
TOIMELIASTA LOKAKUUTA!  

Syyskuussa monessa osastossa pyörähti toiminta jälleen käyntiin ja 

viimeistään Nälkäpäivä -keräys toi meidät yhteen, tekemään 

auttamistoimintaa kasvotusten. Edelleen toimimme paljon verkon 

välityksellä, mutta yhä enemmän tapaamme, jaamme tietoa, kokemuksia ja 

ajatuksia koulutuksissa ja kasvokkaisissa tapaamisissa. Nyt on kai koittanut 

se paljon puhuttu "uusi normaali".  

Ensi vuoden toiminnan suunnittelua aletaan jo tekemään osastoissa ja 

toimintaryhmissä. Piiri on järjestänyt tänä vuonna Teamsin kautta 

toimintalinjauksen kolmen päätavoitteen teemojen mukaisia toiminnan 

suunnittelu -klinikoita, joissa on ollut mukavasti osastojen väkeä kuulolla ja 

keskustelemassa. Mikäli teillä on vielä halua pohtia yksittäisen toimialan tai 

koko osaston toiminnan suunnittelua piirin työntekijöiden kanssa, olkaa 

yhteydessä.  

Osastokirje lähetetään henkilöille, jotka ovat merkittynä osaston J1- ja J2- korteissa. 

Uutiskirjelistalta voi poistua viestin alareunassa olevaa unsubscribe -linkkiä painamalla. 

  

Kuva: Pexels 

 

NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS -SEINÄLAATTA JULKISTETTIIN 

PÄLKÄNEELLÄ 

Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivä -keräys sai alkunsa SPR Pälkäneen 

osaston ”kaikkien pälkäneläisten rahankeruutalkoista” vuonna 1980. Jo 



seuraavana vuonna keräys oli valtakunnallinen. Tänäkin vuonna Nälkäpäivä -

keräys toteutetaan lähes jokaisella Suomen paikkakunnalla. 

Torstaina 23.9. paljastettiin Nälkäpäivä -keräyksen seinälaatta Pälkäneellä, 

osoitteessa Onkkaalantie 70 eli paikassa, jossa toimi ensimmäisen 

Nälkäpäivän keräyskeskus. 

SPR:ssä pitkään toiminut kansainvälisen avun johtaja Kalle Löövi kertoi 

tilaisuudessa, miten Nälkäpäivän keräysvaroin autetaan ulkomailla ja 

kotimaassa. Pälkäneen kunnan puolesta tervehdyksen toi kunnanvaltuuston 

puheenjohtaja Mirva Kittilä. Laatan paljastivat SPR Pälkäneen osaston 

vapaaehtoiset Anneli Verkkosaari ja Katja Saarinen. 

  

Kuva:Johanna Raivio/SPR 

 

KIITOS NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE! 



Lipaskeräys tuotti Hämeessä arviolta 140 000 euroa! 

Aivan loistava tulos, josta SUURI KIITOS Sinulle, joka olit mukana tekemässä 

Nälkäpäiväkeräystä! Auttamisen mahdollistavien varojen keräämisen lisäksi 

on tärkeää, että olemme näkyvillä ja muistutamme siitä, että Punainen Risti 

on paikalla ja valmiina auttamaan! Toistemme tukena. Aina.  

  

 

PIIRIN KOULUTTAJATAPAAMINEN 27.10. 

Tule verkostoitumaan ja keskustelemaan uusista mahdollisuuksista! 

Järjestämme SPR Hämeen piirin kouluttajatapaamisen Teamsissa ke 27.10. 

klo 17.30-19. Tapaamisessa käymme lyhyesti läpi uusia koulutusmalleja, 

joita voi hyödyntää kaikilla toimialoilla. Esittelemme ja keskustelemme myös 

ideasta, jossa kouluttaja voi itse lähteä hyödyntämään omaa osaamistaan. 

