-etäyhteydellä 
yhteistyössä SPR Varsinais-Suomen piirin ja 
keskustoimiston yhteisten tukipalveluiden 
kanssa. 

Tervetuloa infoon kuulemaan lisää! 
 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 31.1.2021.  

https://www.lyyti.fi/reg/taloushallinta 

 
Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki 
ennen infoa.

Lisätiedot:

Karoliina Kallioinen 

karoliina.kallioinen@redcross.fi

SPR:n osastojen alueellisten 
toiminnantarkastajien koulutus
Koulutus on suunnattu SPR:n osastojen 
toiminnantarkastuksen parissa toimiville 
vapaaehtoisille toimijoille. Koulutukseen voi 
osallistua myös kertausmielessä. 

Koulutus toteutetaan Teams-etäkoulutuksena 
kahtena torstaina:

11.2.2021 klo 17-19 ja 18.2.2021 klo 17-19

Koulutuksessa keskustellaan mm. seuraa-
vista asioista:

• SPR:n yleiskokouksen hyväksymä toimin-
talinjaus 2021-2023 

• Yleisesti tilin- ja toiminnantarkastuksesta 
ja toiminnantarkastajan roolista

• SPR:n osastojen taloutta ohjaavista sään-
nöistä ja ohjeista 

• Viimeisimmät huomioitavat muutokset 
mm. osastojen verottoman ja verollisen toi-
minnan osalta 

• SPR:n osastojen toiminnantarkastuk-
sen sisältö ja raportointi sekä havaintoja 
tarkastuksista 

• Tukitoimet tarkastustyöhön ja käytettä-
vissä oleva materiaalipankki

Koulutuksen sisältyy myös pienet ennakko- 
ja välitehtävät.

Kouluttajana toimii Liisa Karhu SPR:n yhtei-
sistä tukipalveluista. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 31.1.2021 
tässä osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/
ToiminnantarkastajatHelmikuu2021

Lisätietoja: Sirpa Lehtimäki /  
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi  
 
Tervetuloa! 
 
Koulutus järjestetään yhteistyössä 
Opintokeskus Siviksen kanssa.
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Tervetuloa Henkisen tuen 
peruskurssille!  
Kurssi järjestetään verkossa kolmen illan 
kokonaisuutena 9.-11.2.2021 klo 17-20.00

Jokainen kohtaa elämässään kuor-
mittavia tilanteita. Henkisellä tuella 
pyritään lievittämään kuormittavan 
tilanteen aiheuttamaa stressiä ja tukea 
sekä autettavan että auttajan omia 
voimavaroja. 

Kurssin keskeinen sisältö

• Mitä henkinen ensiapu on

• Miksi tukea tarjotaan

• Kuka voi tarjota henkistä ensiapua

• Katso, kuuntele, yhdistä -toimintamalli

• Auttajan itsehoito 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 5.2.2021. 
 
https://www.lyyti.in/Henkisen_tuen_
peruskurssi_verkossa_3039 
 
Lisätiedot: 
 
Tuija Hongisto  
tuija.hongisto@punainenristi.fi 
040 731 3585

Lähde mukaan Punaisen 
Ristin ystävätoimintaan! 
 
Ystäväkurssi antaa valmiudet toimia yksi-
näisen henkilön ystävänä tai kertaluontoi-
sena saattajana esim. lääkärikäynnillä. 

Kurssilla saa perustiedot vapaaehtoistoi-
minnasta ja sen eri toimintamuodoista. 
 
YSTÄVÄKURSSIT kevät 2021 
 
17.2. klo 17-19 (etä)
https://www.lyyti.in/Ystavakurssi_4967 
 
24.2. klo 13-15 (etä)
https://www.lyyti.in/Ystavakurssi_7464 
 
16.3. klo 17-19 (etä) 
 
https://www.lyyti.in/Ystavakurssi_6328 
 
24.3. klo 17.30-20.30 (Mynämäellä) 
 
https://www.lyyti.in/Ystavakurssi_2852 
 
13.4. klo 13-15 (etä) 
https://www.lyyti.in/Ystavakurssi_6646
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Varhaisen Puuttumisen kurssi (VarPu),
- valmiuksia päihteiden käyttäjän kohtaamiseen 

SISÄLTÖ: 

"VarPu"-koulutus antaa perustietoa päihteistä, käyttökulttuureista, päihde-ensiavusta sekä 
-tilanteestamme. Kurssilta saa valmiuksia tunnistaa käyttöä, kohdata käyttävät ihmiset 
kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti, ottaa päihteiden käyttö puheeksi käytön eri vaiheissa ja 
tukipalveluihin ohjaamiseen. Kurssi koostuu verkkoperehdytyksestä, webinaarimoduulista 
ja lähiopetuksesta. 
 
KENELLE: SPR:n terveyden edistämisen toiminnasta kiinnostuneille (päihdetyö, festarityö, 
Terveyspistetoiminta yms.) ja kaikille vapaaehtoistoiminnassa, lähi- tai työyhteisöissä päih-
teitä käyttäviä ihmisiä kohtaaville. Etäosiot ovat maksuttomia, lähiopetus 10,00 €/päivä, 
sisältää kahvit ja lounaan. 
 
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET: https://www.lyyti.in/VarPu_21_Turku 
 
Etäosiot: 
• Verkkoperehdytys (2-3h) oman aikataulun mukaan:  
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-63079/state-jurdcmbqgercytzr/front-page 
• Päihteet ja päihteitä käyttävät ihmiset -webinaari (14.1. tai 18.3.), 3,5 h 
• Haastavien asioiden puheeksi ottaminen, muutokseen motivoiminen ja turvallinen koh-
taaminen -webinaari (18.2. tai 6.4.), 2,5 h 
• Etäilta ke 14.4. (Turussa lähiopetukseen osallistuville) 
 
Lähikoulutus: la 24.4. Turku 
Lisätiedot: Minna Rautanen minna.rautanen@punainenristi.fi / 040 583 5735
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VAPAAEHTOISEKSI TURVATALOON, YRITYSYHTEISTYÖ

Nuorten turvatalo Turussa etsii vapaaehtoisia
Tilapäisen majoituksen vapaaehtoinen osallis-
tuu Turun keskustassa sijaitsevan turvatalon 
toimintaan turvatalon työntekijän aisaparina. 
Vapaaehtoinen saapuu talolle klo 17 ja viettää 
illan sekä yön turvatalolla. 

