
SPR Hämeen piiri                  Osastokirje 8.4.2020 
Jakelu: J1- ja J2 -korteissa olevat luottamushenkilöt ja avainvapaaehtoiset (pois lukien 

tilin- ja toiminnantarkastajat), piirin hallitus, piirin toimikunnat ja piirin henkilökunta.  
 

 

 
Seuraava korona-info pidetään huomenna torstaina 9.4.20 klo 17.30-18.30.  

Tule kuulemaan ajankohtaisimmat tiedot korona-tilanteesta sekä kuulemaan kokemuksia 

myös siitä, mitä osastoissa on meneillään. Tällä kertaa vuorossa puheenvuorot 
Hämeenkyrön ja Tampereen osastoista.  

 
Linkki korona-infoon: 

INFO SPR:n varautuminen Korona epidemiaan klo 17:30-18:30 
 

Osastoissa tapahtuu: 

 
Hämeenlinnan alue 

Hämeenlinnan alueen osastot ovat sopineet yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa 
asiointiavun järjestämisestä. Toiminnasta vastaa Hämeenlinnan kaupunki, joka myös 

vastaa kulusta täysimääräisesti. Ensimmäiselle asiakkaalle on toimitettu kauppakassi 

tällä viikolla. 
 

Päijät-Häme 
Päijät-Hämeen alueella on jo pari viikkoa sitten sovittu asiointipalvelun järjestämisestä. 

Ensimmäinen asiakas ohjautui tänään (ke 8.4.) sosiaalitoimen kautta Punaiselle Ristille. 

Lahdessa on tällä viikolla aloitettu myös avustaminen kouluruokajakelussa. 
 

Tampere 

• Pandemiavastaanotolla TAYS Hatanpään sairaalassa asiakkaiden ohjauksessa 
toimii seitsemänä päivänä viikossa yksi vapaaehtoinen.    

 
• Tampereen kaupungin apuna huolehditaan hoitotarvikkeiden ja -apuvälineiden 

kuljetusta sellaisille asiakkaille, jotka eivät itse pysty näitä noutamaan. Tuotteita 

toimitetaan arkisin noin 4-5 asiakkaalle päivässä.  
 

• Kauppakassien kuljetusta Tampereen Kotitorin asiakkaille (pääosin ikäihmisiä). 
Kauppakassien kuljetuksessa on 2-3 henkeä arkipäivisin. 

 

• Ensi viikolla alkaa kouluruokien jakelu kymmenellä koululla. Tähän toimintaan 
avataan vapaaehtoisten rekrytointi tänään laajalla jakelulla.  

 
• Lisäksi on jatkettu hävikkiruoan jakelua kahdesti viikossa. Toimintaan on 

koulutettu 25 uutta vapaaehtoista. 

 
Tietoja osastojen toimenpiteistä ja tehtävistä: 

Tilannekuvan ylläpitämiseksi ja resurssien varmistamiseksi toivomme edelleenkin 

osastoista tietoja. Myös kaikki väliaikatiedot ja kokemukset muille jaettavaksi ovat 
tervetulleita. Tietoja voi toimittaa Tommille (tommi.mattila@redcross.fi) tai soitella 

040 589 5780. 
 

Piirin perehdytys uusille vapaaehtoisille 

Tarjoamme jatkossa uusille toimintaan mukaan tuleville vapaaehtoisille noin tunnin 
kestävän perehdytyspaketin Punaisesta Rististä teamsin välityksellä. Ensimmäinen 

perehdytys on  heti pääsiäisen jälkeen keskiviikkona 15.4.2020 klo 18.00-19. Sen 
jälkeen koulutukset järjestetään tiistaisin klo 18.00-19. Piiristä lähetetään 

osallistumiskutsu kaikille viikon aikana Omaan profiilin tehneille. Linkkiä saa jakaa ja 

hyödyntää myös muuta kautta tulleiden vastaanotossa. Mukaan pääsee tästä linkistä  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU2ZTRhODItMWQ1Zi00MzNmLTllNzQtYmM5M2E2NDRmYTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%22c1a84cbb-834f-4319-8641-3477d95c0ceb%22%7d
mailto:tommi.mattila@redcross.fi


 
Piirin järjestämä perehdytys uusille vapaaehtoisille klo 18-19  

 
Mikäli osasto haluaa itse huolehtia omien vapaaehtoistensa järjestöperehdytyksestä, eikä 

halua kutsua lähetettävän piirin kautta, niin viestitelkää asiasta Marjutille 

(marjut.valimaa@redcross.fi). 
 

Kaikille avoimet Henkinen tuki poikkeusoloissa webinaarit: 

Järjestämme kevään aikana kerran viikossa keskiviikkoiltaisin kaikille avoimia 
henkisen tuen webinaareja. Niiden tavoitteena on, että osallistuja osaa paremmin 

kohdata ja tukea ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, tunnistaa omat voimavaransa 
ja rajansa sekä saa apua omaan jaksamiseensa ja poikkeusoloissa elämiseen. Lisäksi 

tavoitteena on, että webinaariin osallistunut osaa hakea apua eri tilanteisiin ja 

ohjata läheisiään tarvittaessa eteenpäin, ammattiavun piiriin.  
 

Hetu poikkeusoloissa 15.4.20 (ilm. viim. 14.4.)  
klo 17.30-19.30 HUOM! POIKKEAVA KELLONAIKA 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7185 

 
Hetu poikkeusoloissa 22.4.20 klo 17.00-19.00 (ilm. viim. 21.4.) 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7186 
 

Hetu poikkeusoloissa 29.4.20 klo 17.00-19.00 (ilm. viim. 28.4.) 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7188 
 

Hetu poikkeusoloissa 6.5.20 klo 17.00-19.00 (ilm. viim. 5.5.) 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7189 
 

 
Ystäväkurssit: 

Alla linkit tuleviin kursseihin: 

 
Valtakunnallinen sivu: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6979 

 
Hämeen piirin kurssit:  

 

Ystäväkurssi verkossa 14.4. https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7180  
 

Ystäväkurssi verkossa 28.4. https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7181   

   
Ystäväkurssi verkossa 12.5. https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7182     

 
Ystäväkurssi verkossa 26.5. https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7183  

 

 
Turvallisuus- ja hygieniakoulutuksia: 

 
Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto järjestää kaikille vapaaehtoisille tarkoitetun 

turvallisuus- ja hygieniakoulutuksen. Koulutuksessa käydään läpi Punaisen Ristin 

päivittyvä turvallisuus- ja hygieniaohjeisto. Osallistujat voivat lähettää kysymyksiä 
etukäteen sähköpostitse virpi.lohrum@redcross.fi. Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua 

etukäteen.  

 
Samansisältöiset koulutukset järjestetään: 

ke 8.4. klo 17-18.30, mukaan pääset: Web Link 
ke 15.4. klo 17-18.30  (linkit julkaistaan Hämeen piirin RedNetissä) 

ti 21.4. klo 17-18.30 (linkit julkaistaan Hämeen piirin RedNetissä) 
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