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Yhteenveto 

Toimintakertomus 2021 
Varsinainen toiminta 

Vuotta leimasi edelleen pandemia ja piiri on parhaansa mukaan yrittänyt sopeutua 
vallitseviin oloihin. Henkilöstö on vuoden aikana työskennellyt paljon etänä ja monet 
osastokäynneistä on peruutettu. Piiri on kuitenkin säännöllisesti koonnut osastoja nk. 
osastoteamseihin ja pitänyt koulutuksia ja kokouksia etänä. 

Piirissä on toiminut kaikkiaan 555 vapaaehtoista kuluneena vuonna, vaikka 
ryhmätoiminta on pandemian takia ollut alhaisella tasolla.  

Paraisten ja Houtskarin osastot ovat avustaneet kuntaa rokotustilaisuuksissa. 45 
vapaaehtoista teki 658 vapaaehtoistuntia tässä avussa. Kemiönsaari suunnitteli myös 
tukeutuvansa Punaisen Ristin apuun, mutta rokotusmäärät olivat niin pieniä, ettei apua 
koskaan aktivoitu. Avun kartoituksessa kuitenkin 29 vapaaehtoista ilmoittautui 
mukaan.  

Piirissä oli kaikkiaan 1655 jäsentä, mikä on 28 vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
Erityisesti suuret osastot ovat menettäneet enemmän jäseniä kuin saaneet uusia. 
Merkille pantavaa on kuitenkin Kemiön (30 uutta jäsentä) ja Houtskarin (6 uutta 
jäsentä) osastojen onnistumiset jäsenkampanjoissaan. 

Kaikki osastot osallistuivat Nälkäpäiväkeräykseen ja keräsivät 43 817,70, mikä on 10 
571,30 € enemmän kuin edellisenä vuonna. Västanfjärdin osasto testasi uutta 
Katastrofigolf-konseptia yhteistyössä Bjärkas Golfin kanssa, mikä osoittautui 
onnistuneeksi ja keräsi yhteen iloisia golfaajia hyväntekeväisyyskilpailun merkeissä. 

Vuoden aikana ryhmillä ja osastoilla oli joitakin valmiustehtäviä. Utön ensivasteryhmällä 
oli yksi tehtävä ja Paraisten vapaaehtoisella pelastuspalvelulla 1 tehtävä. Henkisen tuen 
ryhmällä oli kuluneena vuonna 4 tehtävää.   

Ensiapuryhmät ovat päivystäneet 11 tapahtumassa, joita koronan takia oli vähän.  

Ystävätoimintaa on toteutettu kuluneena vuonna lähinnä etänä puhelimitse 
koronapandemian vuoksi. Kaikkiaan 54 henkilöä on suorittanut ystäväkurssin. 
Ystävänpäivänä nauvolaiset Anja ja Olli Turunen palkittiin vuoden ystävinä ansioistaan 
aktiivisina tukijoina ja ohjaajina sekä kotouttamistyöstään kylän pakolaisperheiden 
parissa. 

Kotoutumista tukeva toiminta on koronasta huolimatta jatkunut. Paraisilla annettiin 
läksyapua maahanmuuttotaustaisille lapsille ja nuorille osittain etänä. Kielikerhot ovat 
myös tavanneet noudattaen vallitsevia rajoituksia.   

Piirin toiminta on saanut näkyvyyttä Åbo Underrättelserissä, Radio Vega Åbolandissa, 
ruotsinkielisessä Ylessä (Närbild) ja sosiaalisissa medioissa. Maaliskuussa kaikille 
jäsenille lähetettiin jäsenlehti, jonka teemana oli jaksaminen. Här och Nu -lehti on 
ilmestynyt kolme kertaa painettuna lehtenä ja yhden kerran digitaalisena. Osastoille on 
lähetetty 11 osastokirjettä vuoden aikana.   

Talous 

Turunmaan piirillä on vakaa talous testamenttien kautta saadun omaisuuden ansiosta. 
Sijoitusportfolion arvo on vuoden aikana noussut 23 %, 309 937 € (2020: 30 402 
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€).  Rahoitustoiminnan ylijäämä on 451 133 € (2020: 122 717 €). Asuntojen arvo on 
taseen mukaan 364 193 €, sama kuin vuonna 2020.   

Piiri on saanut rahastoista ulkoisia avustuksia eri tapahtumiin. Vuoden 2021 tilinpäätös 
osoittaa tulokseksi 348 065 € (2020: –16 928 €). Varsinaisen toiminnan kustannuksiksi 
muodostuu 390 626,22 € (2020: 369 928 €) ja tuotoiksi 273 156 € (2020: 215 216 €). 

Keskustoimisto on tukenut piiriä toiminta-avustuksella arvoltaan 186 230 € (2020: 
141 707 €), josta 79 355 € (2020 65 000 €) on STEA-hanketukea.   

Talousarvio vuodelle 2022 osoittaa + 584 €. Sijoitusten tuotoiksi on budjetoitu 206 000 
€. Loput kustannuksista katetaan myyntivoitoilla.   

Aktiivinen salkunhoito vuonna 2020 hyväksytyn päivitetyn sijoitusstrategian mukaisesti 
yhdistettynä säännölliseen kustannusseurantaan tasapainottaa pitkällä aikavälillä 
talouden. Aktiivinen avustusten ja tukien haku auttaa ylläpitämään toiminnan hyvää 
laatua.   

Yleistä 

Toiminta on aktiivista ja laajaa. Piiritoimistossa on vuoden aikana ollut kuusi 
työntekijää.   

Henkilökunta työskentelee usean suuren kokonaisuuden parissa, mikä on haastavaa. 
Projektien kautta piiri saa lisää resursseja tukemaan varsinaista toimintaa. Tulevina 
vuosina keskitymme jäsenien sekä vapaaehtoisten hankintaan, ja erityisesti nuorten 
tukemiseen sekä yhä useamman nuoren saamiseen mukaan toimintaan.    

Suomen Punaisen Ristin Turunmaan piirin hallituksen kokoonpano on 18.4.2020 alkaen 
ollut puheenjohtajana Päivi Kuntze, varapuheenjohtajana Jeanette Laaksonen ja 10 
jäsentä. Hallitus on kokoontunut kuluneena vuonna kuusi kertaa.  

Piirissä toimivat vapaaehtoisvaliokunta, valmiusvaliokunta ja talousvaliokunta.   

Toiminnan yksityiskohdat esitellään vuosiraportissa 2021.   

   
Lisätietoja: https://rednet.punainenristi.fi/turunmaa 
   
 
 
 
 
 
 
  

https://rednet.punainenristi.fi/turunmaa
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Yleiskokouskausi 2021–2023 

Periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme 
Olemme osa ainutlaatuista kansainvälistä liikettä, joka on läsnä yhteisöissä, ihmisten keskellä 
kaikkialla maailmassa. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen kansalliset yhdistykset 
toimivat samojen perusperiaatteiden mukaisesti, joita myös valtioiden tulee kunnioittaa. 

Periaatteidemme kunnioittaminen takaa toimintamme jatkuvuuden. Ne toimivat ohjeena 
työntekijöille ja vapaaehtoisille kaikissa tilanteissa. 

 
 

  

Punaisen Ristin periaatteet 

Ykseys 

Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys, joka 
on avoin kaikille maan kansalaisille ja ulottaa toimintansa koko maan alueelle. 

Inhimillisyys 

Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin tavoin on Punaisen Ristin 
tärkein tehtävä ja toiminnan päämäärä. Sen tavoitteena on suojella elämää, terveyttä ja 
ihmisarvoa. Se edistää ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää 
rauhaa. 

Tasapuolisuus 

Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä pelkästään avun tarpeen, ei 
kansallisuuden, uskonnon, rodun, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman 
perusteella. Se antaa etusijan niille, jotka ovat suurimmassa hädässä. 

Puolueettomuus 

Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja auttaa kaikkia uhreja Punainen 
Risti pidättäytyy kannanotoista vihollisuuksien yhteydessä eikä milloinkaan sekaannu 
poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin. 

Riippumattomuus 

Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset yhdistykset toimiva 
humanitaarisissa tehtävissä oman maansa hallitusten apuna ja ovat maansa 
lainsäädännön alaisia, niiden tulee säilyttää itsemääräämisoikeutensa niin, että ne voivat 
aina toimia Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti. 

Vapaaehtoisuus 

Punainen risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka toiminta on kaikin tavoin pyyteetöntä. 

Yleismaailmallisuus 

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on yleismaailmallinen. Sen 
kansalliset yhdistykset ovat tasavertaisia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet auttaa 
toinen toisiaan. 

Järjestön tarkoitus 

• Kaikissa olosuhteissa suojella elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja 
ihmisoikeuksia 

• Edistää kansojen välistä yhteistyötä ja rauhaa 
• Pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla 
• Auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten 

ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi 
• Tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja aseellisten 

selkkausten aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi 
• Edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja auttamismieltä 
• Lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä kohtaan 
• Vahvistaa järjestön valmiutta ja toimintaedellytyksiä. 
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Kolme strategista päätavoitetta 

 
 

Päätavoitteet 
Seuraavilla indikaattoreilla seuraamme ja mittaamme tavoitteiden toteutumista. 
 

  Tavoite 
2021 

Toteuma 
2021 

Hälytettävissä olevien 
henkilöiden määrä (Ohto) 

 250 237 

Vapaaehtoisten määrä Oma 300 347 

 Tilasto 500 555 

Jäsenmäärä Yhteensä 1700 1655 

 Nuoria 150 107 

 

Valitettavasti jäsenmäärä on laskussa useimmissa osastoissa ja näin myös koko piirissä. OMAan 
kirjautuneiden määrässä on päästy tavoitteeseen ja on ilahduttavaa huomata, että vuoden 
aikana on saatu sinne nimenomaan uusia vapaaehtoisia. Osastot ovat ottaneet OMAa käyttöön 
hieman hitaasti, eikä sitä ole kehitetty toivottavaa tahtia. 
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Apu löytyy läheltä 
Punainen Risti on tehokas avun kanava. Tehokkain ja nopein apu äkillisissä tilanteissa löytyy 
aina ensin läheltä. Kun jotain tapahtuu, autamme ihmisiä nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti. 
 