Illalla vapaaehtoisen tärkein tehtävä on olla 
nuorten käytettävissä turvallisena aikuisena. 
Vapaaehtoinen vastaa myös päivällisen ja ilta-
palan järjestelyistä, vastaa tarvittaessa talon 
puhelimeen ja toimii työntekijän apuna tilanteen 
mukaan. 

Turvatalolla on vapaaehtoiselle tarjolla oma 
huone ja talon toiminnan rauhoituttua vapaaeh-
toinen voi hyvillä mielin käydä nukkumaan. Aamulla vapaaehtoistehtävä päättyy vapaaehtoi-
sen oman aikataulun mukaan.  

Tilapäisen majoituksen vapaaehtoiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan noin kerran kuukau-
dessa. Haastattelemme ja perehdytämme vapaaehtoiset. Vapaaehtoisen saapuessa turvata-
lolle, työntekijä antaa hänelle aina myös pienen infon talon tilanteesta ja nuorista.

Olisiko tämä sinulle sopiva vapaaehtoistehtävä? 

Lue lisää täältä: https://www.punainenristi.fi/vapaaehtoiseksi/nuortenturvatalot/

Kerromme mielellämme lisää, olethan yhteydessä!

Nuorten turvatalo Turku turvatalo.turku@punainenristi.fi / 02 253 9667

S
usanne Etholen-R

ättö

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyö-
kumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:
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KUULUMISIA OSASTOISTA

SPR Taivassalon osaston vapaaehtoiset koristelivat upeita joulutervehdyksiä Palvelukeskus 
Poijun asukkaille ja hoitajille.  
 
Aiemmin osasto on järjestänyt yhteisen joulujuhlan seurakunnan, Marttojen ja Lionsien 
kanssa, mutta koronavuonna joulumuistamiset toteutettiin uudella tavalla.  
 
Kauniiden pipareiden saajat ilahtuivat varmasti!
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SPR Kalannin osaston vapaaehtoisten 
taitavissa käsissä syntyi kauniita joulu-
kortteja ilahduttamaan vanhainkodin ja 
Palvelukeskuksen asukkaita. 
 
Joulun odotuksen tunnelmaa luotiin 
myös korteissa olevilla runoilla, joita 
työntekijät lukivat asukkaille.
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KUULUMISIA OSASTOISTA

Osastot ovat järjestäneet vuoden 2020 kevät- ja syyskokouksiaan poikkeuksellisin tavoin. 
Osa on kokoontunut etäyhteyksin ja osa turvaväleillä tavaten.  

 
SPR 
Mietoisten 
osasto kokoon-
tui syksyllä 
kokoukseensa 
terveysturval-
lisuusseikat 
huomioiden ja 
samalla osasto 
harjoitteli 
myös Teams-
etäyhteyden 
käyttöä!
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Vapaaehtoisia SPR 
Pyhärannan ja 
Uudenkaupungin 
osastoista oli syksyllä 
opastamassa Turun 
Messukeskuksessa 
riskiryhmäläisten 
influenssarokotuksissa. 
 
”Saimme hyvää harjoi-
tusta alueellista valmi-
utta ajatellen”, kertoo 
Pyhärannan osaston 
puheenjohtaja Armi-
Tuulikki Kraappa.

 Elina M
ännistö

Vuosi sitten alka-
nut päivystävä 
ensiapuryhmä Vakka-
Suomeen -hanke ete-
nee vähitellen. 

Ohjelmapäällikkö 
Minna Rautanen vei 
syksyllä alueelliselle 
ryhmälle jo päivystys-
varusteita.  
 
Kouluttautuminen 
jatkuu! 
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Vähennetään yksinäisyyttä yhdessä 

Naapurissamme asuu vanhempi herrasmies 
nimeltään Ville. Hänellä on verkkaiset eleet ja 
aikaa pysähtyä juttelemaan rapussa.

Villen silmät aina tuikahtavat kysyessäni, mitä 
kuuluu. Hyvää, hän vastaa ja kertoo, mitä on 
puuhannut.

Vuosi sitten Ville puoliso menehtyi. He olivat 
olleet naimisissa 56 vuotta. Sitten puhkesi 
koronakriisi ja vanhuksia kehotettiin pysy-
mään etäällä kaikesta.

Veimme Villelle kukkia ja tarjosimme kaupan-
käyntiapua. Mitä vaan hän tarvitsisi. Suru 
paistoi kasvoilta.

Suomi on yksinäisille kova paikka. Meillä pär-
jätään sisulla. Ei vaadita halausta, vaikka iho 
sitä kaipaisi. Mutta se on vain puoli totuutta. 
Meillä on myös pitkä auttamisen historia, 
jonka osa jokainen Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoinen on. 

Vuonna 1987 Punainen Risti toi Suomeen 
ystävän päivän. Tarkoitus oli vähentää yksi-
näisyyttä etenkin lähettämällä postikortteja. 

Olemme edelleen samalla asialla. Nyt tekoja 
tarvitaan entistä kipeämmin, sillä korona on 
lisännyt yksinäisyyttä.

Vuoden 2021 ystävänpäiväkampanjamme kut-
suu jokaisen mukaan huolehtimaan toisistaan. 

Tuomme yksinäisyyden ja sitä helpottavat 
teot näkyvästi esille. Piirit ja osastot ovat 

ääni torvemme, jotka jalkauttavat sanomaa 
eri puolelle Suomea ja kutsuvat mukaan 
toimintaamme.

