
    OSASTOKIRJE 2/2021 
 

Hohtavaa helmikuuta!  

Olemme päässeet nauttimaan talvesta ja lumisesta maisemasta 
joka puolella Hämeen piiriä. Pandemiasta johtuvat suositukset ja 
rajoitukset jatkuvat valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. 

Useimmat harrastukset ovat tauolla tai niitä voi harrastaa 
rajoitetusti. Moni meistä haluaisi jo lähteä tapaamaan toisia ja 
tekemään yhdessä mieluisia asioita. Maltetaan nyt kuitenkin vielä. 

Kasvokkaisten tapaamisten sijaan soitellaan, laitetaan viestejä ja 
tavataan verkon kautta etänä. Pidetään vallitsevasta tilanteesta 
huolimatta yllä hyvää hämäläistä henkeä ja Punaisen Ristin lippu 

korkealla!  

Osastokirje lähetetään henkilöille jotka ovat merkittynä osaston J1 ja J2 
korteissa. Uutiskirjelistalta voi poistua viestin alareunassa olevaa unsubscribe 
kohtaa klikkaamalla. 

  

  



 

KEVÄÄN KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT VERKKOON 
Viranomaisten suositusten mukaisesti SPR Hämeen piirin keväälle 
suunnittelemat, kasvokkain pidettävät koulutukset, siirretään 
verkkoon tai ne toteutetaan 1.6.2021 alkaen mahdollisuuksien 

mukaan kasvokkain. 

Nyt on hyvä aika kouluttautua ja tavata toisia verkossa!  

Piirin Rednetin sivuilta löydät koulutuksia: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/64/events 

Tästä ohjeesta voit lukea Teamsin käyttöönotosta ja 

toiminnoista:  https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Et%C3%A4toi

minnan_ohje_FI_elokuu2020.pdf 

  

Maakunnalliset kummi-illat siirtyivät myös verkkoon 

Kanta-Hämeen kummi-ilta tiistaina 9.3. klo 17.30-19.30. 

Ilmoittaudu 8.3. mennessä mukaan joko sähköpostilla 
marjut.valimaa@redcross.fi tai Oman kautta: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10144 

Pirkanmaan kummi-ilta torstaina 25.3. klo 17.30-

19.30.  Ilmoittaudu 24.3. mennessä mukaan joko 
sähköpostilla marjut.valimaa@redcross.fi tai Oman kautta: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10145 

Päijät-Hämeen kummi-ilta torstaina 8.4. klo 17.30-19.30. 
Ilmoittaudu 7.4. mennessä mukaan joko sähköpostilla 

marjut.valimaa@redcross.fi tai Oman kautta: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10147 

  

Muista Etätärskyt  

- joka kuukauden ensimmänen maanantai!  

Seuraavat Etätärskyt 1.3. klo 18-19. Osallistumislinkin 

löydät täältä:  https://rednet.punainenristi.fi/node/61573   

Ei ennakkoilmoittautumista. 
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HYVÄ PÄIVÄ -AVUSTUKSET 

Avustusten jakaminen osastoille jatkuu myös vuosina 2021-2023!  

Hyvä päivä -avustus sivulle päivitetään hakuohjeet ja -materiaalit 
mahdollisimman pian. Siihen asti avustusta voi hakea vanhalla lomakkeella.  

https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva 

kuva: Juha Veli Jokinen/ Iltalehti 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/ANEAAJUGQb8AAAAAiMAAAAC4mI4AAAAADkEAADcHABZyqABgKiL9RXWZvBd9TEO4NPcdgANf0AAWHBw/8/aAomFEPJdVORZQGPn688Eg/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9oeXZhcGFpdmE


  

 

KUKA ON ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ 2021? 

”Yksi tapa vähentää arkipäivän rasismia on mahdollistaa eritaustaisten ihmisten 

kanssakäyminen. Siksi haluamme nostaa esiin toimijoita, jotka huomioivat 

yhdenvertaisesti erilaiset ihmiset rekrytoinnissa, koulutuksessa, 

kulttuuritarjonnassa tai vapaaehtoistoiminnassa.” 

Punaisen Ristin Hämeen piiri myöntää vuosittain Ennakkoluuloton 
edelläkävijä -tunnustuksen järjestön ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai 

yhteisölle, joka piirin alueella on toiminut esimerkillisesti yhdenvertaisuuden 
ja moninaisuuden edistämiseksi. Tunnustuksen saamisen perusteena voi olla 

yksittäinen teko tai pitkän linjan toiminta. Tunnustus jaetaan 
rasisminvastaisella viikolla maaliskuussa 2021. Kuulisimme mielellämme juuri 
sinun ehdotuksesi tunnustuksen saajaksi! 

