
  

Tämä on osastokirje extra eli ylimääräinen osastokirje.  

Ukraina operaatio on pitänyt niin teitä vapaaehtoisia, kun meitä 

työntekijöitäkin kiireisenä. Järjestötiedotteen aikataulut eivät millään 

pysyneet mukana vaihtuvissa tilanteissa ja näin päädyimme piirissä jättää 

järjestötiedote 2/2022 julkaisematta.  

Tässä osastokirje extrassa on joitain asioita, joita oli tarkoitus julkaista 

järjestötiedotteessa sekä Ukraina -operaatioon liittyviä ajankohtaisia asioita.  

Osastokirje lähetetään henkilöille, jotka ovat merkittynä osaston J1- ja J2- korteissa. 
Uutiskirjelistalta voi poistua viestin alareunassa olevaa unsubscribe -linkkiä painamalla. 

   

  

kuva: Romanian Punainen Risti  

 



PÄIVITETTYÄ TIETOA JA OHJEITA  UKRAINA -OPERAATIOON 

LIITTYEN 

Piirin Ukraina -avustusoperaatiosivu on avattu RedNettiin: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/64263   

Siellä olevaa tietoa päivittävät piiritoimiston työntekijät. Sivulla on kolme 

alasivua: 

• Kysymyksiä ja vastauksia 

• Ohjeet osastoille 

• Mukaan auttamaan  

Käy kurkkaamassa!  

Tuoretta ja päivittyvää tietoa Punaisen Ristin avustusoperaatiosta saat täältä: 

https://www.punainenristi.fi/punainen-risti-auttaa-ukrainassa/  

Osastojen ja vapaaehtoisten tietopankki järjestön RedNet-sivuilla : 

https://rednet.punainenristi.fi/ukrainankriisi   

  

HÄMEEN PIIRIN OSASTOINFOT MAANANTAISIN TEAMSISSA  

Ukrainan -operaatioon liittyvä tilanne elää ja muuttuu nopeasti. Haluamme 

pitää teidät ajan tasalla operaatiosta ja kuulla osastonne kuulumisia. 

Hämeen piirin osastojen yhteiset osastoinfot 

• 28.3. klo 17.30-18.30   

• 4.4. klo 17.30-18.30   

Ei ennakkoilmoittautumista. Osallistumislinkin löydät täältä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/64647 

Jos haluat nostaa jonkin erityisen kysymyksen tarkasteluun, niin voit laittaa 

etukäteen pyynnön aiheesta Leilalle: leila.ahonen@redcross.fi 

Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan!  

  

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VAPAAEHTOISTEN 

INFOTILAISUUS pidetään 29.3. klo 18-19.30 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/1/hOITefmlWutkxpqps21d8w/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzY0MjYz
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/2/fuQ0W9e2fQJYX8SKVSpYlA/aHR0cHM6Ly93d3cucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9wdW5haW5lbi1yaXN0aS1hdXR0YWEtdWtyYWluYXNzYS8
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/3/3331um-ZkyeSOQukyLto_g/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS91a3JhaW5hbmtyaWlzaQ
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/4/Z7VIG-bTDO6sluuQ_tZiCw/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzY0NjQ3
mailto:leila.ahonen@redcross.fi


Tule kuulemaan mitä kansainvälinen Punainen Risti ja Suomen Punainen Risti 

tekevät Ukrainan kriisin uhrien auttamiseksi. 

Tilaisuudessa kuulet pienen katsauksen avustustoiminnastamme 

kansainvälisesti ja kotimaassa. Kuulet myös esimerkkejä siitä, miten 

Punaisen Ristin osastot ja vapaaehtoiset toimivat tässä tilanteessa. 

Tilaisuus toteutetaan etäyhteydellä Teams:n välityksellä ja Opintokeskus 

Siviksen tuella. Linkin infotilaisuuteen löydät 

täältä: https://oma.punainenristi.fi/event/14722?utm_campaign=Ukrainan%20uutiskirje%20

4&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

  

SPR HÄMEEN PIIRIN UKRAINA -OPERAATION PÄIVYSTYSNUMERO 

SPR Hämeen piiri on operaation ajaksi avannut virka-ajan ulkopuolisen 

päivystysnumeron. Numero toimii yöllä ja viikonlopun aikana 

etupäivystyksenä ja välittää tarvittaessa kysymyksiä ja pyyntöjä edelleen 

mm. toiminnanjohtajalle. 

