JÄSENKIRJE 1/2022

Hattulan osasto
Hyvä SPR:n Hattulan osaston jäsen
Uusi vuosi on lähtenyt reippaasti käyntiin. Yhteiskunta alkaa hiljalleen avautumaan koronan varjosta ja
toiminnat jatkuvat. Huolehdimme kuitenkin toimintamme turvallisuudesta noudattamalla viranomaisten
antamia ohjeita ja suosituksia sekä Punaisen Ristin omia turvallisuus- ja hygieniaohjeita.
Kohtaamispaikka Juttutupa on kaikille avoinna maanantaisin klo 11.00 -14.00 ja tiistaista torstaihin
klo 10.00 -14.00. Jutustelun lomassa voit juoda työntekijämme Emilian valmistamat pullakahvit 2 eurolla ja
voit ostaa leivonnaisia mukaasi. Juttutuvan osoite on Jaakonkuja 3, Parola, puh. 045 213 3319.
Tuolijumppa on maanantaisin klo 10.00 -11.00. Jumppa on maksuton, eikä sinne tarvitse ilmoittautua.
Neuloosi-kahvila on avoinna parillisten viikkojen maanantaisin klo 17.30-19.00. Neuloosi-kahvilaan voit
tulla tekemään käsitöitä yhdessä. Jos et osaa tehdä ja haluat oppia, niin opetellaan yhdessä! Selvitetään
porukalla kantapäiden salat ja kirjoneuleen kiemurat. Jos puikot pysyvät jo kädessäsi sujuvasti, voit
osallistua hyvän tekemiseen ja neuloa SPR:n langoista villasukkia ja tumppuja myyntiin. Voit myös saada
ohjeet Hattulan kirkot tai Hattularyijy-neulepuseroiden tekemiseen.
Lautapelikerho kokoontuu joka kuukauden 3.s torstai klo 13.00-15.00 alkaen 3.3. Voit tulla pelaamaan
lautapelejä yksin, kaverin kanssa tai tuoda omia tai ystävien lapsia tai lapsenlapsia mukanasi pelaamaan.
Maksuton ja kaikille avoin terveyspiste on avoinna parillisen viikon keskiviikkona. Vapaaehtoinen alan
ammattilainen mittaa verenpaineen ja tarvittaessa keskustelee kanssasi terveyteen liittyvistä asioista.
Terveyspiste on avoinna:
Ke 23.2. klo 10.00-12.00
Ke 9.3. klo 12.00-14.00
Ke 23.3. klo 10.00-12.00
Ke 6.4. klo 10.00-12.00
Ke 20.4. klo 10.00-12.00
Ke 4.5. klo 12.00-14.00
Ke 18.5. klo 10.00-12.00
Ke 1.6. klo 12.00-14.00
Osastossamme on aktiivista ja vireää Ystävätoimintaa. Ystävätoiminnassa on mukana 25 vapaaehtoista.
Voit toimia ystävänä olemalla läsnä, keskustelemalla tai kuuntelemalla, kahvitellen, ulkoillen tai jonkin
harrastuksen merkeissä. Uusi ulkoiluystäväkoulutus pyritään järjestämään vielä keväällä. Jos olet
kiinnostunut toimimaan ystävänä, ota rohkeasti yhteyttä Riitta Paasimaahan puh. 050 598 8875.
Nallesairaala järjestetään ke 2.3. klo 13.00-16.00 yhteistyössä Hattulan kirjaston kanssa.
Osasto järjestää Henkisen tuen peruskurssin 8 h to 17.3. klo 17.30-20.00 ja pe 18.3. klo 17.00-19.30
Ilmoittautuminen 14.3. mennessä sprhattula@gmail.com. Kurssin hinta on 30€.
Henry Dunantin syntymäpäivänä 8.5. vietetään Punaisen Ristin päivää. Punainen Risti syntyi 145 vuotta
sitten sotatantereella. Sveitsiläinen Henry Dunant auttoi vapaaehtoisten kanssa kummankin taistelupuolen
haavoittuneita. Dunant sai ensimmäisen Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1901.