Tavoitteemme: 

• Olemme tehokas avun kanava. 
• Olemme asiamme tuntevia. 
• Valmius perustuu paikallisiin riskeihin. 
• Nuoret sisällytetään valmiusryhmiin ja otetaan mukaan toimintaan. 
• Yhteistyötä vahvistetaan. 
• Operatiivinen johtaminen on toimivaa. 
 

Tämän olemme saavuttaneet: 
• Olemme saaneet paljon medianäkyvyyttä vuoden aikana rokotuksissa auttamisen kautta. 
• Olemme järjestäneet humanitaarisen oikeuden peruskurssin, mikä peruutettiin, kun 

ilmoittautuneita ei ollut. 
• Olemme informoineet henkilöstöä ja lukiossa opiskelevia humanitaarisesta oikeudesta. 

 

 
 

  Tavoite 2021 Toteuma 2021 

Hälytysryhmät, joilla on 
sopimus 

Utön EVY 
Iniön EVY 
Henkinen tuki 

11 henkilöä 
 
17 henkilöä 

8 henkilöä 
(vielä työn alla) 
15 henkilöä 

Vapepa  Vapepa Parainen 
 
Vapepa Kemiönsaari 

14 ryhmää / 110 
henkilöä 
11 ryhmää / 110 
henkilöä 

10 ryhmää / 114 
henkilöä 
14 ryhmää /123 
henkilöä 

EA-ryhmät Päivystävät 
 
Ei-päivystävät 
 
ARU-ryhmä (EVY) 

4 ryhmää / 40 
henkilöä 
3 ryhmää / 30 
henkilöä 
25 henkilöä 

4 ryhmää / 40 
henkilöä 
3 ryhmää / 30 
henkilöä 
26 henkilöä 

Ensihuoltoryhmät Osastokohtaiset 5 ryhmää / 25 
henkilöä 

5 ryhmää / 30 
henkilöä 

Valmiusryhmät Nuoret (ÅA, Novia) 2 ryhmää 0 ryhmää 

Kurssit EA-kurssit (1 ja 2) 3  1 
 

Päivystyskurssi 1 0 
 

Ensivastekurssi (EVY) 
 

0 
 

Ensihuolto 2 1, 11 osallistujaa 
 

Vapepa-kurssit 3 3, 26 osallistujaa 
 

Henkisen tuen kurssit 2 0 

Humanitaarinen oikeus Peruskurssi (16 h) 
Ryhmä 
Henkilöstöintro (2 h) 
Teema lukioissa 

1  
1 ryhmä / 8 henkilöä 

0 Peruutettiin 
Ei ryhmää 
3 kertaa/6 henkilöä 
1 kerta/ 40 henkilöä 
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Keräystoiminta 
Turunmaan piirin Nälkäpäivän tulos vuonna 2021 oli 43 817,70. Erona edelliseen vuoteen korona 
ei estänyt koulujen osanottoa. Ne olivat aktiivisia, mikä näkyy tuloksessa. 

Osastot panostivat myös uusiin keräystapoihin. Västanfjärdissä järjestettiin Katastrofigolf, 
Paraisille suuri puistotapahtuma ja monissa osastoissa keittomyynti. 

Vaikka uudet keräystavat yleistyvät, on perinteinen lipaskeräys edelleen tärkein muoto 
Turunmaalla. 50 % Nälkäpäivän tuloksesta kerätään lippaisiin. Seuraaviksi suurimpina tapoina 
ovat pankkisiirtolomakkeet 16 % ja muut keräystavat, lähinnä tuotemyynti, 15 %. 

 

 
 

 

 

 

 

  

Keräystoiminta 
Toimenpide 2020 2021 
Nälkäpäiväkeräys 33 246,40 43 817,70 
Kerääjien määrä 444 808 
Koululaisten määrä peruskouluissa 14 koulua osallistui 20 koulua osallistui 
Aineyhdistysten määrä, ÅA ja Novia 9 7 
Novia-opiskelijat 80 100 
Osastot, joilla on valmius hätäapukeräyksiin 10, joista 6 OHTOssa 10, joista 6 OHTOssa 
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 Nälkäpäivä Myanmar Muut Yhteensä 

Dragsfjärd 535,08   535,08 
Hiittinen 2 394,60    2 394,60 
Houtskari 979,65    979,65 
Iniö 1 120,00    1 120,00 
Kemiö 3 501,65    3 501,65 
Korppoo 1 638,50 300,00   1 938,50 
Nauvo 3 471,09    3 471,09 
Parainen 7 909,81 1 177,22   9 087,03 
Västanfjärd 3 555,65   500,00   4 055,65 
Åbo svenska 5 975,44  326,20 6 301,64 
Osastot yht. 31 081,47 1 977,22 326,20 33 384,89 
Cygnaeus 1 551,74   1 551,74 
St Olofsskolan 2 166,86   2 166,86 
Katedralskolan 115,36    115,36 
Novia 8 718,27    8 718,27 
Koulut yht. 12 552,23   12 552,23 
Muut 184,00    184,00 
Muut yht. 184,00    184,00 
Yhteensä 43 817,70 1 977,22 326,20 46 121,12 

 
 
 
  

Lipaskeräys
50 %

Pankkisiirrot
16 %

Sähköiset 
keräyslippaat

9 %

Muu
15 %

MobilePay
9 %

iZettle
1 %

Nälkäpäivä
Turunmaalla 2021
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Hungerdagen xx-xx.9 2021 
Hungerdagsinsamlingen aktiverade frivilliga på alla håll i Åboland. 

I bilder avdelningsaktiva från xxx. 
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Nälkäpäivän yhteydessä Västanfjärdin osasto järjesti Katastrofigolf-
hyväntekeväisyyskilpailun yhteistyössä Bjärkas golfin kanssa. 

Paraisten osasto täytti 70 vuotta. Juhlavuoden 
kunniaksi osasto järjesti tapahtuman 
Keskuspuistossa Paraisilla. Syyskuisena 
lauantai-iltapäivänä puisto täyttyi osaston 
aktiiveista punaisissa liiveissä ja 
kaikenikäisistä paraislaisista. Tapahtumassa 
kävi noin 250 henkilöä ja tuotto (kaikkiaan 1255 
euroa) meni suoraan nälkäpäiväkeräykseen. 
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Valmiustoiminta 

Valmiussuunnittelu 

Valmius rakentuu paikallisten riskien pohjalle ja Punaisen Ristin tehtävän sekä kapasiteetin 
auttaa kriisitilanteissa tulee löytyä dokumentoituna valmiussuunnitelmaan. Valmiussuunnitelma 
on olemassa sekä osastoissa että piirissä. 

Tavoitteenamme on, että hälytysvalmiudessa on riittävästi osaavia vapaaehtoisia ja että 
viranomaiset tuntevat valmiutemme ja voivat hyödyntää sitä tarvittaessa. Tavoitteena on, että 
jokaisessa osastossa on oma valmiusryhmä, joka voidaan tarvittaessa hälyttää avuksi. 

Osastot ovat kaksi vuotta jatkuneen koronapandemian aikana hyvää valmiutta. Vuonna 2021 
erityisesti johtamiseen on kiinnitetty suurta huomiota ja sitä on testattu käytännössä. Myös 
erilaisia digitaalisia ratkaisuja on käytetty uusien vapaaehtoisten rekrytointiin sekä heille 
suunnattuun viestintään. Tapahtumahallintajärjestelmä Lyyti on ollut suureksi avuksi 
yhteydenpidossa vapaaehtoisiin sekä työvuorojen varaamiseen esimerkiksi rokotusavussa.  

valmiusvaliokunta on kokoontunut 5 kertaa ja aloittanut työn Varsinais-Suomen yhteisen 
valmiussuunnitelman kanssa (yhteistyössä V-S:n piirin kanssa). Piirihallituksen on tarkoitus 
hyväksyä suunnitelma vuoden 2022 aikana ja se päivitetään sen jälkeen vuosittain.  

Piirin toiminnanjohtaja on toiminut valmiuspäällikkönä ja terveydenhuollon ja valmiuden 
suunnittelija työskentelee kaiken valmiuskysymyksiin liittyvän parissa.  

Hälytysryhmät, tehtävät ja koulutukset 

Tavoitteena on, että jokaisessa osastossa on oma paikallinen hälytettävä hälytysryhmä. Tällä 
hetkellä Åbo svenskalla, Paraisilla, Kemiöllä, Korppoolla, Iniöllä ja Houtskarilla on ryhmä 
OHTOssa, joka voidaan tarvittaessa hälyttää. Henkisen tuen ryhmässä on 15 jäsentä ja se on 
alueellinen ryhmä koko Turunmaata varten.  

Ensiapuryhmille, 7 kpl, joissa 40 jäsentä, on järjestetty ryhmäiltoja, sekä kasvokkain että 
Teamsin kautta. 11 kappaletta päivystyksiä on pandemiasta huolimatta tilattu. Utön 
essivasteryhmässä on 8 jäsentä ja sen hälytetty kerran. Ryhmä on harjoitellut säännöllisesti.  

Piiri on järjestänyt jatkokoulutuksia ja ryhmäiltoja ARU-ensivasteryhmälle (Archipelago 
Response Unit), jossa on 26 jäsentä. 

Piiri on vuoden aikana tukenut ryhmiä kouluttamalla niitä. 

