
ERINOMAISTA ELOKUUTA 

Loppukesän pehmeä lämpö ja raikkaat aamut lienevät monelle meistä 

mieluisia, eritoten poikkeuksellisen pitkän hellejakson jälkeen. Toivottavasti 

teillä oli mukava kesä ja muistoihin tallentui monta kivaa hetkeä.  

Koulut ovat alkaneet ja useimmat ovat jo palanneet lomilta työn äärelle. 

Syksy siis alkaa tehdä tuloaan. Millainen syksy tulee olemaan pandemian 

osalta, jää nähtäväksi.  

Koronasta huolimatta on tärkeää, että käynnistämme toimintaa ja pidämme 

erityisesti auttamis- ja valmiustoimintaa yllä. Tällä hetkellä 

harrastustoimintaa ja vapaaehtoisuutta voi, terveysturvallisuus huomioiden, 

toteuttaa pienissä ryhmissä ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkona.  

Aurinkoista ja toimeliasta syksyn alkua!  

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

Uutiskirjelistalta voi poistua viestin alareunassa olevaa unsubscribe -linkkiä painamalla. 

 

 

   

 

PÄIVITTYVÄT HYGIENIA- JA TURVALLISUUSOHJEET 

Vapaaehtoistoiminnan valtakunnallisia suosituksia osastoille ja piireille 

koronaepidemian aikana päivitetään säännöllisesti. Ohjeet löytyvät 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59992 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVoAAAmQMPkAAAACChgAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhFiWQgDIdDBvDT1KmxV62xYvQfgAWHBw/1/ZJgF51ltJUf71P9NYqvDGA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzU5OTky


Sivulta löytyvät edelleen toimintamuotokohtaiset suositukset ja linkit 

päivittyvään turvallisuus- ja hygieniaohjeeseen ja Elvytys COVID-19 -

epidemian aikana -ohjeeseen. 

Pääsääntönä ohjeistuksissa on edelleen se, että kaikessa 

vapaaehtoistoiminnassa osastojen ja piirien on tärkeää seurata paikallista 

tautitilannetta ja oman alueen viranomaisohjeita sekä sopeuttaa Punaisen 

Ristin paikallinen toiminta niihin. Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset 

tekevät päätökset voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista 

tartuntatautilainsäädännön mukaisesti. 

Tapaamisissa huolehdimme hyvästä käsihygieniasta ja edellytämme maskien 

käyttöä koko kokoontumisen aikana. Suosittelemme kirurgisia nenä-

suusuojia tai FFP2-maskeja. Turvaväleistä tulee myös huolehtia. Jos 

osallistujamäärä on ryhmätapaamisissa suurehko, eikä voida varmistaa 

turvaetäisyyksiä, ryhmät voidaan jakaa useampiin pienryhmiin. 

Kokoontumisia voi tarvittaessa myös porrastaa. 

Tietoa oman alueesi tilanteesta löydät sairaanhoitopiirien ja oman kunnan 

sivuilta https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-

covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-

rajoitukset   

Jos teitä osastossa pohdituttaa, voidaanko kokoontua tai  harjoitella, niin 

olkaa yhteydessä ja mietitään yhdessä ratkaisua asiaan.  
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250 VAPAAEHTOISTA JA 7500 TALKOOTUNTIA! 

Tässä hurjia lukuja SPR Hämeen piirin osastojen toiminnasta 

koronarokotusten avustavissa tehtävissä. 

Toimintaa on ollut 11 paikkakunnalla ja mukana on ollut ainakin 15 osastoa. 

Osalla avustaminen vielä jatkuu, osa on saanut toiminnan jo päätökseen. 

Luvut kertovat elokuun alun tilanteen. 

Iso kiitos kaikille vapaaehtoisille! Maaliviiva häämöttää…. 

 

 

   

 

MUISTUTUS!   

STARTTIRAHAA SYKSYN TOIMINNAN KÄYNNISTYKSEEN  

Koronalla on ollut monenlaisia vaikutuksia osastojen toimintaan ja toiminnan 

käynnistäminen voi olla erilaista kuin aiempina vuosina. Piiri haluaa tukea 

osastojen toiminnan käynnistelyä myöntämällä hakemuksesta ”syksyn 

starttirahaa” 300 € / osasto.   

Tukea voi hakea 30.9.2021 mennessä, hakemuslomakkeen saa piiristä. 

Hakemukseen tulee vapaamuotoisesti kuvailla starttirahan käyttökohde. 

Aihetta ei ole tarkasti rajattu, joten vain mielikuvitus on rajana, mikä olisi 

tepsivä keino saada toimintaa käyntiin ja uusia vapaaehtoisia sekä 

konkaritoimijoita takaisin toimintaan. Kaikki piirin toimialaihmiset ovat 

käytettävissänne ideoinnin tukena ja sparrauskaverina.   



