
   

 Osastokirje 11/2021  

MAINIOTA MARRASKUUTA!  

Marraskuun pimeys on tullut, mutta osastoissa tuntuu olevan hyvä tekemisen 

meininki. Syyskokoukset pidetään viimeistään tämän kuun aikana ja katse 

kääntyy hiljalleen uuden hallituksen ja toiminnan suunnittelun myötä jo kohti 

tulevaa vuotta 2022. Piirissäkin olemme tehneet toimintasuunnitelmaa ja 

katsomme ensi vuoteen innostuneen toiveikkaana. 

Rokotusavustamisen vapaaehtoisia on syksyn aikana kiitetty osastojen 

järjestämissä juhlissa. Suuren kiitoksen olette todellakin ansainneet! Tähän 

mennessä Hämeen piirin alueella 17 osastoa on avustanut viranomaisia 

rokotustoiminnassa. Mukana on ollut 330 vapaaehtoista ja he ovat tehneet 

rokotusavustajina huikeat 12 376 vapaaehtoistuntia.  

Hyvä Joulumieli -keräys alkaa tämän viikon perjantaina. Hämeen piiriin 

saimme jaettavaksi 2192 lahjakorttia ja 44 osastoa on mukana avun 

ketjussa, viemässä hyvää joulumieltä vähävaraisille lapsiperheille. Kiitos jo 

etukäteen tekemästänne arvokkaasta työstä. 

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

Uutiskirjelistalta voi poistua viestin alareunassa olevaa unsubscribe -linkkiä painamalla. 

  

Kuva: Burak Kebapci/  Pexels  
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS  

Hyvä Joulumieli -keräys järjestetään nyt jo 25. kerran. Keräys alkaa 19. 

marraskuuta ja jatkuu aina jouluaattoon asti. Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti järjestävät keräyksen 

yhteistyössä Ylen, S-ryhmän, Keskon ja Lidlin kanssa. 

Pitkittynyt koronapandemia on lisännyt perheiden avun tarvetta. Pahiten 

pandemia on iskenyt perheisiin, joilla oli jo ennestään talous- tai 

terveysvaikeuksia. Heidän osaltaan tilanne on syventynyt entisestään. Lisäksi 

lomautusten, irtisanomisten ja pienyrittäjien vaikeuksien vuoksi avun tarve 

on laajentunut koskemaan myös uusia perheitä. 

Hyvä Joulumieli -keräyksen tavoitteena on tänä vuonna kerätä 2,5 miljoonaa 

euroa. Varojen avulla voimme ilahduttaa 36 000 vähävaraista perhettä 70 

euron ruokalahjakortilla. Lahjakortti on nimensä mukaisesti lahja. Sitä ei voi 

anoa tai hakea. MLL ja SPR tekevät apua tarvitsevien perheiden löytämiseksi 

yhteistyötä paikallisten tahojen kuten neuvoloiden, diakoniatyön ja 

sosiaalitoimen kanssa. 

Yksityishenkilönä voit lahjoittaa https://donation.securycast.com/hjm 

Yrityslahjoituksen voi tehdä https://hyvajoulumieli.fi/yrityslahjoitukset/ 

Lisätietoa keräyksestä https://hyvajoulumieli.fi/ 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVUAAD2r6AUAAAACs44AAAC4mI4AAAAADkEAAOu1ABZyqABhkiPbzyU-tOC4Q9ShLMnfm2fBsAAWHBw/1/wwzhW1dKcPH0t7C1t-Irng/aHR0cHM6Ly9kb25hdGlvbi5zZWN1cnljYXN0LmNvbS9oam0
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVUAAD2r6AUAAAACs44AAAC4mI4AAAAADkEAAOu1ABZyqABhkiPbzyU-tOC4Q9ShLMnfm2fBsAAWHBw/2/dtvn-OEQzAg_uhPYSb-8Qg/aHR0cHM6Ly9oeXZham91bHVtaWVsaS5maS95cml0eXNsYWhqb2l0dWtzZXQv
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVUAAD2r6AUAAAACs44AAAC4mI4AAAAADkEAAOu1ABZyqABhkiPbzyU-tOC4Q9ShLMnfm2fBsAAWHBw/3/sUSbBHd5hZcWxK30bKOKzg/aHR0cHM6Ly9oeXZham91bHVtaWVsaS5maS8
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Kuva: Kristiina Hemminki /SPR 

 

SOPPI KIERRÄTYSPUTIIKKI AVAA OVENSA 24.11. 