 

Hälytystehtävät 

Ryhmä Jäseniä Tehtäviä 

Vuosi 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Kotimaanapu 32 21 21 0 0 2 

Henkinen tuki 15 14 15 4 3 11 

Utö EVY 8 11 9 1 6 4 

Vapepa Kemiönsaari 114 100 98 0 0 0 

Vapepa Parainen 123 111 96 2 1 1 

Yhteensä 292 257 239 7 10 18 
 
Kuluneena vuonna on kaksi nk. EEC (Emergency Evacuation Center) -kärryä 
evakuointitelttoineen sijoitettu alueelle. Koulutus, jossa opetetaan teltan pystytystä, on 
järjestetty, siihen osallistui 8 vapaaehtoista Turunmaalta. Ryhmä voidaan hälyttää 
tarvittaessa. Tavoitteena on, että yksi vaunuista sijoitetaan Paraisille yhteistyössä Paraisten 
VPK:n kanssa. 
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Ensiapuryhmät 

Kuluneena vuonna ensiapuryhmiä on ollut seitsemän, joista yksi on Utön ensivastehälytysryhmä. 
Ryhmiä on Turussa (Åbo svenska), Paraisilla, Kemiönsaaressa, Korppoossa, Houtskarissa, 
Iniössä ja Utössä.  

Ensiapuryhmien toiminta 
Ryhmä Jäseniä Päivystyksiä Autettuja 

Vuosi 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Houtskari 12 10 0 0 0 0 

Kemiö 11 15 8 1 15 2 

Korppoo 11 13 0 0 0 0 

Nauvo 0 0 0 0 0 0 

Parainen 9 9 2 0 4 0 

Utö 8 11 EVY 0 6 EVY-
tehtävää 1 6 

Iniö 10 10 0 0 0 0 

Åbo svenska 5 5 1 2 0 3 

Yhteensä 66 73 11 9 19 11 
 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 

Vahvistamme yhteistyötä Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) -verkostossa. 
 
Ohto-hälytysjärjestelmä on pääasiallinen työkalu hälytyksiin. Haasteena on saada jäsenet 
vastaamaan hälytykseen. Vuonna 2021 vastausprosentti oli 88 % (2020: 58 %) todellisissa 
tehtävissä. Järjestelmästä poistetaan vuonna 2022 vastaamatta jättäneitä. 

Teemme yhteistyötä Varsinais-Suomen piirin kanssa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun puitteissa. 
Osallistumme maakuntatoimikunnan ja työryhmän kokouksiin ja koordinoimme ruotsinkielistä 
toimintaa. Ryhmät ovat järjestäneet harjoituksia sekä Kemiössä että Paraisilla sekä rekrytoineet 
uusia jäseniä. 

Viranomaisyhteistyö 

Vastaanottotoiminta 

Turunmaan piirillä on 6.10.2015 tehty sopimus Maahanmuuttoviraston kanssa vastaanotto-
keskustoiminnan ylläpitämisestä tarpeen vaatiessa. Jokaisesta erillisestä yksiköstä vaaditaan 
sopimuksen lisäksi toimeksianto, joka voi tulla ajankohtaiseksi, mikäli turvapaikanhakijoiden 
määrä jälleen kasvaa. Kuluneena vuotena vastaanottokeskukselle tai hätämajoitukselle ei ole 
löytynyt tarvetta. Piirillä on valmius perustaa tarvittaessa hätämajoitus 150 hengelle. 

Koronatehtävät  

Vuosi alkoi tiedolla, että rokote koronaa vastaan otetaan käyttöön ja Suomi päätti aloittaa koko 
väestöä koskevan joukkorokotuskampanjan. Turunmaalla rokotukset käynnistyivät suhteellisen 
hitaasti siitä syystä, että kevättalvella 2021 rokotteita oli saatavilla rajoitetusti. Kunnat ottivat 
yhteyttä Punaiseen Ristiin rokotusapua koskien helmikuussa, kun itse apu käynnistyi vasta 14.4. 
Paraisilla rokotteiden saatavuudesta johtuen. Apu perustui Paraisten kaupungin kanssa tehtyyn 
sopimukseen, johon perustuen Punaiselle Ristille maksettiin korvausta 7,50 € / vapaaehtoistunti. 
Piiri jakoi korvauksen siten, että Paraisten osasto sai siitä 2/3 ja piiri 1/3. 
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Piiri aloitti heti helmikuussa vapaaehtoisten 
rekrytoinnin tehtävään ja koulutusten ja 
operaation johtamisen suunnittelun 
yhdessä Paraisten ja Kemiön osastojen 
kanssa. Turussa Turun osasto rekrytoi 
vapaaehtoisia Åbo svenska -osastosta 
auttamaan joukkorokotuksissa Turun 
messukeskuksessa. Rokotusapu käynnistyi 
14.4. Paraisten kaupungissa.  

Helsingin ja Uudenmaan piirin mallin 
mukaisesti piiri kokosi työryhmän 
johtamaan työtä. Ajatuksena oli 
työskennellä pareittain, yksi/kaksi 
osastosta sekä yksi piiristä. Tavoitteena oli, 
että vapaaehtoiset saavat oikeanlaista 
tukea ja että he voivat keskittyä yksittäisiin 
tehtäviin pystyäkseen itse selkeään 
vapaaehtoisten tukemiseen. Tarkoituksena 
oli, että johtoryhmän jäsenet EIVÄT 
osallistu itse tehtävään, vaan panostavat 
aikansa sen koordinoimiseen. 

 

 
 

Paraisten kaupungin ja johtoryhmän kesken päätettiin, että seuraavat koulutukset ovat 
vaatimus rokotusapuun osallistumiseen: 

• Verkkokurssi Punaisen Ristin tarina 
• Johdanto vapaaehtoistoimintaan Teamsin kautta 
• Info rokotusavusta 

Näitä kursseja järjestettiin sekä ruotsiksi että suomeksi.  

Kouluttajina johdantokurssilla toimivat piirin järjestökouluttajat Sari Karrila, Tove Johansson, 
Annalena Sjöblom ja Juha Lindström. Kurssit pidettiin pääasiassa helmi-huhtikuussa. 

Käytännön infon rokotusavusta ja lyhyen opastuksen siitä, mitä reaktioita rokotuksen jälkeen 
voi saada, pitivät Linda Pyy ja Stina Söderlund. Kurssit järjestettiin huhti-kesäkuussa. 

Kaikkiaan järjestettiin 18 kurssia, joissa oli 81 osallistujaa. 

 

14.4.-25.10.2021  
Vapaaeh-

toisten 
määrä 

Tuntien 
lukumäärä 

ÅBO SV 4  56 

PARAINEN   34 576 

KEMIÖ   0  0 

HOUTSKARI 1  12 

Kouluttajia  3  8 

Purkajia  3  6 

YHTEENSÄ  45 658 
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 Kurssien 
määrä Osallistujat 

Johdanto Punaiseen Ristiin uusille  3 3  
Introduktion till Röda Korset för nya   6 15 
Info om vaccineringshjälpen i Pargas  4 52 
Rokotustehtävän info Paraisilla  4 7  
Vaccineringsinfo Houtskär  1  3  
KAIKKIAAN  18  81  

 

 

 

 

 

 

  

Annica Forssell 

Hedda Nyberg 
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Hyvinvoivassa yhteisössä 
kaikki ovat mukana 
Auttamistoimintamme perustuu vapaaehtoisten kokemukseen, toimintaamme osana paikallista 
yhteisöä, avuntarpeiden tunnistamiseen sekä saatavilla olevaan luotettavaan tietoon. 
Tavoitteenamme on laadukas auttaminen, jossa vapaaehtoiset ovat varmoja tehtävässään. 
Toimimme resursseja vahvistavasti. 
 
Tavoitteemme: 

• Apumme on korkealaatuista. 
• Parannamme valmiuksia huolehtia omasta teveydestä. 
• Vähennämme yksinäisyyttä. 
• Tuemme integraatiota lähiyhteisössä. 
• Arvostamme nuorten oikeuksia. 

 
Tämän olemme saavuttaneet: 

• Olemme tukeneet Taalintehtaalla ja Paraisilla uusien suomalaisten kotoutumista tukevia 
vapaaehtoisia. 

• Olemme kehittäneet yhdessä Ahvenanmaan ja Österbottens svenska piirien kanssa 
verkkoystävävälitystä. 

• Olemme yhteistyössä Paraisten kaupungin ja Väståbolands församlingin kanssa pyrkineet 
luomaan avoimia kohtaamispaikkoja iäkkäille Paraisilla ja Korppoossa kesän aikana. 

• Olemme osallistuneet uusille eläkeläisille suunnatun toiminnan suunnitteluun Paraisten 
kaupungin alueella.  

• Olemme osallistuneet Bekant i Åbo -projektiin, jolla tarjotaan ryhmäystävätoimintaa 
Turkuun muuttaneille nuorille. Se toteutettiin yhdessä Turun kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikasektorin ja Luckans UngInfon kanssa. 

• Bekant i Åbon puitteissa järjestimme webinaarisarjan Vardagens verktygsbox. 
• Olleet mukana Ung i Åboland -hankkeen ohjausryhmässä, tavoitteena luoda 

synkronisoituja palveluja ruotsiksi Turunmaalla. 
• Olemme tehneet yhteistyötä Åbolands teaterskolan kanssa teemalla Ofrivillig ensamhet. 
• Olemme vierailleet kouluissa ja nuorisotaloissa ja puhuneet yksinäisyydestä. 
• Yhteistyö Åbo Akademis studentkårin, aineyhdistysten ja Noviumin kanssa. 
• Suunnitelleet turvallisuuskurssin aineyhdistyksille, joka ei valitettavasti toteutunut (ei 

osallistujia). 
 

  
Tavoite 
2021 

Toteuma 
2021 

Vapaaehtoiset ystävät Vapaaehtoiset 300 242 
 

Asiakkkaat 800 369 

Verkkoystävät Vapaaehtoiset 10 7 
 

Asiakkkaat 10 1 

Kotoutumista tukevat ryhmät Vapaaehtoiset 15 10 
 

Asiakkkaat 40 60 

Kohtaamispaikat Vapaaehtoiset 10 81 
 

Asiakkkaat 200 211 

Terveyspisteet Vapaaehtoiset 
  

 
Asiakkkaat 
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Kurssit sosiaalisektorilla 
   

Peruskurssit Grundkurs för vänner 8 8(6 
förverkligades) 

 
Telefonhjälparkurs 2 0 

 
Kurs för aktiva i Mathjälpen 

 
0 

 
Läksyhelppi-ohjaajan 
peruskurssi 

1 0 

Jatkokurssit Psykiskt stöd för vänner  4 2 
 

Fortsättningskurs för 
vänverksamhet 

2 0 

 
Minska psykisk belastning 2 0 

 
Kotoutumisen tukena 1 0 

Osallistujat Kursseille osallistuvat 150 53 
 
 
Haluamme, että ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön 
kuulumisesta ja vaikuttamisesta voimistuu. Haluamme, että tapaturmien ja onnettomuuksien 
riskit vähenevät sekä ihmisten, kansanryhmien ja paikallisten yhteisöjen kyky selviytyä myös 
yllättävistä tilanteista paranee.  

