
SPR Hämeen piiri                   Osastokirje 29.4.2020 
  
Jakelu: J1- ja J2 -korteissa olevat luottamushenkilöt ja avainvapaaehtoiset (pois lukien 
tilin- ja toiminnantarkastajat), piirin hallitus, piirin toimikunnat ja piirin henkilökunta. 
  
Liitteet 3 kpl: 

Tilanne 29.4.2020 SPR Hämeen piirin osastot Pirkanmaa, Kanta-Häme ja 
Päijät-Häme 
Oma Häme kontaktoidut - listaus 
Terveyden edistämisen uutiskirje 

  
  
Osastoissa tapahtuu 
  
Piirin KORONA-info osastoille torstaisin klo 17.30-18.30 
  
Piirin järjestämä KORONA-info on ajankohtaiskatsaus, jossa jaetaan tietoa siitä, mitä 
Punainen Risti on tehnyt ja millaisiin tehtäviin osastoissa tulisi varautua. Vappuaattona ei 
ole infoa. Seuraava info pidetään torstaina 7.5.20 klo 17.30. 
Mukaan pääset tästä linkistä: Koronainfo torstaisin klo 17.30-18.30 (link is external) 
  
Osastojen toimintatietoja KORONA-operaatiosta 
  
Lähiviikkojen aikana aloitetaan KORONA-operaation tarkempi toimintatietojen 
kerääminen. Tähän on syytä jo nyt varautua. Mielenkiinnon kohteena ovat esimerkiksi 
vapaaehtoisten määrä, uusien vapaaehtoisten määrä, autettujen määrä jne. 
  
Tämän kirjeen mukana olevassa liitteessä on hyvin pelkistetty tilannekuva osastojen 
KORONA-operaatiosta. Ennen varsinaisten toimintatietojen (ja tilastojen) keräämistä 
toivomme, että laitatte vapaamuotoisesti Tommille (tommi.mattila@redcross.fi) 
muutamalla rivillä osastonne tämän hetkisen tilanteen ja tekemiset operaatiossa. Sillä 
tavoin saadaan Hämeen piirin osalta päivitettyä tilannekuvaa. 
  
Alueelliset tapaamiset kevään aikana 
  
Kevään kummitapaamiset korvataan kuulumiskierroksella Teamsin kautta, vetäjinä 
Hanne-Miia Niemi ja Marjut Välimaa. Kutsu lähetetään puheenjohtajalle, 
varapuheenjohtajalle ja sihteerille. Toivomme jokaisesta osastosta muutamaa 
osallistujaa. Tapaamiseen ei tarvitse ennakkoon ilmoittautua. 
  
Tapaamisessa käymme läpi viime kuukausien kuulumisia ja pohdimme viimeaikaisten 
poikkeusolojen vaikutuksia omaan toimintaamme Punaisessa Ristissä.   
Tässä muutamia kysymyksiä ennakkopohdinnaksi. Jatkamme näistä keskustelua 
tapaamisessa.   
  

•       Mitä nämä poikkeusolot ovat tarkoittaneet omassa osastossasi?  

•       Mitä asioita olisi ollut hyvä olla jo etukäteen pohdittuna?   

•       Mitä myönteistä tilanne on poikinut?  

•       Mihin tulee kiinnittää huomiota syksyn toiminnan suhteen? Toiveita piiriin päin?  

•       Miten oma tekemisemme muuttuu poikkeusolojen jälkeen ajatellen seuraavaa 
kolmivuotiskautta? 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_MmU2ZTRhODItMWQ1Zi00MzNmLTllNzQtYmM5M2E2NDRmYTFi%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c1a84cbb-834f-4319-8641-3477d95c0ceb%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f2dd8fa2-690b-4731-8c8e-793c30ea5eef&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
mailto:tommi.mattila@redcross.fi


