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I YLEISKATSAUS
1. ESITTELY
Paraisten Punainen Risti on lopettanut 69. toimintavuotensa. Suomen Punainen Risti on jaettu 12
piiriin ja yli 500 paikallisosastoon. Jokaisella piirillä on oma piiritoimistonsa, jonka tehtävänä on
tukea paikallisosastojen toimintaa. Turunmaan piiri tukee osastojensa vapaaehtoisia muun muassa
järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia.
Paraisten osasto on kaksikielinen, joten sillä on monipuolista toimintaa. Tavoitteena on sekä
kansallisten

tavoitteiden

toteuttaminen

Punaisen

Ristin kansainvälisten ja kansallisten

strategioiden mukaisesti että myös toteuttaa seitsemää perusperiaatetta: inhimillisyys,
puolueettomuus, tasapuolisuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys.
Toimintavuosi on ollut hyvin erilainen Koronapandemian vuoksi. Maaliskuussa lähes koko normaali
toiminta ajettiin alas. Hallitus joutui kokoontumaan uudella tavalla, Teamsin kautta.
Vuoden aikana osaston hallituksella on ollut ilo ehdottaa piirin lautakunnalle ansiomerkkien
jakamista seuraaville henkilöille vuonna 2020: Viveca Pyy ja Tiina Eriksson (hopeaa) sekä Mira
Öhman (ansiomerkki)
Lisätietoja Punaisen Ristin kansallisesta ja kansainvälisestä toiminnasta löytyy sivuilta
www.redcross.fi.
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2. Keräykset
Vuoden aikana järjestettiin kansallinen keräys Punaisen Ristin hätärahastoon, perinteinen
Nälkäpäiväkeräys 24.-26. syyskuuta. Hätärahaston rahat ovat sitomattomia ja ne voidaan käyttää
sillä hetkellä suurimmassa hädässä olevien auttamiseen. Suurin osa rahoista suunnataan
ulkomaille, mutta myös kotimaassa tarvitaan hätäapua tulipalojen ja yhtäkkisten onnettomuuksien
tapahtuessa.
Nälkäpäiväkeräys järjestettiin voimassa olevien turvallisuusmääräyksien huomioon ottamisella.
Kaikki keräilijät käyttivät maskia, käsidesiä ja pitivät tarpeeksi etäisyyttä toisiin henkilöihin.
Usea kauppaliike ja yritys Paraisilla osallistui Nälkäpäivään pitämällä lippaita liikkeissään. Punaisen
Ristin jäsenet, vapaaehtoiset ja muuten halukkaat olivat keräämässä alueen kauppaliikkeiden
K-Supermarket Reimarin, S-Marketin ja Tokmannin edessä. Uusi ja hyvin suosituksi osoittautunut
keino oli lakritsin myynti: 50 pussia myytiin loppuun päivässä. Oli monta tapaa tehdä lahjoitus:
tilisiirto, Mobile Pay, Izettle sekä virtuaaliset keräykset, joita myöskin koulut ja yksityishenkilöt
perustivat. Monta uutta kerääjää osallistui.
Nälkäpäiväkeräys teki hyvän tuloksen 6 867,95 €. Huolimatta siitä, että monia vanhempia
keräilijöitä ei suositeltu osallistumaan.