Numero on tarkoitettu osastojen ja viranomaisten käyttöön.  

Numero on 040 831 6586 

Puhelinta päivystää Punaisen Ristin Hämeenkyrön vastaanottokeskus. 

Numero ei ole yleinen neuvonta- tai auttavapuhelin. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/5/flen3_64NO6ANAFSBFitvw/aHR0cHM6Ly9vbWEucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ldmVudC8xNDcyMj91dG1fY2FtcGFpZ249VWtyYWluYW4lMjB1dXRpc2tpcmplJTIwNCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9RWxvcXVh
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/5/flen3_64NO6ANAFSBFitvw/aHR0cHM6Ly9vbWEucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ldmVudC8xNDcyMj91dG1fY2FtcGFpZ249VWtyYWluYW4lMjB1dXRpc2tpcmplJTIwNCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9RWxvcXVh
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/6/aDqDMaSPL2wVRcMIqdzDUA/aHR0cHM6Ly9vbWEucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ldmVudC8xNDcyMj91dG1fY2FtcGFpZ249VWtyYWluYW4lMjB1dXRpc2tpcmplJTIwNCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9RWxvcXVh


 

PUNAINEN RISTI TUTUKSI -KOULUTUKSIA UUSILLE 

VAPAAEHTOISILLE 

Kun teille tulee uusia vapaaehtoisia osastoon, ohjatkaa heitä järjestön 

perehdytyskurssille. Kursseja pitävät Hämeen piirin piiritoimiston 

henkilökunta.  

Kaikille uusille vapaaehtoisille tarkoitettuja Punainen Risti tutuksi -koulutuksia 

verkossa: 

tiistaina 5.4. klo 17.30–19 

tiistaina 19.4. klo 17.30–19 

torstaina 5.5. klo 17.30–19 

maanantaina 16.5. klo 17.30–19 

Meille Punaisessa Ristissä on tärkeää luoda kaikille vapaaehtoisille yhteinen 

ymmärrys siitä, mitä Punainen Risti on ja millaista innostavaa 

vapaaehtoistoimintaa järjestö tarjoaa. Punainen Risti tutuksi -koulutuksen 

jälkeen tiedät perusasiat Punaisen Ristin toiminnasta Suomessa ja maailmalla 

sekä kuulet vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. 

Tervetuloa mukaan! 

Ei ennakkoilmoittautumista. Linkki koulutuksiin löytyy Rednetistä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/64648 

KOTIMAAN AVUN OHJEEN SOVELTAMINEN  

UKRAINA -OPERAATIOSSA  

  

Pääsihteeri on 18.3. antanut kotimaan avustustoiminnan soveltamisessa 

ohjeen. Osastot voivat käyttää Ukraina –operaatiossa SPR:n 

katastrofirahastoa kotimaan avustustoiminnan ohjeita seuraavasti soveltaen: 

• Avustaminen tulee aloittaa mahdollisimman pian maahantulon jälkeen 

tai viimeistään kahden viikon kuluttua avun tarpeen syntymisestä. 

• SPR avustaminen kohdistuu välttämättömimpiin tarvikkeisiin tai 

palveluihin. Tyypillisiä hankintoja ovat vaatteet, hygieniatarvikkeet, 

vuode- ja petivaatteet, välttämättömät keittiötarvikkeet. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/7/MygsPf62yQLA9l9vFomDUg/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzY0NjQ4


• Avustaminen perustuu tapauskohtaiseen tarveharkintaan. Suositellaan 

kasvotusten tapaamista, mutta tarveharkinta voidaan tehdä myös 

muutoin (etänä). 

• Avustettavalle annetaan maksusitoumus tarkoituksenmukaiseen 

liikkeeseen (Kontti secondhand-ketju, Soppi kierrätysputiikki, 

paikallinen muu kauppaliike). 