Kohtaamispaikat 
Kohtaamispaikat ovat matalan kynnyksen tapaamispaikkoja vapaaehtoisille ja ystävätoiminnan 
asiakkaille. Tavallisesti nämä kohtaamiset tapahtuvat fyysisesti ja sisätiloissa etukäteen 
määrätyssä paikassa.  

Ryhmätoiminnan rajoitusten seurauksena, erityisesti iäkkäiden ja sisätilojen suhteen, piiri ja 
osastot ovat joutuneet etsimään uusia ratkaisuja kokoontumiselle. 

Aistien kävely (Sinnenas promenad), Virtuaaliset kahvit (Virtuella kaffe) ja Korttelikahvit 
(Kvarterskaffe) ovat muutamia konkreettisia esimerkkejä ratkaisuista, joita on kehitetty 
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen puitteissa, lisätietoa hankkeesta samannimisen 
otsikon alta. 

Osastojen terveyspisteet  
Terveyspisteet ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja uusia Turunmaalla. 
Terveyspisteissä vastaamme omasta terveydestään huolestuneiden kysymyksiin ja tuemme 
ihmisiä oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä. 

Terveyspisteissä järjestetään ryhmätoimintoja, esim. liikunta-, ravitsemus- ja muita hyvin-
vointiryhmiä.  

Terveyspisteissä tuemme arjen hyvinvointia ja edistämme terveyttä. 

Kuluneena vuonna terveyspistetoimintaa ei järjestetty koronapandemian takia, kaikki 
terveyspistetoiminta on ollut tauolla maaliskuusta 2020.  

Normaalisti terveyspisteissä järjestetään seuraavaa ohjelmaa: iäkkäiden ruokavalio, iäkkäiden 
liikunta, suuhygienia, tietoa kunnan sosiaalipalveluista iäkkäille, verenpainemittaus, kohonnut 
verenpaine/liian alhainen verenpaine, liukastumistapaturmat ja liukastumisesteet, elvytys ja 
defibrillointi, kotitapaturmat ja niiden ehkäisy, ylipaino-keskivartalo-liikunta, 112-päivä ja kodin 
turvallisuus. 
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Ystävätoiminta  
Vähennämme yksinäisyyden tunnetta.  

Monipuolisella ystävätoiminnalla tuemme yksinäisiä ikäihmisiä, nuoria ja maahanmuuttajia. 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa ja Kultivera -hankkeiden tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä 
iäkkäiden joukossa. Ruoka-apuhankkeen Ruokaa ja aoua kaikille kautta haluamme rekrytoida 
kaikenikäisiä auttajia ja tavoittaa kaikki Turunmaalla apua tarvitsevat. Ystävätoiminnassa 
panostamme edelleen nuorempien vapaaehtoisten mukaan saamiseen toimintaan. Olemme 
hankkineet vapaaehtoisia mukaan verkkoystävätoimintaan. 

Kerromme toiminnasta ja nostamme esiin ystävätoimintaa sekä valtakunnallisesti että 
paikallisesti. Järjestämme aktiivisesti ystävätoiminnan peruskursseja uusille vapaaehtoisille ja 
kehitämme niiden koulutusmuotoja ja sisältöä paikallisten tarpeiden mukaisesti. 

Vapaaehtoisemme tapaavat ystäväasiakkaitaan laitoksissa ja vanhainkodeissa tehtävässä 
toiminnassa ja kotikäynneillä sekä kertaluonteisessa ystävätoiminnassa. Tärkeä osa ystävä-
toimintaa on toimiminen saattajana saaristossa asuville vanhuksille, jotka menevät käymään 
lääkärissä. Ystävätoiminta voi olla säännöllistä toimintaa, pop up -toimintaa tai ryhmätoimintaa. 
Ystävätoimintaa kulttuuriystävä-muodossa yhteistyössä kunnan kanssa on Paraisilla ja 
Kemiössä. 

Syksyllä 2021 järjestettiin yhteinen ystävätapaaminen kaikille vapaaehtoisille ystäville Kårenilla 
Turussa. Tapaamisen teemana oli positiivinen psykologia ja miten sitä voi soveltaa 
ystävätoiminnassa, luennoitsijana oli psykologi Stefania Fält. Siihen osallistui 30 ystävää 
Turusta, Paraisilta ja Kemiöstä. 

Piiri tukee osastojen ystävätoimintaa. Hyödynnämme keskustoimiston ystäville työstämää 
tukea. Järjestämme jatkokoulutuksia ja virkistyspäiviä ystävätoiminnan aktiiveillemme. 
Lisäämme yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden ja kuntien kanssa kartoittaaksemme tuen 
tarvetta, tätä työtä tuetaan Kohdataan kylillä ja keskuksissa!, Kultivera ja Ruokaa ja apua kaikille 
-hankkeiden kautta. 

 

Ystävien määrä 2017–2021 ja asiakkaiden määrä 2019–2021, toimintatilastosta 

Osasto 2017 2018 2019 2020 2021 
 Asiakas

-määrä 
2019 

Asiakas
-määrä 
2020 

Asiakas
-määrä 
2021 

Dragsfjärd 45 16 17 2 7  149 3 47 
Hiittinen 19 19 4 1 4  18 1 8 

Houtskari 7 10 11 14 13  28 2 8* 
Kemiö 24 20 26 12 29  63 18 22 
Korppoo 16 16 16 23 21  157 47 56 

Nauvo 15 13 15 12 9  102 50 0 
Parainen 53 58 64 79 53  307 115 155 

Västanfjärd 15 12 12 0 18  43 10 23 

Åbo sv. 143 181 65 110 88  197 43 50 

Yhteensä 337 345 230 253 242  1064 289 369 
*Asiakasmäärä 2021 Houtskarissa Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen mukaan. 
Vapaaehtoisten ystävien määrä on laskenut viime vuosina. Ryhmätoimintaa esim. 
palveluasumisessa on järjestetty satunnaisesti silloin, kun rajoitukset ovat sen sallineet. 
Turvallisuusrajoitukset ovat sallineet laajemmin ryhmätoimintaa kuluneena vuonna, mikä näkyy 
asiakasmäärän kasvuna vuonna 2021. 
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Ystävävälitys ja ystäväprofiilit 

Olemme esitelleet OMAn sähköisen ystävävälityksen osastojen ystävävälittäjille. Vuoden 2021 
aikana Turunmaan osastot eivät ole ottaneet työkalua käyttöön. Kaikki ystäväkursseille 
ilmoittautuvat luovat profiilin OMAan ja saavat siellä vahvistuksen kurssin käymisestä. Monet 
pitkään mukana toiminnassa olleista vapaaehtoisista ystävistä eivät ole rekisteröityneet ja 
luoneet ystäväprofiilia OMAan. Syksyllä aloimme tarjota mahdollisuutta siihen, että he täyttävät 
tietonsa lomakkeeseen, jonka kysymykset vastaavat OMAn sähköisen rekisteröintivaiheen 
kysymyksia ja heidän tietonsa syötetään piirin toimesta järjestelmään. Kaikkiaan piirissä on 32 
rekisteröityä ystäväprofiilia. 

Turunmaan ystävävälittäjät ovat kokoontuneet vuoden aikana kahdesti yhteiseen tapaamiseen. 
Heille on esitelty mm. mentorimallia helpottamaan heidän työtään. Se on luotu Kohdataan kylillä 
ja keskuksissa -hankkeessa, mutta vuoden 2021 aikana mallia ei ole vielä otettu käyttöön 
Turunmaan ystävätoiminnassa.  

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke 

Turunmaan piiri on mukana kolmivuotisessa Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeessa, joka 
käynnistyi syksyllä 2018. Hankkeen tavoitteena on vähentää vanhusten yksinäisyyttä ja samalla 
lisätä heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Hankkeessa kehitetään etsivää ystävätoimintaa, 
luodaan arkipäivän kohtaamispaikkoja, kehitetään malleja kertaluonteiseen ystävätoimintaan 
sekä kehitetään verkostoyhteistyötä. Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke on Ikäinstituutin 
ja Vallin (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto) koordinoiman Elämänote -ohjelman osahanke. 
Hanketta tuetaan Veikkaus-tuotoista. 

Vuosi 2021 alkoi tiukkojen turvallisuusrajoitusten alla, jolla pyrittiin suojaamaan yhteiskunnan 
iäkkäitä. Se johti siihen, että suurin osa hankkeen toiminnasta pidettiin vuoden alussa etänä. 
Keskityimme tarjoamaan digitaalisia ratkaisuja kohtaamiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
Virtualiset kahvit -konseptin kautta. Kevätkaudella niihin osallistui paljon ihmisiä (10-15 henkeä 
per tapaaminen). Kun kesä lähestyi ja rajoituksia alettiin purkaa, osallistujamäärä myös pieneni, 
syksyllä osallistujia oli 3-5 henkeä per tapaaminen. Konsepti ei täyttänyt etsivälle 
senioritoiminnalle asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita, mikä osaltaan johtui siitä, että 
rajoitusten takia osallistumiselle ei voitu tarjota ajateltua ohjausta ja tukea. Suurin osa 
virtuaalisten kahvien osallistujista oli yhteisasumisessa, jossa he voivat yhdessä osallistua 
ohjelmaan, edellyttäen, että joku sen työntekijöistä oli läsnä ja hoiti tekniikan. Kaikkiaan 
järjestettiin 32 virtuaaliset kahvit -tilaisuutta yhteensä 234 osallistujalle. Keväällä järjestettiin 
myös johdantokurssi virtuaalisille kahveille, 3 henkilö osallistui sille. 

