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KUN SANAT LOPPUVAT, ON TEKOJEN AIKA  

Maailma kääntyi jälleen uuteen asentoon Venäjän hyökättyä Ukrainaan 

24.2.2022. Järjestö aloitti hätäapukeräyksen ja osastoissa lähdettiin pian 

lippaiden kanssa keräämään. Keräys on sujunut loistavasti ja jatkuu edelleen 

verkossa sekä myös lipaskeräyksenä joillain paikkakunnilla. Keräystulos 

tähän mennessä on reilusti yli 10 miljoonaa euroa. Sydämellinen kiitos teille, 

jotka olette mahdollistaneet keräyksen ja olleet kerääjinä! 

Suomeen on tullut Ukrainasta pakolaisia ja vapaaehtoiset ovat olleet 

auttamassa monin eri tavoin, muun muassa kalustamassa majoitustiloja sekä 

tarjoilemassa ruokaa. Avun tarve tulee varmasti jatkumaan pitkään ja 

monenlaisia auttamistehtäviä on kevään mittaan tarjolla meille kaikille. 

Kannustamme osastoja olemaan aktiivisia ja yhteydessä omaan kuntaansa, 

viranomaisiin ja muihin toimijoihin. Useassa osastossa on jo valmiutta 

kohotettu ja yhteistyöstä on neuvoteltu kunnan ja muiden toimijoiden 

kanssa. Lämmin kiitos kaikille! 

SPR Hämeen piirin vastaanottokeskukset ovat ottaneet vastaan Ukrainasta 

lähtöisin olevia henkilöitä kaikkiin vastaanottokeskuksiinsa. 

Valmiussuunnitelmassa olevat lisäpaikat on käyttöönotettu vallitsevan 

tilanteen johdosta.  

Kaiken keskellä on hyvä muistaa tehdä myös muita asioita: nauttia 

kevätauringosta ja hangista tai keskittyä siihen, mikä on itselle läheistä ja 

mieluista. 

Aurinkoista maaliskuuta, pidetään toisistamme huolta. 

Salla Heiskanen 

va. toiminnanjohtaja 

  



Osastokirje lähetetään henkilöille, jotka ovat merkittynä osaston J1- ja J2- korteissa. 
Uutiskirjelistalta voi poistua viestin alareunassa olevaa unsubscribe -linkkiä painamalla. 

   

 

 

  

kuva: Maksym Trebukhov / Ukrainan Punainen Risti  

 

INFOPISTE AVATTU AVUNTARJOAJILLE 

Suomen Punainen Risti on perustanut Maahanmuuttoviraston pyynnöstä 

valtakunnallisen infopisteen, joka vastaa kysymyksiin ja kokoaa tietoa 

tarjottavasta avusta Ukrainan kriisiin liittyen. 

Infopiste on avoinna arkisin klo 9-16. Infopisteessä Suomen Punaisen Ristin 

työntekijät keräävät tietoa Punaiseen Ristiin saaduista avuntarjouksista 

yksityishenkilöiltä, yhteisöiltä, järjestöiltä ja yrityksiltä sekä muilta 

mahdollisilta tahoilta. Tietoa kerätään muun muassa kuntien ja 

yksityishenkilöiden tarjoamista majoituskohteista, tavaralahjoituksista ja 

palveluista. 

Avuntarjouksia otetaan vastaan puhelimitse ja sähköpostitse sekä 

nettilomakkeella. Infopisteen puhelinnumero on 020 701 2001 (8,35 

snt/puhelu + 16,69 snt/min) ja sähköposti avuntarjoukset@punainenristi.fi . 

lhttps://www.punainenristi.fi/infopiste-avun-tarjoajalle/ 

  

SPR HÄMEEN PIIRIN UKRAINA -OPERAATION 

PÄIVYSTYSNUMERO 

SPR Hämeen piiri on operaation ajaksi avannut virka-ajan ulkopuolisen 

päivystysnumeron. Numero toimii yöllä ja viikonlopun aikana 

mailto:avuntarjoukset@punainenristi.fi
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/1/5hs4xPBv1cfX634x9Ro_-Q/aHR0cHM6Ly93d3cucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9pbmZvcGlzdGUtYXZ1bi10YXJqb2FqYWxsZS8


etupäivystyksenä ja välittää tarvittaessa kysymyksiä ja pyyntöjä edelleen 

mm. toiminnanjohtajalle. 

Numero on tarkoitettu osastojen ja viranomaisten käyttöön.  

Numero on 040 831 6586 

Puhelinta päivystää Punaisen Ristin Hämeenkyrön vastaanottokeskus. 

