
       

 

Osastokirje 8/2021 lähetetty sähköisenä uutiskirjeenä 15.9.2021 

 

MUKAVAA SYYSKUUTA! 

Ilahduttavasti olemme hiljalleen harrastustoiminnassa palamassa touhuun ja 

toimintaan. Osastoissa tuntuu olevan mukava ja innostunut tunnelma, 

toiveena on, että pääsemme jälleen olemaan ja tekemään yhdessä.  

Järjestön suurin vuosittainen yhteinen ponnistus on ensi viikolla. Nälkäpäivä -

keräys on jo alkanut verkossa, mutta 23.-25.9. torstaista lauantaihin 

lipaskerääjät ovat lähes jokaisella Suomen paikkakunnalla keräämässä varoja 

katastrofirahastoon. Lähde sinäkin kerääjäksi tai kutsu ystäviä, tuttavia tai 

naapuria keräämään. Lipaskerääjänä tomiminen on mielenkiintoista ja 

hauskaa. Lisäksi siitä saa hyvän mielen.  

Paljon tsemppiä Nälkäpäivä -keräykseen!  

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

Uutiskirjelistalta voi poistua viestin alareunassa olevaa unsubscribe -linkkiä painamalla. 

  

 

 

 

 



SUKKIA, KUPPEJA, SAIPPUAA  

Nälkäpäivävaroin autetaan myös  kotimaan äkillisissä 

onnettomuustilanteissa 

Helmikuussa 2021 paloi Kuhmalahdella talo ja paikallinen Punaisen Ristin 

Kuhmalahden osasto auttoi palossa omaisuutensa menettänyttä miestä 

taloudellisesti katastrofirahastosta eli Nälkäpäivä -keräyksestä kertyneistä 

varoista. 

Kun SPR Kuhmalahden osaston puheenjohtaja Arja Marttala sai tiedon avun 

tarpeesta, oli hän puhelimitse yhteydessä kotinsa ja omaisuutensa 

menettäneeseen mieheen. Kun suurin järkytys oli ohi ja uusi kotikin löytyi, 

lähtivät Arja ja autettava mies yhdessä ostoksille. Koska koko omaisuus oli 

palanut, piti ensin ostaa elämisen perustavaroita: vaatteita, hygieniatuotteita 

ja kodintarvikkeita, esimerkiksi lakanoita ja astioita. ”Hän kiitteli moneen 

kertaan saamastaan avusta”, kertoo Arja. 

Kangasalan seurakunnan diakoniatyö oli myös mukana auttamassa. 

”Yhteistyö Kangasalan seurakunnan diakonin kanssa oli mutkatonta ja 

saumatonta”, kiittelee Arja. Pitkään SPR:n toiminnassa mukana olleelle 

Arjalle, tämä oli ensimmäinen äkillinen avustustilanne, jossa käytettiin 

katastrofirahaston varoja. Vapaaehtoisena hän koki,  että tosipaikan tulle 

katastrofirahaston ohjeet toimia olivat selkeät ja tukea hän sai SPR Hämeen 

piirin valmiuspäälliköltä. 

Tässä tilanteessa ”Nälkäpäivävarat tulivat omalle kylälle”, toteaa Arja ja 

kannustaa kaikkia lahjoittamaan Nälkäpäivään. Nälkäpäivä -keräys on jo 

käynnissä ja voit lahjoittaa verkossa https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva  

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/1/IqJotg1NWOHsBsTSTQY48w/aHR0cHM6Ly93d3cucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9uYWxrYXBhaXZh


  

Kuva:Johanna Raivio/SPR 

 

IDEOITA TOIMINNAN SUUNNITTELUUN KLINIKOILTA 

Osaston toiminnan suunnittelu on joka syksyinen juttu, joka usein helposti 

jää sinne viime tinkaan. Tule mukaan Hämeen piirin osastojen yhteisille 

Toiminnan suunnittelu -klinikoille! 

