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Yksi Punaisen Ristin maailmanlaajuisista tehtävistä on 
tiedottaa sodan oikeussäännöistä, myös rauhan aikana. 
Punainen Risti on valtuutettu suojelemaan ja auttamaan 
siviilejä, sotavankeja ja haavoittuneita sotilaita.  
Tule oppimaan lisää! 
 
Kurssi järjestetään etänä Teamsillä ja kurssiin sisältyy 
ennakkotehtäviä. Kurssipäivien kesto on  
pe klo 17-20 ja la klo 9.30-16.00 
 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
https://www.lyyti.in/humanitaarinen_oikeus_kevat21 
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Aurinkoista ja toivorikasta kevättä

PÄÄKIRJOITUS XX.X.2021

Kevään sanotaan olevan uuden aikaa, ja 
sitä toivomme nyt enemmän kuin ehkä 
koskaan ennen.  
 
Tätä kirjoittaessani etätyöskentely on 
ollut osa työelämääni yli vuoden ajan. 
Harrastustoiminnan rajoitukset ovat 
kestäneet lähes yhtä kauan. Koronavuo-
si on ollut jo muutakin kuin koronakrii-
si, tämä on mielenterveyskriisi ja yksi-
näisyyskriisi, kuten hallituksen ministeri 
asian ilmaisi. Punaisen Ristin vapaaeh-
toiset ovat auttaneet koko vuoden ajan 
vähentääkseen tämän kriisin vaikutuk-
sia yksilötasolla ja yhteisöissä. Kiitos 
siitä teille kaikille. Vielä kuitenkin pitää 
jaksaa, kuten olemme usein kuulleet.

Toukokuun alussa 3.-9.5. vietämme  
Punaisen Ristin viikkoa. Näin pandemian 
aikanakin haluamme sitä viettää ja vie-
tämmekin sitä, mitenkäs muutenkaan 
kuin etänä. Olemme viettäneet aikaa 
kodeissamme tavallista tiiviimmin jo yli 
vuoden ajan. Ensiaputaidoilla tehdään 
omasta ja läheisten arjesta turvallisem-
paa ja taitojen harjoittelu on ensiarvoi-
sen tärkeää. Kampanjaviikon teemat, 
kodin turvallisuus ja arjen ensiaputai-
dot, ovat nyt ja aina ajankohtaiset! 

 

Nämä teemat ovat hieno mahdollisuus 
osastoille viestiä toiminnastaan ja haastaa 
kansalaisia mukaan pitämään yllä arjen en-
siaputaitoja. Punainen Risti muun muassa 
kannustaa lapsiperheitä suorittamaan aut-
tajakurssin etänä. Innostakaa ihmisiä opet-
telemaan ja kertaamaan ensiaputaitoja, 
sekä jakamaan tietoa ja innostusta eteen-
päin. Kertokaa omasta toiminnastanne so-
mekanavilla ja mahdollisuuksien mukaan 
tarjotkaa juttuja tai tiedotteita myös pai-
kallisiin tiedotusvälineisiin. Punaisen Ristin 
viikko on jokaiselle osastolle mahdollisuus 
näkyä ja saada sitä kautta uusia vapaaeh-
toisia mukaan tähän tärkeään vapaaehtois-
toimintaan. 

Kevät on, kuten aluksi mainitsin, toivon ai-
kaa. Myös Punaisen Ristin toimintalinjauk-
seksi on valittu toivo, ilo ja luottamus. Mei-
dän pitää luottaa, että pääsemme tästä 
pandemian kurjuudesta yli ja meidän pitää 
jaksaa iloita jokaisesta, pienestäkin het-
kestä, joka on ilon aihe. 

Iloitaan luonnon heräämisestä ja aurinkoi-
sista päivistä. Luonnosta voi nauttia pie-
nestikin omalla pihalla, jos muuhun ei ole 
mahdollisuutta tai parvekkeelta tai ikku-
nasta seuraten. Kevät antaa toivoa ja va-
loa.

Aurinkoista kevättä ja hyvää  
Punaisen Ristin viikkoa! 
 
K-P 
 
Kalle-Pekka Mannila

PÄÄKIRJOITUS 29.3.2021
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PIIRIN VUOSIKOKOUS

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pi-
detään lauantaina 17.4.2021 klo 10. Kokous-
paikkana on SPR Varsinais-Suomen piirin Kou-
lutuskakkonen (os. Yliopistonkatu 24 A, Turku), 
mutta koronaepidemiatilanteesta johtuen ko-
kous pidetään Teams-etäyhteyden kautta. 
Osallistujia pyydetään osallistumaan kokouk-
seen etänä. 
 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat.

Vuosikokousasiat

Piirin vuosikokouksessa

- esitetään kokoukselle piirin hallituksen antama 
piirin edellisen toimintavuoden toimintakerto-
mus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä piirin 
tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus 
- päätetään piirin tilinpäätöksen vahvistamises-
ta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
- vahvistetaan piirin hallituksen hyväksymät pii-
rin työsuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuo-
delle  
- valitaan kahden vuoden toimikaudeksi piirin 
hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja viisi jäsentä erovuoroisten tilalle

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen

Ilmoittaudu vuosikokoukseen viimeistään 
14.4.2021 Lyyti-linkin kautta:  
www.lyyti.in/SPRVS_vuosikokous2021 

Osallistujille lähetetään teams-osallistumislinkki 
ennen kokousta. 

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 
17.4.2021, tervetuloa etäkokoukseen!

Äänivaltaisten edustajien valtakirjat piiriin 
viimeistään 12.4.2021

Vuosikokous pidetään Teams-etäkokouksena. 
Tästä johtuen on erittäin tärkeää, että osas-
tot ilmoittavat äänivaltaiset edustajansa hyvis-
sä ajoin ennen vuosikokousta, jotta jää aikaa 
myös mahdollisiin lisäselvityksiin ja tietojen tar-
kentamiseen. Äänivaltaisten edustajien valtakir-
jat pyydetään toimittamaan piiriin viimeistään 
12.4.2021.

HUOM! Valtakirjassa tulee ilmoittaa myös ää-
nivaltaisen edustajan henkilökohtainen, toimiva 
sähköpostiosoite sillä mahdollisissa äänestyksis-
sä äänestyslinkki lähetetään äänivaltaisen edus-
tajan henkilökohtaiseen sähköpostiin.

Henkilövalinnat 

Vuosikokouksessa 17.4.2021 ovat  
erovuoroisia seuraavat piirin hallituksen jä-
senet:   
- Harri Virta, Kaarina-Piikkiö, pj 
- Kati Lehtimäki, Paimio, vpj 
- Annukka Kinnari, Salo  
- Kaisa Leiwo, Kaarina-Piikkiö  
- Petri Raita, Turku  
- Ilse Reinholdt, Ruissalo  
- Eliisa Saarela, Kaarina-Piikkiö

Seuraavien piirin hallitusten jäsenten toimikausi 
jatkuu 4/2022 asti: 
- Marjo Aaltonen, Halikko 
- Jenni Airola, Turku 
- Armi-Tuulikki Kraappa, Pyhäranta  
- Timo Tolppanen, Masku   
- Mika Vilpo, Turku 

Kokousmateriaali

Virallinen kokouskutsu, vaalitoimikunnan eh-
dotus ja muu kokousmateriaali lähetetään 
osastoille kaksi viikkoa ennen vuosikokous-
ta sähköisesti. Mikäli haluat saada materiaa-
lin printtinä postitse, laita viestiä piiritoimistoon 
(anne.honkainmaa@punainenristi.fi). Kokous-
materiaali löytyy myös piirin nettisivuilta, vuosi-
kokouksen tapahtumasivulta:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/61898 

Vuonna 2020 vuosikokous toteutui erityisjärjeste-
lyin, mutta vuonna 2021 toteuttaminen lähikokouk-
sena ei onnistu. 
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Piirin hallituksen päätöksiä 
 
 
Piirin hallituksen pöy-
täkirjat löytyvät jatkos-
sa piirin nettisivuilta: 
 
rednet.punainenristi.fi/node/3613  
 
Piirin hallitus on kokouksessaan 
19.11.2020 päättänyt mm.

• merkitä tiedoksi toiminnanjohtajan katsauk-
sen, jossa esillä oli Pauli Heikkisen eläkekahvit, 
piiritoimiston joulun ajan aukiolo sekä paperit-
tomien hätämajoitus 
• merkitä tiedoksi toimikunnista esille nostetut 
asiat 
• merkitä tiedoksi turvapaikanhakijoiden vas-
taanoton ja SPR:n Turun vastaanottokeskuksen 
tilanteen 
• hyväksyä esitetyt muutokset piirin valmius-
suunnitelmaan 
• hyväksyä piirin toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion vuodelle 2021 
• merkitä tiedoksi tilintarkastajien tarkastusra-
portin 
• että piirin alueella osastojen valmius- ja muu 
auttamistoiminta toteutetaan seutukunnittain 
piirin tukemana osastojen välisenä yhteistoi-
mintana. Valmiusalueina käytetään seutukun-
tia: Loimaan seutu, Salon seutu, Turun seutu ja 
Vakka-Suomi. Viidentenä alueena maakunnassa 
toimii erillisenä Turunmaa (Vastuu: SPR Turun-
maan piiri).  
• että Punaisen Ristin vapaaehtoistoimi-
jat järjestäytyvät toimintaan maakunnallises-
ti yhtenäisenä poolina, joita perehdytetään, 
koulutetaan ja tuetaan seutukunnallisina toi-
mintaryhminä. Auttamistilanteissa pooliin voi-
daan sisällyttää myös muita kuin SPR osasto-
jen jäseniä, kuten korona-auttamisen aikana on 
tehty. 
• esittää osastoille, että ne käsittelevät alueel-
lista valmiustoimintaa vuoden 2021 ensimmäi-
sessä hallituksen kokouksessa ja sitoutuvat yh-
teiseen malliin. Vuoden 2021 aikana hiotaan 
yhdessä osastojen kanssa toiminnan toteutuk-
sen yksityiskohdat ja asiaan liittyviä toimintata-
poja. 
• siirtää Koju-kierrätysmyymälätoiminnan asian 
käsittelyn joulukuun kokoukseen 
• merkitä tiedoksi Caritas-toimintaan liittyvän 
keskustelun ja käsitellä asiaa seuraavassa ko-
kouksessa 

Piirin hallitus on kokouksessaan 
16.12.2020 päättänyt mm.