3. Paikalliset yhteistyökumppanit
Yhteistyö osaston tärkeimmän tietokanavan Paraisten Kuulutuksien kanssa on sujunut
moitteettomasti ja sen yhdistyspalsta on säännöllisin väliajoin tiedottanut osaston toiminnasta.
Lehdessä on myöskin ollut useampia kattavia artikkeleita osastosta sekä sen toimintamuodoista.
Yhteistyö Ålandsbankenin kanssa sujui siten, että he laskivat Nälkäpäivän keräyslippaiden rahat.
Osasto sai myöskin apua Piffenin käsipallojunioreilta pankkisiirtolomakkeiden jakamisessa
kotitalouksille Paraisilla. Ravintola Matmalmen Eva osallistui keräykseen.
Suomen Punaisella Ristillä on maan kattava yhteistyö S-ryhmän sekä LähiTapiolan kanssa. Tämä on
jatkunut myös paikallisella tasolla. Osaston keräykset, tuotemyynti, sekä jäsenvärväyskampanjat
ovat tapahtuneet yhteistyössä S-marketin kanssa, ja sama yhteistyö on vakiintunut myös
K-supermarketin kanssa Paraisilla. S-market on myöskin antanut ylijäämäruokaa osastolle niin, että
se on voitu jakaa ruoka-apuna sitä tarvitseville. Läheinen yhteistyö Paraisten kaupungin kanssa on
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toiminut vuosien ajan etenkin sosiaalisella puolella ja vanhusten asumista ja hoitoa koskevissa
kysymyksissä sekä monikulttuurisessa toiminnassa. Keväällä osasto koordinoi myöskin kolmen
ystäväpuhelimen päivystyksen. Jouluksi osasto pystyi lahjoittamaan 168 lahjakorttia kaikille
omaishoitajille valinnaiseen hoitoon Axxellissa, tämän mahdollisti Eschnerska säätiön tukirahat.
Joulu mielessä -keräyksen kautta osasto haki 66 lahjakorttia lapsiperheille. Kortit jakoi
sosiaaliyksikkö. 20 henkilöä sai myöskin ruokakassin jouluksi, Lähi Tapiolan , Mörkbyn perunan sekä
Garden Centerin yhteistyön myötä.
Marras-joulukuussa osasto osallistui Humanan ikkunoiden erityisellä valaistuksella Lux Archipelago
-tapahtumaan.

II ORGANISAATIO
1. Jäsenet
Jäsenet –
auttaminen antaa iloa
2018

2019

2020

514

532

515

Nuorisojäsenet

41

34

Uudet jäsenet

44

18

Jäsenmäärä

5

2. Toimintasihteeri ja Humana
Henry Sundblom on ollut toimintasihteerinä vuoden alusta lähtien. Hän on tehnyt erilaisia
toimistotehtäviä, auttanut hallitusta sekä eri ryhmiä käytännön asioissa, toiminut osaston
yhteyshenkilönä ja hoitanut tuotteiden myynnin Humanassa. Henryn työaika on ollut 25 tuntia
viikossa.
Humana on ollut auki päivisin 11-16 viitenä päivänä viikossa alkuvuoden ajan. Maaliskuun puolesta
välistä toukokuun loppupuolelle oltiin etätöissä. Alkukesän ajan pystyttiin taas pitämään ovet auki,
mutta normaalia toimintaa ei ollut. Syksyllä etätyöt jatkuivat osittain ja Humana oli auki
maanantaisin ja torstaisin klo 11-16. Toimintasihteeri on ollut tavoitettavissa puhelimitse ja
sähköpostitse.

Vuoden aikana tehtiin isohko kunnostustyö Humanassa. Kaksi pientä wc-tilaa purettiin ja sen sijaan
rakennettiin yksi tilava inva-wc.

3. Sosiaalinen media
SPR Paraisten osasto ylläpitää kotisivua osoitteessa www.rednet.fi. Facebookissa on sekä ryhmä
että sivu, millä on 554 seuraajaa (13.1.2021). Sivua käytetään osaston ohjelmien ja tapahtumien
informointiin

ja

Suomen

Punaisen

Ristin

toiminnasta

kertomiseen.

Instagramissa

frkpargas_parainen voi myöskin seurata osastossa tapahtuvaa. Sivulla oli 174 seuraajaa
(13.1.2021).

4. Hallitus
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Kassanhoitaja
Jäsenet

Jeanette Laaksonen
Widar Nyberg
Viveca Pyy
Jerker Hagström
Stig Hågensen (valittiin 11.6.2020)
Linda Pyy (erosi 31.3.2020 koska aloitti työt Turunmaan piirissä)
Carola Rantala-Lindholm
Mikaela Sundman
Stina Söderlund
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Osaston allekirjoittajina toimii puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja yhdessä tai erikseen
kassanhoitajan tai sihteerin kanssa.
Osaston toiminnantarkastaja on vuoden aikana ollut Bror Berg, hänen varamiehenään on ollut
Rakel Nygård-Taxell.
Andrea Södergård Turunmaan piiristä on osaston kummina ja hän teki 28. lokakuuta
kummivierailun, jolloin hän tapasi hallituksen ja keskusteli sen kanssa osaston tulevaisuuden
visiosta.
Osasto

on

ollut

edustettuna

piirihallituksessa

seuraavasti:

Jeanette

Laaksonen

varapuheenjohtajana ja Stig Hågensen hallituksen jäsenenä. Seuraavat hallituksen jäsenet ovat
olleet mukana piirin komiteassa: Jeanette Laaksonen, Vapaaehtoisjaoston puheenjohtajana, sekä
Jerker Hagström että Stig Hågensen, Valmiusjaoston jäseninä.