Klinikoilla lähestytään asiaa Toimintalinjauksen kautta, mutta niin, että 

pohditaan yhdessä toiminnan tavoitteita ja ihan niitä konkreettisia asioita, 

mitä osaston toimintasuunnitelmaan voi laittaa. Klinikoilla  on myös 

mahdollisuus kuulla muiden osastojen suunnitelmia ja ajatuksia ja hyödyntää 

sieltä parhaat palat oman osaston tulevaan toimintaan. 

Klinikoita on kolme, toimintalinjauksen päätavoitteiden teemojen mukaisesti. 

Voit osallistua kaikkiin kolmeen tai  vain erityisesti itseäsi kiinnostavaan. 



Mukaan ovat tervetulleita kaikki osaston toiminnassa mukana olevat 

vapaaehtoiset! 

Toiminnan suunnittelu -klinikat:  

tiistaina 28.9. klo 18-20                       

• Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava yhteiskunta 

keskiviikkona 6.10. klo 18-20                     

• Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana 

torstaina 14.10. klo 18-20                   

• Apu löytyy läheltä 

Lisätietoa ja osallistumislinkit löydät täältä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/64/events 

  

  

 

 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/2/bAT1pXQde5g1xSSiXmj0xA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzY0L2V2ZW50cw


PILOTTIKOULUTUS "SPR:N KOKONAISVALMIUDEN 

PERUSKURSSI OSASTOILLE" 

SPR:n Hämeen piiri järjestää ensimmäisen “SPR:n kokonaisvalmiuden 

peruskurssin”. Koulutus perehdyttää siihen, mitä Punaisen Ristin 

auttamisvalmius on, miten valmiutta pidetään yllä ja millaisissa 

valmiustilanteissa osastojen apua tarvitaan.  Kurssi pohjautuu pitkälti 

Hämeen piirin 2018-2019 kokonaisvalmiuden koulutuksiin. 

Koulutus on suunnattu Punaisen Ristin avainvapaaehtoisille, esimerkiksi 

osaston hallitukselle, osaston yhdyshenkilöille ja toimintaryhmien vetäjille, 

joilla on jo kokemusta osaston toiminnasta.   

Kurssi on kaksiosainen.  

Ensimmäinen osa järjestetään tiistaina 28.9. klo 17.30-21 

Teamsissä.  Illan aikana tutustutaan mm. valmiuden perusteisiin ja 

valmiussuunnitteluun.   

Toinen ilta on tiistaina 5.10. (lähikoulutus). Illan aikana 

pöytäpeliharjoituksessa tutustutaan osaston auttamisvalmiuteen. 

Ilmoittautuminen 18.9. mennessä : 

https://www.lyyti.in/SPRn_kokonaisvalmiuden_peruskurssi_9908 

Ensi vuonna peruskurssseja järjestetään lisää. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/3/C_7emmP9eG2XVjWVh88noQ/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vU1BSbl9rb2tvbmFpc3ZhbG1pdWRlbl9wZXJ1c2t1cnNzaV85OTA4


  

Kuva: Maarit Villman/SPR 

KOULUTTAJAKOULUTUSTA TARJOLLA " SPR:N 

KOKONAISVALMIUDEN PERUSKURSSILLE" 

SPR keskustoimisto järjestää kouluttajaperehdytyksen 12.10. klo 17.30-

20 Teamsissa. Kouluttajaperehdytys on avoin kaikille Punaisen Ristin 

kouluttajille. Aiemmasta kokemuksesta valmiustoiminnassa on hyötyä. 

Kouluttajakoulutuksen 

ilmoittautuminen:https://www.lyyti.in/Auttamisvalmiuden_peruskurssin_kouluttajaperehdyt

ys_7987  

Lisätietoja piiristä Tommilta ja keskustoimistosta valmiuskoulutussuunnittelija 

Maaria Kuitunen, maaria.kuitunen@redcross.fi 

 

VIELÄ MUISTUTUS LÄHITAPIOLA TUESTA 

Muistutus mahdollisuudesta hakea osastolle keskustoimistosta Lähi-Tapiolan 

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

kansalaisten hyvinvointia ja jaksamista tukemaan.  