• siirtää päätöksen Koju-kierrätysmyymälähank-
keen käynnistämisestä tammikuun kokoukseen 
• Caritas-toiminnan jatkosta ja siihen liittyvistä 
jatkoneuvotteluista, ja että SPR Varsinais-Suo-
men piiri ja Turun Meripelastusyhdistys viesti-
vät yhdessä Caritas-toimintaan liittyvistä pää-
töksistä. 

Piirin hallitus on kokouksessaan 13.1.2021 
päättänyt 

• perustaa Koju-kierrätyshankkeen yhdessä SPR 
Hämeen piirin kanssa.  

Piirin hallitus on kokouksessaan 4.2.2021 
päättänyt mm.

• merkitä tiedoksi toiminnanjohtajan katsauk-
sen, jossa esillä oli korona-auttaminen, Caritas 
(Caritas-ensivastetoiminta on päättynyt piirin 
osalta), henkilöstömuutokset, tilojen vuokraus-
tilanne ja vastaanottotoiminnan verokohtelu 
• merkitä tiedoksi toimikunnista sekä webinaari-
työryhmästä esille nostetut asiat 
• merkitä tiedoksi turvapaikanhakijoiden vas-
taanoton ja SPR:n Turun vastaanottokeskuksen 
tilanteen 
• että piirin hallituksen jäsenet allekirjoittavat 
SPR:n luottamushenkilöille laaditun toimintata-
paohjeen (code of conduct) ja toimittavat sen 
piiritoimistoon helmikuun aikana 
• valita Koju-johtokuntaan toistaiseksi seuraa-
vat jäsenet: Alpo Rajaniemi, Ilse Reinholdt ja 
Timo Tolppanen. Lisäksi piirin hallitus päätti siir-
tää toimivallan Kojuun liittyvissä asioissa Koju-
johtokunnalle. 
• merkitä tiedoksi tämän hetkisen vuoden 2020 
tulosarvion, joka on noin 79 000 € ylijäämäinen 
(varsinainen tilinpäätöskokous on 25.3.2021) 
• merkitä tiedoksi tarkennetun vuoden 2021 ta-
lousarvioesityksen, joka on ylijäämäinen 29 512 
euroa. Hallinto- ja taloustoimikunta käsittelee 
kokouksessaan 10.3.2021 vuoden 2021 tarken-
netun talousarvion ja päättää sen esitettäväksi 
piirin hallitukselle. 
• merkitä tiedoksi piirin hallituksen itsearviointi-
kyselyn tulokset 
• hyväksyä tilien käyttöoikeuksiin liittyvät hen-
kilömuutokset sekä pankkitilin lopettamisen 
Punkalaitumen Osuuspankissa

  PIIRIN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
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HUOMIONOSOITUKSET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huomionosoitusohjetta päivitettiin Punaisen 
Ristin hallituksen kokouksessa 12.3.2021.  
 
Merkittävä muutos on se, että jatkossa 
osastot toimittavat pronssisen, hopeisen ja 
kultaisen ansiomitalin anomukset piireihin 
vuosittain jo syyskuun 15. päivään men-
nessä aiemman 31.10. sijaan. Näin ansio-
merkkien ja ansiomitalien hakuaika syksyllä 
on sama eli 15.9.

Ansiomitaleiden haku on kerran vuodessa.

Kevään ansiomerkkien hakuaika säilyy en-
nallaan, niitä haetaan tammikuun loppuun 
mennessä. 
 
Lisätietoja: 

Sirpa Lehtimäki 
040 5421421 
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

 

Huomionosoitukset

Kaikkien huomionosoitusten myöntämisen 
edellytyksenä on Punaisen Ristin jäsenyys.

Huomionosoitusohje ja anomuslomake löy-
tyvät RedNetistä:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/60514 

Aktiivimerkki

• myöntää osaston hallitus 
• edellytyksenä 3 vuoden vapaaehtoistoi-
minta 
• ei erillistä hakuaikaa

Ansiomerkki

• myöntää piirin hallitus 
• edellytyksenä 6 vuoden vapaaehtoistoi-
minta 
• hakuaika 31.1. mennessä ja 15.9. men-
nessä

Pronssinen ansiomitali

• myöntää Tasavallan presidentti 
• edellytyksenä 10 vuoden vapaaehtoistoi-
minta 
• hakuaika 15.9. mennessä

Hopeinen ansiomitali

• myöntää Tasavallan presidentti 
• edellytyksenä 20 vuoden vapaaehtoistoi-
minta 
• hakuaika 15.9. mennessä

Kultainen ansiomitali

• myöntää Tasavallan presi-
dentti 
• edellytyksenä 30 vuoden va-
paaehtoistoiminta 
• hakuaika 15.9. mennessä

Huom!

Ansiomita-
lien haku 

15.9.  
mennessä

A
nna Vuorinen
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OSASTOKUMMIT, PIIRISSÄ TÖISSÄ, YRITYSYHTEISTYÖ

Osastokummit Varsinais-Suomessa

Kaikille osastoille on nimetty omat osastokummit, jotka tukevat osas-
ton/osastojen toimintaa. 
 
Luettelossa on ensin piirin hallituksesta nimetty osastokummi ja sen 
jälkeen kummina oleva piirin toimihenkilö. 
 
Itäinen alue: Petri Raita ja Jaana Paasonen 
Loimaan alue: Jenni Airola ja Elina Jalonen 
Läntinen alue: Mika Vilpo ja Pauliina Pensikkala 
Salon alue: Marjo Aaltonen ja Tuija Hongisto 
Turun alue: Annukka Kinnari ja Minna Rautanen   
Vakka-Suomi: Armi-Tuulikki Kraappa ja Sirpa Lehtimäki

Piirin uusi talous- ja henkilöstösuunnittelija  
Marianna Lindeman esittäytyy

Moikka, olen Marianna Lindeman ja aloitin juuri piirin talous- 
ja henkilöstösuunnittelijan sijaisena.  
 
Työtehtäviini kuuluvat erilaiset piirin talous- ja henkilöstöhal-
lintoon liittyvät asiat, kuten henkilöstöhallinnon tietojärjestel-
mien kanssa työskentely, työhyvinvoinnin edistäminen sekä 
talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu. Työskentelen pää-
sääntöisesti piirin tukitoimintoihin liittyvien asioiden parissa, 
mutta autan mielelläni myös vapaaehtoisia esimerkiksi  
matkalaskuasioissa. 

Näin etäaikanakin on helposti päässyt sisälle Punaisen Ristin 
monipuoliseen toimintaan ja osaksi tätä mahtavaa työyhtei-
söä. Kävin myös Turun Messukeskuksessa koronarokotusten 
avustamistehtävissä ja sain maistiaisen kaikesta siitä hienos-
ta auttamistoiminnasta, jota vapaaehtoiset tekevät.

Ollaan yhteydessä!

marianna.lindeman@punainenristi.fi / 040 575 9595

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Pääyhteistyö-
kumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:
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RASISMINVASTAISUUS JA YHDENVERTAISUUS

Me kaikki muistamme Henri Dunant’n. 
Hän oli sveitsiläinen liikemies, joka kesäl-
lä 1859 matkusti Pohjois-Italiassa. Tarina 
kertoo, että liikeasioissa. Liikeasiat kuiten-
kin unohtuivat sillä normaalisti uneliaas-
sa kyläpahasessa, Solferinossa, oli meneil-
lään verinen taistelu. Ranskan ja Sardinian 
joukkojen sekä Itävallan välillä sodittiin ja 
taistelujen loputtua kentällä makasi lähes 
40 000 tuhatta kuollutta ja haavoittunut-
ta. Henri Dunant kauhistui haavoittuneiden 
hoitoa: sitä ei juuri ollut. Yhdessä paikal-
listen kanssa hän organisoi ensiapuase-
man, jossa apua annettiin taustaan katso-
matta. Myöhemmin, perustuksiaan myöten 
kokemastaan ja näkemästään järkytty-
neenä Dunant, alkoi ajamaan poikkeuk-
sellista ideaa avustusjärjestöstä, joka aut-
taisi kaikkia, tasapuolisesti. Vuonna 1864 
perustettiin Punaisen Ristin kansainvälinen 
komitea. 

Kronstadtista Karjalaan – tulijoita ja 
ennakkoluuloja on ollut aina

En voi olla miettimättä Henri Dunant’n 
poikkeuksellisen vahvaa uskoa yhtäläi-
seen ihmisarvoon ja auttamiseen yli rajo-
jen.  Mistä hän sai rohkeutensa ja uskonsa 
siihen, että moinen toiminta olisi ylipää-
tään mahdollista? Oliko aika eri? Ihmiskuva 
idealistisempi? Enpä usko. Toiseutta ihmis-
kunta on karsastanut aina.   
 
Luin hiljattain Helsingin Sanomista ju-
tun, joka kertoi Pietarin edustalla olevan 
Kronstadtin linnoituksen venäläisistä pako-
laisista. Linnoituksesta pakeni vuonna 1921 
Suomen Terijoelle yli 7000 naista, lasta ja 
miestä. Matka viimeisillään notkuvan maa-
liskuisen Suomenlahden jääpeitteen yli oli 
traumatisoiva. Pakolaiset otettiin Terijoella 
hyvin vastaan ja sisaryhdistyksemme Ame-
rikan Punainen Risti vastasi heidän muo-
nituksestaan. Nopeasti yhteiskunnan ääni 
kellossa kuitenkin muuttui: tulijoiden aja-
teltiin olevan joko A) laiskoja B) vievän 
paikallisten työt. Kuulostaako tutulta? 

Mittavampi asutusoperaatio tapahtui pa-
riinkin otteeseen Suomen sotavuosina  

Mitä Henri opetti meille yhdenvertaisuudesta?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1939-1944. Silloin luovutetuilta alueilta, 
lähinnä Karjalasta, pakeni nykyisen Suo-
memme alueelle yli 400 000 ihmistä. Hei-
dän joukossaan esimerkiksi minun silloin 
15-vuotias isoisäni. Vastaanotto vaihteli 
mutta katkeruutta ja epäluuloa tulijat he-
rättivät silloinkin. Toiset karjalaisista tapa-
sivat istuskella kahviloissa ja tämäkös al-
kuperäisasukkaita sapetti, puhumattakaan 
pika-asutus- ja maanhankintalakien täy-
täntöönpanosta. Taidettiin pelätä, että tu-
lijat ovat laiskoja tai että he saavat ansait-
semattomasti enemmän kuin heille olisi 
kuulunut, paikallisten kustannuksella tot-
ta kai. 

