
    OSASTOKIRJE 5/2021 

   
 

Toiveikasta toukokuuta!  

Kesää kohti mennään ja tilanne Suomessa näyttää tällä hetkellä pandemian 

suhteen jo toiveikkaammalta. Moni meistä on saanut jo ainakin ensimmäisen 

rokotteen. Hiljalleen lämpenevä sää antaa mahdollisuuden hieman laajentaa 

reviiriä eli tehdä entistä enemmän itselle mukavia asioita ulkona. 

Punaisen Ristin viikolla osa osastoista oli jo "toreilla ja turuilla", näkyvissä ja 

tekemässä. Lopella jaettiin EU-ruokaa, Sääksjärvellä ja Riihimäellä kerättiin 

vaatteita ja kodintavaraa kansainväliseen apuun ja Konttiin. 

Luopioisilla,  Hämeenlinnassa, Pirkkalassa ja Orimattilassa esiteltiin toimintaa, 

Hattulassa toimi nallesairala sekä Lahdessa ja Tampereella järjestettiin 

koulutusta verkon välityksellä. Pikku hiljaa siis voimme näillä näkymin 

valtakunnallisten ja paikallisten suositusten rajoissa avata toimintaa, tietenkin 

terveysturvallisuus huomioiden. 

Aurinkoisia päiviä ja pysykää terveinä!  

Osastokirje lähetetään henkilöille jotka ovat merkittynä osaston J1- ja J2- 

korteissa. Uutiskirjelistalta voi poistua viestin alareunassa olevaa unsubscribe -

linkkiä painamalla. 

 

 



Kuva: Johanna Raivio/SPR   

Sääksjärven osaston tavara- ja vaatekeräys Punaisen Ristin viikolla.   

   
 

PIIRIN VUOSIKOKOUS 24.4.2021 

Lauantaina 24.4. pidettiin Hämeen piirin vuosikokous, jossa käytiin läpi piirin 

toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, myönnettiin 

vastuuvapaus tilivelvollisille ja vahvistettiin piirin hallituksen hyväksymät piirin 

toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle. 

Kokous päätti myös piirin hallituksen koosta, joka on nyt 10 jäsentä sekä 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

Puheenjohtajaksi valittiin Anna-Kaisa Heinämäki Tampereen osastosta ja 

varapuheenjohtajaksi Kalle Löövi Valkeakosken osastosta, toimikaudet ovat 

vuoden 2023 vuosikokoukseen asti. 

Piirin hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2023 vuosikokoukseen päättyväksi 

kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi Taru Leskinen Nastolan osastosta, 

Tarja Lindstedt Hämeenlinnan osastosta, Mari Mattila Forssan osastosta, Pia 

Saloniemi Nokian osastosta ja Lasse Särkimäki Riihimäen osastosta. Koko 

nykyisen piirinhallituksen kokoonpanon löydät täältä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/7242 

Ensi vuoden vuosikokouksen henkilövalintoja valmistelevaan vaalitoimikuntaan 

valittiin puheenjohtajaksi Ulla Keskinen Tampereen osastosta ja jäseniksi 

Hellevi Ahoniemi Mäntän osastosta, Marko Helin Nastolan osastosta, Juha 

Hätönen Hämeenkyrön osastosta, Päivi Lindstedt Hämeenlinnan osastosta, 

Päivi Rantasalmi Riihimäen osastosta ja Pekka Taipalinen Valkeakosken 

osastosta. 

Piirin sivuille on päivitettynä myös piirin toimikunnat, joiden toimikausi alkoi 

vuosikokouksesta https://rednet.punainenristi.fi/node/8036 

Onnea kaikille valituille! 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AM0AAKC5_rMAAAABVYoAAAC4mI4AAAAADkEAAGEnABZyqABgm2yFaTX9Pom9TZaDEKLP0Y0_XQAWHBw/1/phNerLVoPKMOXoB8gnwRmA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzcyNDI
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AM0AAKC5_rMAAAABVYoAAAC4mI4AAAAADkEAAGEnABZyqABgm2yFaTX9Pom9TZaDEKLP0Y0_XQAWHBw/2/-vsrjPhEAUre54UBX8KpDQ/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzgwMzY


 

 

Kuva: Marjut Välimaa/SPR 

Piirin vuosikokous museokeskus Vapriikissa, Tampereella. Va. toiminnanjohtaja 

Salla Heiskanen ja kokouksen puheenjohtaja Kari Heikkilä SPR Vesilahden 

osastosta. 