Vuonna 2021 kaikki kurssit pidettiin etänä Microsoft Teamsin kautta. Ystävätoiminnan 
peruskursseja oli suunniteltu 8 kpl, joista kaksi peruutettiin vähäisen osallistujamäärän takia, 

Vuoden ystävä 2021 
Pariskunta Anja ja Olli Turunen Nauvosta 
valittiin vuoden ystäviksi 2021. 
Perusteluissa mainittiin muun muassa niin 
nuorten iäkkäiden kuin Nauvoon 
muuttaneiden auttaminen, tukeminen ja 
ohjaaminen.  
Anjaa ylistetään mm. hänen aktiivisesta ja 
kokoavasta roolistaan, kun paikallinen 
Marttayhdistys lähetti apua sitä tarvitseville 
lapsille ja naisille Baltiaan.  
Olli on kärsivällisesti ja pedagogisella 
otteella opettanut nuorille purjehdustaitoja. 
Yhdessä heillä on ollut avainrooli 
kiintiöpakolaisten kohtaamisessa ja 
kotoutumisen tukena Nauvossa vuonna 
2015. 
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kurssit oli suunnattu koko ruotsinkieliseen Suomeen ja yhteensä koulutuksen kävi 48 henkilöä. 
Peruskurssia täydensivät kaksi henkinen tuki ystäville -kurssia, joissa oli yhteensä 5 osallistujaa. 

Yhteistyö muiden organisaatioiden, yhdistysten ja tahojen kanssa on jatkunut läpi vuoden. 
Keväällä hankkeessa tehtiin yhteistyötä Sarlinska skolanin kanssa Paraisilla heidän glada barn & 
unga -kampnjansa puitteissa. Sen tavoitteena oli kannustaa ja motivoida koulussa lapsia ja 
nuoria pandemia aiheuttamassa ahdistusta ja stressiä luovassa tilanteessa. Kohdataan kylillä ja 
keskuksissa kokosi virtuaalisten kahvien osallistujien tekemiä nk. ”kannustuskirjeitä” ja toimitti 
ne kouluun. Kirjeet ripustettiin koulun aulaan ja käytäviin oppilaiden luettaviksi, niistä he saivat 
lukea ja etsiä inspiraatiota ja motivaatiota. 

Hanke on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa pop-up -konseptia nimeltä 
Korttelikahvit yhdessä Paraisten kaupungin, Väståbolands svenska församlingin ja kotihoidon 
kanssa. Konseptin lähtökohtana oli järjestää ulkoilmatapahtuma alueilla ympäri Paraista, joissa 
asuu eniten iäkkäitä ihmisiä. Pop-up -tapahtumissa on tarjolla kahvia ja pullaa, musiikkia ja 
laulua, tuolijumppaa ja tietoa tulevista iäkkäille suunnatuista tapahtumista. Konsepti toteutettiin 
kesällä Paraisilla (Finby, Tennby, Söderby) ja Korppoossa. Hanke oli mukana toteuttamassa 5 
pop-up -tilaisuutta Paraisten alueella, niihin osallistui yhteensä 128 henkilöä, yksi tapahtuma 
järjestettiin Korppoossa 9 henkilölle. 

Aistien kävelyjä on kyetty järjestämään keskeytyksettä rajoituksista huolimatta. Ympäri 
Turunmaata on pidetty yhteensä 123 kävelyä yhteensä 1035 osallistujalle. Kävelyt ovat 
tarjonneet monelle iäkkäälle aktivoivan ja antoisan tauon arjessa, mikä on ollut erityisen tärkeää 
pandemian aikana, jolloin suurta osaa säännöllisestä ryhmätoiminnasta ei ole järjestetty. 

Keväällä 2021 Kohdataan kylillä ja keskuksissa! -hanke huomioitiin YLEn Närbild-ohjelmassa, 
siinä esiteltiin Virtuaaliset kahvit ja Aistien kävely -konseptit, ohjelma lähetettiin 
valtakunnallisesti YLEn kanavilla ja Arenassa. Molemmat konseptit saivat myönteistä palautetta 
sosiaalisissa medioissa luovista ratkaisuistaan haastavina aikoina.  

Syksyllä järjestettiin hankkeen loppuseminaari, jossa kaikki projektityöntekijät Lapin. Länsi-
Suomen ja Turunmaan piireistä esittelivät konseptejaan Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisille 
ja työntekijöille. Turunmaan piiri kertoi Virtuaaliset kahvit ja Aistien kävely -konsepteista. 

 

Yhteistyökumppanit Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeessa 
Varsinais-Suomen muistiyhdistys Koulutukset ja niiden markkinointi yhdessä 
Fingerroosin-säätiö Yhteistyö etsivässä toiminnassa 
Seniorikodit ja vastaanotot Yhteistyö etsivässä toiminnassa ja aktiviteettien 

järjestämisessä 
Kuntien kotihoito Yhteistyö etsivässä toiminnassa ja aktiviteettien 

järjestämisessä 
Folkhälsan Koulutuksia koskeva yhteistyö 
Sydänliitto Yhteistyö tiedon levittämisessä 
Väståbolands svenska församling Yhteistyö Kvarterskaffen puitteissa 
Åbolands Teaterskola Yhteistyö ja ohjelma – virtuaaliset kahvitreffit 
Åbolands ungdomsförbund  Yhteistyö ja ohjelma – virtuaaliset kahvitreffit 
Ämnesföreningen Stadga r.f. Ohjelma – virtuaaliset kahvitreffit 
Kunnat Yhteistyö kulttuurisihteerien ja liikuntaohjaajien 

kanssa 
Eläkeläisyhdistykset Yhteistyö etsivässä toiminnassa sekä toiminnan 

järjestämisessä yhdessä 
Ammatillista koulutusta tarjoavat 
koulut 

Yhteistyö kohtaamispaikkojen ohjelman puitteissa 
sekä tiedon levittämisessä 

Villa Vinden Yhteistyö ja tilojen käyttö 
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Kultivera-projekti 

Svenska kulturfonden ja Eschnerska frilasarettet -
säätiöt ovat myöntäneet SPR:n Turunmaan piirille 
avustusta Kultur och rekreation för äldre i Åboland 
(kulttuuria ja virkistystä iäkkäille) -hankkeeseen. 
Projektin suunnittelu ja kartoitus alkoi syksyllä 2021, 
hanke jatkuu aina vuoden 2022 loppuun. 

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä, 
levittää yhteisöllisyyttä ja aktivoida Turunmaan 
iäkkäitä kulttuurielämysten ja virkistystapahtumien 
kautta. Piirin ystävätoiminnan myötä Punaisella Ristillä 
on hyvät yhteydet iäkkäisiin ja kentän muihin 
toimijoihin Turunmaalla. Kultivera-projektissa piiri 
tekee yhteistyötä kunnallisen ja julkisen sektorin 
kulttuuritoimijoiden kanssa tavoittaaksemme 
paremmin kohderyhmän ja tarjotaksemme heille 
ohjelmaa.  

Vapaaehtoisella ystävätoiminnalla on projektissa 
avainrooli, kun on kyse kohderyhmän tavoittamisesta 
ja siitä, että turunmaalaiset vanhukset pystyvät 
ottamaan osaa ohjelmaan, jota kulttuuritoimijat 
kehittävät hankeavustuksen avulla.  

Projektin myötä haluamme myös kannustaa osastojen 
vapaaehtoisia kokeilemaan iäkkäille suunnattujen 
omien luovien kulttuuri- ja virkistystapahtumien 
kehittämistä.  

Marraskuussa 2021 lanseerattiin ensimmäinen kuukausittainen Kultivera-uutiskirje Lyytin 
kautta. Uutiskirjeessä kootaan yhteen ohjelmatarjonta, jota turunmaalaisilla kulttuuritoimijoilla 
on kunakin kuukautena tarjota. Uutiskirjeen kautta haluamme myös nostaa esiin verkosta 
löytyvää muuta hyödyllistä informaatiota kulttuuriaktiviteeteistä ja tarjota mahdollisuus löytää 
ystävä ystävätoimintamme kautta. 

Alustavia yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Åbolands teaterskola, Paraisten kaupunki, 
Turun kaupunki, Kemiönsaaren kunta ja Sippe.  

Ruokaa ja apua kaikille -hanke 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt Suomen Punaiselle Ristille avustusta laajaan 
kansalliseen ruoka-apuhankkeeseen vuosille 2021-2022. Sen puitteissa Punaisen Ristin 
keskustoimisto koordinoi neljää erillistä ruoka-apuprojektia, joiden yhteisenä tavoitteena on eri 
tasoilla koota yhteen ruoka-aputoimijat ja vahvistaa yhteistyötä, käynnistää ja kehittää 
paikallisia ruoka-aputoimia, rekrytoida ja kouluttaa uusia vapaaehtoisia ja tehdä apua 
tarvitsevien henkilöiden äänistä kuuluvia.  

Syksystä 2021 Turunmaan piiri on mukana osahankkeessa Ruokaa ja apua kaikille (Mat och 
hjälp till alla). Sen tavoitteena on avuntarpeesta lähtien mukana olevien piirien alueella 
osastotasolla kartoittaa ja kehittää paikallisia ruoka-aputoimia ja rekrytoida uusia mukaan. 
Keskustoimisto koordinoi hanketta valtakunnallisesti, informoi ja laatii materiaalia ruoka-avun 
tarkoituksiin. Piiri kartoittaa paikallista ruoka-apua, kutsuu yhteen toimijoita, kouluttaa ja tukee 
paikallisosastoja  piirin alueella. Osaston vapaaehtoiset toteuttavat, rekrytoivat ja ylläpitävät 
ruoka-aputoimintaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja piirin kanssa. 