Henri Dunant halusi perustaa järjestön, jos-
sa autetaan kaikkia, taustaan katsomatta.
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RASISMINVASTAISUUS JA YHDENVERTAISUUS

Henrin opit tänään

Oletukseni onkin, että Dunantin aikaan, 
yli 150 vuotta sitten, ei ihminen ollut sen 
kummempi, kuin 100 vuotta sitten tai 80 
vuotta sitten. Dunantilla lienee ollut myös 
ennakkoluuloja. Ranskalaiset sitä, itäval-
taiset tätä, sardinialaiset kolmatta. Ja tästä 
huolimatta hän uskalsi. Eikä vain niin, että 
pistetään pystyyn Keski-Euroopan Punai-
nen Risti koska meillä voisi olla suunnilleen 
sama kulttuuriperimä. Ei, kyllä tavoitteena 
oli maailmanlaajuinen organisaatio. 

Miten toteutamme tätä Henri Dunant’n ai-
kanaan mullistavaa ajatusta järjestössäm-
me tänään? Olemmeko valmiina kuule-
maan, tutustumaan tulijoihin, haastamaan 
omia ennakkoluulojamme? Avaamaan jär-
jestön toimintaa niin, että esimerkiksi hän, 
joka on menettänyt paljon, voi löytää uu-
den ystävän tai harrastuksen meidän kans-
samme? Ajattelemmeko, että tämä asia 
koskee itseasiassa ihan meitä jokaista? On 
paikkakunnallamme sitten maahanmuutta-
jia tai ei, yhdenvertaisuuden ja rasismin-
vastaisuuden puolesta meistä jokainen voi 
puhua.  Sillä se on Punaisen Ristin perus-
kiviä ja sen avulla luodaan parempaa, yh-
denvertaisempaa, maailmaa. Sellaista, 
kuin itse Henri Dunant meille petasi.  
 
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä  
Pauliina Pensikkala, varttikarjalainen 

 
 
 

 
 
Vuoden 2021 rasisminvastaisen viikon  
ytimessä olivat rasisminvastaiset toimintaohjeet.  
 
Lukuisat eri yhteistyökumppanimme (esim. LähiTapiola Varsinais-Suomi, Lounais-Suomen 
partiopiiri ja MLL Varsinais-Suomi) tarttuivat haasteeseemme ja viestivät asiasta  
kanavissaan ja omissa yhteisöissään.  
 
Valtakunnallisesti kampanja näkyi mm. työministeri Tuula Haataisen haastaessa  
rasisminvastaisten toimintaohjeiden käyttöön kaikki Suomen työpaikat.  
 
Erityinen kiitos myös osastoillemme rasisminvastaisen viikon kampanjanäkyvyydestä!

Rasisminvastainen viikko on ohi, mutta toimintamme yhdenvertaisuuden puolesta jatkuu,  
rasisminvastaiset toimintaohjeet ovat ajankohtaisia joka päivä.  
 
Ohjeet löytyvät osoitteesta:  
https://rednet.punainenristi.fi/RVviikko2021
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KIERTOTALOUS

Työnimellä ”Koju” perustetaan kiertotalous-
myymälöitä Hämeen ja Varsinais-Suomen pii-
rien alueille. Koju on SPR Hämeen ja Varsi-
nais-Suomen piirien yhteistä liiketoimintaa. 
Kyseessä on Konttia pienemmät myymälät 
ja liikepaikkojen valinnat tehdään asiakas-
virrat, ostamisen helppous, osaston tilanne 
sekä yhteistyötahot huomioiden. Myymälöillä 
on mahdollisuus erikoistua paikkakunnan tai 
alueen tarpeiden mukaisesti, mutta toiminta-
malli on kaikkialla samanlainen. 

Kojussa asiakkaalle tarjotaan löytämisen rie-
mun lisäksi laaja, valikoitu ja lajiteltu valikoi-
ma tuotteita sekä mahdollisuus osallistua hy-
väntekemiseen lahjoittamalla sekä ostamalla 
tuotteita. Ammattitaidolla lajiteltu ja esil-
le laitettu lahjoitustavara saa arvoisensa uu-
siokäytön. Palvelukonsepti alkaa lahjoitta-
jan positiivisesta kohtaamisesta ja lahjoitetun 
tavaran vastaanotosta aina myytyyn ja kier-
rätettyyn tuotteeseen. Koko lahjoituksen ket-
ju on näkyvissä asiakkaille. 

Nyt rakennetaan pohjaa toiminnalle ja kartoi-
tetaan eri alueiden hyviä, toimivia liikepaik-
koja. Kojun kehittämisessä tarvitaan kaikkia! 
Nyt on aika luoda yhdessä uutta kiertotalo-
utta tukevaa toimintaa, jolla tuetaan myös 
osastojen näkyvyyttä ja toimintaa paikka-
kunnilla. Yhteistyötä tullaan tekemään myös 
muun muassa oppilaitosten, työllisyyspalve-
luiden sekä kaupunkien eri tahojen kanssa.  

Kojun tarkoituksena on myös tuottaa talou-
dellisia ja toiminnallisia resursseja Punaisen 
Ristin piirien ja osastojen toimintaan ja näin 
tukea sekä edistää valmiuden ylläpitoa.

Kojun liiketoimintajohtajaksi valittu Satu 
Mustajärvi esittäytyy

Olen Satu Mustajärvi ja minut on valittu liike-
toimintajohtajaksi luotsaamaan Kojua. Jatkan 
edelleen myös osa-aikaisesti Nokian osaston 
toiminnanohjaajan tehtävässä, jossa olen toi-
minut viimeiset kuusi vuotta.  
 
Ennen Punaista Ristiä olen toiminut 23 vuot-
ta kaupanalan johtotehtävissä. Näihin vuosiin 

Hämeen ja Varsinais-Suomen piirien yhteinen 
kiertotalousmyymäläketju ”Koju” 

on mahtunut muo-
tia, elektroniikkaa ja 
retkeilyalaa. Paras-
ta kaikessa ovat aina 
olleet ihmiset; työ-
kaverit, asiakkaat ja 
yhteistyökumppanit. 
On ollut hyvä johtaa, 
kasvattaa yrityksiä 
ja luoda työpaikkoja. 

Partioaitassa työs-
kentelemäni kymme-
nen vuotta vahvis-
tivat haluani antaa 
työpanokseni hyvän 
asian eteen. Muutos 
tulikin elämääni yhtäkkiä läheisten omais-
hoidon, saattohoitojen ja paluumuuton myö-
tä. Muutokset toivat minut Punaisen Ristin 
vapaaehtoiseksi ja myöhemmin myös töi-
hin Nokian osastoon. Nyt koko iso uusioper-
heemmekin on mukana Punaisen Ristin va-
paaehtoistoiminnassa. 

Nokialla olemme löytäneet osastomme toi-
mintaa tukevat yhteistyökumppanit ja tällä 
hetkellä vuokralaisinamme saman katon alla 
toimii 11 yhdistystä. Vuosiin on mahtunut 
paljon erilaista toimintaa, tempauksia, autta-
mistilanteita, koulutuksia ja tilavuokrausta! 
Mallimme on ollut erinomaisen toimiva ja se 
on antanut mahdollisuuden jakaa osaamista 
myös laajemmin.

On siis kunnia olla mukana luomassa ja ra-
kentamassa uutta konseptia kiertotalouteen, 
jolla luodaan myös uusia mahdollisuuksia niin 
työllistämiseen kuin Punaisen Ristin vapaaeh-
toisuuteen. 

Yhteyden saat parhaiten sähköpostitse  
satu.mustajarvi@redcross.fi, mukaan 
mahtuu ideoita, tulevaisuudensuunnitelmia ja 
tekijöitä! 

Satu Mustajärvi
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VAPAAEHTOISENA PUNAISESSA RISTISSÄ

Olen Cristian Naantalista ja täytän kohta 
15 vuotta. Olen mukana Punaisen Ristin li-
säksi Vapaapalokunnan (VPK) toiminnassa 
Maskussa sekä Aitoossa, jossa olen koulus-
sa Anna Tapion sisäoppilaitoksessa. Asun 
viikot Aitoossa ja viikonloput ja lomat koto-
na Naantalissa.

Milloin Punainen Risti tuli sinulle tu-
tuksi?  
 
Olen ollut kiinnostunut Punaisen Ristin toi-
minnasta jo lapsesta saakka. Asuimme 
perheeni kanssa Mosambikissa ja isäni lah-
joitti useasti radiopuhelinlaitteita ja muuta 
tavaraa Mosambikin Punaisen Ristin ambu-
lansseihin. Kuulin jo lapsena paljon kan-
sainvälisen Punaisen Ristin toiminnasta ja 
avusta maailman kriisialueilla.  
 
Kun menin yläkouluun kaksi vuotta sitten, 
liityin Maskun VPK:n nuoriso-osastoon, jos-
sa minun kavereitanikin toimi. Kiinnostuin 
eniten ensiavusta, joten rupesin mietti-
mään, että löytyisiköhän Naantalista ensi-
apuryhmää, jossa toimia.  
 
Syksyllä 2020 kaverini kertoi minulle 
SPR:stä ja olin yhteydessä Naantalin osas-
toon. Koronan vuoksi lähitoiminnot olivat 
pääasiallisesti tauolla, joten loin profiilin 
Oma Punaiseen Ristiin ja olenkin sen jäl-
keen käynyt kymmeniä monipuolisia  
Punaisen Ristin kursseja, joissa olen oppi-
nut taitoja laidasta laitaan. Olen aina ty-
kännyt opiskelusta ja tämä on ollut tosi 
mukava tapa viettää vapaa-aikaa!  
 
Olet mukana Punaisen Ristin toimin-
nassa muuallakin kuin Naantalissa. 
Missä kaikkialla toimit Punaisen Ristin 
vapaaehtoisena?  
 
SPR Naantalin osastossa on ollut nyt aika 
hiljaista koronan vuoksi. Olenkin ollut ko-
rona-auttamistehtävissä Turun satamassa 
ja Turun Messukeskuksessa. Messukeskuk-
sessa koronarokotusten avustamistehtävis-
sä vapaaehtoisten tehtäviin kuuluu muun 

muassa ohjata asiakkaita löytämään oike-
aan rokotuspaikkaan ja huolehtia, että  
asiakkaat käyttävät käsidesiä, maskia ja 
pitävät turvavälit.  
 
Olen mukana myös muun muassa Suomen 
Punaisen Ristin Ilmastovaikuttajien kehittä-
mistiimissä ja perustamassa verkkoryhmää 
yksinäisille 12-17-vuotiaille Kaveritaitoja-
ohjelman pilottiryhmässä. Lisäksi toimin 
EtäLäksyHelpin ohjaana.  
 