Kampanjaan voi osallistua sekä ilmoittautu-
malla mukaan vapaaehtoiseksi että lahjoitta-
malla kotimaan työhömme.

Jokainen teko on yhtä arvokas.

Viime keväänä Ville tiputti postilaatikostamme 
kirjeen. Hän kertoi siinä, miten paljon hänelle 
merkitsi, että tarjosimme apua. Kirje oli pitkä, 
ja minä itkin.

Ymmärsin, miten arvokkaita pienet teot ovat. 
Mitä tapahtuisi, jos jokainen kysyisi naapuril-
taan, mitä kuuluu?

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi HUOM! Toimittaja 1.1.2021 lähtien Aku 
Suomalainen, aku.suomalainen@punainenristi.fi Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän 
palvelut, graafinen suunnittelija Marja Keränen, aineistot@punainenristi.fi 
Piiritiedotteen toimitus: SPR Varsinais-Suomi Taitto: Anna Tenho, anna.tenho@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. 
Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet 
valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa 
merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Eija Wallenius 
Ystävänpäivä-
kampanjan  
kampanjapäällikkö
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Hyviksi todettuja tapahtumia ovat esim. 
Nähdään-kahvilat ja Tutustu tuntematto-
maan -tapahtumat sekä ulkona pidettävät 
tempaukset, jotka soveltuvat erittäin hyvin 
korona-aikaan. Tapahtumissa tulee noudat-
taa voimassa olevia turvallisuusohjeita koro-
nan suhteen. 

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja muista-
kaa ottaa suunnitteluun mukaan myös uusia 
vapaaehtoisia. Kertokaa tapahtumista paikal-
liselle medialle ja tarjotkaa haastateltaviksi 
ystävätoiminnassa mukana olevia vapaaeh-
toisia ja ystäväpareja.

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. 
Otetaan heidät kaikki mukaan osaston eri 
vapaaehtoistehtäviin.

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

Viestinnän asiantuntija  
Senni Puustinen, p. 040 610 9447

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2020

Ystävänpäiväkampanja on kaksiviikkoinen
Tänä vuonna ystävänpäiväkampanja  
kestää kaksi viikkoa: 3.–21.2. Pää paino 
on kuitenkin tuttuun tapaan ystävän-
päivän viikolla 8.–14.2., jolloin näymme 
somessa, mediassa ja tapahtumissa. 

Kerromme ja keskustelemme yksinäisyyden 
kokemuksista sekä vaikutuksista. Kutsumme 
uusia vapaaehtoisia kursseille ja toimintaan 
sekä haluamme tavoittaa heidät, jotka toivo-
vat itselleen ystävää. Toivotamme kaikki ter-
vetulleiksi mukaan!

Kampanjamateriaalit – tilaa 
viimeistään 24.1.
Jatkamme kampanjaa viime vuonna uudiste-
tulla ilmeellä. Kampanjan kasvoina toimivat 
Ella ja Ville kertovat omat tarinansa yksinäi-
syydestä. Tilaa painetut materiaalit (mm. 
julisteet, banderollit ja postikortit) Punaisen 
Ristin verkkokaupasta 24.1. mennessä.

Digitaaliset materiaalit osastoille
Löydät digitaaliset materiaalit Punaisen 
Ristin aineistopankin Ystävänpäivä 2021 
-kansiosta (aineistopankki.punainen-
risti.fi). Aineistopankissa on verkkoon ja 
sosiaaliseen mediaan sopivia kuvia, jako-
kuvia, videoita ja bannereita. Haluamme 
haastaa kaikki suomalaiset huomaamaan 
toiset ihmiset ympärillään. Jakakaa ja pyy-
täkää jakamaan materiaaleja ahkerasti 
somessa – yhdessä näymme ja kuulumme! 

Viestimme on: Jokainen voi vähentää  
yksinäisyyttä ympärillään. Pienikin teko on 
tärkeä. Nähdään – Toisemme. Sosiaalisessa 
mediassa käytämme hashtageja  
#nähdääntoisemme ja #punainenristi.

Tapahtumia toivotaan
Koronavuoden jälkeen kasvokkaiset koh-
taamiset ovat entistä tärkeämpiä. Siksi 
kannustamme kaikkia suunnittelemaan 
ystävänpäivän tapahtumia entiseen mal-
liin. Varasuunnitelmaksi voi miettiä verkossa 
pidettävää tapahtumaa. Seuraamme korona-
tilannetta ja ohjeistamme tapahtumista sekä 
niiden turvallisesta järjestämisestä tarkem-
min RedNetissä.

Joonas B
randt
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KUNTAVAALIT 18.4.2021

Kuntavaalit on järjestölle näytön paikka
Kunnat ovat suuressa muutoksessa muun 
muassa sote-uudistuksen, hyvinvointialu eiden 
perustamisen ja pelastustoimen uudistuksen 
vuoksi. Kuntien rooli ihmisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä kasvaa, kun sosiaali- 
ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden 
vastuulle.

Samaan aikaan on monia haasteita, kuten 
terveys erojen ja eriarvoisuuden kasvu, syr-
jäy   tyminen, yksinäisyyden kokemusten 
sy ven tyminen, harva-alueiden palveluiden 
vähentyminen sekä ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset. Koronan jäljet voivat näkyä monin 
tavoin pitkään. Toimeentulon ongelmat, pieni-
tuloisten lapsiperheiden haasteet sekä hoita-
mattomat sairaudet voivat vaikeuttaa elämää, 
vaikka itse virus saataisiin kuriin. 

Punaisella Ristillä merkittävä rooli kunta-
laisten hyvinvoinnissa 
Kevään kuntavaaleissa tuomme esille, mikä 
on järjestön ja vapaaehtoisten merkitys sekä 
toiminta mahdollisuudet. Kyse on muun 
muassa tiloista ja avustuksista sekä siitä, 
miten järjes töjä ja vapaaehtoisia toimijoita 
kuullaan, osal listetaan ja huomioidaan. Hyvin-
voiva tulevaisuuden kunta on tietoinen järjes-
töistä, luo mahdollisuuksia toiminnalle ja 
tukee vapaaehtoistoimintaa. 