Syksyn 2021 aikana piiri on kartoittanut ruoka-avun tarvetta ja tarjontaa Turunmaan alueella ja 
informoinut paikallisosastoja hankkeesta. Piirin henkilöstö on osallistunut valtakunnallisiin 
hankekokouksiin ja myös kannustanut osastoja hankintoihin, jotta ne pystyvät toteuttamaan 
ruoka-aputoimintaa. Piiri on rekrytoinut osastoista yhteyshenkilöitä ja tätä jatketaan.   

Ruokaa ja apua kaikille -hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun. 
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Luottamusta ja 
vastuullisuutta rakentava 
yhteiskunta  
Haluamme saada aikaan toimintaa ja saada lisää jäseniä, vapaaehtoisia ja ihmisiä, jotka 
osoittavat tukeaan sanomallemme. Näkyvä toiminta inhimillisyyden puolesta vahvistaa 
suomalaista yhteiskuntaa ja kannustaa mukaan vapaaehtoistoimintaan. Tällainen yhteisö toimii 
paremmin kriisien keskellä. Jatkuva ja monipuolinen viestintä luo luottamusta 
auttamistyöhömme. 
 
Tavoitteemme: 

• Tuemme moninaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. 
• Kuuntelemme apua tarvitsevia, sidosryhmiä ja vapaaehtoisia. 
• Yhteinen vaikuttamistyömme on systemaattista, yhtenäistä ja tehokasta. 
• Kehitämme osaamistamme viestinnässä. 
• Luomme myönteisen kuvan Punaisen Ristin toiminnasta. 
 

Vuoden 2021 aikana olemme: 
• Aloittaneet vapaaehtoisvaliokunnan työn ja suunnitelleet vuotta 2022. 
• Julkaisseet 11 osastokirjettä ja neljä Här och Nu -numeroa sekä jäsenlehden 
• Seuranneet yhteiskunnallista keskustelua. 
• Järjestäneet webinaarin rasisminvastaisella viikolla. Teemana oli osallisuus yhdistyksissä. 
• Jakaneet Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen Paraisten kirjastolle. 
• Kehittäneet suoran palautteen antamista rokotusavussa olleille vapaaehtoisille. Mallia 

hyödynnetään muussa toiminnassa. 
• Aktiivisesti viestineet eri kohderyhmille sosiaalisissa medioissa, kotisivulla ja painetussa 

mediass. Suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme viestintää. 
• Ylläpitäneet vekostoja ja luoneet uusia. 
• Järjestäneet osastoille koulutuksen sosiaalisen median käytöstä. Kolme osastoa osallistui. 

 
   

Tavoite 
2021 

Toteuma 
2021 

Facebook Julkaisujen määrä 230 170 
 

Keskimääräinen näkyvyys julkaisua kohti 550 543 

Instagram Julkaisujen määrä 150 138 
 

Keskimääräinen näkyvyys julkaisua kohti 200 203 

Nälkäpäivä Kerätyt varat 42 000 € 43818 € 
 

Sosiaalisissa medioissa tavoitettujen määrä 30 000 16 913 
 

Tavoitettujen määrä (lehdet ja katu) 10 000 10 000 

Muut 
kampanjat 

Tavoitettujen määrä: Ystävänpäivä, 
Punaisen Ristin viikko, Rasismin vastainen 
viikko 

10 000 15 840 

Tiedotteiden 
läpimeno* 

Kuinka suuri prosenttiosuus 
lehdistötiedotteistamme ylittää 
uutiskynnyksen 

90 % 90% 

* Raportoimme vuosittain myös lehtijuttujen ja radiohaastatteluiden määrät 
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Mediaseuranta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Facebook 560 803 853 997 1025 1153 1 333 1395 
Nuoret Facebookissa  154 193 204 207     
Muu sosiaalinen 
media 

Nuorilla 
on 

Twitter-
sivu ja 

Instagram 

Nuorilla 
on 

Twitter-
sivu ja 

Instagram 

Yhdistys-
blogi 

Instagram 
aktivoitu 

Instagram: 
300 

seuraajaa 

Instagram: 
370 

seuraajaa 

Instagram: 
461 

seuraajaa 

Instagram: 
534  

seuraajaa 

Mediaseuranta 
(lehdet) 

158 219 236 190 212 316 239 158 

Julkaisu, jolla oli 
suurin tavoitettavuus 
Facebookissa 2021 

Janina Svart ja Josefin Häggblom Paraisten 
kirjastosta ottavat vastaan Vuoden 
ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen, 
jonka jakoi Axel Gröndahl piiristä. Osastoa 
seremoniassa edusti Sirkka Koivunen. 
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Julkaisu, jolla oli suurin 
Instagram-kattavuus 
vuoden 2021 aikana 

Kaikkiin jäsentalouksiin lähetetyn jäsenlehden teemana oli jaksaminen. 
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Osasto on ilon, toivon ja 
toiminnan paikka  
Osasto on aktiivinen vapaaehtoisten kohtaamispaikka kaikille, jotka hyväksyvät Punaisen Ristin 
periaatteet. 
 
Tavoitteemme: 

• Kehitämme kummitoimintaa. 
• Annamme jokaiselle osastolle ulkoista tukea. 
• Jokainen jäsen on tärkeä osaston elinvoiman kannalta. 
• Jokainen vapaaehtoinen on mukana ja löytää paikkansa toiminnassa. 
• Järjestöosaaminen on osastoissa korkealla tasolla. 
• Yhteistyö ja viestintä osastossa toimii. 
 

Tämän olemme saavuttaneet: 
• Itsearviointiprosessi on käynnistynyt Åbo svenska ja Kemiön osastoissa. 
• Jokaiselle osastolle piiri on tarjonnut kummitukea. 
• Kemiön ja Houtskarin osastot ovat onnistuneet jäsenhankintakampanjoissaan. 
• Profiilien määrä OMAssa kasvaa ja uusille vapaaehtoisille on tarjottu toimintaa. 
• Koulutuksia ja osastoteamsejä on pidetty. 

   
Tavoite 
2021 

Toteuma 
2021 

Kummikäynti 
 

20 8 

Uudet jäsenet 
 

100 66 

Säännölliset 
vapaaehtoiset 

 
500 528 

Uusien vapaaehtoisten 
määrä Omassa 

 
70 144 

Koulutus Järjestökoulutus Håll 
flaggan högt! 

1 1 

 
Miten käyttää Omaa 4 1 

 
Toiminnantarkastajat 1 1 

 
Työilo osastossa 
(johtaminen) 

1 0 

 
Osastoteamsit 

 
9 

 

Tuki osastoille 
Kuluneena vuonna piiri on keskittynyt osastojen kontaktointiin ja kummitoiminnan 
kehittämiseen. Itsearviointityökalua on testattu ja se on osoittautunut toimivaksi. Haasteita on 
tuottanut koronatilanne, kun monet mieluummin suosisivat fyysisiä tapaamisia digitaalisten 
sijaan. Piiri on kuukausittain järjestänyt ajankohtaisten teemojen ympärille rakennettuja 
osastoteamsejä kaikille osastojen avainvapaaehtoisille. Osallistujamäärä on vaihdellut 2 ja 17 
välillä. Myös kuukausittain on sähköpostitse lähetetty osastokirje Mailchimp-ohjelmaa käyttäen. 
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Osastoforumit pidettiin teamsin kautta syyskuussa teemalla osaston tulevaisuus. Osastot 
nostivat esiin kehittämiseen liittyviä asioita ja saivat infoa ajankohtaisista kampanjoista ja 
hankkeista. 

Kummit: 

Linda Pyy:    Korppoo ja Houtskari 
Siw Karlsson / Axel Gröndahl:  Dragsfjärd ja Hiittinen 
Christel Bergman:   Västanfjärd 
Andrea Södergård:   Iniö ja Parainen 
Juha Lindström:   Åbo svenska 
Annalena Sjöblom:   Kemiö ja Nauvo 
 

Jäsenet 
Kemiö on onnistunut hyvin jäsenhankinnassaan, kiitos kuuluu jäsenmestari Benita Ekholmille. 
Osasto on kasvattanut jäsenmääräänsä 14 %, Houtskari on myös tehnyt hyvää työtä ja 
kasvattanut jäsenmäärää 9 %. Valitettavasti suurissa osastoissa trendi on laskeva, mikä on 
osaltaan vetänyt koko piirin osalta jäsenmäärän -1,7 %:n laskuun, koko järjestössä vähennystä 
on -2,8%. 

Piiri on pitänyt yhteyttä jäseniin lähettämällä maaliskuussa jäsenlehden ja syksyllä 
joulukorttipaketin ja niiden lunastusohjeet sisältäneen kirjeen kaikkiin jäsentalouksiin. 

Jäsenmäärä 2013 – 2021 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dragsfjärd 98 103 121 109 108 103 99 89 88
Hiittinen 76 68 67 70 70 69 65 63 56
Houtskari 53 52 48 49 57 63 58 55 60
Iniö 64 59 59 73 67 62 59 58 56
Kemiö 132 129 141 142 147 144 157 175 200
Korppoo 97 94 100 107 108 97 97 101 98
Nauvo 74 71 83 93 85 80 80 77 76
Parainen 574 551 577 566 548 514 532 515 492
Västanfjärd 134 128 131 124 122 116 143 140 135
Åbo svenska 443 412 450 434 438 422 424 410 394
Yhteensä 1 745 1 667 1 777 1 767 1 750 1 670 1 714 1 683 1 655
Joista 
nuorisojäseniä 183 158 169 174 176 146 148 131 107
suomenkielisiä jäseniä 239 235 258 270 264 247 255 249 245  

 

Vapaaehtoiset 
Vapaaehtoiset Oma Punaisessa Ristissä 

Oma Punainen Risti on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisillemme alustaksi, jonne he voivat 
kirjautua ja kertoa omista kiinnostuksen kohteistaan ja osaamisestaan. Samalla se on osastoille 
ja piireille rekisteri heistä ja miten heihin saa yhteyden. 