   
 

ROKOTUSAVUSTAVAT OSASTOT  

- TEAMS TAPAAMINEN 18.5. 

SPR Hämeen piirin alueella avustetaan viranomaisia rokotustoiminnassa 

yhdeksässä kunnassa ja mukana on ainakin 14 osastoa. Hienosti on  lähdetty 

myös auttamaan naapuriosastoja tässä tärkeässä tehtävässä. 

Kutsumme teidät verkostoitumaan ja jakamaan ideoita, ajatuksia ja vinkkejä 

toinen toisillenne. 

Verkostotapaaminen tiistaina 18.5. klo 17.30-19 Teamsissa 

Olemme myös valmiita tukemaan teitä niissä asioissa, joissa kaipaatte apua. 

Koko piiritoimiston väki on käytettävissä mm. viestinnän apuna, uusien 

vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja perehdytyksessä sekä 

terveysturvallisuusasioissa. 

Tapaamisen linkki löytyy täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/62343 

Linkkiä saa vapaasti jakaa sopivaksi katsomillenne henkilöille. Ja mukaan voi 

tulla niistäkin osastoista, joissa ei vielä tehdä rokotusavustamista. 

Voimia ja myös ilon hetkiä tärkeässä vapaaehtoistyössänne! 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AM0AAKC5_rMAAAABVYoAAAC4mI4AAAAADkEAAGEnABZyqABgm2yFaTX9Pom9TZaDEKLP0Y0_XQAWHBw/3/5_aN9XS0gmToUOuF6XagjA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYyMzQz


 

 

      Kuvat: Leila Ahonen, Liisa Puranen ja Marja Mattila 

   
 

KESÄN KIVOIN LEIRI - SANKARIT 2021! 

Punaisen Ristin Sankarit 2021 -kesäleiri on tarkoitettu 8-12 -vuotiaille tuleville 

sankareille . Leirillä uidaan, pelataan, opetellaan erilaisia valmiuteen liittyviä 

taitoja kuten alkusammutustaitoja sekä kadonneen henkilön/nuken etsintää, 

opitaan ensiapua, tanssitaan Sankarit-leiridiscossa, istutaan leirinuotiolla, 

tutustutaan uusiin ihmisiin ja opitaan, mikä Punainen Risti on ja mitä kaikkea 

SPR:n toiminnassa voi tehdä. 

Leiri pidetään 28.6-1.7. Petäyksessä, Hattulassa.  

Ilmoittautuminen leirille on nyt auki, varmista paikkasi heti tai viimeistään 

31.5.2021 ilmoittautumalla: https://www.lyyti.in/Sankarit_2021_leiri 

Leirin hinta on 50 e SPR:n jäseniltä/ 60 e ei-jäseniltä. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AM0AAKC5_rMAAAABVYoAAAC4mI4AAAAADkEAAGEnABZyqABgm2yFaTX9Pom9TZaDEKLP0Y0_XQAWHBw/4/jCjvJ7-DYWXuoDdlCZSEcg/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vU2Fua2FyaXRfMjAyMV9sZWlyaQ


 

Jos sinulla on kysyttävää leiriin tai ilmoittautumiseen liittyen, ota yhteyttä Mari 

Rantio p. 040 809 3436 tai mari.rantio@redcross.fi 

   
 

 

 

 

 

   
 

MITÄ NUORILLE KUULUU?  

Koronaepidemialla on ollut huomattavat vaikutukset nuorten ja nuorten aikuisten 

hyvinvointiin. Poikkeusaika on tuonut tullessaan etäkoulun ja -opiskelun, harrastussulut, 

yksinäisyyden ja mielenterveyshaasteiden kasvamisen. Lisäksi nuorten hyvinvointiin 

vaikuttaa seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät kysymykset ja rasismi ja 

osattomuuden kokemukset. 

Miten vapaaehtoinen voi tukea nuorta näissä tilanteissa? Missä menevät vapaaehtoisen 

auttamisen rajat? 

Muun muassa näitä kysymyksiä käsittelemme 22.5.2021 klo 10-14 järjestettävässä 

webinaarissa. 

mailto:mari.rantio@redcross.fi


Webinaari on tarkoitettu kaikille, jotka vapaaehtoistoiminnassaan tukevat nuoria, 

esimerkiksi ystävätoiminnassa, Nuorten turvataloissa tai erilaisissa ryhmätoiminnoissa. 