Hakemukset tulee lähettää syyskuun loppuun mennessä osoitteeseen 

marjut.valimaa@redcross.fi tai paperiversiot SPR Hämeen piiri, Marjut 

Välimaa, Rongankatu 11 C 83, 33100 Tampere. 

Tukien maksaminen aloitetaan elokuun puolessa välissä. 

Muistutuksena myös mahdollisuus hakea keskustoimistosta Lähi-Tapiolan 

tukea (300 €). Tukea voi hakea 15.10.2021 mennessä vapaaehtoisten / 

kansalaisten hyvinvointia ja jaksamista tukemaan. Lisätietoja ja päivitetyt 

ohjeet löydät täältä https://rednet.punainenristi.fi/koronaavustus tai 

keskustoimistosta järjestökehityskoordinaattori Maija Erpestadilta 

(maija.erpestad@redcross.fi, p. 040 626 5370). 

Hyväpäivä-avustusten kriteerit päivitetty 

Osastojen Hyväpäivä-avustusten hakuohjeet ja -kriteerit on päivitetty 

yleiskokouskaudelle 2021-2023. Isoimpana muutoksena aiempaan verrattuna 

on se, että budjettimuutosten takia ei jatkossa enää myönnetä projektitukia 

(max 2000€/vuosi), vaan jatkossa jaetaan vain kertaluonteisia avustuksia 

(max 300€/toiminta) osastojen toiminnan kehittämiseen ja uuden toiminnan 

aloittamiseen.   

Päivitetyt hakuohjeet ja -kriteerit löytyvät 

RedNetistä:https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva 

   

 

NÄLKÄPÄIVÄ 23.-25.9. 

Tänä vuonna Nälkäpäivässä korostamme sitä, että Punaisen Ristin 

vapaaehtoiset ovat pysyvästi läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Olemme 

toistemme tukena. Aina. Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, että apua on 

saatavilla jatkossakin. 

Nälkäpäivänä osastoilla on tavoitteena kerätä rahaa heikoimmassa asemassa 

olevien auttamiseen, tehdä avun tarve ja keräys mahdollisimman näkyväksi 

omalla paikkakunnalla sekä rekrytoida vapaaehtoisia toteuttamaan kahta 

ensimmäistä tavoitetta. Hyvä suunnitelma auttaa pääsemään tavoitteeseen!  

Apua suunnitteluun ja viestintään, sekä paljon tietoa ja ohjeita keräykseen 

liittyen löydät Rednetin Nälkäpäivä sivustolta: 

https://rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva 

Keskustoimisto järjestää syksyn aikana useita Nälkäpäivään liittyviä 

koulutuksia Teamsin välityksellä. Elokuussa ovat mm. uudet keräystavat 

tuottaviksi, näkyvästi kadulla ja somessa sekä koulut mukaan -koulutukset. 

mailto:marjut.valimaa@redcross.fi
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVoAAAmQMPkAAAACChgAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhFiWQgDIdDBvDT1KmxV62xYvQfgAWHBw/4/6M531SAY1NwoLbyabik2jg/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9rb3JvbmFhdnVzdHVz
mailto:maija.erpestad@redcross.fi
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVoAAAmQMPkAAAACChgAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhFiWQgDIdDBvDT1KmxV62xYvQfgAWHBw/5/avaxt4OuDxYJ09qFpe0HwQ/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9oeXZhcGFpdmE
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVoAAAmQMPkAAAACChgAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhFiWQgDIdDBvDT1KmxV62xYvQfgAWHBw/6/6kW3DtBsOBcAsAmiovDhnA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9uYWxrYXBhaXZh


Katso päivämäärät ja kellonajat koulutuksille täältä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/60024 

 

 

   

 

VIESTINTÄILLAT SYYSKUUSSA 

SPR Hämeen ja Varsinais-Suomen piirit järjestävät yhteistyössä viestintäiltoja 

kaikille osastojen toimijoille syys- ja lokakuussa. Viestintäilta on tunnin 

napakka paketti viestinnän aiheisiin.  

 

 

 

 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVoAAAmQMPkAAAACChgAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhFiWQgDIdDBvDT1KmxV62xYvQfgAWHBw/7/o4joFvvT7CalMmQl-SF8mA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYwMDI0


Tiedote ja yhteys paikalliseen mediaan 7.9. klo 18–19   

Tervetuloa osallistumaan viestintätuntiin, jonka teemana on tiedotteen 

tekeminen ja yhteys paikalliseen mediaan. Kouluttajina toimivat viestinnän 

vapaaehtoiskouluttajat Marianne Holmström SPR Turun osastosta ja Tiina 

Pitkänen SPR Aurajoen osastosta. 

Tunnin aikana saadaan esimerkkejä kiinnostavien tiedotteiden laatimiseen ja 

siihen, milloin tiedote kannattaa lähettää. Tunnin aikana käsitellään myös 

yhteydenottoa paikallismediaan. 