Numero ei ole yleinen neuvonta- tai auttavapuhelin. 

  

UKRAINA -OPERAATION TILANNEKUVAA KERÄTÄÄN KERRAN 

VIIKOSSA 

Osastojen valmiuden yhteyshenkilöt saavat kerran viikossa sähköisen 

tilannekuvakyselyn. Vastaaminen kestää muutaman minuutin. 

Kyselyn avulla kokoamme tietoa toiminnasta ja resursseista. Toivomme 

kaikkien osastojen vastaavan kyselyihin. 

PÄIVITETTYÄ TIETOA JA OHJEITA UKRAINA -OPERAATIOON 

LIITTYEN 

Tuoretta ja päivittyvää tietoa Punaisen Ristin avusta saatte täältä: 

https://www.punainenristi.fi/punainen-risti-auttaa-ukrainassa/  

Osastojen ja vapaaehtoisten tietopankiksi avattiin RedNet-sivut : 

https://rednet.punainenristi.fi/ukrainankriisi  Sivujen päivityksistä ja muista osastoja 

ja vapaaehtoisia koskettavista asioista tiedotetaan myös uutiskirjeillä.   

  

kuva: Maksym Trebukhov / Ukrainan Punainen Risti  

 

HENKISEN TUEN KOULUTUKSIA KAIKILLE  

Tämä hetki herättää meissä kaikissa monenlaisia tunteita ja reaktioita kuten 

epävarmuutta, turvattomuutta, epäoikeudenmukaisuutta, surua ja vihaa. 

Kaikki eivät koe asioita samalla lailla. On tärkeä kunnioittaa sekä omia että 

toistemme reaktioita. Itsensä rauhoittamisessa voi auttaa esimerkiksi 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/2/oW2bfPyvNJBczmV1bP4Pvw/aHR0cHM6Ly93d3cucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9wdW5haW5lbi1yaXN0aS1hdXR0YWEtdWtyYWluYXNzYS8
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/3/DuWsR5jChNeoyKgkh1YCOQ/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS91a3JhaW5hbmtyaWlzaQ


tilanteesta puhuminen, medioiden seuraamisen rajoittaminen, arkirutiinit, 

liikunta ja rentoutumisharjoitukset. 

Tämän tähden henkisen tuen perusteet olisi hyvä olla hallussa kaikilla 

Punaisen Ristin vapaaehtoistoimijoilla. 

Lauantaina 26.3. on henkisen tuen superkoulutuspäivä. Järjestämme tuolloin 

saman aikaisesti klo 9-17, Parkanossa Henkisen tuen peruskurssin 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14073 ja Forssassa Henkisen 

tuen jatkokurssin https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13521. 

Molemmilla kursseilla on vielä tilaa. Käy ilmoittautumassa yllä olevista 

linkeistä 20.3. mennessä.  

Seuraavalla viikolla järjestämme Henkinen tuki Ukrainan konfliktissa -

koulutuksen 31.3. klo 18-20 webinaarina. Käy ilmoittautumassa 30.3. 

mennessä https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14468, niin saat linkin 

koulutukseen. 

Keskustoimiston ylläpitämästä Ukrainan kriisi -sivustosta Rednetistä  tai Oma 

Punainen Rististä löydät lisää ajankohtaisia koulutuksia. 

Mikäli haluat omalle osastollesi henkiseen tukeen tai ensihuoltoon liittyviä 

koulutuksia, ota yhteyttä Mariin, niin etsimme kouluttajan ja sovimme 

koulutuksen. 

  

kuva: Heli Blåfield /SPR 

 

OMA PUNAINEN RISTI - UUDET VAPAAEHTOISET MUKAAN 

Ukrainan konfliktin  myötä on Oman Punaisen Ristin kautta ilmoittautunut 

Hämeen piirin alueella viimeisen kuukauden aikana yli 500 uutta 

vapaaehtoista. Haluammehan heidät kaikki mukaan auttamaan?  

Oman osalta:  

• Varmistakaa että osaston tiedoissa, kohdassa ” Ilmoitus uusista

vapaaehtoisista”, on sähköpostiosoite, jotta saatte tiedon uusista. 

• Kurkatkaa sähköposteihin muutaman kerran viikossa. 

• Sopikaa kuka on uusiin yhteydessä. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/4/uY1FZFPrG5sjqU4CPSBtUw/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTQwNzM
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/5/UyebDwRa0A2T5SbxRZGv2A/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTM1MjE
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/6/0AvRKvw5Kbcs0cnUpcs2kg/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTQ0Njg


• Kaikille uusille menee nyt keskustoimistosta automaattisesti tervetuloa 

-viesti.  

