
    OSASTOKIRJE 1/2021 

   
 

Hyvää uutta vuotta 2021!  

Luet SPR Hämeen piirin ensimmäistä sähköistä osastokirjettä. Pyrimme jatkossa 

keskittämään viestintäämme piiristä osastoon päin. Joka kuukauden puolessa 

välissä lähetämme osastokirjeen, jossa jaamme kaikille osastoille toiminnan 

kannalta tarpeellista tietoa.Toki eri toimialat edelleen lähettävät uutiskirjeitä 

omalle,kohdennetulle vapaaehtoisjoukolleen ja järjestötiedote ilmestyy 

edelleen neljä kertaa vuoden aikana. 

Osastokirje lähetetään henkilöille jotka ovat merkittynä osaston J1 ja J2 

korteissa. Tämä ensimmäinen uutiskirje lähtee vielä vuoden 2020 tiedoin. 

Uutiskirjelistalta voi poistua viestin alareunassa olevaa nappia painamalla. 

 

 



   
 

PIIRITOIMISTON HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT 

 

 

  

Piiritoimiston henkilöstössä on tapahtunut muutoksia. Alta löydät 

henkilökunnan yhteystiedot ja uudet tehtäväalueet. 

  

Salla Heiskanen   

Va. Toiminnanjohtaja  (31.12.2021 asti) 

Piirin johtaminen ja työn kehittäminen yhdessä piirin hallituksen ja henkilöstön 

kanssa. Talous- ja henkilöstoasiat 

salla.heiskanen@redcross.fi 

040 809 3568   

  

  

Leena Uskelin   

Va.Ohjelmapäällikkö (31.12.2021 asti) 

Ohjelmatyön koordinaatio ja esimiestyö  

leena.uskelin@redcross.fi   

mailto:salla.heiskanen@redcross.fi
mailto:leena.uskelin@redcross.fi


040 861 6843  

  

  

Leila Ahonen 

Ensihuollon asiantuntija 

Ensihuolto, kotimaan apu, kara-avustukset, henkinen tuki 

leila.ahonen@redcross.fi 

040 135 8717   

  

  

Riitta Konttinen 

Järjestösihteeri 

Jäsenrekisterin ylläpito, Opintokeskus Sivis yhteyshenkilö,   

johtoryhmän ja ohjelmatyöntekijöiden työtä tukevat tehtävät  

riitta.konttinen@redcross.fi   

040 589 5783 

  

  

Tommi Mattila 

Valmiuspäällikkö   

SPR:n auttamisvalmius Hämeen piirin alueella 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio 

tommi.mattila@redcross.fi 

040 589 5780 

  

  

Pirjo Mattila 

Ensiaputoiminnan asiantuntija 
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mailto:tommi.mattila@redcross.fi


Ensiapu ja terveyden edistäminen (terveyspistetoiminta ja päihdetyö) 

pirjo.mattila@redcross.fi   

0405895779 

  

  

Essi Nuolioja 

Talous- ja henkilöstöasiantuntija 

Talous- ja henkilöstöasiat 

essi.nuolioja@redcross.fi 

040 809 6849   

  

  

Petri Peltonen   

Taloussihteeri 

Taloushallinnon ja tietotekniikan palvelu- ja tukitoiminnot sekä 

varainhankintaan liittyvät kampanjat 

petri.peltonen@redcross.fi   

040 809 6954 

  

  

Emma Peura (1.8.2021 asti )   

Järjestötoiminnan asiantuntija 

Monikulttuurisuus- ja ystävätoiminta, osastotoiminnan tukeminen 

emma.peura@redcross.fi 

040 184 6911 

  

  

Johanna Raivio 

Järjestötoiminnan asiantuntija 
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Viestintä, sosiaalinen hyvinvointi ja osastotoiminnan tukeminen 

johanna.raivio@redcross.fi   

0400 766 957 

  

  

Mari Rantio 

Järjestötoiminnan asiantuntija.   

Lasten ja nuorten toiminta, koulu- ja oppilaitosvierailut, InAction! -

ensiapukoulutukset, kerho- ja leiritoiminta ja humanitaarinen oikeus 

mari.rantio@redcross.fi 

040 809 3436   

  

  

Raili Ruojärvi-Koivumäki 

Taloussihteeri 

M2-matkalaskut, maksuliikenne, vastaanottokeskusten raportointi 

raili.ruojarvi-koivumaki@redcross.fi   

040 809 6847 

  

  

Marjut Välimaa 

Järjestötoiminnan asiantuntija 

Järjestön sääntömääräiset ja hallinnolliset asiat, keräykset ja osastotoiminnan 

tukeminen   

marjut.valimaa@redcross.fi 

040 809 6853   

  

Ollaan yhteydessä!  
  