Kannustaisitko muitakin nuoria tule-
maan mukaan toimintaan? Ja jos, niin 
minkä vuoksi?  
 
Todellakin kannustaisin! Punaisessa Ristis-
sä on ihan huikeeta porukkaa, ja täällä op-
pii tosi paljon. Mukana voi olla oman aika-
taulun mukaan ja sellaisessa toiminnassa, 
joka tuntuu itsestä parhaalta. Parasta on, 
että vapaaehtoistoiminnassa oppii tosi pal-
jon ja pääsee viettämään vapaa-aikaa  
tekemällä asioita, joilla on oikeasti merki-
tystä! 

 

Haastattelussa vapaaehtoinen  
Cristian Tissari da Costa

Cristian Tissari da Costa kannustaa mukaan  
vapaaehtoistoimintaan. ”Mukana voi olla oman 
aikataulun mukaan.” 
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VAPAAEHTOISTEN HYVINVOINTI

Mitä sinulle kuuluu?

Olemme eläneet nyt jo vuoden koronan sa-
nelemassa todellisuudessa. Tämä on eris-
kummallinen tilanne, jossa meidän tulee 
välttää lähikontakteja ja harrastustoiminta 
on ollut lähes keskeytyksessä. 

Monelle meistä tämä aika on ollut uuvut-
tavaa sillä sosiaaliset kontaktit ovat vä-
hentyneet, elämä on kapeutunut, yksinäi-
syys on lisääntynyt ja ajatukset kiertävät 
kehää. Monelle Punaisen Ristin vapaaeh-
toiselle tilanne on ollut raskas myös siksi, 
että riskiryhmään kuulumisen vuoksi aut-
tamistoimintaan ei ole voinut osallistua ku-
ten ennen.  

Monesti on hyvä keskustella jonkun kans-
sa huolta aiheuttavista asioista, sil-
lä usein huolet tapaavat pienentyä, kun 
niistä puhuu. Nyt sinulla, Punaisen Ris-
tin vapaaehtoinen, on mahdollisuus saada 
henkilökohtaista, luottamuksellista ja rat-
kaisukeskeistä keskustelutukea, jota tar-
joan osana ratkaisukeskeiseksi lyhyttera-
peutiksi psykologisin valmiuksin  
-opiskeluani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ratkaisukeskeisyys on myönteinen 
tapa lähestyä asioita

Lyhytterapialla tarkoitetaan tietyksi raja-
tuksi ajaksi sovittua prosessia, jossa sinul-
la on teema tai tietty rajattu asia, johon 
haluat löytää ratkaisuja. Lyhytterapia on 
tavoitteellista työskentelyä juuri sinun toi-
vomiesi asioiden käsittelyssä. Mieltä askar-
ruttaviin teemoihin on hyvä puuttua mah-
dollisimman varhain.

Termi "ratkaisukeskeisyys" ei viittaa valmii-
den ratkaisujen tarjoamiseen keskustelu-
kumppanille, vaan tavoitteisiin, päämääriin 
ja voimavaroihin keskittymiseen. Ratkai-
sukeskeisessä keskustelussa keskustelu-
kumppani nähdään osaavana, pystyvänä, 
omaa elämäänsä hallitsemaan kykenevä-
nä yksilönä. Siinä ei haeta tai ajatella ihmi-
sen heikkouksia vaan hänen vahvuuksiaan 
ja sitä, miten yksilön omia voimavaroja 
voidaan tukea. Keskustelun myötä voi ta-
pahtua monia hyviä asioita; siinä voi saada 
uusia ideoita, vahvistua tai voimaantua.

Jos tunnet tarvetta keskustella mieltäsi as-
karruttavista asioista luottamuksellises-
ti, olen käytettävissäsi. Kuulluksi tulemi-
nen lisää myönteistä suhtautumista itseen 
ja usein muutos yhdessä asiassa synnyttää 

muutoksia myös muissa asioissa. 

Olethan rohkeasti yhteydessä! Olen 
mielelläni tukemassa sinua. 

Keväisin terveisin Tuija 

Ohjelmapäällikkö, sosiaalitoiminta 
Työnohjaaja (STOry) 
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 
psykologisin valmiuksin -opiskelija. 

p. 040 731 35 85 /  
tuija.hongisto@redcross.fi 
 
 
 
 
 

 

Luottamuksellista ja ratkaisukeskeistä 
keskustelutukea tarjolla! 
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Lempeyttä, iloa ja itseymmärrystä kevääseen kevätkalenterista! 

 
Kevätkalenteri 2021 on syntynyt halusta 
tukea Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoi-
sia ja aktiiveja stressaavina aikoina. SPR ei 
olisi mitään ilman motivoituneita ja hyvin-
voivia vapaaehtoisiaan. Haluamme siis ke-
vätkalenterin kautta kertoa, kuinka te olet-
te meille tärkeitä!  
 
 

Kalenterin luukut kannustavat ottamaan het-
ken aikaa itselle ja omalle hyvinvoinnilleen. Ti-
laaja saa tilaamispäivästä lähtien viikoittain 
yhden sähköpostiluukun, jossa on jokin terve-
yttä ja hyvinvointia edistävä vinkki, harjoitus 
tai lahja. Kalenteri kestää tilaamispäivästä kol-
me kuukautta eli kahdentoista viestin verran 
 
Ensimmäinen viesti lähtee aikaisintaan helmi-
kuun ensimmäisellä viikolla. Kalenterin voi kui-
tenkin tilata huhtikuun loppuun asti.

Kalenterin voi tilata tästä linkistä:  
spr.punainenristi.fi/kevatkalenteri

Kaikki harjoitukset löytyvät kootusti osoittees-
sa www.sproppimateriaalit.fi otsikolla “Sinulle: 
hyvinvointia ja jaksamista tukevia harjoituk-
sia”. Kevätkalenteri 2021 on toteutettu LähiTa-
piolan rahoittamana.

lloisin terveisin, 
Suomen Punaisen Ristin kevättontut

Joonas B
randt

Vertaisohjaajat tuovat hyvinvointia vapaaehtoistoimintaan   
SPR Varsinais-Suomen piiri on kouluttanut kuusi  
vertaisohjaajaa tukemaan, kannustamaan ja ideoi-
maan vapaaehtoistoimintaa yhdessä osastojen kanssa. 

Vertaisohjaaja, eli lyhyemmin koutsi, auttaa osastoja 
määrittelemään tavoitteen ja saavuttamaan sen.  
Koutsaus perustuu aktiiviseen kuuntelemiseen ja hy-
viin kysymyksiin. Koutsin ei tarvitse olla juuri käsitel-
tävän asian asiantuntija, vaan hän auttaa oivalluttavil-
la kysymyksillä löytämään luovia ideoita ja ratkaisuja 
ja edistämään käsiteltävää asiaa. 

Koutsin avulla osastot voivat oppia löytämään uusia 
ajattelun malleja, ottamaan käyttöön kaikki osaston 
resurssit ja saavuttamaan asettamanne päämäärän.  
 
Koutsit tutustuvat osastoihin piirikummien mukana 
keväällä ja muuten koutsitoiminta starttaa täydellä vauhdilla heti kesälomien jälkeen. Jos kiinnos-
tuitte ja haluaisitte koutsausta omassa osastossanne jo keväällä, olettehan yhteydessä Minnaan 
minna.rautanen@redcross.fi tai Tuijaan tuija.hongisto@redcross.fi 

Vertaisohjaajiksi ovat kouluttautuneet Annukka 
Kinnari, Miia Rosenqvist, Asta Lundgren, Anu 
Vira, Päivi Loukkaanhuhta ja Maija-Leena Laak-
sonen. Kouluttajana Tiina Risti. 
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

 
Hyvän mielen keskusteluryhmä 
 
Tiistaisin klo 13.00-14.00

Hyvän mielen taitojen avulla lisäämme iloa ja  
energiaa elämäämme. 
 
Keskustelemme Maaretta Tukiaisen, Hyvän  
mielen taidot –kirjan teemoja mukaillen.  
Osallistuminen ei vaadi kirjaan perehtymistä.  
 
Voit osallistua yhteen tai vaikka  
kaikkiin kertoihin. 

• Ti 13.4. Myönteisyys ja tahdonvoima  
• Ti 20.4. Vuorovaikutus  
• Ti 27.4. Myötätunto   
• Ti 4.5.   Luovuus  
• Ti 11.5. Läsnäolo  
• Ti 18.5. Itsensä johtaminen

Ystävien Juttutupa  
keskiviikkoisin klo 13.00  
 
7.4., 14.4., 5.5., 19.5., 2.6.  
 

Tervetuloa! Keskusteluryhmän ja Juttutuvan lisätiedot ja liittymislinkit:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/66/events tai tuija.hongisto@punainenristi.fi
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

  

Henkisen tuen jatkokurs-
si verkkokoulutuksena 

Ma 3.5, ke 5.5. ja ma 10.5.  
klo 17.00-19.00

Verkkokurssi koostuu kolmesta 2 tun-
nin osuudesta sekä ennakko- ja oppi-
mistehtävistä. 

• Verkkokurssin ensimmäisellä kerralla 
paneudutaan stressiin, selviytymiseen 
ja resilienssiin. 
• Toisen kerran teemana on menetys, 
suru ja sureminen.  
• Kolmannella kerralla käsitellään aut-
tajana toimimisen taitoja sekä yhteisöl-
listä auttamista. 

Ennakkotietoina kurssilaisilta edel-
lytetään henkisen tuen  
peruskurssin tietoja. 
 
Hinta: Punaisen Ristin jäsenille 
maksuton, muille 40 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 29.4. 
https://www.lyyti.in/Henkisen_tuen_
jatkokurssi_1250 
 
Lisätiedot:  
tuija.hongisto@punainenristi.fi

 
 
Vertaistapaaminen on maksuton ja sii-
hen ei ole ennakkoilmoittautumista. 
Tervetuloa!

Kevään Ystäväkurssit etänä 
 
Lähde mukaan Punaisen Ristin ystävä-
toimintaan ystäväksi ystävää kaipaa-
valle.

Kurssilla saat tietoa vapaaehtoistoimin-
nasta ja ystävätoiminnan eri muodois-
ta. Kurssilla perehdytään mm. vuoro-
vaikutukseen ja kohtaamiseen.

13.4. klo 13.00–15.00  
https://rednet.punainenristi.fi/node/61359 

6.5. klo 17.00–19.00   
https://rednet.punainenristi.fi/node/62079 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
Lisätiedot: tuija.hongisto@punainenristi.fi
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Piirin toimikuntien yhteistapaamisissa on ollut monipuolista ja aktiivista keskustelua viestinnän 
tärkeästä roolista ja merkityksestä.  
 
