
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPR:n kokonaisvalmius  

  

Järjestön kokonaisvalmiudella tarkoitetaan järjestön kaik-

kien resurssien joustavaa käyttöä onnettomuuksien ja häi-

riötilanteiden hallinnassa ja toipumisvaiheessa. 

 

 
      kuva: SPR kuva-arkisto Vesa-Matti Väärä 

 

 

 

Suomen Punainen Risti    

Hämeen piiri   

Tommi Mattila 

valmiuspäällikkö 

tommi.mattila@redcross.fi 

puhelin 040 589 5780 

 
 

 
 
SPR kuva-arkisto, Sirpa Lehtimäki  

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KoVaJaKo-koulutus 2021 

SPR:n Hämeen piiri 

Kokonaisvalmiuden jatkokoulu-

tus 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
KoVaJaKo kouluttaa SPR:n  varautumisen ja 

valmiuden asiantuntijoita 
 

KoVaJaKo-koulutuksessa voit kehittää henkilökohtai-
sia valmiuksia ja samalla kouluttautua  Punaisen Ris-

tin kotimaan  auttamisvalmiuden asiantuntijaksi. 

mailto:tommi.mattila@redcross.fi


KoVaJaKo taustaa 

Hämeen piirissä aloitettiin pari vuotta sitten SPR:n kokonais-

valmiuden koulutusohjelma.   

 

Koulutusohjelma loi pohjan uudenlaiselle valmiusajattelulle: ” 

Olen Punaisen Ristin edustaja paikkakunnalla ja minulla on 

tarvittaessa koko järjestön tuki takanani”. 

 

PISARA 2019 ja KORONA-operaation kokemukset osoittivat, 

että osastojen sisäistä ja alueellista yhteistyötä tulee edelleen 

tukea. 

 

SPR:n Hämeen piiri tukee osastoja järjestämällä vuonna 2021 

SPR:n kokonaisvalmiuden jatkokoulutuksen (KoVaJaKo). 

Koulutustapahtumia tuetaan taloudellisesti, joten osallistumis-

maksut eivät muodostu osallistumisen esteeksi.  

 

 

Koulutuksen rakenne 

Koulutus koostuu itsenäisistä osioista, joihin voi hakeutua 

oman mielenkiinnon ja aikataulun mukaan. 

 

Ohessa ennakkotiedot tulevista koulutuksista. 

 

Toivomme osallistujiksi erityisesti osastojen kotimaan valmiu-

den yhteyshenkilöitä, jotka jatkossa muodostavat vahvan ver-

koston osaavia Punaisen Ristin valmiuden toimijoita, jotka 

vahvistavat osastojen auttamistoimintaa onnettomuus- ja häi-

riötilanteissa. 

 

 
KoVaJaKo webinaari  “SPR:n varautumisen ja valmiuden perusteet” ke 20.1. 
2021 klo 17:30-19:00  

Kaikille asiasta kiinnostuneille koulutus videolla. Ensimmäisessä webinaa-
rissa kuulet perusteet SPR:n varautumiselle.  Webinaarin pitää SPR:n kes-
kustoimiston valmiuden koordinaattori Marko Korhonen.  Ilmoittautuminen 

15.1. mennessä: https://www.lyyti.in/KoVaJako-webinaarit-tammi-
ja-helmikuu 

  
KoVaJako webinaari  “Minä ja maailma, - millä tavalla olen osa Punaisen Ristin 
kansainvälistä liikettä?”  ke 17.2. klo 17:30-19:00  

Kaikille asiasta kiinnostuneille koulutus videolla.  Toisessa webinaarissa 
Kalle Löövi kertoo kertoo, miten tärkeätä koko Punaisen Ristin liikkeen toi-
minnassa on paikallistason vapaaehtoisten toiminta. Ilmoittautuminen 15.2. 

mennessä: https://www.lyyti.in/KoVaJako-webinaarit-tammi-ja-hel-
mikuu. 