Vapaaehtoiset luovat yhteisöllisyyttä 
ja vahvistavat arjen turvallisuutta. He 

tarjoa vat tukea, tuottavat tietoa ja ovat val-
miudessa toimimaan yllättävissä tilanteissa. 
Vapaaehtoiset toimivat ilman taloudellista 
hyötyä, mutta toiminta tarvitsee resursseja, 
vaikuttamisen paikkoja ja tunnustusta.

Vaalit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden tuoda 
Punaisen Ristin toiminnan kannalta merkittä-
viä teemoja keskusteluun, esimerkiksi näin:

1. Vapaaehtoiset hyvinvoinnin ja  
terveyden edistämisen voimavarana

Punaisella Ristillä on noin 500 paikallis osastoa, 
joissa toimii 40 000 vapaaehtoista. He päivys-
tävät ja antavat ensiapua yleisö tilai suuksissa 
ja tapahtumissa, vierailevat yksinäisten ikä-
ihmisten luona ja kohtaavat nuoria, tukevat 
maahanmuuttajien kotoutumisessa uudella 
paikka kunnalla, tarjoavat maksutonta tukea ja 
apua terveyspisteissä omaan terveyteen liitty-
vissä kysymyksissä, järjestävät tempauksia 
seksuaaliterveyteen liittyen tai tarjoavat festa-
reilla tietoa päihteistä.

He ovat ihmisiä, jotka välittävät, osaavat 
auttaa ja kuulevat avun tarpeessa olevia. 
Toimintansa tueksi he tarvitsevat tukea, tun-
nustusta, koulutusta, välineitä, ohjausta ja 
tiloja toiminnalle. Järjestö voi tarjota alustan 
aktiivisille ihmisille luoda uutta toimintaa ihmis-
ten ja yhteisöjen hyväksi.

Vapaaehtoiset yksinäisyyden lievittäjinä

Ketkä sinun kunnassasi ovat yksinäisiä? Suomessa asuu noin miljoona ihmistä yksin. Iso osa 
yksin asuvista on ikäihmisiä, joista moni kokee yksinäisyyttä ja tarvitsee apua ja tukea. Joka 
viides suomalainen kokee yksinäisyyttä ajoittain, joka kymmenes usein. Yksinäisyys on ter-
veysriski, joka aiheuttaa mm. sydän- ja verisuonisairauksia ja masennusta. Yksin oleminen 
ja yksinäisyys lisäävät myös haavoittuvuutta tapaturman tai muun yllättävän onnettomuu-
den sattuessa. 

Suomen Punaisen Ristin reilu 8 000 vapaaehtoista ystävää kohtaavat vuosittain noin 25 000 
avun tarvitsijaa. Kahdenvälinen ystävätoiminta yksinäisten vanhusten parissa, saattoapu 
kauppaan tai terveyskeskukseen sekä senioriryhmät ovat yleisimpiä ystävätoiminnan muo-
toja. Omaishoitajille tarkoitetut ryhmät sekä kanssakulkija-vierailut omaishoitoperheessä 
auttavat jaksamaan. Palvelutaloissa ja laitoksissa järjestetään ryhmätoimintaa, virkistysta-
pahtumia sekä vierailuja. Nuorten tueksi koulutetaan ystäviä toimintaan kasvokkain tai ver-
kossa. Maahanmuuttajille vapaaehtoiset tarjoavat asumisapua ja kohtaamispaikkoja.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat olleet apuna koronan aiheuttamassa tilanteessa asiointi-
avussa, yksinäisyyden lievittämisessä ja ruoka-avun antamisessa.
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Kysy ja keskustele, miten sinun  
tulevaisuuden kunnassasi:
• vapaaehtoiset ja järjestöt huomataan  

ja otetaan mukaan voimavaraksi arjen  
turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä?

• vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimin-
taa tuetaan ja kannustetaan?

• kuullaan järjestöjen ja vapaaehtoisten tietoa 
ihmisten hyvinvoinnista?

• Miten korona on muuttanut auttamisen  
muotoja? Onko tarvetta tukea joitakin ihmis-
ryhmiä enemmän, jos esim. toimeentulo on 
heikentynyt?

2. Vapaaehtoiset valmiudessa  
äkillisessä auttamistilanteessa

Punaisella Ristillä on lakisääteinen tehtävä  
toimia viranomaisia avustavissa tehtävissä 
onnettomuuksissa tai yhteiskunnan häiriö-
tilanteissa. Punaisen Ristin vapaaehtoisista  
yli 5 000 on koulutettu toimimaan viran-
omaisten tukena erilaissa hälytys tilanteissa. 
Punainen Risti koordinoi 52 järjestön muodos-
tamaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua 
(Vapepa), jonka hälytysryhmissä toimii 22 000 
vapaaehtoista valmiina viranomaisia tukeviin 
tehtäviin. Äkilliset onnettomuudet ja häiriö-
tilanteet saavat liikkeelle myös suuren joukon 
spontaaneja auttajia ja myös heille järjestö voi 
tarjota organisoitua toimintaa.

Hyvä valmius tarvitsee osaamisen ylläpitämistä 
koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä eri toi-
mijoiden ja viranomaisten kanssa. Tuekseen 
toiminta tarvitsee aktiivista yhteistyötä ja 
resursseja, kuten välineitä ja tiloja toiminnalle. 

Kysy ja keskustele, miten sinun  
tulevaisuuden kunnassasi: 
• vapaaehtoiset ja järjestöt ovat osa äkillisen 

avun valmiutta viranomaisten tukena?

• vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimin-
taa tuetaan ja kannustetaan?