Voit esimerkiksi alkaa suunnitella uutta lyhytkoulutusta (1-1,5h) itseäsi 

kiinnostavasta aihealueesta. 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiskouluttajat 

toimialasta riippumatta. Ylitetään yhdessä rajoja ja luodaan uudenlaista 

toimintakulttuuria! 

Ilmoittautumiset Oman Punaisen Ristin kautta: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12451 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVMAAD_5WzwAAAACegYAAAC4mI4AAAAADkEAAN53ABZyqABhaSl901hQQPSJQYWVV6YwFigXsgAWHBw/1/iZfCfOoMhWW7j3TGRNwAaA/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTI0NTE


  

Kuva: Leena Koskela/SPR 

 

OSASTOJEN AUTTAMISVALMIUDEN PERUSKURSSI   

(2 x 3 tuntia) 

Koulutus on täysin uusi ja kohderyhmänä ovat SPR:n osastojen 

luottamushenkilöt, toimintaryhmien vetäjät ja muut Punaisen Ristin 

auttamistoimista kiinnostuneet vapaaehtoiset. 

Koulutus sisältää kolme tuntia teoriaa ja kolmen tunnin 

”pöytäpeliharjoituksen”, jossa osaston valmiutta voidaan tarkastella 

kuvitteellisessa auttamistilanteessa. 

Koulutus on osastoille maksuton ja kouluttajina toimivat piirin rekrytoimat 

vapaaehtoiskouluttajat. Lisätietoja Tommilta, 040 589 5780 tai 

tommi.mattila@redcross.fi 

mailto:tommi.mattila@redcross.fi


  

Kuva: Joonas Brandt/SPR 

VALMIUSSEMINAARI 11.12.  

SPR Hämeen piiri järjestää valmiusseminaarin lauantaina 11.12 klo 9-16. 

Päivä on tarkoitettu osastojen valmiuden yhteyshenkilöille ja muille osaston 

auttamistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. 

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat tietoon marraskuun aikana. 

Lisätietoja Tommilta 040 589 5780 tai tommi.mattila@redcross.fi 

mailto:tommi.mattila@redcross.fi


  

kuva: Maarit Villman/SPR  

KOKONAISVALMIUDEN JATKOKOULUTUS (KoVaJaKo) 

KEVÄÄLLÄ  2022 

Koulutusviikonloppu osastojen valmiuden yhteyshenkilöille järjestetään ensi 

keväänä la-su 12.-13.3.2022.  Koulutus on osa SPR Hämeen piirin 

kokonaisvalmiuden koulutusohjelmaa, jonka tarkoituksena on kouluttaa 

Hämeen piirin alueelle SPR:n auttamisvalmiuden asiantuntijoiden verkosto. 

Viikonlopun aikana tutustutaan mm. valmiuden yhteyshenkilön tehtäviin, 

SPR:n kokonaisvalmiuteen ja alueelliseen yhteistyöhön.  Lisätietoja Tommilta 

040 589 5780 tai tommi.mattila@redcross.fi 

 

mailto:tommi.mattila@redcross.fi


  

AUTTAJAT AULANGOLLA  

Valtakunnallinen vapaaehtoisten koulutustapahtuma tulee taas! 

Olitpa sitten ihan uusi noviisi, pitkän linjan avainvapaaehtoinen tai jotain siltä 

väliltä olet lämpimästi tervetullut valtakunnalliseen vapaaehtoistapahtumaan. 

Tapahtumassa pääset oppimaan, innostumaan, keskustelemaan, 

rentoutumaan ja solmimaan uusia tuttavuuksia. Ensi kertaa valtakunnalliseen 

vapaaehtoisten koulutustapahtumaan voi osallistua myös etänä! 

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 1.10.-30.11.2021 ja mikäli tilaa jää, 

tullaan ilmoittautuminen avaamaan uudestaan korotetuin 

osallistumismaksuin joulukuussa 2021. Viime kerralla tapahtuma myytiin 

loppuun jo ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joten varaa paikkasi 

mahdollisimman pian!  