Pian aukeaa ensimmäinen Soppi! Soppi avaa ovensa keskiviikkona 24.11. klo 

12 Hämeenlinnassa. Tervetuloa ostoksille!  

Mikä on Soppi? Soppi on kierrätetyn tavaran putiikki. Kierrätetty tavara on 

lyhyesti toiselle turha, toiselle aarre. Sopin aarteissa saattaa siis olla 

lahjoituksena tulleita uusiakin juttuja. Avainsana on lahjoitukset. Myytävä 

tavara tulee kotitalouksista ja yrityksistä lahjoituksena. Soppi muuttaa 

tavaran avustustoiminnan tueksi. 

Sopin omistavat Hämeen ja Varsinais-Suomen piirit. Soppi on piirien 

varainhankintaa ja varoja käytetään esimerkiksi näiden piirien 

auttamisvalmiuden parantamiseen. 

Toiminta on alusta lähtien ajateltu ketjuksi, tulevaisuudessa 

kierrätysputiikkeja avataan lisää kummankin piirin alueelle.   

  

SOPPI löytyy  

Tiiriönsuontie 2 (Powerin ja Euronicsin välissä) 
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13130 Hämeenlinna 

puh. 040 540 7626 

soppi.hameenlinna@redcross.fi 

  

SOPPI on avoinna  

arkena klo 10-18 (tiistaisin suljettu)   

viikonloppuisin klo 10-15   

Jouluna SOPPI on kiinni 23.12-26.12.2021 

  

Seuraa SOPPI kierrätysputiikki Hämeenlinnaa Facebookissa: 

https://www.facebook.com/Soppi-H%C3%A4meenlinna-kierr%C3%A4tysputiikki-

103399238765807 

mailto:soppi.hameenlinna@redcross.fi
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVUAAD2r6AUAAAACs44AAAC4mI4AAAAADkEAAOu1ABZyqABhkiPbzyU-tOC4Q9ShLMnfm2fBsAAWHBw/4/7HOpYi7TPraB3vyEyQn2QA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1NvcHBpLUglQzMlQTRtZWVubGlubmEta2llcnIlQzMlQTR0eXNwdXRpaWtraS0xMDMzOTkyMzg3NjU4MDc
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVUAAD2r6AUAAAACs44AAAC4mI4AAAAADkEAAOu1ABZyqABhkiPbzyU-tOC4Q9ShLMnfm2fBsAAWHBw/4/7HOpYi7TPraB3vyEyQn2QA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1NvcHBpLUglQzMlQTRtZWVubGlubmEta2llcnIlQzMlQTR0eXNwdXRpaWtraS0xMDMzOTkyMzg3NjU4MDc
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JOULUKAHVILAT TUOVAT ILOA JA YHDESSÄ OLEMISTA 

Joulun aika voi joillekin meistä olla myös kovin yksinäistä. Jo useampana 

vuonna Punaisen Ristin osastot kautta maan ovat järjestäneet 

joulukahviloita, joihin voi tulla maksutta kahville ja tapaamaan muita 

joulunpyhien tai välipäivien aikaan.  

Vuonna 2021 Tavarataloketju Tokmanni tukee jälleen joulukahviloiden 

järjestämistä. Osasto voi saada enintään 200 euron avustuksen kahvilan 

kulujen kattamiseen. Avustus maksetaan SPR:n keskustoimistosta 

raportoinnin jälkeen toteutuneita kuluja vastaan.  
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Rednet sivulta löytyy ohje tuen hakemiseen, valmiita joulukahvila 

mainospohjia ja paljon muuta https://rednet.punainenristi.fi/node/60032 

Mikäli olette aikeissa järjestää joulukahvilan, niin vinkatkaa siitä myös piiriin 

Johannalle; johanna.raivio@redcross.fi tai 0400 766 957.  