Punaisen Ristin viikolla 3.-9.5. järjestämme la 7.5. kahvitarjoilun Parolan S-Marketilla yhteistyössä SMarketin kanssa. Samalla jaamme tietoa Punaisen Ristin ja osastomme toiminnasta sekä houkuttelemme
uusia jäseniä ja vapaaehtoisia mukaan toimintaamme. Olet myös lämpimästi tervetullut antamaan
vapaaehtoisen työpanoksesi tapahtumaan.
Punaisen Ristin Hämeen piiri järjestää 8-12-vuotiaiden lasten Sankarit-leirin Hattulan Petäyksessä
13.-16.6. Teemana on valmius sekä sankaruus. Lisätietoja SPR:n Hämeen piirin nettisivuilta.
Vuoden 2022 Nälkäpäivä-lipaskeräys toteutetaan 22.–24.9. Keräyksen tuotto tilitetään lyhentämättömänä
Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, josta rahaa käytetään sekä koti- että ulkomaanapuun. Kaikki
halukkaat ovat tervetulleita vapaaehtoisiksi lipaskerääjiksi. Tule sinäkin! Voit olla kerääjänä sen aikaa, kun
sinulle sopii. Mikäli kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä keräysvastaavaamme Tuula Sarkkolaan.
Osaston kevätkokous järjestetään to 31.3. klo 18.00 (kahvi klo 17.30 alkaen) ja syyskokous to 24.11. klo
18.00, molemmat Kohtaamispaikka Juttutuvalla os. Jaakonkuja 3, Parola. Tervetuloa!
Tiedotus- ja mainoskanavamme:
https://rednet.punainenristi.fi/hattula
https://www.facebook.com/hattulapunainenristi/
Instagram: SPR Hattula
Sähköposti: sprhattula(at)gmail.com
Hallituksen jäsenet
Pia Yli-Pirilä, puheenjohtaja, valmiudesta vastaava, pia.ylipirila(at)gmail.com, puh. 050 574 5518
Tapu Sirkka, varapuheenjohtaja
Lotta Palo, sihteeri, jäsenmestari
Riitta Paasimaa, ystävätoiminnan vetäjä
Marjo Palo, Juttutupa vastaava, kotimaan avun yhdyshenkilö
Tuula Sarkkola, keräysvastaava
Marita Viertonen, tiedottaja
Eeva Kulmanen, tietoturvavastaava
Minna Liukkonen, veripalveluyhdyshenkilö
SPR:n Hattulan osasto on kunnassamme helmikuun yhdistys. Hattula.fi-sivuilla alkoi tammikuussa
esittelysarja, jossa paikkakunnan yhdistykset kertovat toiminnastaan. Hattulassa on noin 140 yhdistystä.
Kunnan sivustolla mainitaan seuraavaa: ”Haluamme nostaa yhdistysten toimintaa esille. Niiden yhteydessä
tulemme harvoin pohtineeksi esimerkiksi kysymystä: entä jos niitä ei olisi?” Videon voi katsoa Hattulan
osaston nettisivulta.
Kohtaamispaikka Juttutupaa voi myös vuokrata. Tilaan mahtuu max 15-20 henkilöä. Tilavuokra on 10 €/h.
Tiedustelut sprhattula(at)gmail.com tai 045 213 3319. Tilauksesta saa myös kokouskahvit, kahvi ja pulla
maksaa 2 €/henkilö. Kahvitilaukset viikkoa ennen tilaisuutta.
Haluamme kertoa sinua kiinnostavista asioista entistä joustavammin ja nopeammin. Annathan meille sitä
varten sähköpostiosoitteesi. Jos haluat jäsenkirjeen sähköpostiisi, ole hyvä ja ilmoita siitä osaston
sähköpostiosoitteeseen sprhattula(at)gmail.com.

Lämmin kiitos, että olet mukana vapaaehtoistoiminnassamme!