Vapaaehtoiset viranomaisen tukena äkillisessä auttamisessa

Mitä jos kunnassasi juomaveden epäillään saastuneen laajalta alueelta? Sadat ripuliin ja 
oksennus tautiin sairastuneet ihmiset ilmoittautuvat terveyskeskuksen vastaanottoon,  
mahdollisia sairastuneita voi olla jopa tuhansia. Terveysviranomaiset tiedottavat tilanteesta. 
Vettä ei saa nyt käyttää. Esimerkissä vapaaehtoiset voivat auttaa viranomaisten tukena 
puhtaan veden jakelussa, levittää ja kerätä tietoa tai tukea tilanteesta huolestuneita ihmisiä. 

Koronatilanteessa vapaaehtoiset ovat olleet viranomaisten pyynnöstä mm. soittamassa 
ikäihmisille, vastaamassa auttavaan puhelimeen, opastamassa ihmisiä testaukseen sekä 
antamassa ajankohtaista tietoa mm. satamissa ja lentokentällä. 

Äkillisessä suuressa onnettomuudessa tai häiriötilanteessa tarvitaan nopeasti paljon voima -
varoja. Punaisen Ristin ja Vapepan vapaaehtoiset toimivat vuosittain noin 300 hälytys-
tehtä vässä viranomaisten tukena. He ovat mukana kadonneiden etsinnöissä, osallistuvat 
ensi huollon tehtäviin, kuten muonittamiseen ja suojan tarjoamiseen evakuointi-  tai 
onnettomuus  tilanteissa ja antavat henkistä tukea onnettomuustilanteissa. Katastrofi  rahas-
tosta voidaan tukea mm. tulipalossa kotinsa menettäneitä. 

Tärkeitä linkkejä:
• RedNet / Soteuudistus

• Punaisen Ristin laatima on lausunto 
laki esityksestä: punainenristi.fi/ 
Ajankohtaista / Lausuntoja 2020

• Sote-uudistuksen sivusto:  
soteuudistus.fi

• Pelastustoiminen uudistus: intermin.fi 
/pelastustoimenuudistus

Lisätietoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden yksikön 
päällikkö Maria Viljanen,  
p. 040 532 6888
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OSASTOT JA PIIRIT MUKANA SOTE-UUDISTUKSESSA

Sote-uudistus etenee alkuvuodesta eduskunnan 
käsittelyyn. On tärkeää seurata, miten omalla 
hyvinvointialueella uudistukseen valmistaudutaan. 
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
kuluu Punaisen Ristin keskeisimpiin vapaaehtois-
toiminnan tavoitteisiin. Kunnat ja hyvinvointialu-
eet tulevat saamaan hyvinvoinnin ja terveyden 
(hyte) edistämisen valtionosuuksia sen mukaan, 
miten hyvin kunnan ja alueen toimet edistävät 
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Paikallinen 
vapaaehtois toiminta saattaa olla riippuvainen 
näistä avustuksista. Tämä vuoksi onkin todella 
tärkeää, että Punaisen Ristin toiminta alueella 
tulee näkyväksi. Toiminta täytyy dokumentoida ja 
välittää toiminnasta tietoa paikallisille viranomai-
sille sekä toisille järjestöille. 

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa
Olkaa yhteydessä oman alueenne järjestöihin.  
Kannattaa järjestää esimerkiksi tapaaminen tois-
ten järjestöjen kanssa ja keskustella, miten 
muissa järjestössä on valmistauduttu sote-uudis-
tukseen. Osastojen ja yhdistysten hallitukset voi-
vat pohtia näkemyksiä ja tulevaisuuden haasteita 
sekä mahdollisuuksia toimia yhdessä. On tulossa 
järjestöjen alueellisia verkostoja. Kannattaa olla  
aktiivinen ja kysyä paikallisesta Sosiaali- ja ter-
veys  turva yhdistyksestä (jos sellainen on), mitä on 
meneillään. 

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä?

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään  
nettisivuilta. Tulevan aluehallinnon toimijoita 
kannattaa tavata ja kutsua tilaisuuksiin. 

• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa  
keskustella ja verkostoitua. Useilla alueilla 
on jo valmiina järjestöverkostoja, joihin voi olla 
yhteydessä.

• Omat tarjottavat palvelut on hyvä kuvata. 
RedNetissä on hyte-toiminnasta diat. On myös 
syytä varautua siihen, että hyvinvointialueet 
ja kunnat tarvitsevat yksityiskohtaisia tietoja, 
yhteystietoja ym. toiminnastamme.

• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitel-
miin: miten tulevassa aluevaltuustossa ollaan 
organisoimassa järjestöjen yhteistyötä? Onko 
tuleva hyvinvointialue koordinoimassa sitä? 
Aiheesta on hyvä keskustella toisten järjestö-
jen kanssa. 

• Alueilla voi järjestää toisten järjestö-
jen kanssa yhdessä esimerkiksi kunta-
kierros. Sen tarkoituksena on saada 
vapaa ehtoistyöllemme näkyvyyttä viranomais-
ten sekä kuntalaisten keskuudessa ja osoittaa 
toimin tamme vaikuttavuus sekä muiden toimi-
joiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitys. 

Nyt jos koskaan on tärkeää välittää tietoa 
toiminnastamme 

Seminaariehdotus järjestöjen ja 
muiden kumppaneiden tapaamiseen 
Satakunnassa järjestettiin keväällä 2018 
Kansa  laistärskyjä järjestöjen ja yritys-
kumppaneiden kanssa. Mukaan kutsut-
tiin viranomaisia. Tärskyjen teemoina oli 
kunta laisten hyvin voinnin ja terveyden 
edistäminen kunnan, yritys elämän ja jär-
jestöjen kanssa.