Tervetuloa kaikki piirin viestintälauantaihin ja alueellisiin viestintäiltoihin poimimaan vinkkejä 
osaston viestintään, kysymään ja innostumaan. Viestintä on meidän kaikkien yhteinen juttu! 
 
Piirin viestintälauantain ohjelma 24.4.2021 
 
Voit osallistua yhteen osioon tai vaikka kaikkiin oman kiinnostuksesi mukaan. Päivä järjeste-
tään etäyhteyksin ja ilmoittautumista ei tarvita. Mukaan pääset täältä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/61816 
 
9.30 - 10.30 Viestinnällä vaikuttaminen 
• Mitä oikeastaan on viestinnällä vaikuttaminen? Tunnin aikana pohditaan muun muassa sanavalin-
tojen, kuvien ja juttusisältöjen merkitystä viestinnässä. 
• Kouluttajana Annukka Kinnari

10.45 - 11.45 Vinkit tiedotteiden tekemiseen ja yhteydenotto paikalliseen mediaan 
• Miten tehdään kiinnostavia tiedotteita ja milloin tiedote kannattaa lähettää? Tunnin aikana saa-
daan vinkkejä myös mediayhteyksiin. 
• Kouluttajina Tiina Pitkänen ja Marianne Holmström 
 
12.30 – 13.30 Vinkkejä somen käyttöön osastoissa 
• Mitä osaston somessa voisi viestiä? Ja mitä, jos juuri nyt ei ole toimintaa, josta voisi ottaa kuvia 
ja kertoa? Suunnitelmallisuus auttaa someviestinnässäkin. 
• Kouluttajina Pipsa Kirjavainen ja Annukka Kinnari

13.45 - 14.45 Oma Punainen Risti tehokkaasti käyttöön 
• Miten osaston toiminta tehdään näkyväksi Omassa? Entä uusien vapaaehtoisten vastaanottami-
nen? Miten viestiä Oman kautta vapaaehtoisille? Tunnin aikana on mahdollista kysyä myös Omaan 
liittyviä kysymyksiä. 
• Kouluttajina Sirpa Lehtimäki ja Anna Tenho

Lisätiedot Annalta anna.tenho@punainenristi.fi / 0400 673047

Viestintäkoulutuksia ja -tapaamisia
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TIETOSUOJALINJAUS JA -KOULUTUS

Tietosuojakoulutus 
osastojen vastuuhenki-
löille 21.4.2021   

Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen käsit-
telyä, jota olemme järjestönä sitoutuneet 
tekemään lain ja asetusten mukaisesti, ih-
misen yksityisyyttä kunnioittaen. 

Mitä tietosuoja tarkoittaa sinun  
omassa osastossasi?

Tietosuojakoulutus Varsinais-Suomen pii-
rin osastoille järjestetään keskiviikkona 
21.4.2021 klo 17-18.30 Teams-etäyhtey-
den kautta.

Tule mukaan linjoille, kun käymme yhdes-
sä läpi sitä, mitä jokaisen osaton tulee tie-
tää tietosuojaan liittyvistä asioista (GDPR), 
ja mitkä käytäntöjä osaston vapaaehtois-
toiminnassa tulee ottaa huomioon tietosuo-
jaan liittyen. Tietosuoja on tärkeä asia, pi-
detään siitä hyvää huolta yhdessä!

Illan kouluttajina toimivat CRM-päällikkö 
Marianna Preller SPR keskustoimistosta 
ja Sirpa Lehtimäki SPR Varsinais-Suomen 
piiristä.

Tietosuojakoulutukseen ei tarvitse ilmoit-
tautua, vaan voit liittyä linjoille suoraan 
Teams-linkistä, joka löytyy tämän tapahtu-
man nettisivulta:  
rednet.punainenristi.fi/node/61864 

Lisätietoa Punaisen Ristin tietosuojaan liit-
tyvistä asioista löydät täältä:  
https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: 

Sirpa Lehtimäki / 040 5421421 
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi 

Osastojen  
tietosuojalinjaus
Järjestö on viime vuonna julkaissut uu-
den tietosuojalinjauksen, sekä siihen 
liittyvän kolmikantasopimuksen, jos-
sa määritellään järjestön eri rakentei-
den tietosuojaroolit ja -vastuut. Kolmi-
kantasopimus on meidän versiomme 
lain edellyttämästä tietojenkäsittely-
sopimuksesta rekisterinpitäjän ja kä-
sittelijöiden välillä. Linjaus, sopimus ja 
lisätiedot löytyvät RedNetin tietosuoja-
sivulta, alla tiivistys osaston ja käsitte-
lijöiden yhteisistä velvollisuuksista.

Osaston vastuisiin kuuluu esimerkik-
si henkilötietojen käsittely laillisten kä-
sittelyperusteiden puitteissa, osastojen 
tietosuojayhteyshenkilöiden nimeäminen ja 
avainhenkilöiden tietosuojaosaamisen var-
mistaminen.

Osastojen tulee myös varmistaa muun mu-
assa se, että henkilöt, joilla on oikeus 
käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet nou-
dattamaan salassapitovelvollisuutta. Henki-
lötiedot, joiden käsittely on päättynyt, tulee 
myös poistaa rekisteristä.

Tietosuojalinjaus ja kolmikantasopimus tulee 
käsitellä osaston hallituksessa ja tällä käsit-
telyllä sitoudutaan sopimuksen osapuoleksi.
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puh. 020 701 2000 Toimittaja: Aku Suomalainen, 040 664 3236, aku.suomalainen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
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 tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Koronarajoitukset jatkuvat 

Opimme vuosi sitten keväällä hyvät uudet 
tavat välttääksemme tartuntojen lisäänty-
mistä. Pidimme turvavälejä, vältimme ko-
koontumisia, huolehdimme käsihygieniasta 
ja teimme etätöitä. Vuoden mittaan opimme 
myös käyttämään kasvomaskeja yleisillä pai-
koilla ja julkisissa kulkuvälineissä.

Vaikka rokottaminen on jo aloitettu ympä-
ri Suomen, meidän täytyy edelleen jaksaa 
noudattaa terveysturvallisuusohjeita. Eten-
kin, kun koronavirus on muuntunut ja tart-
tuu entistä herkemmin. Virusmuunnoksen 
takia THL suositteleekin, että turvaväli on 
yli kaksi metriä. Noudatetaanhan myös tätä 
isompaa turvaväliä.

Valtava kiitos kaikille vapaaehtoisille, jot-
ka sitkeästi jatkavat toimintaa, vaikka etä-

Kristiina Myllyrinne  
Terveyden ja ensiavun 
asiantuntija

N
iklas M

eltio

Kymmenet kaupungit ovat pyytäneet Punaiselta Ristiltä tukea koronarokotuksiin. Vapaaehtoiset ohjaavat 
rokotettavat oikeisiin tiloihin ja auttavat rokotteen saaneiden jälkitarkkailussa.

työskentely uuvuttaakin. Kiitos myös teille 
sadoille vapaaehtoisille, jotka tukevat kau-
punkeja koronarokotusten antamisessa. Tei-
dän avulla terveydenhuollon ammattilaiset 
voivat keskittyä rokottamiseen.

Jaksetaan noudattaa vielä THL:n ohjeistuk-
sia, niin mahdollisesti syksyllä voimme pala-
ta kasvokkain toteutettavaan toimintaan!

S
akari Piippo
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Ensiaputaidoista on hyötyä kodin ar-
jessa. Esimerkiksi kylkiasento auttaa 
tajutonta tai huonovointista.

Miten toimit, jos lapsi nielaisee jotain so-
pimatonta? Punaisen Ristin viikko on hyvä 
tilaisuus opetella ensiaputaitoja tai jakaa tie-
toa eteenpäin, jos ensiavun antaminen jo 
sujuu. Lapsiperheille suunnatun auttajakurs-
sin käynyt osaa toimia hätätilanteen sattues-
sa kotona. Ensiaputaidoista on hyötyä.

-Perheessä voidaan välttää sairaalakäyntejä, 
jos pienet haaverit osataan hoitaa itse en-
siavulla, sanoo ensiavun asiantuntija Kristii-
na Myllyrinne Punaiselta Ristiltä.

Kurssi on monelle vapaaehtoiselle tut-
tu viime vuosien Punaisen Ristin viikoilta. 
Aikaisemmin ensiaputaitoja opeteltiin kasvo-
tusten Punaisen Ristin viikon tapahtumissa. 
Ensiaputaitoja voi opetella koronan aikana it-
senäisesti etämateriaalin avulla. 

Myllyrinne kannustaa tutustumaan kotita-
pahturma.fi -sivustoon ja sieltä löytyviin ko-
din turvallisuuden tarkastuslistoihin.

-Kotona voi tehdä listan mukaisen ”turva-
kävelyn” ja kiertää paikat, joissa haaverei-
ta sattuu sekä tehdä parannuksia, Myllyrinne 
sanoo.

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.–9.5.2021

Punaisen Ristin viikolla opitaan  
ensiaputaitoja kotona 

Lapsille sattuu kolhuja ja nyrjähdyksiä 
pomppiessa ja kiipeillessä, mutta eivät aikui-
setkaan kolhuitta kotona selviä. Kodista on 
tullut monelle työpaikka, mutta työturvalli-
suudesta ei välttämättä ole osattu huolehtia 
yhtä hyvin kuin toimistoissa. Nyrjähdyksiä 
sattuu myös ulkoillessa.

Myllyrinne muistuttaa, että ensiaputaitojen 
opettelu on mukavaa tekemistä lasten kanssa. 

-Lapsista on hauskaa sitoa nyrjähdyksiä ja 
käännellä aikuisia kylkiasentoon, Myllyrinne 
kertoo.

Esimerkiksi kylkiasennon osaamisesta on 
hyötyä, jos joku menettää kotona tajuntan-
sa tai kun perheenjäsen on huonovointinen 
ja oksentelee. 

-Ensiaputaidot voivat olla tarpeen myös sil-
loin, kun tilanne ei ole kovin vakava, Mylly-
rinne rohkaisee.

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 3.-9.  
toukokuuta.

Tutustu myös:  
Punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet,  
kotitapaturma.fi 
Lataa lapsen puhelimeen Suomi112-sovellus 
ja opeta hätänumero.