Ehdota suosikkiasi 24.2. mennessä:https://www.lyyti.fi/questions/87eb97cd8c 

Voitte jakaa viestiä myös omissa verkostoissanne.  

Tehdään yhdessä tärkeää työtä näkyväksi! 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/ANEAAJUGQb8AAAAAiMAAAAC4mI4AAAAADkEAADcHABZyqABgKiL9RXWZvBd9TEO4NPcdgANf0AAWHBw/9/9XrHhKZ1le2j6n9RkfNYsQ/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvcXVlc3Rpb25zLzg3ZWI5N2NkOGM


  

 

KORONA-AJAN TOIMINTA SPR HÄMEEN PIIRIN OSASTOISSA 

-KYSELYN TULOKSET 

Saimme 29 vastausta Lyyti kyselyyn osastojen korona-ajan toiminnasta. 
Lämmin kiitos aktiivisuudestanne! 

Nyt jaamme kyselyn tuloksia verkkotapaamisessa ma 22.2. klo 17.30-

18.30, lisäksi aiheina 

• Viranomaisten avustaminen koronarokotusten avustavissa tehtävissä 
• Tarja Lindstedt, SPR Hämeenlinnan osaston puheenjohtaja, kertoo 

kokemuksia jo alkaneesta yhteistyöstä rokotusavustamisessa 
• Miten toimimme jos osastoa pyydetään avuksi, pieni infopaketti 

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Linkin tapaamiseen löydät täältä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/61804  Ei ennakkoilmoittautumista.  

Tiedustelut 0401358717/Leila 

Mukana piiristä ”Kyselytyöryhmä” Mari Rantio, Tommi Mattila ja Leila Ahonen 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/ANEAAJUGQb8AAAAAiMAAAAC4mI4AAAAADkEAADcHABZyqABgKiL9RXWZvBd9TEO4NPcdgANf0AAWHBw/10/BOalV5Uvo7ekYJCIkTtNGA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYxODA0


kuva: Leena Koskela/SPR 

  

VAPAAEHTOISIA KORONAROKOTUSTEN AVUSTAVIIN 

TEHTÄVIIN 

Jotkut kunnat ovat jo pyytäneet Punaisen Ristin osastoja avuksi 
koronarokotusten avustaviin tehtäviin. 

Jos teidän osastoanne pyydetään viranomaisten avuksi, niin olemme 

mielellämme tukena tässä uudenlaisessa toiminnassa.  

Apua ja tukea saatte piiristä esimerkiksi 

• vapaaehtoisten rekrytointiin 

• viestintään  

• Oma Punainen Risti -järjestelmän käyttöönottoon tai hallintaan 

• uusien vapaaehtoisten kouluttamiseen 

• vapaaehtoisvuorojen varaamisjärjestelmän luomiseen (Hupsis) 

Piirissä yhteyshenkilönä toimii Leila Ahonen, 040 135 8717 tai 

leila.ahonen@redcross.fi 

 

PIIRIN HALLITUKSEN  

JA TOIMIKUNTIEN EHDOKKAIDEN ESITTÄMINEN  

mailto:leila.ahonen@redcross.fi


Vaalitoimikunnan kirje ja ehdokaslomakkeet liittyen piirin vuosikokoukseen ja 
piirin hallitukseen valittaviin löytyvät osoitteesta 
https://rednet.punainenristi.fi/node/54840 

Nyt etsitään piirin toimikuntiin sopivia henkilöitä, jotka olisivat valmiita 

aktiivisesti osallistumaan toimikuntien kokouksiin ja omaisivat sopivaa 
osaamista ja intoa osallistua toimialan kehittämiseen. Ehdottaa voi myös 
jotakuta järjestön ulkopuolista henkilöä, jolla on sopivaa asiantuntevuutta 

tehtävään. Tietoa toimikunnista ja ehdokaslomake löytyvät 
https://rednet.punainenristi.fi/node/61768 

  

  

 

  

 

Piiritoimiston osoite: Rongankatu 11 C 83 33100 Tampere FI  

https://rednet.punainenristi.fi/hame 

Seuraa meitä  

Facebookissa: https://www.facebook.com/SPRhameenpiiri 

Instagramissa: https://www.instagram.com/sprhameenpiiri/ 
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