Seminaarimalli:
• Alustus
• Paneelikeskustelu

 » kahoot-työkalu (ilmainen, osallistava 
ja vuorovaikutteinen kyselyjen teko-
ohjelma, joilla saa osallistettua yleisöä.  
https://kahoot.com/)

• Taustatyö: lainvalmistelu ja 
yhteistyövelvoite

• Tavoite: osoittaa aito kuunteluhalu, 
kehittää vapaaehtoistoimintaa vieläkin 
enemmän tarve lähtöiseksi, yhteistyön 
merkityksellisyys sekä vapaaehtoistyön 
vaikuttavuus.
 » Mukaan myös muut kumppanit, kuten 

yrityskumppanit
• Näkökulma: kunnissa tehtävä terveyden  

edistäminen, pääpaino on 
ennaltaehkäisyssä
 » uusien näköalojen ja yhteistyö-

muotojen etsiminen
 » ylijäämäruoka, verkostot, yritysten 

yhteiskuntavastuu
 » vapaaehtoistoimijan näkökulma  

1) vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia  
2) harrastuksen ja yhteisön saaneet  
(yksinäisyyden lieventäminen)

 » asiakasnäkökulma: pakolaiset, kriisin 
kokeneet, työllistetyt 

 » yksityisen palvelutuottajan ja järjestön  
suhde: miten palvelun tuottaja näkee 
vapaa ehtoistoiminnan?
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LYHYESTI 

Kotoutumistarjotin on työkalu, mihin koo-
taan järjestöjen ja yhteisöjen kotoutumista 
tukevat toiminnot. Myös viranomais-
ten toiminta tulee tarjottimella näkyväksi. 
Tavoitteena on kutsua mukaan myös niitä 
järjestöjä, jotka eivät ole kotoutumisen 
asiantuntijoita ja lisätä niiden toiminta tar-
jottimelle. Näin maahan muuttaneilla on 
mahdollisuus osallistua monipuolisesti 
kaiken laisten järjestöjen toimintaan.

Työkalu on otettu käyttöön 2016 
ja monissa piireissä on järjestetty 
Starttipajoja, joissa eri paikkakuntien 
kotoutumisen tuen toimijat ovat kokoon-
tuneet yhteen. Tapaamisen aikana on 
jäsennetty ja tuotettu paikkakunnan oma 
kotoutumistarjotin valmiiksi. 

Tilaa kotoutumistarjottimen A3-kokoinen 
pohja Punaisen Ristin verkkokaupasta 
(suomi, ruotsi tai englanti):  
punaisenristinkauppa.fi. 

Lue lisää: RedNet / SPR Monikulttuurinen 
ryhmä / Materiaaleja

Kotoutumistarjotin tuo  
toiminnan kaikkien  
ulottuville

Avustuksen hakuaikaa voimavarakahviloille 
on pidennetty helmikuun 2021 loppuun 
saakka. Palauttavien harjoitteiden, ulkoilun 
ja herkullisen purtavan avuin vapaaehtoi-
set voivat yhdessä auttaa toisiaan palau-
tumaan haastavista ajoista ja luoda intoa 
tulevaan. Avustus on 300 euroa/osasto. 

Osastoille on suunniteltu valtakunnallinen 
kevätkalenteri. Se on mieltä virkistävä, 
kehoa palauttava ja sosiaalisesti innostava 
kokonaisuus. Kalenteri tuo vapaaehtoiselle 
hyvinvointiin liittyvän harjoitteen, tehtävän 
tai muunlaisen iloa tuovan viestin sähkö-
postitse. Kalenterin saajaksi voi ilmoittau-
tua Oma Punaisessa Ristissä tammikuusta 
lähtien. Harjoitteet julkaistaan myös osoit-
teessa sproppimateriaalit.fi. 

Lue lisää: RedNet/Voimavarakahvila

Punainenristi.fi uudistuu
Kotisivustomme punainenristi.fi ja sen 
ruotsinkielinen versio ovat uudistumassa 
pian. Uuden sivuston sisältöjä ja toimin-
nallisuutta on suunniteltu sekä tuotettu 
uutterasti noin vuoden verran, ja vaikka 
pandemiatilanne on välillä pysäyttänyt pro-
jektin etenemisen, on kokonaisuus nyt 
lähestulkoon valmis. Punainenristi.fi on 
suunniteltu palvelemaan erityisesti lah-
joittajia, (uusia) vapaaehtoisia ja jäseniä, 
avunhakijoita/tarvitsijoita, tiedonhakijoita 
ja yhteistyökumppaneita. 

Kun julkaisupäivä varmistuu, siitä viesti-
tään Rednetissä. Sisällöntuotannossa on 
huomioitu, että esim. osastojen omilla 
sivuilla Rednetissä voi olla linkkejä punai-
nenristi.fi:n sivuille. Eniten käytetyt lin-
kit uudelleen ohjataan uusille sivuille niin, 
että ne toimivat automaattisesti jatkossa-
kin. Viestintäyksikkö kertoo sähköpostitse 
uudelleenohjauksista tarkemmin osastojen 
tiedottajille.

Punainenristi.fi:n englanninkielinen versio 
jää toistaiseksi ennalleen. Punainenristi.fi:n  
uudistaminen ei vaikuta myöskään 
RedNetiin. 

Voimavarakahviloille voi 
hakea edelleen avustusta

Tilaa kierrätystavaratalo 
Kontin uutiskirje!
Pysy ajan tasalla ja tilaa Kontin uutiskirje. 
Samalla saat tietoja myös eduista ja kuu-
let ensimmäisten joukossa Kontin verkko-
kaupasta, joka avataan alkuvuodesta 2021. 
Kontissa myydään lahjoitettuja vaatteita, 
tavaroita ja huonekaluja. Myynnistä saa-
dut tulot menevät Punaisen Ristin avustus-
työhön.  
 
Tilaa uutiskirje ja vinkkaa myös kaveril-
lesi: spr.punainenristi.fi/kontti
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Perjantai 22.1.  klo 17:00

• Ilo, Toivo, Luottamus: Suomen Punaisen Ristin Toimintalinjaus 2021–2023
Pääsihteeri Kristiina Kumpula

Lauantai 23.1.  klo 9:00–15:00

Webinaariaiheina mm. seuraavat:

• Etäkouluttaminen Teamsin kautta –perusteet
Sinulle, joka pohdit etäkouluttamisen maailmaan hakeutumista lähikoulutuksen tukena ja 
rinnalla.