Joonas B
randt
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NÄLKÄPÄIVÄ 23.–25.9.2021

Nälkäpäivänä haluamme tuoda esiin 
ihmisen katastrofin keskellä. Kuka ta-
hansa meistä voi olla auttaja tai jou-
tua tilanteeseen, jossa tarvitseekin 
apua itse. Hädän keskellä tarpeemme 
ovat samanlaisia ja varsin yksinkertai-
sia: tarvitsemme ruokaa, vettä ja suo-
jaa. Tehdään yhdessä toiveikas kam-
panja, ja varmistetaan, että Punainen 
Risti on valmiina auttamaan joka päivä 
‒ tarvittiin apua sitten täällä Suomes-
sa tai kauempana.

Lipaskeräys toteutetaan 23.-25.9.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään tuttuun 
tapaan syyskuun viimeisellä kokonaisella vii-
kolla torstaista lauantaihin 23.-25.9. Tuol-
loin toivomme, että punaliiviset lipaskerääjät 

Espoon ruotsinkielisen osaston puheenjohtaja Lisa Fordell ja varapuheenjohtaja Anders Helsing ovat kokeneita lipas-
kerääjiä ja saaneet upeita tuloksia myös MobilePaylla, iZettlellä ja nettilippaalla. Onnistumisen resepti on yksinkertai-
nen: lahjoituksia pitää pyytää ahkerasti! 

Nälkäpäivänä varmistetaan,  
että Punainen Risti on valmiina auttamaan 
joka hetki, kaikkialla maailmassa

täyttävät katukuvan näyttävästi, tarvittaes-
sa maskein varustettuna ja turvavälit huomi-
oiden. Tästähän meillä on jo viime syksyltä 
kokemusta, jolloin turvallisuusohjeiden nou-
dattamisessa onnistuttiin loistavasti! 

Lipaskerääjien rekrytointi kannattaa 
aloittaa jo keväällä 

Lipaskerääjät ovat kampanjan toiseksi te-
hokkain mainosmuoto heti televisiomai-
nonnan jälkeen, jonka lisäksi keräys on 
myös tuottoisa tapa kerätä varoja. Jos tuot-
toa suhteutetaan kävijämäärään, lahjoitet-
tiin viime vuonna lipaskerääjille jopa hieman 
enemmän käteistä, kuin vuonna 2019. 

Lipaskerääjien näkyminen runsaslukuisina 
katukuvassa antaa myös tärkeän viestin sii-

H
eidi Juslin-S

andin
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NÄLKÄPÄIVÄ 23.–25.9.2021

Toukokuu

Nälkäpäivän suunnittelu  
ti 18.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 25.5. klo 17.30-19

Syväsukellus kerääjärekrytointiin  
ke 19.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ke 26.5. klo 17.30-19

Tutustuminen eri keräystapoihin   
to 20.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi to 27.5. klo 17.30-19

Elokuu

Nälkäpäivä 2021 yleisesittely  
ma 16.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ma 23.8. klo 17.30-19

Uudet keräystavat tuottaviksi  
ti 17.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 24.8. klo 17.30-19

Näkyvästi kadulla ja somessa  
ke 18.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ke 25.8. klo 17.30-19

Koulut mukaan Nälkäpäivään  
to 19.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi to 26.8. klo 17.30-19

Syyskuu

Tilannekatsaus ja pikapalaute  
to 30.9. klo 17.30-19,  
ruotsiksi ti 5.10. klo 17.30-19

Nälkäpäivän kaksikielinen kuuma linja  
torstaisin 2., 9. ja 16.9. klo 17-18 

Lokakuu

Lopputyöt ja raportointi  
ti 19.10. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 26.10. klo 17.30-19

Marraskuu

Tulokset ja opit  
ti 23.11. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 30.11. klo 17.30-19

Nälkäpäivän valtakunnallisten 
etäkoulutusten aikataulu

tä, että Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat 
paikalla ja valmiina auttamaan. Paikallisen 
auttamisvalmiuden varmistamisen kannal-
ta onkin olennaisen tärkeää, että osastoissa 
satsataan kerääjärekrytointiin, mieluiten jo 
hyvissä ajoin keväällä.

Sanansaattaja vauhdittamaan 
Nälkäpäivä-heijastimen myyntiä

Käteisen käytön väheneminen on tosiasia, 
joka pakottaa meidät uudistamaan varain-
hankinnan tapoja. Tänä vuonna uusi avaus 
on Nälkäpäivä-heijastin, joka lanseerataan 
jo elokuun puolella. Heijastinta myy-
dään yhteistyökumppaneiden toimipisteis-
sä ja Punaisen Ristin verkkokaupassa. Tar-
kat myyntipaikat selviävät kevään edetessä. 
Heijastimen kasvoksi on lupautunut upea 
eturivin suomalaisnäyttelijä. Elokuussa selvi-
ää kuka on kyseessä!

Nälkäpäivänä kampanjoidaan syyskuun 
alusta lokakuun loppuun

Vaikka lipaskeräys kestää edelleen kolme 
päivää syyskuun lopulla, pyrimme innosta-
maan ihmisiä lahjoittamaan Nälkäpäivään eri 
kanavia pitkin koko syys- ja lokakuun ajan. 
Osastojen kohdalla tämä tarkoittaa mm. si-
tä, että nettikeräämiselle on aikaa peräti 
kaksi kuukautta. Viime vuonna uusilla mak-
sutavoilla kerättiin vielä aika pieniä summia, 
mutta muutamat osastot onnistuivat kasvat-
tamaan tuottoja oikein mukavasti. Näitä op-
peja ja kokemuksia on nyt kerätty talteen ja 
jaetaan kaikkien hyödynnettäviksi tulevissa 
koulutuksissa. 

Koulutuksista vertaistukea, vinkkejä ja 
uutuutena Nälkäpäivän kuuma linja

Viime vuonna suositut Nälkäpäivän etä-
koulutukset saavat jatkoa ja täydennystä. 
Ilmoittaudu koulutuksiin Nälkäpäivän Red-
net-sivuilla olevien ilmoittautumislinkkien 
kautta. Syyskuussa on lisäksi tarjolla Näl-
käpäivän kuuma Teams-linja kolmena lipas-
keräystä edeltävänä torstai-iltana. Siellä voi 
pyytää apua vaikkapa teknisiin ongelmiin tai 
vaikka ihan vaan jutella ja inspiroitua mui-
den paikalla olevien vapaaehtoisten Nälkä-
päivä-suunnitelmista. Nälkäpäivä tehdään 
yhdessä, koko maassa! 
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TAPAHTUU VERKOSSA

Valtakunnallinen kotisivustomme 
punainenristi.fi ja rodakorset.fi 
ovat uudistuneet. Uusia sivuja on 
rakennettu uutterasti noin vuoden 
verran, ja kokonaisuus on nyt julkaistu 
kahdella kielellä.

Punainenristi.fi palvelee monia

Punainenristi.fi on suunniteltu palvelemaan 
erityisesti lahjoittajia sekä ihmisiä, jotka ovat 
kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta.

Uudet vapaaehtoiset ohjataan sivustolta 
Oma-palveluun, jossa he voivat kertoa omis-
ta kiinnostuksen kohteistaan ja pääsevät 
mukaan vapaaehtoistoimintaan sekä kou-
lutuksiin. Sivuston avulla pääsee myös liit-
tymään jäseneksi ja tekemään lahjoituksen 
entistä sujuvammin.

Punainenristi.fi palvelee myös avuntarvitsi-
joita, tiedonhakijoita, mediaa ja rahoittajia 
sekä järjestön yhteistyökumppaneita.

Miltä uusi punainenristi.fi sinusta näyttää? 
Kerro siitä meille!

Onko Suomen Punaisen Ristin tervey-
den edistämisen toiminta sinulle tut-
tua? Haluatko terveyttä ja hyvinvointia 
tukevia vinkkejä, tietoja ja taitoja hyö-
dynnettäväksi vapaaehtoistehtävissä-
si ja omassa elämässäsi yleisesti? Tule 
suorittamaan terveyden edistämisen 
verkkoperehdytys!

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys on 
Punaisen Ristin vapaaehtoiskoulutus. Se on 
tarkoitettu kaikille terveyden edistämisestä ja 
siihen liittyvistä Punaisen Ristin vapaaehtois-
toiminnoista kiinnostuneille. Verkkoperehdytys 
tarjoaa kattavan kokonaiskuvan Punaisen Ris-
tin terveyden edistämisen toiminnasta, johon 
kuuluvat päihdetyö, seksuaaliterveystyö, ta-
paturmien ehkäisytyö ja Terveyspisteiden tar-
joama terveysneuvonta. Opintokokonaisuus 
tarjoaa lisäksi tietoja, taitoja ja valmiuksia, joi-

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys
ta voi hyödyntää toimiessaan Punaisen Ristin 
terveyden edistämisen vapaaehtoisena, muissa 
Punaisen Ristin vapaaehtoistehtävissä ja tietys-
ti omassa elämässä.

Verkkoperehdytyksen suorittamiseen on hy-
vä varata 2−3 tuntia ja voit suorittaa kurssin 
oman aikataulusi mukaisesti. Suorittamisesta 
saa todistuksen.

Verkkoperehdytyksen suoritettuasi voit osal-
listua toimintamuotokohtaisille perus- ja jat-
kokursseille sekä etsiä sopivia ja juuri sinua 
itseäsi kiinnostavia toiminnan paikkoja moni-
puolisesta Punaisen Ristin terveyden edistämi-
sen vapaaehtoiskentästä Suomessa.

Tervetuloa mukaan suorittamaan  
verkkoperehdytystä osoitteeseen:  
bit.ly/TEverkkoperehdytys

Uusi sivusto on suunniteltu niin, että se olisi 
helppokäyttöinen ja saavutettava mahdolli-
simman monelle käyttäjälle – myös älypuhe-
limella.

Mitä seuraavaksi?

Verkkosivustojen luonteeseen kuuluu, että 
ne eivät koskaan tule täysin valmiiksi, vaan 
sivusto siirtyy nyt kehittämisvaiheeseen. 
Osana jatkuvaa kehittämistä sivustolla teh-
dään pienkehitystä, ja sinne tuodaan vuoden 
2021 aikana englanninkielistä sisältöä. Siihen 
saakka kaikki aiemmin julkaistu englannin-
kielinen materiaali pysyy ennallaan osoit-
teessa redcross.fi.

Jatkuvan kehittämisen mukaisesti otamme 
myös mielellämme vastaan palautetta kaik-
keen sivustoon liittyvästä. Missä voisimme 
parantaa? Palautetta voi lähettää verkkosi-
vulomakkeella: punainenristi.fi/palaute
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 UUDELLEENSIJOITETUT

Suomen valtion pakolaiskiintiö on 
1050 henkilöä vuodelle 2021. Suo-
mi ottaa kaikkein haavoittuvimmas-
sa asemassa olevia pakolaisia, ja pa-
kolaiskiintiössä painotetaan perheiden 
sekä vaikeassa asemassa olevien nais-
ten ja lasten valintaa.