Åbo svenska -osasto on osastoistamme aktiivisimmin alkanut käyttää OMAa 
osastoviestinnässään. He ovat toimineet esimerkkeinä muille osastoille ja kertoneet niille 
kokemuksiaan. Uusia OMAssa vuonna 2021 oli 144 kpl (2020: 113 kpl) ja yhteensä 
kirjautuneena osastoihimme oli 347 (2020:303). 
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Vapaaehtoisia 2014-2021, toimintatilaston mukaan  

 

Osasto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dragsfjärd 17 121 130 50 45 45 6 7 
Hiittinen 11 32 29 16 16 9 5 5 
Houtskari 12 26 33 21 20 30 21 15 
Iniö     10 21 17 20 
Kemiö 117 190 113 60 45 52 28 45 
Korppoo 35 33 49 29 28 29 49 34 
Nauvo  140 25 35 26 20 25 15 
Parainen 101 130 120 50 133 110 270 23 
Västanfjärd 18 25 30 15 18 18 11 15 
Åbo svenska 100 270 300 172 82 95 136 115 
Piiri        26 
Yhteensä 411 967 829 448 423 429 558 528 

 

Huomionosoitukset 

Suomen Punainen Risti on kuluneena vuonna 
myöntänyt seuraavat huomionosoitukset: 

Kultainen ansiomitali 

Margot Drugg, Parainen 

Hopeinen ansiomitali 

Disa Grandell, Parainen 

Pronssinen ansiomitali 

Marita Lindström, Korppoo 
Berit Peltonen, Korppoo 
Iris Ojala, Korppoo 
Nina Alopaeus, Parainen 
Göran Peltonen, Parainen 
Nina Ekholm, Åbo svenska 
Anna Lönngren, Åbo svenska 

Turunmaan piirin hallitus on myöntänyt 
seuraavat ansiomerkit: 

Eija Jalas, Houtskari 
Christa Stenwall, Houtskari 
Siv Österås, Kemiö 
Malin Gustafsson, Korppoo 
Erik Lindström, Korppoo 
Leo Ojala, Korppoo 
Paola Fraboni, Parainen 
Raija Hautaviita-von Weymarn, Parainen 
Alf Jansson, Parainen 
Sirkka Koivunen, Parainen 
Marja-Leena Kapilo, Parainen 
Kristina Landén, Parainen 
Inger Mattsson, Parainen 
Arja Öhblom, Parainen 
May Ahlqvist, Åbo svenska 
Olivia Franck, Åbo svenska 
Brita-Stina Jungar, Åbo svenska 
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Osastot 
Osastojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit: 

Dragsfjärd Catrine Huhta  
 Gunilla Söderholm 
 Maria Bärling  

Hiittinen  Desiré Roman 
Elvi Johansson 
Anna Fihlman 

Houtskari Petra Öhman 
 Sandra Hedbäck 
 Jaana Rosenblad 

Iniö   Lotta Söderlund 
Mona Björkman 
Pekka Jaakkola 

Kemiö Susanne Piekkala 
Monica Hellberg 
Hannele Johansson 

Korppoo Inger Wiklén 
 Tarja Sirkiä 

   Inger Österlund 

Nauvo Yvonne Nymalm-Rejström 
 Fred Sundén 
 Tove Dahlén 

Parainen Jeanette Laaksonen 
 Widar Nyberg 

Västanfjärd Pertti Metso 
 Mariette Funck 
 Julia Lundsten 

Åbo svenska Alexandra Lehtinen 
  Camilla Sandell 

 Monica Nerdrum 

Kiitosmatka Punaisen Ristin logistiikkakeskukseen Kalkkuun, 
Tampereelle keräsi yhteen 34 iloista matkailijaa koko Turunmaalta. 



 

30 
 

Hallinto ja talous 
Koko järjestön talouden tasapaino mahdollistaa Punaisen Ristin toiminnan. Hyvä hallinto lisää 
luottamusta järjestömme toimintaa kohtaan. Henkilökunnan hyvinvointi, tyytyväisyys ja 
innostus heijastuvat vapaaehtoisten saamaan tukeen. 
 
Tavoitteemme: 

• Henkilöstö voi hyvin. 
• Teemme mielellämme yhteistyötä. 
• Hallintomme on hyvää. 
• Talous on tasapainossa. 
• Oma ilmastovaikutuksemme pienenee. 
 

Tämän olemme saavuttaneet: 
• Henkilöstökysely osoittaa keskiarvoksi 4,26 maksimissaan 5:stä. Keskiarvo on hyvä 

pandemian ja etätyön leimaamana haastavana aikana. 
• Yhteistyötä kuntien, koulujen ja muiden järjestöjen kanssa on laajennettu. Piirin on 

mukana monissa verkostoissa ruotsinkielisellä Turunmaalla. 
• Sisäinen tarkastus on aktiivisesti työskennellyt hallintokysymysten parissa. Piiri on 

seurannut kaikkia suosituksia, joita on annettu hallinnon parantamiseksi. 
• Talouskehitys on ollut suotuisaa erityisesti piirin sijoitusten suhteen. Avustuksia on haettu 

aktiivisesti ja keskustoimiston järjestötuki on kasvanut. 
• Olemme käynnistäneet Green Office -ympäristöohjelman ja etenemme pienin askelin 

kohti ympäristöystävällisempää toimintaa. 
 

  
Tavoite 
2021 

Toteuma 
2021 

Henkilöstö voi hyvin Pulssikyselyn 
keskiarvo 

4,0 / 5 4,26 / 5   

Huoneistojen käyttöaste 
 

> 95% > 95% 

Ulkoiset avustukset 
 

> 50 000 € 49 000 € 

Sisäiset avustukset 2 STEA-hanketta 
Järjestötuki 

> 50 000 € 793 55 € 
106 875 € 

Omaisuuden realisoitava 
tuotto 

 
3 % 14 % 
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Organisaatio 

Piirin vuosikokous 

Piirin vuosikokous pidettiin 12. huhtikuuta Teamsin kautta koronapandemian takia. Kaikkiaan 24 
jäsentä osallistui kokoukseen. 22 äänioikeutetusta edustajasta 18 osallistui edustaen 6/10 
osastoa.  

Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä hyväksyi 
työsuunnitelman vuosille 2021-2023 ja talousarvion vuodelle 2021.  

Piirihallitus, vaalitoimikunta ja valiokunnat 

Piiriä johtaa piirihallitus. Puheenjohtajana on toiminut Päivi Kuntze Åbo svenska -osastosta ja 
varapuheenjohtajana Jeanette Laaksonen Paraisten osastosta. Sihteerinä on toiminut 
toiminnanjohtaja Annalena Sjöblom. 

 

 Kokousten määrä Pykälien määrä 

Piirihallitus 6 108 

Talousvaliokunta 6 66 

Valmiusvaliokunta 5  

Vapaaehtoisvaliokunta 2  
 

Piirihallitus 2022 

Päivi Kuntze, puheenjohtaja  Turku   
Jeanette Laaksonen, varapuheenjohtaja  Parainen   
Catrine Huhta (-12.4)   Dragsfjärd  
Ida Nordell (12.4-)   Dragsfjärd   
Stig Hågensen   Parainen   
Eva Högnäs   Hiittinen   
Sari Karrila   Iniö   
Alexandra Lehtinen   Turku 
Yvonne Nymalm-Rejström  Nauvo   
Tarja Santavuori-Sirkiä   Korppoo   
Helena Schmidt   Houtskari   
Stina Tiainen   Kemiö   
Mariette Funck (12.4-)  Västanfjärd  
Guje Viitanen (-12.4)   Västanfjärd 
Annalena Sjöblom, sihteeri 

Vaalitoimikunta 

Sverker Engström, ordförande   Parainen 
Petra Öhman   Houtskari 
Susanne Piekkala   Kemiö 
Inger Österlund   Korpopo 
Monica Nerdrum   Turku 
Rachel Nygård-Taxell   Turku 
Annalena Sjöblom, sihteeri 
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Valiokunnat, valittu 9.9.2020 

Talousvaliokunta 

Päivi Kuntze, puheenjohtaja  Turku 
Bror Berg   Parainen 
Christel von Frenckell-Ramberg  Turku 
Tony Jäntti   Turku 
Rachel Nygård-Taxell    Turku 
Göran Peltonen   Parainen 
Johan Berg   Turku   
Annalena Sjöblom, sihteeri 
 

Valmiusvaliokunta 

Sari Karrila, puheenjohtaja  Iniö   
Jerker Hagström   Parainen 
Stig Hågensen   Parainen 
Ann-Sofie Holmberg   Parainen 
Tarja Sirkiä   Korppoo  
Tove Johansson   Turku 
Marja- Riitta Ståhlberg  Turku 
Eivor Huldén   Turku 
Niklas Guseff   Turku 
Roland Karlsson   Turku 
Nina Alopaeus   Parainen 
Linda Pyy ja Annalena Sjöblom, sihteerit 

 
Vapaaehtoisvaliokunta  

Jeanette Laaksonen, puheenjohtaja Parainen 
Ulla Alstrand   Korppoo 
Sirkka Koivunen   Parainen 
Monica Nerdrum   Turku 
Betul Gyeler   Parainen 
Emelie Rabb   Turku 
Annemo Palmroos-Broos  Nauvo 
Axel Gröndahl ja Andrea Södergård, sihteerit 

Piirin tilintarkastajat 

Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC 
Suomi), KHT-tilintarkastaja Maria Merne vastuullisena tilintarkastajana. 
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Edustus  

Turunmaan piirillä on edustus seuraavissa elimissä yleiskokoukseen 2023 saakka: 

SPR:n valtuusto 
Päivi Kuntze, varapuheenjohtaja 

SPR:n vapaaehtoislinjausvaliokunta 
Tove Johansson 

Kontti-johtokunta 
Annalena Sjöblom 

Hallinto 

Piiritoimisto 

Piiritoimiston tehtävänä on koordinoida alueellisesti Punaisen Ristin toimintaa sekä ohjata ja 
tukea osastoja niiden työssä.  

Piirin toiminnanjohtajana on toiminut Annalena Sjöblom. Piiri on kuluneena vuonna neuvotellut 
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa siitä, että piiritoimisto käyttää korvauksetta 
toimistotiloja toimintaansa osoitteessa Kaskenkatu 13 A Turussa. Neuvotteluissa päädyttiin 
siihen, että piiri maksaa kulukorvauksena 915,26 €/kuukausi Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirille. 

