
      

      

 

Osastokirje 12/2022  

HYVÄÄ JOULUN ODOTUSTA   

Vuosi 2021 alkaa kääntyä kohti päätöstään. Kulunut vuosi on ollut jo toinen 

òkoronavuosiò, mutta piirin ja osastojen toiminta ei ole missªªn kohti 

pysähtynyt. Tänäkin vuonna ovat yksinäiset saaneet ystävän, ensiapuryhmät 

päivystäneet tapahtumissa, lasten kerhoissa on ollut vilskettä, 

rokotuspisteillä vapaaehtoset ovat kohdanneet i hmisiä ja yhdessä on kerätty 

huikea Nälkäpäivä -keräystulos.  

Ihmiset tekevät Punaisen Ristin ja ilman ihmisiä ei olisi Punaista Ristiä. 

Haluammekin kiittää kaikkia teitä vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä, 

kouluttajia ja yhteistyökumppaneita. Lämmin kiitos  siitä, että olette mukana 

tässä hienossa järjestössä.  

Oikein hyvää joulun aikaa!  

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

Uutiskirjelistalta voi poistua viestin alareunassa olevaa unsubscribe - linkkiä painama lla.  

  

Kuva: Pixabay 



 

SOPPI ON AVATTU!   

Punaisen Ristin Hämeen ja Varsinais -Suomen piirien yhteinen, ensimmäinen 

Soppi kierrätysputiikki avautui keskiviikkona 24.11. Hämeenlinnan Tiiriöön. 

Avajaispäivänä asiakkaita kävi tasaisesti koko päivän ostoksilla ja toki myös 

tuomassa lahjoituksia.   

Tule sinäkin S oppiin tekemään löytöjä!  

Soppi on tiistaita lukuun ottamatta auki arkisin klo 10 ï18 ja viikonloppuna 

klo 10 ï15. Joulun aikaan Soppi on suljettuna 23. -26.12. välisen ajan.   

Seuraa Soppia Facebookissa https://www.facebook.com/sprsoppihameenlinna 

Soppi kierrätysputiikki   

Tiiriönsuontie 2   

13130 Hämeenlinna  

puh. 040 540 7626  

soppi.hameenlinna@redcros s.fi 

  

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVYAAERs1dUAAAAC-FoAAAC4mI4AAAAADkEAAPkFABZyqABhuYgIMAyw8zuAQvWfdFJRFPtZNgAWHBw/1/A1JajsrTxO9RzqiZg4htuA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NwcnNvcHBpaGFtZWVubGlubmE
mailto:soppi.hameenlinna@redcross.fi
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JÄRJESTÄKÄÄ TAVARAKERÄYS SOPPIIN   

Soppi ottaa vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita, kodintekstiileitä, astioita ja 

kodin sisustustuotteita sekä käyttökelpoisia urheiluvälineitä ja huonekaluja. 

Tavarakeräysasioissa voit te olla yhteydessä Miska Keskiseen, 

miska.keskinen@punainenristi.fi  tai 040 5466 440   

Sopissa on mahdollisuus myös esittellä osaston toimintaa. Joka keskiviikko 

on maksuton "Oma Soppi" järjestöille eli  tila, jossa esitellä toimintaa ja tehdä 

pientä varainhankintaa (kahvitusta tai osaston vapaaehtoisten tekemien 

tuotteiden myyntiä). Olkaa yhteydessä Soppiin ja sopikaa oma Soppi 

päivänne, puh. 040 540 7626.   

 

TULE MUKAAN OPETTAMAAN NUORILLE 

HÄTÄENSIAPUTAITOJA!  

Etsimme uusia InAction! -ohjaajia Hämeen piirin alueelle.  

 Sinä  

Å olet osaston aktiivinen ensiapuryhmªlªinen tai muuten vankat ensiaputaidot 

omaava   

Å tykkªªt toimia nuorten kanssa  

Å hallitset tietokoneen ja tabletin käytön   

Å pystyt toimimaan arkipªivisin kouluilla (pelin kesto noin 2 h per luokka)  

Å Saat pelin ohjaamisesta palkkion, koska ohjaajana toimiminen edellyttªª 

hyviä ennakkovalmisteluja.  

InAction! on yläkoululaisten ensiapupeli, joka  kouluttaa nuoret hätäensiavun 

osaajiksi. Haluamme, että nuoret osaavat auttaa ja saavat rohkeutta toimia 

hätätilanteessa. InAction! on uudenlainen ja innostava tapa opettaa 

ensiapua. Se on myös mahdollisuus saada nuoria mukaan Punaisen Ristin 

toimintaan j a tuo osastolle näkyvyyttä paikkakunnalla.  