Lisätietoja ja päivitetyt ohjeet löydät täältä 

https://rednet.punainenristi.fi/koronaavustus tai keskustoimistosta 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/4/g1w2yWnOCF7DkbryXSb79Q/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vQXV0dGFtaXN2YWxtaXVkZW5fcGVydXNrdXJzc2luX2tvdWx1dHRhamFwZXJlaGR5dHlzXzc5ODc
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/4/g1w2yWnOCF7DkbryXSb79Q/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vQXV0dGFtaXN2YWxtaXVkZW5fcGVydXNrdXJzc2luX2tvdWx1dHRhamFwZXJlaGR5dHlzXzc5ODc
mailto:maaria.kuitunen@redcross.fi
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/5/iWUtV8IaMb3BzNrQIJiOpg/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9rb3JvbmFhdnVzdHVz


järjestökehityskoordinaattori Maija Erpestadilta,maija.erpestad@redcross.fi, 

tai 040 626 5370. 

 

  

  

MIETITTEKÖ OSASTOSSANNE KOULUTUSTEN 

JÄRJESTÄMISTÄ? 

Miten kattaa koulutuksesta aiheutuvia kuluja? Opintokeskus Siviksen kanssa 

yhteistyössä järjestettävään koulutukseen on tarjolla monenlaista ohjausta ja 

esim. taloudellista tukea. Myös SPR:n osastojen kannattaa hyödyntää tätä 

mahdollisuutta. 

Sivis huomioi tuessaan monenlaisia koulutuksesta aiheutuvia kuluja kuten 

esim. kouluttajien palkkiot, koulutustilavuokrat, välineiden vuokrat jne. 

Koulutus voidaan järjestää myös verkossa ja se on tarkoitettu yli 15-

vuotiaille. 

Syksyllä 2021 korvaus on 29 euroa/opetustunti tai etäopetustunti. Myönnetty 

tuki voi edelleen olla enimmillään 55 % hyväksyttävistä koulutuksen kuluista. 

Kerron mielelläni lisää, ota yhteyttä! SPR Hämeen piirin järjestösihteeri Riitta 

Konttinen, riitta.konttinen@punainenristi.fi tai 040 589 5783 

SPR:n keskustoimisto järjestää yhteistyössä Siviksen kanssa 

aiheeseen liittyvän koulutuksen (webinaari) keskiviikkona 22.9. klo 

17.30-19. Ilmoittautumiset https://www.lyyti.fi/reg/sivis0921 

  

Linkkejä Siviksen sivuille: 

• Opintokeskus Sivis https://www.ok-sivis.fi/ 

• Ohje: Koulutuksen hallinta Sivisverkossa; https://www.ok-

sivis.fi/media/koulutukset-sivisverkossa.pdf 

• Usein kysytyt kysymykset; https://www.ok-sivis.fi/media/usein-kysytyt-kysymykset-

asiakkaille.pdf 

  

 

mailto:riitta.konttinen@punainenristi.fi
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/6/BSHyENOId1eX-FcZqvDurQ/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvcmVnL3NpdmlzMDkyMQ
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/7/mv8FcFJvAhxg8VD8BQd_HA/aHR0cHM6Ly93d3cub2stc2l2aXMuZmkv
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/8/EFRMNM3ClGq09iDBI-mklw/aHR0cHM6Ly93d3cub2stc2l2aXMuZmkvbWVkaWEva291bHV0dWtzZXQtc2l2aXN2ZXJrb3NzYS5wZGY
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/8/EFRMNM3ClGq09iDBI-mklw/aHR0cHM6Ly93d3cub2stc2l2aXMuZmkvbWVkaWEva291bHV0dWtzZXQtc2l2aXN2ZXJrb3NzYS5wZGY
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/9/vqLTvscksMNxHVpAPxv1yQ/aHR0cHM6Ly93d3cub2stc2l2aXMuZmkvbWVkaWEvdXNlaW4ta3lzeXR5dC1reXN5bXlrc2V0LWFzaWFra2FpbGxlLnBkZg
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/9/vqLTvscksMNxHVpAPxv1yQ/aHR0cHM6Ly93d3cub2stc2l2aXMuZmkvbWVkaWEvdXNlaW4ta3lzeXR5dC1reXN5bXlrc2V0LWFzaWFra2FpbGxlLnBkZg


KUMMITOIMINTAA UUDELLA TAVALLA 

Viime keväänä pidettiin kolme maakunnallista kummi-iltaa Teamissa. 