• Merkitkää uudet kontaktoiduksi, kun heihin on oltu yhteydessä. Näin 

heidän tietonsa siirtyvät osaston vapaaehtoislistaan.  

• Tarjotkaa tekemistä, kutsukaa tapaamiseen ja/tai ohjatkaa heitä 

koulutukseen.  

Uusille vapaaehtoisille Punainen Risti tutuksi -koulutus Teamsissa 16.3. 

klo 17-18.30 https://oma.punainenristi.fi/event/14356 

Saman sisältöinen koulutus järjestetään myös 23.3. klo 17-18.30 

https://oma.punainenristi.fi/event/14466 

 

RASISMINVASTAISTA VIIKKOA VIETETÄÄN 21.-27.3. 

Yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentaminen on meidän kaikkien yhteinen 

asia. Konkreettisesti voimme asiaan vaikuttaa oman toimintamme kautta. 

Rasisminvastaisella viikolla on tarjolla paljon mahdollisuuksia kouluttautua ja 

keskustella. Katso tärpit täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/64443 

  

OSAATKO JO YHDENVERTAISUUTTA?  

”Se, että yhteiskunta on sulle reilu, ei tarkoita, että se on reilu yhteiskunta.” 

Javiera Marchant Aedo 

Webinaari yhdenvertaisuudesta 17.3. klo 17.30-19.30 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia 

riippumatta heidän alkuperästään, sukupuolestaan, sukupuoli-

identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta 

alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai 

vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuudestaan, terveydentilastaan, 

seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Valitettavasti yhdenvertaisuus ei yhteiskunnassamme vielä toteudu. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/7/1bDbnMgF_00cCYHN9RlfAA/aHR0cHM6Ly9vbWEucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ldmVudC8xNDM1Ng
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/8/fAOGdtC8VZlK97Jhk9Aexw/aHR0cHM6Ly9vbWEucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ldmVudC8xNDQ2Ng
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/9/eZi0iFLaoCz8Tf7jWTVWrA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzY0NDQz


Tule maksuttomaan webinaariin oppimaan ja kuulemaan vinkkejä, miten 

kehittää omaa ajattelua ja osaamista. Saamme myös konkreettisia työkaluja, 

joilla edistää yhdenvertaisuutta omassa elämässä, työpaikalla, 

harrastuksissa, somessa ja vapaaehtoistoiminnassa. 

Kouluttajana toimii tamperelainen yhdenvertaisuuskouluttaja Javiera 

Marchant Aedo. 

Ilmoittaudu mukaan 16.3. mennessä 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13893 

kuva: Sonja Siikanen/Sapfograf Oy 

 

KESÄN KIVOIMMAN LEIRIN ILMOITTAUTUMINEN ON 

AVATTTU!  

SPR Hämeen piirin Sankarit -leiri on tarkoitettu 8-12 -vuotiaille. Se 

järjestetään Petäys Lakeland Resortissa, Hattulassa 13.-16.6.2022.  

Teemana leirillä on sankaruus ja Punaisen Ristin valmiustoiminta. Leirin 

ohjelmassa on mm. ensiavun ja kadonneen etsinnän harjoittelua sekä 

runsaasti hauskanpitoa, leirinuotiolla istumista ja diskoilua. 

Ilmoita siis oma jälkikasvu tai  lapsenlapsi mukaan kesän kivoimmalle leirille. 

Vinkkaa leiristä myös tutuille lapsiperheille!  

Lisätietoa leiristä ja linkki ilmoittautumiseen: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/64402 

  

 

SUOJA 2022 VALTAKUNNALLISET KOULUTUKSET JATKUVAT 

Seuraavan valtakunnallisen valmiusharjoituksen aiheena on toiminta 

evakuointitilanteessa ja se järjestetään 6.-7.5.2022 Punaisen Ristin viikolla. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/10/pT3rz_n2qnfT9Asadpfujg/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTM4OTM
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/11/FepLItZGEzJPKm3nJ39FvA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzY0NDAy


Keskustoimisto järjestää kevään aikana valtakunnallisia webinaareja, jotka 

valmentavat osastoja varautumaan evakuointitilanteisiin. 

Seuraavat koulutukset:  

21.3. Punaisen Ristin rooli ja toiminta evakuointitilanteessa 

28.3. Henkinen tuki evakuointitilanteessa 

7.4. Tilannekuvan ylläpito 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  https://rednet.punainenristi.fi/node/63902 

  

SUOJA 2022 HARJOITUKSEN TOTEUTUS OSASTOISSA  

Osastot voivat järjestää evakuointiin liittyvän pöytäpeliharjoituksen. Asiaan 

liittyvät perehdytykset ovat Teamsillä maanantaina  4.4. ja 

keskiviikkona  6.4. 