• Maksusitoumukseen kirjataan karkeasti hankittavat tarvikkeet 

(vaatteita, keittiötarvikkeita jne) 

• Avustussumman ratkaisee tarve ja hankintapaikka.  Tyypillinen 

vaateavustussumma kierrätystavarataloissa voisi olla esim.  50 e/ hlö 

ja kauppaliikkeissä 100 e/hlö. 

Pääsihteerin antaman ohjeen voit lukea Rednetistä 
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Ohje%20Kotimaan%20avustustoiminnasta%2
0ja%20katastrofirahaston%20k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4%20Ukraina-
operaatiossa_18032022_0.pdf 

 

TERVEYS JA TURVALLISUUS AUTTAMISTOIMINNASSA 

Päivittyvä turvallisuus- ja hygieniaohje löytyy: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59469 

Tämän suosituksen tarkoituksena on tukea toiminnan turvallisuutta 

koronaepidemian aikana. Sama ohjeistus suojaa kohtuullisen hyvin myös 

muilta tartuntataudeilta. 

Koronatartuntojen määrä on tällä hetkellä Suomessa korkeampi kuin koskaan 

tämän pandemian aikana. On edelleen tärkeää huomioida terveysturvallisuus 

kaikessa toiminnassa. 

Näin suojaat itseäsi ja muita tartunnalta 

• Vapaaehtoistehtäviä ei saa tehdä sairaana. Vapaaehtoinen arvioi itse 

mahdollisuuteensa osallistua kasvokkaiseen vapaaehtoistoimintaan. 

• Jos sinulla on varmistettu koronavirustauti, jää omaehtoiseen karanteeniin 

tai noudata terveysviranomaiselta saatuja ohjeita. 

• Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Älä koskettele silmiä, nenää tai 

suuta käsilläsi. 

• Suosittelemme maskin käyttöä kaikissa auttamistilanteissa ja 

mahdollisuuksien mukaan turvavälin pitämistä sekä kertakäyttöhanskojen 

käyttöä. FFP2-maskin käyttöä suositellaan kaikissa kohtaamisia vaativissa 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/8/xwP9vMniDTibCsxm6vpRDg/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9zeXN0ZW0vZmlsZXMvcGFnZS9PaGplJTIwS290aW1hYW4lMjBhdnVzdHVzdG9pbWlubmFzdGElMjBqYSUyMGthdGFzdHJvZmlyYWhhc3RvbiUyMGslQzMlQTR5dCVDMyVCNnN0JUMzJUE0JTIwVWtyYWluYS1vcGVyYWF0aW9zc2FfMTgwMzIwMjJfMC5wZGY
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/8/xwP9vMniDTibCsxm6vpRDg/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9zeXN0ZW0vZmlsZXMvcGFnZS9PaGplJTIwS290aW1hYW4lMjBhdnVzdHVzdG9pbWlubmFzdGElMjBqYSUyMGthdGFzdHJvZmlyYWhhc3RvbiUyMGslQzMlQTR5dCVDMyVCNnN0JUMzJUE0JTIwVWtyYWluYS1vcGVyYWF0aW9zc2FfMTgwMzIwMjJfMC5wZGY
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/8/xwP9vMniDTibCsxm6vpRDg/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9zeXN0ZW0vZmlsZXMvcGFnZS9PaGplJTIwS290aW1hYW4lMjBhdnVzdHVzdG9pbWlubmFzdGElMjBqYSUyMGthdGFzdHJvZmlyYWhhc3RvbiUyMGslQzMlQTR5dCVDMyVCNnN0JUMzJUE0JTIwVWtyYWluYS1vcGVyYWF0aW9zc2FfMTgwMzIwMjJfMC5wZGY
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/9/BGnzbRwNkCb8_JqcKZu9bA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzU5NDY5