Suomen Punainen Risti on ollut uudelleen-
sijoitettujen pakolaisten tukena jo 1970-lu-
vulta lähtien. Olemme vastassa jokaista 
Suomen kiintiössä valittua pakolaista jo 
maahan saapumisen yhteydessä Helsinki-
Vantaan lentoasemalla.

Pakolaisten uusilla kotipaikkakunnilla Pu-
naisen Ristin osastot ovat järjestäneet ak-
tiivisesti esimerkiksi ystäväkursseja, joiden 
avulla uudet tulijat saavat paikallisia ystäviä 
tukemaan kotoutumista. Vapaaehtoiset ovat 
myös toimineet kuntien työntekijöiden tuke-
na pakolaisten vastaanotossa.

Uudelleensijoitetut ja Punainen Risti -kou-
lutusmoduuli on tarkoitettu pakolaisten pa-

Koulutuksilla lisää vapaaehtoisia 
uudelleensijoitettujen tueksi

rissa toimiville vapaaehtoisille. Koulutuksen 
tavoitteena on muun muassa lisätä vapaa-
ehtoisten tuntemusta uudelleensijoitetuista 
eli kiintiöpakolaisista. Koulutuksen avulla va-
paaehtoiset saavat valmiuksia toimia pako-
laisten tukena Punaisen Ristin periaatteiden 
mukaisesti.

Tämän koulutuksen lähtövaatimuksena on 
Tervetuloa yhteiseen tarinaan -verkkokou-
lutus. Kiintiöpakolaisten ystävätoiminnasta 
kiinnostuneille suositellaan lisäksi maahan-
muuttotoiminnan ns. peruskurssia eli  
Kotoutumisen tukena –koulutusta (3h) ja  
Ystävätoiminnan peruskurssia (3h).

Uudelleensijoitetut ja Punainen Risti -mo-
duuli on kahden tunnin mittainen koulutus, 
jota monikulttuurisuuskouluttajat voivat kou-
luttaa.

Ajankohtaisia koulutuksia voi etsiä Oma Pu-
nainen Risti -sivuilta, jossa kannattaa myös 
markkinoida tulevia koulutuksia!

H
arri M

äenpää
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YSTÄVÄTOIMINTA, PUNAINEN RISTI JA MUUMIT

Tove Jansson oli innokas lukija jo pie-
nestä pitäen. Kun muut olivat jo men-
neet nukkumaan, hän luki taskulam-
pun valossa peiton alla, sillä hän ei 
malttanut jättää kiehtovia tarinoi-
ta kesken. Tämä uteliaisuus ja intohi-
mo lukemista kohtaan ovat innosta-
neet ”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” 
-hankkeen perustamiseen, jonka tar-
koituksena on sytyttää lukemisen ja 
kirjoittamisen kipinä kaikenikäisissä 
ihmisissä ympäri maailmaa. 

Myös Suomen Punainen Risti on aloitta-
nut yhteistyön Moomin Charactersin kans-
sa ja liittynyt mukaan tähän monivuotiseen 
ja kansainväliseen hankkeeseen. Muumien 
avulla edistämme kaikenikäisten ihmisten lu-

Punainen Risti matkassa Muumien kanssa
ku- ja kirjoitustaitoa, jotka ovat tärkeitä tai-
toja itseilmaisun kannalta ja ne laajentavat 
ihmisten ymmärrystä maailmasta. Lisäksi jo 
varhaisessa iässä syntynyt rakkaus sanoihin 
kasvattaa ihmisten empatiaa, uteliaisuutta ja 
inhimillisyyttä maailmassa. 

”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” -hanke 
kokoaa yhteen yrityksiä ja järjestöjä ympäri 
maailman. Yhdessä eri yhteistyökumppanei-
den kanssa Moomin Characters -yhtiö tulee 
tarjoamaan työkaluja ja inspiraatiota luke-
misen ja kirjoittamisen ilon levittämiseen. 
Kyseessä on monivuotinen yhteistyö, joten 
Muumit tulevat edistämään myös Punaisen 
Ristin työtä pitkäkestoisesti ja näkymään eri-
laisissa yhteyksissä. Kerromme yhteistyön 
etenemisestä myöhemmin lisää.

“Nuori nuorelle” -ystävätoiminnassa  
kaivataan kipeästi ystäviä 
Yksinäisyys saattaa koskettaa meitä missä elämän vaiheessa tahansa. Punaisen Ristin 
“Nuori nuorelle” -ystävätoiminnassa nuorisoikäinen vapaaehtoinen toimii ystävänä yksi-
näiselle nuorelle. Toiminnassa mukana oleva  
SPR Kaarinan-Piikkiön osaston vapaaehtoinen  
Sofia Henriksson kannustaa rohkeasti mukaan toi-
mintaan.  
 
-Haasteena on, että nuorisoikäisiä vapaaehtoisia on 
aika vähän ja sen takia yksinäisille nuorille on usein 
tosi vaikea löytää ystävää. 

Henriksson viettää ystävänsä kanssa aikaa ihan  
arkisten asioiden parissa kuten kahvitellen tai leffoja 
katsellen.

-Mulla on nuorisoikäinen ystävä ja käytännössä tämä ystävyyssuhde on samanlainen kuin 
kaikki mun muutkin ystävyyssuhteet ja ainoa ero tässä on oikeastaan se, että me ollaan 
vaan tavattu vähän eri kautta, kuvaa Henriksson Punaisen Ristin ystävätoiminnan kautta 
alkunsa saanutta ystävyyttä. Suosittelen ystävätoimintaa ihan kaikille iästä riippumatta. 
Tämä on tosi helppo ja konkreettinen tapa auttaa, hän summaa. 
 
Ole ystävä!

Yksinäisyyttä voi kokea kuka tahansa, mutta onneksi kuka tahansa voi myös auttaa. Ko-
rona-aikana etänäkin voi toimia monin tavoin. Tartu puhelimeen, lähetä Whatsapp-viesti 
tai postikortti. Tai tule etäystäväkurssille ja kouluttaudu Punaisen Ristin ystävätoimijaksi 
yhden illan kestävässä perehdytyksessä. Vähennä yksinäisyyttä, se jos mikä on tärkeää.  

 

Sofia Henriksson rohkaisee kaikkia 
mukaan ystävätoimintaan.
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KAVERITAITO-OHJELMA

Punainen Risti on kehittänyt Kaveritai-
toja -ohjelman nuorten ystäväparitoi-
minnan tueksi. Verkkopohjainen ohjel-
ma löytyy osoitteesta punainenristi.fi/
kaveritaitoja. Ohjelmassa ystäväpari 
tutustuu kaveritaitojen eri teemoihin 
animaatiovideoiden sekä monipuolis-
ten tehtävien avulla yhteensä kuuden 
tapaamiskerran ajan. Kaveritaitoja 
-ohjelmaa voi toteuttaa ystäväparitoi-
minnan lisäksi itsenäisesti, ryhmätoi-
minnassa tai oppilaitoksissa. 

Koulutus Kaveritaitoja -ohjelman 
hyödyntämisessä ystävätoiminnassa  
6.5. klo 17-19:30; ilmoittautumiset:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10459 

Lisäkoulutusmateriaaliksi nuorten ystävinä 
toimiville vapaaehtoisille on valmistumassa 

Uusia työkaluja ja koulutuksia ystävävälityksiin 
nuorten ystävätoiminnan edistämiseksi

nuorten mielenterveysteemainen itseopis-
kelumateriaali. Koulutusmateriaali ja Kave-
ritaitoja -ohjelma on kehitetty yhteistyössä 
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. 
Materiaalien ruotsinkieliset versiot ilmesty-
vät kevään 2021 aikana.

Kaveritaitoja nuorille -hanke järjestää kaikille 
osastoille avoimen ystävävälittäjäkoulutuk-
sen. Koulutus on suunnattu uusille ystä-
vävälittäjille, jotka tulevat osaksi osaston 
ystävävälitystiimiä vastaamaan nimenomaan 
nuorista ystäväpareista. Koulutuksessa käy-
dään läpi nuorille ystäväpareille tyypillisiä 
haasteita ja keinoja tavoittaa nuoria ystävää 
tarvitsevia ja vapaaehtoisia. 

Koulutus järjestetään 27. ja 29.4.  
klo 17-19. Ilmoittautumiset:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10460 

V
ilm

a S
appinen
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KIITOS VAPAAEHTOISILLE

Pluspisteet ovat tarjonneet matalan 
kynnyksen hiv-testausta ja seksuaali-
terveysneuvontaa viidellä paikkakun-
nalla. Ensimmäinen Pluspiste aloitti 
toimintansa 1993.

Aluksi toimintaa rahoitti Raha-automaattiyh-
distys ja peliyritysten yhdistymisen jälkeen 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-
kus STEA. STEA on kuitenkin linjannut, ettei 
rahoitusta myönnetä enää toimintaan, joka 
kuuluu julkisen terveydenhuollon tehtäviin.

Pluspisteissä hiv-testin on saanut myös ano-
nyymisti, mikä on madaltanut monen kyn-
nystä hakeutua testattavaksi.

 

Pluspisteet lopettavat toimintansa huhtikuun lopulla

- Emme ole kyselleet liikaa kysymyksiä. Riit-
tää, että sanoo haluavansa testin, kertoo 
Seinäjoen ja Jyväskylän Pluspisteiden vas-
taava Janne Säilä.

Pluspisteiden tarjoama tuki on 
enemmän, kuin pisto sormenpäähän

Pluspisteiden vapaaehtoiset ovat tehneet 
uraauurtavaa, merkittävää ja pitkäjänteis-
tä pioneerityötä hivin ennaltaehkäisemiseksi, 
hiviin liitetyn stigman hälventämiseksi ja hiv-
tartuntaa pelkäävien tueksi.

Pluspisteillä kohdattujen pelkoja ja huolia on 
lievitetty paitsi hiv-testein, myös keskustele-
malla ja tarjoamalla tietoa ja tukea seksuaa-
literveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Vaikka Pluspisteiden toiminta päättyy, jat-
kaa Punainen Risti seksuaaliterveyden edis-
tämistyötä. Vapaaehtoiset tarjoavat tietoa 
ja tukea seksuaaliterveyden teemoista mm. 
kouluissa, tapahtumissa ja festareilla. 

Lämmin kiitos kaikille Pluspisteiden vapaaeh-
toisille, yhteistyökumppaneille ja toiminnan 
toteuttamisen mahdollistaneille.