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu: https://rednet.punainenristi.fi/node/64137 

Tämän lisäksi on valmisteilla kolme maakunnallista evakuointiharjoitusta, 

joiden valmistelut ovat käynnissä. Tarkemmat ohjeet ja ilmoittautumiset 

maaliskuun aikana. 

 

  

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/12/wJTpYPTjySoDUCNThHDP2Q/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYzOTAy
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/13/izpuE1b4Al5srWaZov82mg/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzY0MTM3


kuva: Jussi Vierimaa /SPR 

AUTTAMISVALMIUDEN HARJOITUSVIIKONLOPPU 28.-29.5.  

Harjoitusviikonlopun aikana pääpaino on yhdessä tekemisessä, 

monipuolisissa harjoituksissa, maakunnallisen yhteistyön käynnistämisessä ja 

vahvistamisessa. 

Katso lisätiedot:https://rednet.punainenristi.fi/node/64293 

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 30.4. mennessä: 

https://www.lyyti.in/Auttamisvalmiuden_harjoitusviikonloppu 

  

PUNAISEN RISTIN OSASTOJEN AUTTAMISVALMIUDEN 

PERUSKURSSIT KEÄVÄÄLLÄ 2022 

Koulutus perehdyttää vapaaehtoisen siihen, mitä Punaisen Ristin 

auttamisvalmius on, miten valmiutta pidetään yllä ja millaisissa äkillisissä 

auttamistilanteissa osastojen apua tarvitaan. 

Koulutus on suunnattu Punaisen Ristin avainvapaaehtoisille, esimerkiksi 

osaston hallitukselle, osaston yhdyshenkilöille ja toimintaryhmien vetäjille, 

joilla on jo kokemusta osaston toiminnasta. 

torstaina  24.3. 

tiistaina  17.5. 

Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:https://rednet.punainenristi.fi/node/63889 

  

KOTIMAAN AVUN YHDYSHENKILÖIDEN KOULUTUSILTA  

Kotimaan avun yhteyshenkilöille järjestetään koulutusilta liittyen kotimaan 

avustustoimintaan torstaina 24.3. klo 18-20. Koulutus on samansisältöinen 

kuin aiemmin helmikuussa järjestetty. Nyt on hyvä aika päivittää 

yhteyshenkilöiden tiedot ajan tasalle. Käy ilmoittautumassa 23.3. mennessä 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13801. 

 

OPINTOMATKA VANTAALLE HEUREKAAN "KATASTROFIEN 

KESKELLÄ" LAUANTAINA 14.5.  

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/14/i9aBH1lK3l_ENGNoYjufJw/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzY0Mjkz
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/15/Ot3YjOuRX8-kwlwyamEAHQ/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vQXV0dGFtaXN2YWxtaXVkZW5faGFyam9pdHVzdmlpa29ubG9wcHU
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/16/FKI7Oh8rc5grZDnjSMYvVQ/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYzODg5
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/17/Ev2D4wYN8RM2yN_TFAklmQ/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTM4MDEu


Koko päivän matka ja osa Kokonaisvalmiuden koulutusohjelma -koulutusta. 

Mukaan mahtuu 60 vapaaehtoista ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomatka 

on osallistujille maksuton.  

Kuljetus Tampereelta, josta lähtö noin klo 7:45 (Hämeenlinna, Riihimäki) ja 

tarvittaessa Lahdesta, josta lähtö noin klo 8:45. Ajat täsmentyvät 

ilmoittautumisajan umpeuduttua. 

Päivän ohjelman löydät: https://rednet.punainenristi.fi/node/64383 

Ilmoittautumiset 27.4. mennessä: 

https://www.lyyti.in/Opintomatka_Heureka_14052022 

Tiedustelut Leila p. 040 135 8717, leila.ahonen@redcross.fi   

  

kuva: Johanna Raivio /SPR  

 

Piirin kotisivut Rednet 

 

Seuraa meitä Facebookissa  

 

Seuraa meitä Instagramissa  

 

Seuraa meitä Twitterissä  

 

 

Piiritoimiston osoite: Rongankatu 11 C 83 33100 Tampere FI  
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http://xqz61.mjt.lu/lnk/AUcAAFEkfwoAAAADq6oAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiMH64Lk2FXVDxSz62q_aQJlThIwAWHBw/21/dUHNGpFct3qwGYNVfOr8vQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1NQUmhhbWVlbnBpaXJp
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