  
Tarkoituksena on pitää yhteinen, vapaamuotoinen juttutuokio, jossa jokainen voi tuoda 
esiin omia tunnelmiaan ja ajatuksiaan. Pohdintoja voi jo etukäteenkin lähettää 
sähköpostilla marjut.valimaa@redcross.fi, hanne-miia.niemi@redcross.fi 
  
  
ke 6.5.20     klo 17.30 – 18.30 Lounais-Hämeen tapaaminen, mukaan tästä linkistä 
ke 13.5.20   klo 17.30 – 18.30 Kanta-Hämeen tapaaminen, mukaan tästä linkistä 
ma 18.5.20  klo 17.30 – 18.30 Länsi-Pirkanmaan tapaaminen, mukaan tästä linkistä 
ke 27.5.20   klo 17.30 – 18.30 Itä-Pirkanmaan tapaaminen, mukaan tästä linkistä       
ke 3.6.20     klo 17.30 - 18.30 Päijät-Hämeen tapaaminen, mukaan tästä linkistä 
ke 10.6.20   klo 17.30 – 18.30 Pohjois-Pirkanmaan tapaaminen, mukaan tästä linkistä 
  
Oma Punainen Risti 
Liitteenä löytyy listaus, josta näette, miten monta osastonne alueella profiilin tehnyttä 
Omasta löytyy ja miten moni heistä on merkitty kontaktoiduksi. Kaikkiaan profiileja on 
Hämeen piirin alueella tehty Omaan 1388 kpl, ja heistä 1131 on merkitty kontaktoiduksi. 
Käykäähän katsomassa loputkin viestiä odottavat (ja merkitkää kontaktoiduiksi myös 
osastossa jo aktiivisesti toiminnassa mukana olevat). Jos toivotte saavanne excel-listan 
osastonne profiilin tehneistä, niin laittakaa viestiä Marjutille 
(marjut.valimaa@redcross.fi). 
  
  
Sankarit 2020 leiri siirtyy kesään 2021! 
Elokuussa järjestettäväksi aiottu Sankarit 2020 leiri siirretään vuodella eteenpäin. 
Vuoden päästä meillä on sitten Sankarit 2021 -leiri, sitä odotellessa… 

 
  
  
Perehdytyksiä ja koulutuksia 
  
  
Järjestöperehdytykset uusille 
  
Piiristä lähtee uusille Oman kautta ilmoittautuneille joka viikko kutsu osallistua Punainen 
Risti tutuksi -perehdytykseen Teamsin välityksellä. Perehdytykset järjestetään 
toistaiseksi joka tiistai klo 18 – 19. Linkkiä saa jakaa ja kuulolle ovat tervetulleita 
kaikki toiminnassa jo mukana olevatkin. Mukaan pääsee tämän linkin kautta 
Piirin järjestämä perehdytys uusille vapaaehtoisille klo 18-19 
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Henkinen tuki poikkeusoloissa webinaarit toukokuussa: 
  
Ke 6.5.20 klo 17.00-19.00 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7189 
  
Ke 13.5.20 klo 17.00-19.00 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7326 
  
Ke 20.5.20 klo 17.00-19.00 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7327 
  
Ke 27.5.20 klo 17.00-19.00 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7328 
  
  
Ystävätoiminta 
  
Ystäväkurssi verkossa 12.5.20 https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7182 
Ystäväkurssi verkossa 26.5.20 https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7183 
  
Terveyden edistämisen webinaari 9.5.20 klo 10 -14 
  
  
Jos et päässyt osallistumaan terveyden edistämisen webinaariin 28.3.20, 
niin uusinta on 9.5.20 klo 10-14. 
Ilmoittautua voi tästä: https://www.lyyti.in/Terveyden_edistamisen_webinaari_2_20 
  
Toiveidenne pohjalta on nyt järjestetty myös lisää webinaareja. Kevään aikana on 
tarjolla kolme syventävää webinaaria. Voit osallistua joko yhteen tai kaikkiin kolmeen. 
Ne ovat: 
  
5.5.20 klo 17-18.30 Päihteiden käytön puheeksiottaminen 
19.5.20 klo 17-18.30 Tapaturmien ehkäisy 
26.5.20 klo 17-18.30 Mielenterveysteema 
  
Ilmoittautua voi tästä: https://www.lyyti.in/Terveyden_edistamisen_webinaari_3_20 
  
Tämän kirjeen liitteenä on terveyden edistämisen uutiskirje. Jatkossa voit lukea 
uutiskirjeitä terveyspisteiden RedNet -
sivuilta https://rednet.punainenristi.fi/node/54628. 
  
  
Koronasta huolimatta mukavaa vappua kaikille! 
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