5. Hallitus- ja vuosikokoukset
Hallituksella on ollut poikkeuksellisen paljon kokouksia. Hallituksen 25 kokouksesta 14 pidettiin
etänä. Sen lisäksi on ollut paljon keskusteluja sähköpostitse sekä whatsappin kautta, pienemmät
ryhmät ovat myöskin tavannet suunnittelukokouksissa. Osastolla oli kevätkokous 11. kesäkuuta ja
syyskokous 24. marraskuuta. Molemmat kokoukset olivat hybridikokouksia.
Yleiskokous, joka oli suunniteltu pidettäväksi Vaasassa 6-7.6. siirrettiin syksyyn. Se pidettiin etänä.
Turunmaan ryhmä kokoontui Turun Messukeskuksessa josta oli etäyhteys muihin ryhmiin.
Paraisilta oli mukana Carola Rantala-Lindholm sekä Jeanette Laaksonen.

III VAPAAEHTOISTOIMINTA
1. Terveys- ja valmiustoiminta
Verenluovutus
Leena Asplund on ollut vastuussa verenluovutapahtumista vuodesta 2008 lähtien. Vuoden aikana
järjestettiin muutama verenluovutustilaisuus. Verta on luovuttanut 480 henkilöä, näistä 20 oli
uusia. Ryhmä ”Äggsmörgåsarna” ja Ryhmä 11 ovat hoitanut kahvitarjoilun verenluovutuksissa.
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Ensiapuryhmä
Ryhmä, joka on osa piirin valmiutta, osallistui erilaisiin tapahtumiin ja harjoituksiin, joita
järjestettiin sekä piirikohtaisesti että kansallisesti. Ryhmä koostui vuoden aikana yhdeksästä
aktiivijäsenestä ja Åbo Svenska- osaston jäsenistä. Ryhmänjohtajina toimivat

Paola Fraboni

(Parainen) ja Tove Johansson (Turku). Stina Söderlund vastasi päivystyksestä. Ensiapuryhmä on
kaksikielinen.
Ryhmä on kokoontunut viisi kertaa vuoden aikana, kolme kertaa fyysisesti ja kaksi kertaa zoomin
kautta. Ryhmäilloilla ylläpidetään ea-taitoja teoriatuntien ja erilaisten harjoitusten avulla. Ryhmän
erikoisosaamista vahvistetaan osallistumalla erilaisiin SPR:n järjestämiin koulutuksiin. Yhteistyö
VaPePa:n ja Archipelago Response Unitin kanssa on aktiivista.
Seuraaviin tapahtumiin ja toimintaan osallistuttiin vuoden aikana: 112-päivä, jossa Paola Fraboni
kävi koulutuksen ryhtyäkseen EA-kouluttajaksi. Ryhmällä ei ole ollut omaa päivystystä mutta
ryhmästä on osallistuttu päivystykseen Turun Piirin kanssa.

Ensiapu
Toimenpide

2017

2018

2019

2020

Aktivoidaan
ryhmät
Meillä on
päivystäviä
ryhmiä
Ryhmän jäseniä
lisätään

1 aktiivi ryhmä

1 aktiivi ryhmä

1 aktiivi ryhmä

1 aktiivi ryhmä

1 päivystävä ryhmä

1 päivystävä ryhmä

1 päivystävä ryhmä

1 päivystävä
ryhmä

25 jäsentä

20 jäsentä

9 jäsentä

Osalistutaan piirin
koulutuksiin

Ea 2,
päivystyskoulutus
ryhmänjohtajakoulu
tus

Ryhmänjohtajakoul
utus Nynäsissä

Ea 1 ja 2 sekä
päivystyspäivitys

Jatketaan
rekrytointia ja
edistetään
näkyvyttä.
Kouluttajia
ea-ryhmissä

Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu Frivilliga Räddningstjänsten FRT - VaPepa
Johtoryhmä koostuu 14 henkilöstä ja Paraisten SPR:n ryhmän johtajana on toiminut ensin Tiina
Eriksson, sitten lyhyen ajan Sari Karrila syyskokoukseen asti, missä Jerker Hagström valittiin ryhmän
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johtajaksi. Ryhmä on kokoontunut neljä kertaa vuoden aikana ja se on ollut yhteydessä toisiinsa
puhelimitse (Whatsapp). Yksi harjoitus, jossa oli viisi osallistujaa, pidettiin kevättalvella.
Syyskuussa muutama johtoryhmän jäsen sekä muutama muu vapaaehtoinen osallistui
harjoitukseen,