InAction! -peli koostuu luokan opettajan kanssa itsenäisesti suorittamasta 

verkkokurssiosuudesta sekä ohjaajan johdolla tehtävästä toiminnallisesta 

radasta. Ohjaajat voivat toimia pareittain. Koulutuksessa tutustut  InAction! 

hätäensiapukurssiin, saat vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen sekä ohjeita 

ja käytännön harjoituksia Seppo -pelialustan käyttöönottamiseen. InActionin 

markkinoinnissa ja aikatauluttamisessa tukenasi on piiritoimiston työntekijä. 

Pelipäivään on ma hdollista saada apuja myös paikallisesta osastosta, joka voi 

samalla esitellä nuorille toimintaansa.   

mailto:miska.keskinen@punainenristi.fi


Ohjaajakoulutukset tammikuussa:   

Lauantaina 15.1.2022 Tampereella https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12974 

Sunnuntaina  16.1.2022 Lahdessa https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12986 

Lisätietoa ja il moittautumisohjeen löydät linkeistä.   

  

kuva: Joonas Brandt/ SPR 

 

AUTTAJAT AULANGOLLA -  VIELÄ EHDIT ILMOITTAUTUA  

Valtakunnallinen vapaaehtoisten koulutustapahtuma pidetään keväällä 

Hämeenlinnassa, Aulangolla 1. -3.4.2022.  

Varsinaisen ilmoittautumisajan päätyttyä marraskuun 2021 loppuun 

tapahtumaan ilmoittautui huikeat 350 osallistujaa! Tämä tarkoittaa sitä, että 

Auttajat Aulangolla on  upea mahdollisuus kohdata muita Punaisen Ristin 

vapaaehtoisia, mutta hyvä uutinen on myös se, että tapahtumassa on vielä 

tilaa uusille osallistujille.  

Tapahtuman jälki - ilmoittautuminen on siis nyt auki, ja se sulkeutuu, kunnes 

tapahtuma on myyty loppuun.  

Tapahtumaan voi osallistua myös etänä, eikä se ei vaadi 

ennakkoilmoittautumista. Jos kuitenkin haluat saada sähköpostitse lisätietoa 

etäohjelmasta ja osallistumislinkit, ilmoittaudu ilmoittautumislomakkeen 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVYAAERs1dUAAAAC-FoAAAC4mI4AAAAADkEAAPkFABZyqABhuYgIMAyw8zuAQvWfdFJRFPtZNgAWHBw/2/jSLJlH62H8fAVmxK7U6hCQ/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTI5NzQ
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVYAAERs1dUAAAAC-FoAAAC4mI4AAAAADkEAAPkFABZyqABhuYgIMAyw8zuAQvWfdFJRFPtZNgAWHBw/3/GoIdSJ8FVBqgRBbjiWb4TQ/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTI5ODY


kautta. Etäosallistumistiedot ja - linkit päivittyv ät myös tapahtuman RedNet -

sivulle. Etäosallistuminen on maksutonta.  

Tapahtuman ohjelman, aikataulut ja ilmoittautumislinkin löydät Rednetin 

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

  

 

JOULUPUHELU TUO ILOA   

Joulua vietetään tänäkin vuonna pandemiasta johtuen poikkeuksellisessa 

tilanteessa ja moni saattaa viettää sitä yksin.  

Joulupuhelu -kampanjan idea on yksinkertainen. Kampanja haastaa 

tarttumaan puhelimeen ja soittamaan ystävälle, tuttavalle tai vaikka 

sukulaiselle, jota ei ole aikoihin tavannut. Joulusoitto on mukava tapa tehdä 

hyvää, jakaa iloa ja muistaa esimerkiksi yksin joulua vie ttäviä.  

Kampanjasta voi viestiä esimerkiksi osaston sosiaalisen median kanavissa ja 

haastaa muita mukaan. Julkaisuun kannattaa lisätä #joulupuhelu 

#punainenristi. Jakokuvia löydät Punaisen Ristin aineistopankista.  

Lievennetään yhdessä yksinäisyyttä ja tuod aan iloa ympärillemme 

joulusoitoilla. Kenelle sinä voisit soittaa?  

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVYAAERs1dUAAAAC-FoAAAC4mI4AAAAADkEAAPkFABZyqABhuYgIMAyw8zuAQvWfdFJRFPtZNgAWHBw/4/RN2JG12eGh-u6XQVyU8tNA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9hdXR0YWphdGF1bGFuZ29sbGE