 
 

Ensiavun (ea-3) ja valmiuden jatkokurssi 15.-16.5.2021  
Ea-3 kurssin toisen osion yhteydessä järjestettävä harjoitusviikonloppu erityisesti SPR:n 
hälytysryhmien vetäjille. Viikonlopun aikana keskitytään operatiiviseen johtamiseen ja 
harjoitteluun. Koulutus pidetään Heinolassa SPR:n kurssikeskuksessa.  Koulutuspaikkoja 
on 20. Jatkokurssi toteutetaan yhteistyössä EA3 kurssin kanssa, siihen haku tulee erik-
seen.  Valmiuden jatkokurssin hakuohjeet julkaistaan kevään aikana. 
 
Toiminta- ja harjoituspäivä la 4.9.2021 
Yhteinen toimintapainotteinen koulutus- ja harjoituspäivä muiden vapaaehtoisjärjestöjen 
hälytysryhmien kanssa (Vapepa-toimintapäivä). Kohderyhmänä sekä SPR:n toimintaryh-

mien jäsenet että muiden Vapepa-järjestöverkoston hälytysryhmät. Päivän aikana on tar-
jolla ”jokaiselle” jotakin ja osallistuja pääse itse valitsemaan itseään kiinnostavat aiheet.  
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet kesän aikana 

 
Lähijakso ”KoVaJaKo”  la-su 2.-3.10. 2021 
Teoriapainotteinen koulutusviikonloppu on tarkoitettu erityisesti osastojen nimeämille val-
miustoiminnan yhteyshenkilöille. Osasto päättää ja lähettää osallistujansa koulutukseen. 
Koulutuspaikkoja on 25. Tarkempi ohjelma ja hakuohjeet julkaistaan kevään aikana.  
 
 
Alueelliset purkukoulutukset  (kevät 2021) 
Koulutus on suunnattu hälytysryhmien vetäjille ja muille purkutoiminnasta kiinnostuneille. 
Illat ovat samansisältöisiä. Ilmoittautumislinkit alla.  
Ke 27.1. klo 18.00-20.30 Nokialla, SPR Nokian osaston tila, Pirkkalaistori 1  
https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Nokia_27012021  
Ti 23.2. klo 18.00-20.30 Lahdessa, Lahden alueen osasto, Vapaudenkatu 8  
https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Lahti_23022021  
To 18.3. klo 18.00-20.30 Forssassa, tarkempi sijainti vielä avoinna  
https://www.lyyti.in/Purkukoulutus_Forssa_18032021  
 
 
Tutustumismatka la 16.10.2021   
SPR:n valmiuteen ja varautumiseen liittyvä tutustumismatka (kotimaassa). Tarkemmat 
tiedot ja ilmoittautumisohjeet kesän aikana. 
 
Ryhmänvetäjäkoulutus  13.11. 2021  
Ryhmänvetäjäkoulutus on tarkoitettu kaikkien toimintaryhmien vetäjille. Koulutuksessa 
pureudutaan erityisesti ryhmän arjen pyörittämiseen, mahdollisten ongelmien ratkaisuun 
jne. Koulutuspaikkoja 20. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet kesän aikana 

 
  
SPR:n valmiusseminaari la 11.12.2021  
Vuoden aikana KoVaJaKo koulutuksiin osallistuneiden jatkokoulutuspäivä. Päivän tarkoitus 

on verkostoitua SPR:n varautumisen ja valmiuden asiantuntijoiden kesken ja suunnitella 
SPR:n valmiustoiminnan seuraavan vuoden yhteisiä tilaisuuksia.  
 
Alueellinen valmiusharjoitus kevät 2022 
SPR:n Hämeen piirin osastoille tarkoitettu valmiusharjoitus. Harjoituksessa tutustutaan 
omiin resursseihin ja alueelliseen yhteistoimintaan. Harjoituksen tarkempi sisältö ja ku-
vaus tarkentuu myöhemmin.  
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