missä

rakennettiin

EEC-teltta,

minkä he myöhemmin voisivat opettaa

hälytysryhmille. Yksi harjoitus pimeässä Kirjalan päiväkodin lähiympäristössä sekä yksi
suunnistusharjoitus Mustfinnissa järjestettiin. Vapepan peruskurssi pidettiin etänä. Ryhmä sai kaksi
seurannan hälytystä. Yksi niistä johti aktiiviseen seurantaan. Toisessa tapauksessa ryhmän johto
sekä muutama vapaaehtoinen ehti järjestää johtamispaikan, kun poliisi löysi kadonneen henkilön.
Materiaalipäivityksille

haettiin

tänäkin

vuonna

rahallista

tukea

Varsinais-Suomen

Pelastuslaitokselta ja VaPepa sai 1 600 €. Radiopuhelimet täytyi uusia, ja neljä uutta puhelinta
hankittiin vanhojen sijaan. Sen lisäksi ostettiin neljä otsalamppua yhteisellä latausasemalla sekä
yksi ilman latausasemaa.
Kotimaanapu
Kotimaanavulla ei ollut varsinaisia tehtäviä vuoden aikana. Stig Hågensen toimi ryhmänjohtajana.
Henkinen tuki
Osasto osallistui alueelliseen henkisen tuen ryhmään Kemiön osaston ja Åbo svenska -osaston
kanssa. Ryhmä hoitaa tehtäviä koko Turunmaan alueella ja ryhmää johti 2020 loppuun Alf Jansson.
Vuoden aikana oli neljä aktiivista tehtävää, joissa oli mukana kahdeksan vapaaehtoista. Oli
myöskin muutama ennakkohälytys.

2. Viranomaistehtävät
Vuoden aikana Suomessa vallitsi poikkeustila ja se toi mukanaan muutaman viranomaistehtävän
osastolle. Tehtävät suoritettiin yhteistyössä Turunmaan piirin sekä Paraisten kaupungin kanssa.
Ystäväpuhelinpäivystys oli yksi vuoden uusista toiminnoista, joka tuli rajoituksien myötä. Tehtävään
osallistui 15 vapaaehtoista ajalla 1.4.-15.6.2020. Linja oli auki maanantaista perjantaihin neljä
tuntia päivässä ja joka päivä oli kolme henkilöä päivystämässä. Tänne pystyi soittamaan
anonyyminä.
Vanhuksille soittaminen oli toinen iso tehtävä, missä kaikille yli 85-vuotiaille paraislaisille soitettiin.
Vapaaehtoiset kysyivät miten menee ja onko avulle tarvetta. Puhelut tapahtuivat 22.5. ja 3.6.
välisenä aikana. Ennen joulua vapaaehtoiset soittivat myöskin kaikille 80-85-vuotiaille.
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Kauppa-apu koordinoitiin kevään sekä alkukesän aikana. Silloin 21 vapaaehtoista teki ruokaostoksia
tilauksen mukaan Solgläntanin ja Björkebon asukkaille.
Kaikkia osallistujia kiitettiin kesällä kahvitarjoilulla, minigolfilla ja yhteisellä oleskelulla ulkona.