Viikonlopun ohjelma rakentuu kolmen ohjelmaraiteen eli teeman ympärille.  

• Varautuminen muuttuvaan maailmaan 

• Uudistuva ja moninainen Punainen Risti 

• Hyvinvoiva vapaaehtoinen 

Aiemmista valtakunnallisista vapaaehtoisten koulutustapahtumista poiketen 

osallistujien ei tarvitse valita yhtä teemaa, jota seuraa koko tapahtuman 

ajan, vaan työpajoihin saa osallistua oman mielenkiinnon mukaan. 

Työpajojen lisäksi pääset viikonlopun aikana mm. kuulemaan useita 

mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja. Tapahtuman yhtenä pääpuhujana 

on sunnuntaina päätösohjelmassa esiintyvä, tunnettu yhteiskunnallinen 



keskustelija Jani Toivola. Hän puhuu meille erilaisuuden kohtaamisesta ja 

moninaisuuden hyödyntämisestä toiminnassamme.  

Tapahtuman ohjelman,aikataulut ja ilmoittautumislinkin löydät Rednetin 

osoitteesta:https://rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla 

 

  

kuva: Leena Koskela/SPR 

 

Punainen Risti järjestää 10.11.  

JOKA KOLMAS - ELOKUVIA JA KESKUSTELUA 

YKSINÄISYYDESTÄ -TAPAHTUMA 

Tapahtuma järjestetään  Helsingissä Kino-13:.ssa osoitteessa 

Katajanokanlaituri 11 A. Se myös striimataan. Osallistumislinkki lähetetään 

ilmoittautuneille sähköpostitse. 

Tapahtumassa nähdään kaksi yksinäisyyttä käsittelevää dokumenttielokuvaa, 

joiden välissä kuullaan eri alojen asiantuntijoiden paneelikeskustelu 

yksinäisyydestä ja sen ilmentämisestä kulttuurissa ja taiteessa. Tilaisuudessa 

kuullaan myös artisti Hassan Maikalin musiikkia. 

Voit osallistua myös vain osaan illan ohjelmasta. 

Tapahtumaan ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12193 

************************************** 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVMAAD_5WzwAAAACegYAAAC4mI4AAAAADkEAAN53ABZyqABhaSl901hQQPSJQYWVV6YwFigXsgAWHBw/2/7JHqkNJs28qnRG1RNgd-vg/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9hdXR0YWphdGF1bGFuZ29sbGE
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVMAAD_5WzwAAAACegYAAAC4mI4AAAAADkEAAN53ABZyqABhaSl901hQQPSJQYWVV6YwFigXsgAWHBw/3/Ffxf6zQd6bD1TAbNqOlohQ/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTIxOTM


Ohjelma: 

klo 18 Näkymättömät-dokumenttielokuva ja 

ohjaaja Antti Lempiäisen haastattelu 

klo 19.20 Väliaika 

klo 19.50 Hassan Maikalin musiikkiesitys 

Paneelikeskustelu, jota johtaa Kimmo Ohtonen (toimittaja, kirjailija, 

luontokuvaaja) 

• Niina Junttila (yksinäisyystutkija, kasvatuspsykologian dosentti, 

opetusneuvos) 

• Hassan Maikal (rap-artisti, tubettaja) 

• Antti Lempiäinen (ohjaaja) 

• Kristiina Kumpula (pääsihteeri, Suomen Punainen Risti) 

20.30 Neiti Aika –dokumenttielokuva 

Tuottaja Emilia Haukan haastattelu 

21.45 Tilaisuus päättyy 

  



 

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/ 

Twitterissä: @SPRhameenpiiri 

 

 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVMAAD_5WzwAAAACegYAAAC4mI4AAAAADkEAAN53ABZyqABhaSl901hQQPSJQYWVV6YwFigXsgAWHBw/4/sgNXjWQ5qOxiWd66KUAdWA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9oYW1l
https://www.facebook.com/SPRhameenpiiri
https://www.instagram.com/sprhameenpiiri/