Petteri K
ivim

äki
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VARAUTUMINEN

Tervetuloa keskustelemaan kotitalouksien  
varautumisesta!  

Verkossa järjestettä-
vät tapahtumat (28.4. 
ja 17.5.) on tarkoitet-
tu kaikille Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisille ja toi-
mintaryhmissä mukana 
oleville.

72 tuntia on viranomais-
ten ja järjestöjen laati-
ma varautumissuositus 
kotitalouksille. Suomes-
sa suositellaan kotitalo-
uksia varautumaan häiri-
ötilanteiden varalle siten, 
että kodeissa pärjättäi-
siin vähintään  
72 tuntia itsenäisesti.  
 
Mutta miksi kotitalo-
uksien pitäisi varau-
tua kolmeksi vuoro-
kaudeksi?

Varautumisen lähtö-
kohtana on ajatus, että 
kaikkia uhkia ei voida 
estää toteutumasta, eikä 
kaikkia edes välttämät-
tä tunnisteta. Mutta se, 
mihin voidaan vaikuttaa, 
on varautumisen ja laa-
jemmin kriisinsietokyvyn 
vahvistaminen.  
 
Tässä kokonaisturval-
lisuuden maailmassa 
myös kotitalouksilla on 
tärkeä tehtävä täytettä-
vänä.  
 
Uudistuneella 72 tuntia koulutuksella panostetaan varautumiseen ja väestönsuojeluun liittyvien tai-
tojen ja tietojen leviämiseen. Kannustetaan kansalaisia omatoimisuuteen ja aktiiviseen elämänot-
teeseen. Taitavista kansalaisista, jotka tietävät omalla toiminnalla olevan merkitystä hädän hetkellä, 
muodostuu kriisinkestävän yhteiskunnan selkäranka.

Lähde: https://72tuntia.fi/ ( Sanna Räsänen SPEK)
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KUULUMISIA OSASTOISTA JA MAAILMALTA

SPR Pyhärannan osaston vapaaehtoiset ilahduttivat kukkasilla 
ja upeilla ja maukkailla ystävänpäiväkakuilla Hoivakoti Onnen-
karin vanhuksia Pyhärannassa.  
 
”Odotamme kovasti aikaa, kun taas pääsemme ulkoilemaan 
heidän kanssaan”, kertoo Pyhärannan osaston puheenjohtaja 
Armi-Tuulikki Kraappa. 

Terveisiä Vakka-Suomesta

Terkkuja Malesiasta lähettää varsinaissuomalainen  
Covid-19 operaation operaatiokoordinaattori  
Johanna Arvo Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun  
kansainvälisestä liitosta. 
 
-Aasian maatkin ovat aloittaneet koronarokotustoimintaa ja 
vapaaehtoiset ovat isossa roolissa avustamassa täällä aivan 
kuin Suomessakin. 

Suuri kiitos kaikille teille vapaaehtoisille! Vaikka koronan pit-
kittyminen rasittaa meitä kaikkia, niin pitää vaan jaksaa pi-
tää turvavälit, käyttää maskia ja pestä käsiä. Toivotan teille 
kaikille tsemppiä ja jaksamista! 

Taivassalon osastolla on ollut tapana vierailla ystävänpäivän 
aikoihin Palvelukeskus Poijussa ilahduttamassa vanhuksia.  
Olemme toki ilmoittaneet, että tilaisuus on avoin muillekin.  
Kahvittelun lomassa on ollut pientä ohjelmaa. 
 
Tänä vuonna ajattelimme viedä pikkupullia kaikille, myös hoi-
tajille, koska sisälle ei päässyt. Mutta Martat olivat ehtineet 
ennen meitä. Hetken pohdinnan jälkeen keksimme, että ilah-
dutetaan vanhusten sijasta tänä vuonna päiväkotilaisia.  
 
Veimme pullat ystävänpäivän jälkeisenä tiistaina (laskiais-
tiistai) päiväkotiin. Osa lapsista oli lähdössä laavulle ja pullat 
kuulemma sopivat erinomaisesti matkaevääksi.  
Leipureita oli tällä kertaa kaksi. Yhteensä 80 pikkupullaa sai-
vat iloisen vastaanoton ja me leipurit hyvän mielen. 
 

Leena Paavola

Taivassalon osasto ilahdutti laskiaisena  
päiväkodin lapsia ja aikuisia

Pyhärannan osasto vei kakkuja ikäihmisille  

Terveisiä Aasiasta

Jottei tervehdyksen viejä 
unohtuisi, mukaan lapsia ilah-
duttamaan laitettiin Punaisen 
Ristin ilmapalloja myös myö-
hemmin käytettäväksi! 

Johanna Arvo
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WEBINAARIT

Tule kuuntelemaan vapaaehtoisten kokemuksia – mikä on saanut heidät  
tulemaan mukaan ja mikä motivoi jatkamaan vapaaehtoisena myös tulevaisuudessa. 
 
Vapaaehtoisten tarinoita johdattelee eteenpäin Punaisen Ristin  
vapaaehtoinen Mikko Sipilä. 
 
Ilmoittautumista ei tarvita vaan löydät Teams-linkin tämän tapahtuman nettisivulta: 
rednet.punainenristi.fi/node/62122  
 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
Lisätiedot:  
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

 

Vapaaehtoisena moninaisessa Punaisessa Ristissä -webinaari 
5.5.2021 klo 18.00  
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XXXTAPAHTUMAKALENTERI

Maaliskuu 
30.3.  +70 soittajien kokemuskahvila 
30.3.  Reddie Kids-kerhonohjaaja -koulutus 
vko 13 Järjestötiedote 2/2021 ilmestyy 
Kevät Valmiussuunnittelu 1-n (osastot/ 
 valmiusalueet) 
 
Huhtikuu 
6.4. Koronarokotusvapaaehtoisten kokemus- 
 kahvila 
7.4.  WHO:n maailman terveyspäivä 
7.4.  Ystävien juttutupa 
7.4.  Piirin webinaari Maailman terveyspäivä/ 
        Frank Martela 
13.4.  Hyvän mielen ryhmä 
13.4.  Ystäväkurssi 
14.4.  Ystävien juttutupa 
14.4.  Vapaaehtoisten voimavarailta 
16.-17.4. Humanitaarisen oikeuden peruskurssi 
17.4.  Piirin vuosikokous / Teams-etäyhteys 
19.4.  Vapepa-koulutusilta I (Vapepa-johtajat) 
20.4.  Luontoseikkailu 
20.4.  Hyvän mielen ryhmä 
20.4.  Kotoutumisen tukena -koulutus 
21.4.  Tietosuojakoulutus osastoille 
22.4.  V-S Vapepa maakuntatyöryhmä 
22.4.  Pj-foorumi 
24.4.  Piirin viestintälauantai 
27.4.  Luontoseikkailu 
27.4.  Hyvän mielen ryhmä 
27.4.  +70 soittajien kokemuskahvila 
27.4.  Valtakunnallinen Osastoviestinnän  
         perusteet -koulutus 
28.4.  Valmiuskouluttajailta 
28.4. 72 tuntia -varautumiskoulutus 
29.4.  Alueellinen viestintäilta, Loimaan alue

Toukokuu  
3.-9.5.  Punaisen Ristin viikko 
3-10.5. Henkisen tuen jatkokurssi 
3.5.  Vapepa-koulutusilta II (Vapepa-johtajat) 
3.5.  Alueellinen viestintäilta, Turku, itäiset ja 
        läntiset alueet 
4.5.  Hyvän mielen ryhmä 
4.5.  Luontoseikkailu 
5.5.  Piirin webinaari: Vapaaehtoisena moni- 
 naisessa Punaisessa Ristissä 
6.5.  Ystäväkurssi 
6.5.  Alueellinen viestintäilta, Salon alue 
(3.)-8.5. Vellamo-harjoitus / webinaari  
 (VS pelastuslaitos, OilSpill-hanke) 
8.5.  Laajan öljyvahingon vapaaehtois- 

Tapahtumakalenteri 2021  organisaation johtamisharjoitus 
10.5. Alueellinen viestintäilta, Vakka-Suomi 
11.5. Hyvän mielen ryhmä 
17.5. 72 tuntia -varautumiskoulutus 
18.5. +70 soittajien kokemuskahavila 
18.5. Hyvän mielen ryhmä 
19.5. Valtakunnallinen Somen käyttö  
 osastoissa  
20.5.  Piirin hallitus 
 
Kesäkuu 
2.6.  Juttutupa 
 
Heinäkuu 
 Kesäkumikampanja 
 
Elokuu 
13.8.  Tapaturmapäivä 
13.8.  Järjestötiedotteen 3/2021 materiaali 
 piiritoimistoon 
vko 34 Järjestötiedote 3/2021 ilmestyy 
 Maakunnallinen valmiuskokous (pj:t,   
 valmiuden yhdyshenkilöt, alueyhdys- 
 henkilöt) 
 
Syyskuu 
4.-5.9. Vapepa-ajankohtaispäivät ja VAK- 
 täydennyskoulutus (VS, SK, Häme) 
9.9.  V-S Vapepa maakuntatyöryhmä 
12.9. Maailman ensiapupäivä 
15.9. Ansiomerkkien haku päättyy 
17.-18.9. Piirin hallitus ja seminaari 
23.-25.9. Nälkäpäivä 
26.9.  Ensihuolto- ja etsintäharjoitus Kuisma

 
 

Vapepan  
paikallistoimikuntien 

järjestämät koulutukset 
päivittyvät sivulle   

            www.vapepa.fi 
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 2/2021
Piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A,  
20100 Turku 
Ohjelmatyö (6.krs), taloustoimisto (5.krs): 

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

Nettisivut: varsinais-suomi.punainenristi.fi 
Järjestötiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Levikki 540 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 3/2021 ilmestyy viikolla 34.

Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 13.8.2021.

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.

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 
toimistosihteeri
Jalonen Elina                                       040 731 3595
nuorisotoiminnan suunnittelija 
Keskinen Miska                                  040 546 6440 
asiantuntija, paperittomien tuki
Lehtimäki Sirpa                  040 542 1421
järjestöpäällikkö  
Lindeman Marianna         040 5759595
talous- ja henkilöstösuunnittelija                          
Paasonen Jaana         043 824 1030
omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija 
Paukku Risto                                      0400 526 566 
valmiussuunnittelija (osa-aikainen) 
Pensikkala Pauliina           0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä  
Rautanen Minna                                 040 583 5735
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto
Rosenqvist Miia          040 532 3808
asiantuntija, terveyden edistäminen
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
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