Osallistujia näissä illoissa oli yhteensä yli 70 henkeä. Kiitos aktiivisesta 

osallistumisesta!   

Osastoilta kysyttäessä, toivottiin kummitiimiltä: 

• Verkostoitumistilaisuuksia toisten osastojen ja toimijoiden kanssa 

• Tukea uusien vapaaehtoisten ja erityisesti nuorten mukaan saamiseen 

sekä    jäsenhankintaan 

• Tukea markkinointiin ja viestintään 

• Hyvien käytäntöjen jakamista eri osa-alueilta 

  

Vanhasta alueellisesta, yhden kummin järjestelmästä on Hämeen piirissä 

luovuttu ja tilalla on viiden hengen kummitiimi. Kummitiimiin kuuluvat Marjut 

Välimaa, Johanna Raivio, Emma Peura, Hanne-Miia Niemi ja Riitta 

Konttinen.   

Piirin alueen 47 osastoa ovat hyvin erilaisia ja tuen tarpeet vaihtelevat. 

Akuutit tuen tarpeet osastot voivat tuoda kummitiimille tietoon sähköpostilla, 

soittamalla tai tapaamisissa.   

Jos kaipaatte uutta potkua osaston toimintaan tai haluatte pohtia jo olemassa 

olevaa toimintaa uudelta kantilta, niin voitte ilmoittautua osaston 

itsearviointiin.  Itsearvioinnissa käydään yhdessä kummien kanssa läpi 

osaston tämänhetkistä tilannetta eli mitkä ovat osaston vahvuudet ja mitä 

asioita tulisi yhdessä kehittää. Mukaan kehittämistyöhön toivotaan osaston 

puheenjohtajaa, hallituksen jäseniä ja toimintaryhmien edustajia. 

Itsearvioinnissa:   

• Arvioidaan osaston tämänhetkistä tilaa  

• Osaston väki löytää kehittämiskohteet (1-3)  

• Sovitaan toimenpiteistä, tavoitteista ja aikataulusta  

• Seurataan toteutumista  

• Pidetään yhteinen loppuarviointi siitä, miten on päästy tavoitteisiin ja 

sovitaan jatkosta.  

Joskus asiat voivat hoitua yhdelläkin tapaamisella, mutta tapaamisia pidetään 

tarvittava määrä kasvokkain tai etäyhteyksin.  



Lokakuulle oli suunnitteilla koko piirin yhteinen kummitapaaminen, mutta 

koronan vuoksi se on nyt peruttu. Jotain muuta kivaa, yhteisiä alueellisia 

tapaamisia, on toivottavasti mahdollista järjestää vielä tämän vuoden aikana. 

Olkaa siis kuulolla.   

  

Kuva: Benajamin Suomela/SPR 

 

MITÄ ON 2020 -LUVUN RASISMI JA KEITÄ SE KOSKETTAA?  

Tule kuulolle ja haastamaan omaa ajatteluasi  

Yhdenvertaisuus antirasistisesta näkökulmasta -webinaariin tiistaina 

21.09. klo 17.30-19. 

Webinaarissa avaamme rasismiin ja syrjintään liittyvien termien sisältöjä. 

Selvitämme, miten rasismi ja syrjintä ilmenevät yksilötasolla ja rakenteissa 

nykypäivän yhteiskunnassa. Lisäksi pohdimme, miten etuoikeuksien ja 

valtarakenteiden tunnistaminen edesauttaa yhdenvertaisemman toiminnan 

kehittämistä erityisesti järjestöissä. 