3. Sosiaalinen toiminta
Sosiaalista toimintaa on johtanut seuraavat jäsenet: Carola Rantala-Lindholm, Helena Lindström,
Märta Helin, Sirkka-Liisa Malmlund, Kristina von Weissenberg, Hilkka Söderholm, Stina
Engblom-Colliander ja Margareta Eklund. Ryhmä on kokoontunut neljä kertaa, sen lisäksi yhteyttä
on pidetty sähköpostitse.
Ystävätoiminta oli hyvin rajoitettua vuoden aikana ja Koronarajoituksien myötä tapaamis- ja
saattamistoiminta sekä kokoontumiset ovat olleet tauolla maaliskuun puolestavälistä lähtien.
Henkilökohtaiset kontaktit hoidettiin sen jälkeen pääosin puhelimitse tai ulkona.
Koronakriisi herätti kuitenkin yleisön halukkuutta auttaa ja kiinnostuksen ystävätoimintaa kohtaan.
PR-ystävien määrä kasvoi kymmenellä ja kasvatti kokonaismäärän 75:een joista 29 oli
tapaamisystäviä. Yhteensä 27 saattamistehtävää välitettiin vuoden aikana. Asiakasmäärä oli 50
henkilöä.
Useampi PR-ystävä osallistui yllä mainittuun viranomaistehtävään, vanhemmille ihmisille
soittamiseen. Myöskin ennen joulua haluttiin apua tässä tehtävässä ja silloin kaksi PR-ystävää
osallistui. Ystävävälittäjä soitti purkupuheluja Kemiön puhelinystäville. Ystävävälittäjänä toimi
Helena Lindström, Kristina von Weissenbergin ollessa varalla.
Ystävätapaamisia pidettiin tammikuussa ja helmikuussa. Helmikuun tapaamisessa Sara Grönqvist
kertoi kirkon puhelupalvelusta.
Vanhustenkahvit 24 osallistujalle järjestettiin 20.2. yhteistyössä ruotsin- ja suomenkielisen
seurakunnan kanssa Seurakuntakodissa. Monica Hedström-Järvinen kertoi vapaaehtoistyöstään
Saaristo ilman rajoja ja maahanmuuttajaperheiden parissa. Pasi Holmberg kertoi mahdollisuudesta
saada apua digitaaliselta ohjaajalta.
Suomenkielisten omaishoitajien ryhmän johtajana oli Hilkka Söderholm, ryhmä tapasi kaksi kertaa
Seniorituvassa 17 osallistujan voimin.
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Viikoittainen ääneenluku Kårkullan asumisyksikössä Pippurikujalla johti Esko Lundén ja kuusi
osallistujaa ehti tavata 10 kertaa.
Sirkka Koivunen kävi lukemassa ääneen vanhuksille Björkebon palvelutalossa kahdeksan kertaa
ennen Koronaa. Kuuntelijoita oli seitsemän.
Ryhmätapaaminen Folkhälsanissa “Kaffestunden” Märta Helinin johdolla tapasi kerran
osallistujamäärän ollessa seitsemän. Sen sijaan syksystä lähtien pystyi osallistumaan virtuaaliseen
kahvihetkeen joka maanantai piirin “Mitt i byn” -projektin myötä. Kiitos tämän projektin
perustettiin

myöskin kävelyryhmä, joka tapasi syksyn aikana viikoittain. Vapparintien

vanhustentalolta osallistui 10 henkilöä. Yhteyshenkilö oli Gerd Segerström.
Kohtaamispiste yleisölle järjestettiin pienellä osallistujamäärällä yhtenä tiistaina kuukaudessa
helmi-maaliskuussa Kristina von Weissenbergin ja Helena Lindströmin johdolla.
Terveyspisteellä oli kaksi tapaamista maaliskuun loppuun mennessä ja johtajina toimi Viveca Pyy,
Stina Söderlund ja Linda Pyy. Yhdellä tapaamisella teemana oli oma edunvalvonta, missä
osallistujia oli viisi ja toinen pidettiin 112-päivänä samalla teemalla ja yhteistyössä Paraisten VPK:n
kanssa, 40 henkilöä osallistui. Tapaamisissa oli kaksi vapaaehtoista/kerta.
Ikinä-messut teemanaan kaatumaonnettomuuksien ehkäisy järjestettiin kaupungin toimesta
Palokuntatalolla 21. tammikuuta. Messuilla oli hyvin väkeä ja kahvitarjoilun hoiti ystävätoiminta.
Ystävänpäivänä Punaisen Ristin -ystävät tarjosivat kahvia Humanassa sekä myivät arpoja. Diaesitys
muistivärssyistä

herätti

ihastusta.

Tapahtumassa

vieraili

48

henkilöä.

Folkhälsanin

palveluasumisessakin oli kahvitarjoilu.
Ryhmää 3, Kulttuuriryhmää johtivat Runa-Lisa Bergström, Gudrun Engman ja Margareta
Mattsson. Rajoituksien vuoksi ryhmällä ei voinut olla toimintaa vuoden aikana.

4. Lapsi- ja nuorisotoiminta
Lapsi- ja nuorisoryhmän toiminnasta vastasivat Linda Pyy ja Stina Söderlund. Suurin osa
yhteydenotoista on käyty puhelimitse (Whatsapp).

11

Lapsenvahtiringin toiminta on jatkuvaa.