• Etäkouluttaminen Teamsin kautta –jatkokoulutus
Sinulle, joka olet jo kouluttanut Teams-etäyhteyden kautta ja haluat lisätä osaamistasi mm. 
oppijoiden osallistamisessa ja harjoitusten vetämisessä.

• Punainen Risti tutuksi – miten koulutan?
Tämä on tärkeä osaaminen jokaisen kouluttajan salkussa!  Sisältöinä mm. Punaisen Ristin 
perustehtävä, Periaatteet ja arvot, Punainen Risti valmiusjärjestönä, Monipuolinen vapaaeh-
toistoiminta, Oma Punainen Risti, Osaston toiminta paikallisesti…

• Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa – miten koulutan? 
Yhdenvertaisuus on keskeistä Punaisen Ristin toiminnassa! Tästä eväitä tutkia normeja ja 
ennakkoluuloja kriittisesti sekä ymmärtää niiden vaikutus kohtaamisessa ja vuorovaikutuk-
sessa. Saat myös ideoita siitä, miten vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi. 

• Suojelu Punaisen Ristin toimintatapana 
Suojelu on keskeinen Punaisen Ristin toimintatapa. Mutta mitä suojelu tarkoittaa? Mitä ovat 
suojeluperiaatteet? Työpajassa katsomme Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaa suoje-
lulinssin läpi.

• Maahantulovarautuminen: väliaikaismajoituksen perustaminen
Osana Punaisen Ristin maahantulovarautumista järjestö on laatinut vapaaehtoisille suunnatun 
koulutuksen Väliaikaismajoituksen perustaminen. Koulutuksessa käsitellään turvapaikanha-
kijoiden vastaanottojärjestelmää yleisesti sekä vapaaehtoisille soveltuvia tehtäviä väliaikais-
majoitusyksikön perustamisesta laajamittaisessa maahantulotilanteessa. Tässä webinaarissa 
pääset tutustumaan koulutuksen taustaan ja sisältöön. Koulutuksen kouluttajiksi soveltuvat 
kaikki valmiudesta ja varautumisesta sekä maahanmuuttotyöstä kiinnostuneet vapaaehtois-
kouluttajat ja varsinainen kouluttajavalmennus järjestetään myöhemmin keväällä.

• Sivisverkko koulutuksen järjestämisen välineenä 
Sivisverkossa hallinnoidaan kaikki Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan koulutuk-
set ja näihin saadaan myös taloudellista tukea. Käymme läpi Sivisverkon toimintoja koulutta-
jan näkökulmasta.

• OMAn ja tapahtumakalenterin käyttö kouluttajana 
Opit, miten kouluttajana voit parhaiten hyödyntää OMA Punaisen Ristin toimintoja.

KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TERVETULOA MUKAAN!

Kouluttaja, tule päivittämään osaamistasi
Valtakunnalliset ja maksuttomat Kouluttaja päivät järjestetään etäyhteyksin Teamsissa 22.–24.1.2021. 
Ohjelma alkaa perjantaina, lauantaina on yhteisiä kouluttajataitojen vahvistamiseen liittyviä webinaa-
reja ja sunnuntaina virallisia täydennyskoulutuksia muutamille kouluttajalinjoille. Ruotsinkielisiä webi-
naareja järjestetään myöhemmin keväällä ja niistä tiedotetaan erikseen ruotsinkielisille kouluttajille. 

Lisätietoa: RedNet/Vapaaehtoiskouluttajat 
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KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TERVETULOA MUKAAN!

Leena Koskela

Sunnuntai 24.1.  klo 9:00–max.15:00

Täydennys- tai muuta sisällöllistä jatkokoulutusta on tarjolla seuraavasti:

• Ensiaputoiminnan lisäkoulutus, täydennyskoulutus

• Eläkevalmentajat, täydennyskoulutus

• Henkinen tuki, täydennyskoulutus

• Humanitaarinen oikeus, täydennyskoulutus

• Järjestötoiminta, täydennyskoulutus

• Monikulttuurisuus, täydennyskoulutus

• Terveyden edistäminen (Päihdetyö tai Terveysneuvonta)

• Ystävätoiminta, täydennyskoulutus

 
Täydennyskoulutukset saattavat sisältää ennakko- ja jälkitehtäviä.

Kouluttajakoulutuksen aikataulu  2021

Valtakunnalliset kouluttajapäivät  22.–24.1.

Svenskspråkig utbildarutbildning 5.–7.2.

EVY-kouluttajakoulutus 11.–14.2.

EVY-täydennyskoulutus 12.–14.2.

Kouluttajakoulutuksen välineosa ”Oppimisen ohjaaminen” 12.–13.3. + 8.4.

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 5.–7.3.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 19.–21.3.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 9.–11.4.

Kouluttajakoulutuksen välineosa 30.–31.10.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 19.–21.11.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26.–28.11.
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Tammikuu 

18.1. Lippu korkealle! Osa 1 
20.1. Koulutus V-S pelastuslaitoksen työntekijöille (Oil Spill/Vapepa) 
vko 3 Järjestötiedote 1/2021 ilmestyy 
22.-24.1. Valtakunnalliset kouluttajapäivät 
15.1. Lippu korkealle! Osa 2 
28.1. Kotoutumisen tukena -koulutus 
28.1. Karttaharjoitus V-S pelastuslaitoksen työntekijöille (Oil Spill/Vapepa) 
31.1. Ansiomerkkien haku päättyy 
 
Helmikuu 

1.2. Lippu korkealle! Osa 3 / Säännöt ja linjaukset 
2.2. Taloushallinnon järjestelmä ja palvelut osastoille -info 
4.2. Piirin hallitus 
6.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutuswebinaari (kt) 
11.2. 112-päivä 
11.2. Toiminnantarkastajien koulutus, osa 1 
12.2. Ystävä yksinäiselle-webinaari 
13.2. Nuoret osaksi osastojen toimintaa-webinaari 
14.2. Ystävänpäivä 
18.2. Toiminnantarkastajien koulutus, osa 2 
 Maakunnallinen valmiuskokous (pj:t, Va.yhdysh., alueyhdyshenkilöt) 
 