Kouluttajana toimii Quynh Ly. 

Webinaarin järjestää SPR:n Hämeen piiri ja se on osa Meistä - About us 

valokuvanäyttelyn Tampereen avajaisviikon ohjelmaa ja linkin webinaariin 

löydät täältä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12254 

  

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/10/pmCQkfw0_hJCuzWapYigIQ/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTIyNTQ


  

Kuva: Pexels 

 

HOITO JA HUOLENPITO KOTONA -KOULUTUKSIA 

Suomen Punainen Risti järjestää omaishoitajille ja läheistään hoitaville 

henkilöille sekä asiasta kiinnostuneille maksuttomia Hoito ja huolenpito 

kotona -koulutuksia, joissa käsitellään muun muassa elintapojen 

terveellisyyttä, henkistä tukea, arjen turvallisuutta ja sosiaalietuuksia.  

Tunnin mittaisille webinaareille voi ilmoittautua haluamilleen kerroille tai koko 

syksyn webinaarisarjaan. Lisätietoa ja 

ilmoittautumiset  https://rednet.punainenristi.fi/node/14926   

  

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/11/Z9w5-rgYeOWNibutNBzE-Q/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzE0OTI2


  

Kuva:  Joonas Brandt/SPR 

 

SUUKKOJA JA SÄRÖJÄ - WEBINAARI ISOVANHEMMUUDESTA  

Sukupolvien väliset suhteet ovat täynnä tähtihetkiä, mutta usein myös 

vaikeuksia. Parhaimmillaan isovanhemmuus tarjoaa rikkaan ja värikylläisen 

elämänvaiheen sukupolvien ketjussa. Joskus välien katkaiseminen on ainoa 

vaihtoehto. 

Isovanhemman rooleihin, jaksamiseen, rajojen vetämiseen sekä 

itsetuntemukseen keskitytään Suomen Punainen Ristin ja Väestöliitton 

järjestämässä maksuttomassa  

Suukkoja ja säröjä sukupolvisuhteissa -webinaarissa 14.10. klo 

14.30-16. 

Luennoitsija webinaarissa toimii Minna Oulasmaa Väestöliitosta. 

Ilmoittautumiset webinaariin 4.10. mennessä: 

https://www.lyyti.fi/reg/Webinaari__Suukkoja_ja_saroja_sukupolvisuhteissa_9151?fbclid=IwA

R0UMlS1Nk3zXRsW9ca2nfvY0fU0vcAcgmlWSePEjJImmU7kIVV0LyZIkhU 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/12/j4_KuQvK4cYTVEZC-YKEwQ/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvcmVnL1dlYmluYWFyaV9fU3V1a2tvamFfamFfc2Fyb2phX3N1a3Vwb2x2aXN1aHRlaXNzYV85MTUxP2ZiY2xpZD1Jd0FSMFVNbFMxTmszelhSc1c5Y2EybmZ2WTBmVTB2Y0FjZ21sV1NlUEVqSkltbVU3a0lWVjBMeVpJa2hV
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/12/j4_KuQvK4cYTVEZC-YKEwQ/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvcmVnL1dlYmluYWFyaV9fU3V1a2tvamFfamFfc2Fyb2phX3N1a3Vwb2x2aXN1aHRlaXNzYV85MTUxP2ZiY2xpZD1Jd0FSMFVNbFMxTmszelhSc1c5Y2EybmZ2WTBmVTB2Y0FjZ21sV1NlUEVqSkltbVU3a0lWVjBMeVpJa2hV


  

   

 

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/AMUAAKyRHFwAAAACQagAAAC4mI4AAAAADkEAAL5oABZyqABhQcf6xfW1m9-sRfmW3G22vzNMjgAWHBw/13/ssdUhe2iM-wjiCxdijoImg/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9oYW1l
https://www.facebook.com/SPRhameenpiiri
https://www.instagram.com/sprhameenpiiri/