Stina Söderlund toimi yhteyshenkilönä ja välitti

lapsenvahteja tarpeen mukaan. Uusi lapsenvahtikurssi aloitettiin vuoden lopussa, 16 nuorta
osallistui.
Pikkuteinitupaa veti Humanassa Mari Virta-Lupala. Lapset saivat tehdä vohveleita, katsoa
elokuvia, harrastaa teatteria sekä pelata erilaisia pelejä. He tapasivat 13 kertaa maaliskuun
puoleenväliin asti. Osallistujamäärä vaihteli 2-12 lasta/kerta.

5. Monikulttuurinen toiminta
Monikulttuurisen

ryhmän

päätoimintaa

on

vuoden

aikana

ollut

läksyapu

kahdessa

suomenkielisessä koulussa 12 maahanmuuttotaustaisille koululapselle. Seitsemän vetäjää ovat
auttaneet lapsia 55 kertaa, näistä 20 kertaa oli etäopetusta. Suomen opetusta 4-6 aikuiselle
pidettiin 19 kertaa vuoden aikana, yksi ryhmänvetäjä. Taso oli B1-2. Yhteistyö kirjaston kanssa
kielikahvilan muodossa jatkui. Kielikahvilaan osallistui sekä pakolaisia, muita maahanmuuttajia
että paraislaisia. Kielikahvila kokoontui 32 kertaa 2020 aikana. Yksi ryhmänvetäjä sekä 4-9
osallistujaa/kerta.
Läksykerhon vetäjät ovat kokoontuneet säännöllisesti. Pyöräpaja Sykkelin työryhmä, joka koostui
neljästä seitsemään osallistujasta eri tahoilta pitivät seitsemän suunnittelukokousta aloittaakseen
toiminnan. Koronan vuoksi ei voitu toimintaa alkaa kuin vasta syyskuussa Kombilan autotallissa.
Paraisten kaupunki ja SPR:n keskustoimisto tukivat toimintaa taloudellisesti, ja paja pystyi
auttamaan kiinnostuneita keskiviikkoisin ja lauantaisin yhteensä seitsemän kertaa vapaaehtoisen
ollessa ohjaajana. Tämän lisäksi oli kaksi maahanmuuttotaustaista apuohjaajaa. 11:sta
maahanmuuttajaperheestä Paraisilla kolmella on oma Måku-ystävä. Monikulttuurisen työn
vetäjänä on toiminut Sirkka Koivunen. Ryhmä on koostunut 10 vapaaehtoisesta.

IV TALOUS
Tilinpäätös vuodelta 2020 on -15 971,96 € alijäämäinen. Vuosi on ollut erikoinen siinä mielessä,
että normaalia toimintaa ei ole pystytty järjestämään. Tämä tarkoittaa sitä, että tuloja on tullut
vähemmän tapahtumien jäätyä pois. Negatiivinen tulos riippuu suurimmaksi osaksi kiinteiden
käyttökustannusten noususta. Täten kustannuksetkin ovat olleet pienempiä, mutta siitä huolimatta
juoksevat kulut kuten vastike, sähkö, vesi, puhelinliittymät sekä toimintasihteerin palkka ovat olleet
12

pakollisia. Sen lisäksi wc:n remontti on lisännyt kustannuksia. Osasto on lähettänyt anomuksen
ARA:lle ja toivoo saavansa avustusta sieltä. Korttien, adressien ja muun aineiston myynti on
jatkunut aukioloajan puitteessa.
Osasto sai avustusta 8 900 € edestä Eschnerska Frilasarettet säätiöltä, omaishoitajien lahjakortteja
varten. Lähi Tapiolan joululahja-avustus oli 1 000 €.
Paikallisia avustuksia jaettiin 11 929,02 € osastolta ja 5 600€ Punaisen Ristin Joulu mielessä
-keräyksestä. Suomenkielisten omaishoitajien virkistykseksi osasto anoi taas kerran 4 500 €
avustuksen ”Eschnerska Frilasarettet” säätiöltä.
Vuoden aikana jaettiin neljä avustusta a’ 200 € kouluoppilaille Paraisilla. Avustukset jaettiin
yhteisymmärryksessä koulujen kanssa. Sen lisäksi jaettiin yksi avustus a’ 30 € monikulttuurisen
toiminnan stipendinä.
Osingot olivat 14 377,42 €.
Lyhytaikaiset velat ovat 2 468,33 € (laskuja jotka erääntyvät vuodenvaihteen jälkeen).
Varat ovat 260 647,89 €.
Lisätietoja liitteenä olevista tulos- ja taselaskelmista sekä siihen kuuluvista tilinpäätöserittelyistä.
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