Maaliskuu 

1.3.  Osastojen tietosuojayhdyshenkilöiden koulutus  
6.3. Ajankohtais- ja johtopaikkakoulutus (Vapepa) 
15.-20.3. Rasisminvastainen toimintaviikko 
17.3. V-S Vapepa maakuntatoimikunta 
19.3. Järjestötiedotteen 2/2021 materiaali piiritoimistoon 
19.-21.3. Valmiuskouluttajien sisältöosa (kt) 
21.3. YK:n rasisminvastainen päivä 
25.3. Piirin hallitus 
vko 13 Järjestötiedote 2/2021 ilmestyy 
 Kotimaan apu ja valmiussuummittelu 1 
 Kotimaan apu ja valmiussuummittelu 2

Huhtikuu 

7.4. WHO:n maailman terveyspäivä 
 Kotimaan apu ja valmiussuunnittelu 3 
10.4. Valmiustoimikunnan seminaari 
17.4. Piirin vuosikokous 
20.4. Luontoseikkailu 
22.4. V-S Vapepa maakuntatyöryhmä 
 Kotimaan apu ja valmiussuummittelu 4 
27.4. Luontoseikkailu 
 
Toukokuu 

3.-9.5. Punaisen Ristin viikko 
4.5.  Luontoseikkailu 
(3.)7.-8.5. Vellamo-harjoitus (VS pelastuslaitos) 
20.5. Piirin hallitus 
22.5. Retki Kalkkuun 
 
Kesäkuu 
 
Heinäkuu 

Kesäkumikampanja

Tapahtumakalenteri 2021

Tapahtumakalenterissa suluissa oleva 
tapahtuma on valtakunnallinen, järjes-
telyvastuu keskustoimisto tai muu piiri. 
 
Vapepan paikallistoimikuntien järjestä-
mät koulutukset tulevat nettiin www.
vapepa.fi 

TAPAHTUMAKALENTERI

A
nna Tenho



31

TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 1/2021
Piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A,  
20100 Turku 
Ohjelmatyö (6.krs), taloustoimisto 
(5.krs): 

Puhelinvaihde              020 701 2400
Hinta on sekä lankapuhelimesta että mat-
kapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/
min

Nettisivut: varsinais-suomi.punainenristi.fi 
Järjestötiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Levikki 520 kpl

Päätoimittajat 
Mannila Kalle-Pekka, piiritoimisto 
Suomalainen Aku, keskustoimisto 
 
Toimittajat piiritoimistossa 
Hongisto Tuija 
Jalonen Elina 
Lehtimäki Sirpa 
Paasonen Jaana 
Pensikkala Pauliina 
Rautanen Minna 
Tenho Anna 
Virtanen Tommi

Julkaisija: SPR Varsinais-Suomen piiri  
Piirin sivujen taitto: Anna Tenho 
Paino: Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Järjestötiedote 2/2021 ilmestyy viikolla 13.

Aineisto lehteä varten pyydetään toimitta-
maan piiritoimistoon viimeistään 19.3.2021.

Yhteystiedot
varsinais-suomi@punainenristi.fi
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi 

Mannila Kalle-Pekka  050 312 9421
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 
Paukku Risto                                      0400 526 566 
valmiussuunnittelija (osa-aikainen) 
Pensikkala Pauliina           0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija  
Rautanen Minna                                 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto
Rosenqvist Miia          040 532 3808
pluspistevastaava
Salomaa Riikka 0400 651 408
kirjanpitäjä
Tenho Anna          0400 673 047 
viestintäsuunnittelija
Virtanen Tommi                     0400 127 152
valmiuspäällikkö   

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

Nurmi Heimo             0400 907 958
apulaisjohtaja, Pansio
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

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, sih-
teeri, rahastonhoitaja, toiminnantarkastaja, jä-
senmestari, keräysjohtaja, OMA-pääkäyttäjä, tie-
dottaja, tietosuojavastaava,  sekä kotimaanavun, 
ea-toiminnan-, kouluyhteistyön, nuorisotoimin-
nan, valmiuden, ystävätoiminnan, ea-päivystys-, 
humanitaarisen oikeuden, monikulttuurisuustoi-
minnan, terveystoiminnan, varainhankinnan, Ve-
ripalvelun, Kontin, Turvatalon ja Vastaanottokes-
kuksen yhteyshenkilöt, kouluttajat (ei kuitenkaan 
ETK:t) sekä piirin hallituksen ja piirin toimikunti-
en jäsenet.

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon. Tiedote 
on luettavissa sähköisesti piirin nettisivuilta.
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Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri täytti 17.11.2020 85 vuotta! Juhlat järjestettiin rentona vir-
tuaalikahvitilaisuutena. Kiitos kuluneista vuosista erityisesti kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset - yhdessä 
suuntamme kohti uusia Punaisen Ristin vuosikymmeniä Varsinais-Suomessa!

Vuonna 2020 auttamistoiminnassamme korostui koronatehtävät. Punaisen Ristin vapaaehtoisten apua 
tarvittiin esimerkiksi viranomaisten tukena koronatiedottamistehtävissä Turun satamassa, lentokentällä 
ja lähiöissä sekä ikäihmisten asiointiapuna koko maakunnassa. Vapaaehtoiset myös soittivat ikäihmisil-
le ja kysyivät heidän kuulumisiaan. Marraskuussa vapaaehtoiset olivat muun muassa Turun Messukes-
kuksessa, Kaarinassa, Paimiossa ja Salossa ohjaamassa ja opastamassa influenssarokotuksiin saapuvia 
ihmisiä.

A
nna Tenho

A
nna Tenho