Piirin autolla, Renault Grand Scenic, on vuoden aikana ajettu 4 266km, kaikkiaan mittarissa on 
83 361 km.  

Henkilöstö 

Piiritoimisto 
Christel Bergman Toimistosihteeri, 55 %  

Axel Gröndahl Projektisuunnittelija 15.1.2021-31.12.2021 

Juha Lindström Järjestökehittäjä  

Linda Pyy Valmiuden ja terveyden-
huollon suunnittelija  

Siw Karlsson Projektisuunnittelija 1.10.2018-30.6.2021 

Annalena Sjöblom Toiminnanjohtaja  

Andrea Södergård 
Viestinnän ja 
vapaaehtoistoiminnan 
suunnittelija 

 

   
Harjoittelijat 
Jenny Jönsson Toimistoapu, 1 krt/viikko 1.1.–31.12.2021 

Amelia Bondegård Tuntityöntekijä 1.11.2021- 
Adde Muhammed YH Novia , Sosionomi 4.1.-12.2.2021 
Katriina Ozolenice YH Novia , Sosionomi 22.3.-28.5.2021 
Scott Rosenqvist YH Novia, Sosionomi 18.10.-12.11.2021 
Linda Pyy Turku AMK, Sosionomi 8.3.-14.5.2021 
   
Paraisten osastossa Turunmaan piirin kautta 
Henry Sundblom Toimintasihteeri 16.9.2020-15.9.2022 
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Henkilöstöhallinto 

Piirillä on joka viikko henkilökuntakokous, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita. Piirissä on 
tehty etätyötä viranomaisten suositusten mukaisesti. Syksyllä tehtiin etätyösopimus, jonka 
mukaan henkilöstö voi jatkossa tehdä etänä työtä 50 %:iin saakka. 

Lyhyitä kuukausittaisia kahdenkeskisiä keskusteluja henkilökunnan kanssa on pidetty. 
Keskustoimisto seuraa työhyvinvointia kahdesti vuodessa ns. pulssikyselyllä. Tulokset käydään 
läpi koko henkilökunnan kesken. Kuluneena vuonna kevään kysely antoi keskiarvoksi 4,28 ja 
syksyn 4,24 maksimissaan 5 pisteestä. Toiminnanjohtaja on osallistunut Johtamisvalmennus-
pilottikoulutukseen, jonka järjesti keskustoimisto. Koulutuksessa kokeiltiin uutta Punaisen Ristin 
liiton kehittämää MOTI-työkalua mittaamaan työhyvinvointia. 

Työterveyshuollon hoitaa Terveystalo. 

Henkilöstöllä on käytössään Virike-seteleitä työterveyden ylläpitämiseksi sekä mahdollisuus 
henkilöstölounaaseen Turunmaan sairaalassa ja lounasseteleiden hankkimiseen. 

 

 
 

Yhteistyö 

Punaisen Ristin toimintalinjauksessa yhteistyö nostetaan vahvasti esiin ja tämä näkyy 
voimakkaasti piirin toiminnassa. 

Yhteistyö muiden piirien kanssa 

• Piirien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaaminen   
• Suomenruotsalaiset piirit 
• Varsinais-Suomen piiri  

 
 
 

Henkilökunta aurinkoisena tyhy-päivänä upealla Seilin saarella 
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Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa 

• LähiTapiola 
• Kemiönsaaren kunta 
• Paraisten kaupunki 
• Turun kaupunki 
• SFV Bildning 
• Opintokeskus Sivis 
• Yrkeshögskolan Novia 
• Studerandekåren Novium 
• Åbo Akademi 
• Åbo Akademin oppilaskunta 
• Seurakunnat 
• Turun ammatti-instituutti 
• Åbonejdens Alzheimerförening 
• Meripelastusyhdistykset 
• Åbolands teaterskola 
• Luckan unginfo 
• Turunmaan vapaaehtoiset palokunnat 

 

Talouspalvelut 

• Talouspalvelut hoidetaan ostopalveluna keskustoimistossa vuodesta 2012 lähtien. 
• Palkanlaskenta hoidetaan ostopalveluna keskustoimistossa vuodesta 2012 lähtien. 
• IT-palvelut hoidetaan ostopalveluna keskustoimistossa. 

 

  

Turunmaalainen ystävätapaaminen, 19.11.2021, Kåren 
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Talous 

Talous tasapainossa ja hyvä hallinto 

Yksi suurista valtakunnallisista tavoitteista SPR:n toimintalinjauksessa on, että koko 
organisaatiossa talous on tasapainossa. Tämän saavuttaakseen piiri on seurannut ja aktiivisesti 
toteuttanut sijoitusstrategiaansa vuosille 2020-2025. Sijoitussalkku on kuluneena vuonna 
tuottanut hyvin. Tuotto oli 154 713 € ja sen arvo nousi 14 %.  

Piiri haki vuoden aikana rahastoista ulkoisia avustuksia eri tapahtumiin ja projekteihin. Kaksi 
suurta hanketta, jotka käynnistyivät vuoden aikana, ovat Kultivera Svenska Kulturfondenin ja 
Eschnerska stiftelsenin tuella sekä yhdessä keskustoimiston kanssa STM:n ruoka-apuhanke 
sosiaali- ja terveysministeriön tuella. Molemmat hankkeet alkoivat 2021 ja jatkuvat 2022. 

Toiminnantarkastus 

Sääntömääräinen tarkastus suoritetaan piirissä säännöllisesti ja yhteistyötä keskustoimiston 
kanssa on vahvistettu. Osastojen toiminnantarkastusta on kehitetty siten, että piirissä on kuusi 
koulutettua toiminnantarkastajaa, joista osastot voivat valita tarkastajat. Tarkastajia on 
koulutettu edelleen. Neljä osastoa on valinnut tarkastajat ryhmästä. 

Varainhankinta 

Seuraavat avustuksenantajat ovat tukeneet piirin toimintaa kuluneena vuonna: 

Avustukset 
 € 
William Thuring stiftelse 2 000 
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, ensiapu ja terveyspisteet 31 000 
C G Sundells stiftelse, lasten ja nuorten toiminta 8 000 
Svenska Kulturfonden, Kultivera, yhteensä 25 000 € 2021-2022 3 000 
Waldemar von Frenckell stiftelse, julkaisu 5 000 
OK Sivis 5 595 
Keskustoimisto /STM 46 000 € 2021-2022 5 000 
Keskustoimisto / STEA Kohdataan kylillä ja keskuksissa 70 208 
Keskustoimisto / STEA Vapepa 11 000 

 

Opintokeskus Sivis pn Punaisen Ristin pääyhteistyökumppani koulutuksissa. Piiri on kuluneena 
vuonna järjestänyt yhteistyössä Siviksen kanssa 70 koulutusta, joissa on ollut 724 osallistujaa. 
 

Varainhankinta 
 Talousarvio  Toteutunut  
Järjestötuki 92 000 92 000 
Jäsenmaksut 8 000 7 200 
Adressit, kortit, joulukortit 8 700 8 300 

 

Taloudellinen analyysi 

Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa voittoa 348 065 €. Sijoitussalkun arvonmuutos osoittaa 
+309 937 €. Varsinaisen toiminnan kustannuksiksi muodostui – 444 382 € (2020: -369 928 €) 
ja tuotoiksi 273 749 € (2020: 203 139 €). 

Varsinaisen toiminnan alijäämä oli –117 471 €, (2020: -154 713 €) budjetoitua -138 906 € 
vastaan. 
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Kaikki kustannuspaikat, paitsi maahanmuuttotoiminta, ovat alittaneet budjettinsa. Syynä on 
koronapandemia, joka on aiheuttanut sen, että matkakustannukset ovat olleet olemattomia. 

Kuluneena vuonna on keskustoimiston järjestötuen jako seurannut indikaattoreita, jotka 
osoittavat, kuinka strategiset tavoitteet täyttyvät. Piirin osalta jako on ollut suotuisa ja tuki on 
kasvanut edellisestä vuodesta. Vuoden aikana olemme osallistuneet STEA-rahoitteeseen 
”Kohdataan kylillä ja keskuksissa” -hankkeeseen, josta piiri on saanut 68 000 € avustusta. 

Piirin sijoitukset tuottivat 118 033 €. Osinkoja ja korkoja on kertynyt budjetoitua enemmän eli 
64 707 € (50 000 € talousarviossa). Vuokra-asunnot tuottivat 11 385 €. 
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Sijoitussalkun tasearvo on kuluneena vuonna noussut 334 378 €. Omaisuuserien suhteet ovat 
pysyneet edellisvuoden kaltaisina. 

 

 

 
 

 

 

 

Piirin talous on vakaa ja piirin omaisuus on suurin syy siihen, että piiri voi ylläpitää laaja-alaista 
toimintaa. Omaisuutta on monet vuodet hoidettu hyvin ja sen arvo on noussut kiitos aktiivisen 
talousvaliokunnan ja suotuisan talouskehityksen pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna. 
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Talousvaliokunta 
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Osastoistamme kuusi täytti tasavuosia 
Hiittisten, Houtskarin, Korppoon, Nauvon, Paraisten ja Åbo 
svenska -osastot perustettiin 1951. Kuluneena vuonna ne 
täyttivät 70 vuotta. Piiri onnitteli osastoja niiden tärkeästä 
panoksesta Punaisen Ristin työssä paikallisesti ja kansallisesti 
Henry Dunantin sanoin: 

”Skulle man inte under fredstid kunna bilda 
hjälporganisationer, med syfte att i krigstid skaffa de sårade 
vård av frivilliga personer som vore intresserade och 
kompetenta för sin uppgift? 
... Följaktligen måste en appell riktas till människor i alla 
länder och samhällsklasser, till de mäktiga i denna världen 
som till de enklaste hantverkarna, eftersom alla på ett eller 
annat sätt kan bidra till den goda saken, var och en efter sin 
förmåga.” 
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