 

mailto:johanna.raivio@redcross.fi
mailto:mari.rantio@redcross.fi
mailto:raili.ruojarvi-koivumaki@redcross.fi
mailto:marjut.valimaa@redcross.fi


 

 

   
 

   

KUMMITIIMI JA MAAKUNNALLISET KUMMI-ILLAT  

Alueelliset kummialueet ja nimetyt osastokummit ovat olleet kummitoiminnan toimintatapa 

jo useita vuosia, mutta olemme nyt arvioineet sitä ja päätyneet uudenlaiseen osastojen 

tukemisen malliin eli kummitiimiin. Tiimi koostuu viidestä kummista, jotka tukevat osastojen 

toimintaa. Tiiminvetäjänä toimii va.ohjelmapäällikkö Leena Uskelin.  

Osastojen tuki ja ohjaus voi olla tarpeen mukaista, yksittäisiä asioita ja ongelmanratkaisua. 

Se voi kuitenkin olla myös suunnitelmallisempaa ja tiiviimpää, osaston asettamiin 

konkreettisiin tavoitteisiin tähtäävää yhteistä toimintaa. 

Kevään 2021 aikana kerromme maakunnallisissa kummi-illoissa tarkemmin 

uudenmuotoisesta kummitoiminnasta. Tulkaa kuulolle, tapaamaan kummitiimiä ja 

kertomaan meille, millaista tukea juuri teidän osastonne kaipaa. 

Kummi-iltoihin voit osallistua paikan päällä tai etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Kerro 

ilmoittautuessasi, tuletko paikan päälle vai oletko mukana etänä. 

Mikäli koronaan liittyvät rajoitukset estävät meitä tapaamasta kasvotusten, ilmoitamme 

tästä ja pidämme kummi-illat Teamsin välityksellä. 



 

 

Kummi-illat maakunnittain: 

  

Kanta-Hämeessä tiistaina 9.3. klo 17.30-19.30 Tammelassa, Café Tammela ( Tammelan 

kunnanviraston yhteydessä) , Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela . Ilmoittaudu 7.3. 

mennessä mukaan joko sähköpostilla marjut.valimaa@redcross.fi tai Oman 

kautta:https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10144 

  

Pirkanmaalla Teiskossa torstaina  25.3. klo 17.30-19.30 AitO-keskus, Kirjoniementie 15, 

33680 Tampere. Ilmoittaudu 23.3. mennessä mukaan joko sähköpostilla 

marjut.valimaa@redcross.fi tai Oman 

kautta:https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10145 

  

Päijät-Hämeessä Hollolassa torstaina 8.4. klo 17.30-19.30 Messilän Kartano, Messiläntie 

308, 15980 Messilä. Ilmoittaudu 6.4. mennessä mukaan joko sähköpostilla 

marjut.valimaa@redcross.fi tai Oman 

kautta:https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10147 

  

Voitte myös tuoda ajatuksianne kummitoiminnasta ja osaston tuen tarpeesta laittamalla 

sähköpostia kummitiimin jäsenille. 
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Terveisin kummitiimi, 

Leena Uskelin, Riitta Konttinen, Emma Peura, Mari Rantio, Johanna Raivio ja Marjut Välimaa 

  

   
 

KEVÄÄN 2021 KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT  

Keväällä on paljon monenmoista koulutusta ja tapahtumaa tarjolla, toivottavasti kasvokkain 

ja ainakin etänä. 

Henkisen tuen koulutuksia, osastojen viestintäkoulutusta, uusien luottamushenkilöiden 

koulutusta ja paljon muuta.  

Käy katsomassa Hämeen piirin uudistetuilta Rednet sivuilta mitä tapahtuu ja 

missä:https://rednet.punainenristi.fi/hame 

  

 

 

   
 

TOIMINTA- JA KOULUTUSTILASTOT, VIELÄ EHTII ! 
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Toimintatilastoihin kootaan osaston koko vuoden toiminta lukuina. Tilastojen kokoaminen 

on erittäin tärkeää, koska toimintatilasto on se virallinen vapaaehtoistoiminnan laajuudesta 

kertova tieto. Jos osasto ei täytä toimintatilastoa, näyttää siltä, että osaston alueella ei ole 

lainkaan toimintaa. Myös avustusten yms. jaossa tilastokirja on paikka, josta haetaan 

toiminnasta kertovat luvut. 

Tiedot tulee täyttää tammikuun loppuun mennessä. 

Rednetin Osastotoimistosta kohdasta Toimintatilasto 

https://rednet.punainenristi.fi/toimintatilasto löydätte linkin sekä toimitatilastoon että 

koulutustilastoon. Sieltä voi myös tulostaa tilastokysymykset tietojen keräämistä 

helpottamaan. 

Olkaa aktiivisia ja huolehtikaa, että osastonne toiminta näkyy myös tilastoissa! 
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