  

kuva: Pexels  

PIIRIN JOULUPUUROT PERUTTU 

Valitettavasti emme tänäkään vuonna voi koronatilanteesta johtuen pitää 

piirin perinteisiä joulupuuroja.  

Meillä on kuitenkin suunnitelmia alkuvuoteeen ja toivomme silloin 

tapaavamme teidät sankoin joukoin mukavissa alueellisissa tapaamisissa. 

Kerromme tapaamista heti kun suunnitelmat varmistuvat. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVUAAD2r6AUAAAACs44AAAC4mI4AAAAADkEAAOu1ABZyqABhkiPbzyU-tOC4Q9ShLMnfm2fBsAAWHBw/5/vfdAhPV2o-VVUqvxsPsWSw/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYwMDMy
mailto:johanna.raivio@redcross.fi
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AUTTAJAT AULANGOLLA - ILMOITTAUDU NYT!  

Valtakunnallinen vapaaehtoisten koulutustapahtuma pidetään keväällä 

Hämeenlinnassa, Aulangolla 1.-3.4.2022. 

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 30.11.2021 asti 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 
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Työpajojen lisäksi pääset viikonlopun aikana kuulemaan useita 

mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja ja tietenkin tapaamaan muita 

vapaaehtoisia ympäri Suomen.  

Tapahtuman ohjelman, aikataulut ja ilmoittautumislinkin löydät Rednetin 

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

  

 

REDNET UUDISTUU - OSALLISTU TYÖPAJAAN JA VAIKUTA 

Nyt on aika pulahtaa mukaan Rednet - työpajaan. 

Tunnin kestävävässä webbityöpajassa saat tietoa siitä, missä mennään ja 
äänesi kuulolle. 

Työpaja on keskiviikkona 17.11 kello 18 -19. 

Ilmoittaudu tästä: https://link.webropol.com/s/rednet2osastotyopaja 

 

KURKKAA ENSI VUODEN KALENTERIIN 

Keväälle 2022 on luvassa paljon mukavia tapahtumia ja koulutuksia, mm. 
piirin vuosikokous, Viestintälauantai ja uusien luottamushenkilöiden 
koulutus.  

Kalenterin löydät täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/61601 

 

Piiritoimiston osoite: Rongankatu 11 C 83 33100 Tampere FI  

https://rednet.punainenristi.fi/hame 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVUAAD2r6AUAAAACs44AAAC4mI4AAAAADkEAAOu1ABZyqABhkiPbzyU-tOC4Q9ShLMnfm2fBsAAWHBw/6/UFSpjFTjfKdNm8cqYkNd0w/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9hdXR0YWphdGF1bGFuZ29sbGE
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVUAAD2r6AUAAAACs44AAAC4mI4AAAAADkEAAOu1ABZyqABhkiPbzyU-tOC4Q9ShLMnfm2fBsAAWHBw/7/v8lHqwaPz9KNtTYIWH_kHg/aHR0cHM6Ly9saW5rLndlYnJvcG9sLmNvbS9zL3JlZG5ldDJvc2FzdG90eW9wYWph
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVUAAD2r6AUAAAACs44AAAC4mI4AAAAADkEAAOu1ABZyqABhkiPbzyU-tOC4Q9ShLMnfm2fBsAAWHBw/8/M6c0Zu1x7ywt27pshhn9vw/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYxNjAx
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVUAAD2r6AUAAAACs44AAAC4mI4AAAAADkEAAOu1ABZyqABhkiPbzyU-tOC4Q9ShLMnfm2fBsAAWHBw/9/B3GHOfQN0LECjiJ97Cj3wQ/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9oYW1l
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Seuraa meitä 

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

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

Twitterissä: @SPRhameenpiiri 

 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/SPRhameenpiiri
https://www.instagram.com/sprhameenpiiri/