Ei ennakkoilmoittautumista. Liittymislinkin viestintätuntiin löydät tältä sivulta: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/62515 

  

Jäsenkirje 14.9. klo 18-19   

Paperilla, sähköpostilla vai sähköisellä uutiskirjeellä? Kuinka usein ja milloin 

se kannattaisi lähettää? 

Jäsenkirje on tärkeä linkki osaston ja sen jäsenten välillä. SPR Tampereen 

osaston toiminnanjohtaja Marjo Majlund kertoo jäsenkirjeen koostamiseen 

liittyviä hyväksi havaittuja vinkkejä. 

Ei ennakkoilmoittautumista. Liittymislinkin löydät tältä sivulta: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/62550 

   

 

KOULUTUSTA TOIMINNANTARKASTAJILLE 

Nyt on hyvä mahdollisuus rekrytoida koulutukseen uusia toiminnantarkastajia 

ja myös perehdyttää jo tarkastajina toimivia ennen osastojen syyskokousten 

valintoja. 

Valtakunnalliset koulutukset toteutetaan Teams -etäyhteydellä kaksiosaisena 

Tiistaina 21.9.2021 klo 17.00 – 19.30 Ilmoittaudu: 

https://www.lyyti.in/Alueellisten_toiminnantarkastajien_koulutus_3170 

Keskiviikkona 22.9.2021 klo 17.00 – 19.30 Ilmoittaudu 

https://www.lyyti.in/Alueellisten_toiminnantarkastajien_koulutus_osa_2_9488 

   

 

 

 

 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVoAAAmQMPkAAAACChgAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhFiWQgDIdDBvDT1KmxV62xYvQfgAWHBw/8/Pte8uyZeCG-f8YKcZiCAww/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYyNTE1
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVoAAAmQMPkAAAACChgAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhFiWQgDIdDBvDT1KmxV62xYvQfgAWHBw/9/0WxLCnWc-P-6_7V3CJukfA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYyNTUw
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVoAAAmQMPkAAAACChgAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhFiWQgDIdDBvDT1KmxV62xYvQfgAWHBw/10/KtxzWF_60gcSeEW00_8n-Q/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vQWx1ZWVsbGlzdGVuX3RvaW1pbm5hbnRhcmthc3Rhamllbl9rb3VsdXR1c18zMTcw
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVoAAAmQMPkAAAACChgAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhFiWQgDIdDBvDT1KmxV62xYvQfgAWHBw/11/S7SP9RkD3I-cecFcLjwz3Q/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vQWx1ZWVsbGlzdGVuX3RvaW1pbm5hbnRhcmthc3Rhamllbl9rb3VsdXR1c19vc2FfMl85NDg4


HUOMIO HUOMIO 

HUOMIONOSOITUSTEN HAKUAJOISSA MUUTOKSIA! 

Sekä ansiomerkki- että mitalianomukset tulee toimittaa piiriin 15.9. 
mennessä!  

Lisätietoa Marjutilta, marjut.valimaa@redcross.fi, puh. 040 809 6853. 

   

 

TAPAHTUMAKALENTERISSA SYKSYN KOULUTUKSET JA 

TAPAAMISET  

Hei kurkkaa piirin tapahtumakalenteria: https://rednet.punainenristi.fi/node/61601 

Sieltä löytyvät useimmat syksyn koulutukset ja tapaamiset. 

Tervetuloa mukaan! 

 

 

   

 

ETÄTÄRSKYT JATKUVAT MAANANTAINA 6.9. 

Suuren suosion saaneet osastojen etätärskyt jatkuvat syksyllä. 

Nyt on siis lupa kysyä, kommentoida, haastaa, pohtia, kuulla muita ja jakaa 

ajatuksia! Kokoonnutaan kerran kuussa vapaamuotoiseen ajatusten vaihtoon. 

mailto:marjut.valimaa@redcross.fi
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVoAAAmQMPkAAAACChgAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhFiWQgDIdDBvDT1KmxV62xYvQfgAWHBw/12/iMinD7jdoTQAflKnomoodg/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYxNjAx


Tule kuulolle ja keskustelemaan mielen päällä olevista asioista! Teams-

kutsulinkki toimitetaan osastojen puheenjohtajille, mutta tapaaminen on 

tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. 

Linkki etätärskyille löytyy piirin RedNet sivuilta tapahtumista: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/62472 Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 

Syksyn etätärskyjen päivämäärät ovat:  

6.9., 4.10, 1.11. ja 7.12.  (klo 18-19)  

Tervetuloa linjoille! 

   

 

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/AVoAAAmQMPkAAAACChgAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhFiWQgDIdDBvDT1KmxV62xYvQfgAWHBw/13/trWukp1ew1Qek948Qo0kYQ/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzYyNDcy
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AVoAAAmQMPkAAAACChgAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhFiWQgDIdDBvDT1KmxV62xYvQfgAWHBw/14/8L0WsEdFY5q1q_oYprPuEg/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9oYW1l
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