
 

Kesätauon jälkeen jatkuu myös muu syksyn toimintamme.  
 
Painonhallintaryhmä jatkaa kokoontumisia keskiviikkoisin klo 12.00 
Seuratuvalla. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat tarkkail-
la tai pudottaa painoaan. Lisätietoja antaa Pirjo Ilkka, p. 050 5727360. 
 
Ystävätoiminta eri muodoissaan on edelleen osastomme tärkein toi-
mintamuoto. Monilla ystävillämme on nimettyjä henkilökohtaisia ystä-
viä, joita he käyvät tapaamassa säännöllisesti. Myös muita vanhuksia ja 
yksinäisiä ihmisiä käydään tapaamassa, avustetaan kuljetuksissa yhtei-
siin tilaisuuksiin ja toimitaan saattajina esim. lääkärikäynneillä.  
Vanhemman väen kerhotoiminta jatkuu Palvelukeskuksessa noin ker-
ran kuussa ja Jaalakodissa käydään laulamassa joka toinen viikko. Lisä-
tietoja ystävätoiminnastamme saat Asta Koskiselta, p. 040 7406763 tai 
s-posti: askoski@gmail.com. 
 
Pyrimme olemaan mukana myös muissa Kustavissa järjestettävissä 
syksyn tapahtumissa ja joulukuussa järjestämme vanhemman väen 
joulujuhlan Palvelukeskuksessa. 
 
Uudet jäsenet 
 
SPR:n jäsenyys on kannanotto inhimillisyyden puolesta. Myös tänä 
vuonna olemme iloksemme saaneet uusia jäseniä. Tervetuloa jäseneksi 
ja myös mukaan Kustavin osaston toimintaan! Jäsenasioissa voit ottaa 
yhteyttä Arja Hiltuseen, 050 547 5488. 
 
Osastomme kotisivut löydät osoitteesta: www.kustavi.punainenristi.fi 
 

Hyvää ja kaunista syksyä toivottaen 
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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 

 
Suomen Punaisen Ristin Kustavin osaston syyskokous 

pidetään seurakunnan (ent. Osuuspankin) kerhotilassa torstaina 
 

marraskuun 19. päivänä 2018 klo 19.00. 
 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: hyväksytään toiminta-
suunnitelma, vahvistetaan talousarvio ja valitaan toiminnan- ja vara-
toiminnantarkastaja vuodelle 2019. Lisäksi valitaan seuraavaksi kaksi-
vuotiskaudeksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat 
Arja Hiltunen, Pirjo Ilkka, Kaarina Nieminen ja Heljä Orne. 

 
Kahvitarjoilu 

Tervetuloa kokoukseen! 
 

Hallitus 

 
Vuonna 2018 SPR:n Kustavin osaston hallitukseen ovat kuuluneet: 
 
Sirpa Heikkilä, puheenjohtaja, 0442526722, sirpa.heikkila7@gmail.com 
Marja Santalahti, vpj, keräysjohtaja, valmiuden ja terveystoiminnan  
yhteyshenkilö, ensiapu, 0405833021, santalahtim1@gmail.com 
Anne Stenij, sihteeri, kotimaanavun yhteyshenkilö, ensiapu 
Kaarina Nieminen, rahastonhoitaja, webmaster ja varainhankinnan  
yhteyshenkilö 
Raila Forss, kouluyhteistyön yhteyshenkilö 
Arja Hiltunen, jäsenmestari 
Pirjo Ilkka, tiedottaja ja webmaster 
Asta Koskinen, ystävätoiminnan yhteyshenkilö 
Hely Linnasaari, varainhankinnan yhteyshenkilö ja varakeräysjohtaja 
Heljä Orne, kouluyhteistyön yhteyshenkilö 

 

 

Hyvät jäsenemme! 
 
Kuluneena helteisenä kesänä osastomme on taas toiminut yhtä ak-
tiivisesti kuin ennenkin. Toukokuussa Punaisen Ristin viikolla aloi-
timme kesäkauden tapahtumat olemalla kahtena päivänä teltalla 
Salen pihalla. Siellä oli jutustelun ohella myynnissä kahvia, arpoja ja 
Punaisen Ristin tuotteita, mitattiin verenpaineita ja -sokeria. 
 
Kesän mittaan olimme joka tiistai torin iltakirppiksillä, jossa kokoon-
nuttiin suositun kahvipöytämme äärellä. Lisäksi myimme kirppis- ja 
SPR:n tuotteita. Lohimarkkinoilla olimme mukana entiseen tapaan. 
 
Heinäkuussa järjestimme perinteisen vanhemman väen hautaus-
maaretken kahvitarjoiluineen, ja elokuussa kuljetimme ja autoimme 
vanhusväestöä osallistumaan ”Ikäpolvet yhdessä” -tapahtumaan 
toimintapuistossa. 
 
Nälkäpäiväkeräys 
Nyt syksyn lähestyessä on Punaisen Ristin vuoden tärkein tapahtu-
ma Nälkäpäiväkeräys jälleen ajankohtainen. Se on tänä vuonna 
torstaista lauantaihin 20. - 22.9.2018. Silloin kerätään Punaisen 
Ristin katastrofirahastoon varoja, joita voidaan käyttää nopeasti 
juuri siellä, missä apua eniten tarvitaan – joko täällä kotimaassa tai 
ulkomailla.  
 
Kustavin osasto suorittaa lipaskeräystä ja myy nälkäpäiväleipää 
kaikkina kolmena päivänä Salen edessä. Lauantaina myymme teltal-
la lisäksi hernekeittoa, kahvia ja pullaa sekä arpoja. Lisäksi jaamme 
lippaita pankkiin ja kauppaliikkeisiin sekä Kivimaan koululle. 
 
Tule mukaan iloiseen joukkoomme kerääjäksi tai teltalle myyntityö-
hön, myös arpajaisvoittoja otamme mielellämme vastaan. Kaikki 
apu on tarpeellista ja tervetullutta. Ilmoittaudu Marja Santalahdelle 
puh. 040 583 3021 tai santalahtim1@gmail.com, häneltä saat myös 
tarvittaessa lisätietoja.  
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