Webinaarissa keskitytään erityisesti Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan, mutta ohjelma 

sopii kaikille nuorten parissa toimiville.   

Webinaarin järjestää yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Kaveritaitoja nuorille- ja 

Kotipolku -hankkeet sekä Nuorten turvatalot. 

Ohjelma ja Ilmoittautumiset: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10805 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

 

   
 

 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AM0AAKC5_rMAAAABVYoAAAC4mI4AAAAADkEAAGEnABZyqABgm2yFaTX9Pom9TZaDEKLP0Y0_XQAWHBw/5/ZW3WkRoZfPrOX8Ss5Ri3oQ/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTA4MDU


SPR HÄMEEN PIIRIN TOINEN EVAKUOINTIYKSIKKÖ  

KANTA-HÄMEESEEN 

SPR:n Hämeen piiri on aloittanut keskustelut Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa piirin 

toisen evakuointiyksikön (EEC-yksikkö, Emergency Evacuation Center) sijoittamisesta 

pelastuslaitoksen tiloihin. 

Ensimmäinen yksikkö on ollut käytössä viime syksystä lähtien ja sen sijoituspaikka on 

Punaisen Ristin logistiikaakeskus. Yksikkö on seuraavan kerran käytössä Tampereella 

koulujen päättäjäisten ea-päivystyksessä. 

 

 

Kuva: Tommi Mattila/SPR 

   
 

VAPEPA-TOIMINTAPÄIVÄ LAUANTAINA 4.9.2021 

Hämeen alueen Vapepa-järjestöjen hälytysryhmille tarkoitettu yhteinen koulutus- ja 

harjoituspäivä järjestetään lauantaina  4.9.2021 ennakkotiedoista poiketen Nokialla 

seurakuntien Urhatun leirikeskuksessa. 

Päivän aikana on tarjolla  koulutustuokioita ”jokaiselle jotakin” -periaatteella sekä yhteisiä 

toimintaharjoituksia. Odotamme koulutuspäivään 150-200 osallistujaa. 

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet valmistuvat kesäkuussa.  Laita päivämärä jo kalenteriin! 



 

 

kuva: Joonas Brandt 

   
 

STM:N JA PUNAISEN RISTIN YHTEISTYÖPÖYTÄKIRJA PÄIVITETTY 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Punainen Risti ovat päivittäneet 

yhteistyöpöytäkirjaansa. SPR:llä ja STM:llä on ollut vuodesta 2002 lähtien 

yhteistyöpöytäkirja varautumisesta yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja valtakunnallisesta 

ensiaputoiminnasta. 

STM:n ja SPR:n yhteistyöpöytäkirja on tärkeä erityisesti äkillisiin häiriötilanteisiin 

varautumisen ja järjestöjen koordinaation kannalta. STM:n kanssa päivitetty ja vahvistettu 

yhteistyöpöytäkirja vahvistaa edelleen tätä pitkään jatkunutta yhteistyötä. 

   
 

ETÄTÄRSKYT JATKUVAT SYKSYLLÄ  

Piirin järjestämiä etätärskyjä on pidetty viime vuoden lopulta saakka joka kuukauden 

ensimmäinen maanantai. Kuusi kertaa on tavattu ja osallistujia on ollut yhteensä 114 eli 

keskimäärin 23 henkeä/kerta. Osallistuneita osastoja on ollut keskimäärin 

16/kerta.  Etätärskyt ovat olleet osastoille korona-aikana mukava, yhteinen hetki 

kuulumisten ja ideoiden vaihtoon.  



Osastojen toiveesta jatkamme etätärskyjä edelleen syksyllä. Ensimmäiset tärskyt ovat 

syyskuussa, maanantaina 6.9. klo 18.  

Kiitos kaikille etätärskyillä mukana olleille!  

 

 

   
 

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/ 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AM0AAKC5_rMAAAABVYoAAAC4mI4AAAAADkEAAGEnABZyqABgm2yFaTX9Pom9TZaDEKLP0Y0_XQAWHBw/6/52HRUNJkpWTJUzp4mWuXrA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9oYW1l
https://www.facebook.com/SPRhameenpiiri
https://www.instagram.com/sprhameenpiiri/


Twitterissä: @SPRhameenpiiri 

   
 

  

 

 