tilanteissa. Saatavissa ilmaiseksi Punaisen Ristin kaupasta osastotunnuksilla 

https://punaisenristinkauppa.fi/fi/home kohdasta järjestölle 

Kannattaa huolehtia perusrokotusten voimassaolo. Normaalioloissa on 

tärkeää huolehtia jäykkäkouristuskurkkumätätehosteesta, työikäiset 20 

vuoden välein, muut 10 vuoden välein. Lisäksi kaikilla on tarpeen olla joko 

sairastetun tuhkarokon, vihurirokon ja sikotaudin tai kahden MPR-

rokoteannoksen tuottama suoja. Väliaikaisesti tai satunnaisesti 

turvapaikanhakijoiden kanssa toimivat eivät yleensä tarvitse muita rokotuksia 

(THL 25.3.2022 turvapaikan parissa toimivien rokotukset). 

Turvallisuus toiminnassa 

Terveysturvallisuuden lisäksi on hyvä huomioida kaikessa auttamisessa myös 

muu turvallinen toiminta. RedNettiin on koottu materiaalia ”Turvallisuus 

toiminnassa”.  Kaikkien vapaaehtoisten kannattaa käydä tutustumassa 

siihen: https://rednet.punainenristi.fi/turvallisuus 

  

kuva: Jussi Vierimaa /SPR 

 

HENKISEN TUEN KOULUTUKSIA KAIKILLE  

Tämä hetki herättää meissä kaikissa monenlaisia tunteita ja reaktioita. Kaikki 

eivät koe asioita samalla lailla. On tärkeä kunnioittaa sekä omia että 

toistemme reaktioita. Itsensä rauhoittamisessa voi auttaa esimerkiksi 

tilanteesta puhuminen, medioiden seuraamisen rajoittaminen, arkirutiinit, 

liikunta ja rentoutumisharjoitukset. 

Henkisen tuen perusteet olisi hyvä olla hallussa kaikilla Punaisen Ristin 

vapaaehtoistoimijoilla. 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/10/QGaW-kuTnW4tXQMLlMHZxA/aHR0cHM6Ly9wdW5haXNlbnJpc3RpbmthdXBwYS5maS9maS9ob21l
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/11/-XnOBbletu55C52dmGJvUw/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS90dXJ2YWxsaXN1dXM


Punaisen Ristin Henkisen tuen aiemmin pidetyt webinaarit nyt 

kuunneltavissa tallenteina. Ota hetki aikaa, lähde lenkille tai istahada 

nojatuoliin kuuntelemaan. 

• Ukrainan konflikti - Henkisen tuen webinaari 

• Henkinen tuki lapsille ja nuorille 

Löydät tallenteet: https://rednet.punainenristi.fi/node/64378  

Hämeen piirin kaikille vapaaehtoisille tarkoitettu  Henkinen tuki Ukrainan 

konfliktissa -koulutus  31.3. klo 18-20 webinaarina. Käy ilmoittautumassa 

30.3. mennessä https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14468, niin saat linkin 

koulutukseen. 

Henkinen tuki ystäville – verkkokoulutus 12.04. klo 16.30-19 Koulutus 

on tarkoitettu kaikille monimuotoisen ystävätoiminnan vapaaehtoisille. 

Ilmoittaudu 11.4. mennessä https://oma.punainenristi.fi/event/14480 

Voit käydä läpi Henkinen tuki ystäville -koulutuksen myös 

itseopiskellen verkossa. Löydät koulutuksen Punaisen Ristin 

oppimateriaaleista sivustolta: http://www.sproppimateriaalit.fi , Henkinen tuki 

ystäville.   

  

kuva: Pixabay 

 

TULEVIA KOULUTUKSIA  

Ensihuollon jatkokurssi Kärkölässä pe 8.4. klo 17.00-20.30 ja la 9.4. klo 

9.00-17.00 Kärkölässä, Järvelän Nuokulla, Virkatie 1, Kärkölä. 

Kurssi on tarkoitettu jo ensihuollon peruskurssin suorittaneille henkilöille sekä 

mahdollista käytännön kokemusta omaaville.  Kurssi on harjoituspainotteinen. 

Osallistuja syventää kurssilla ensihuoltoryhmässä toimimisen taitoja sekä 

laajentaa ensihuoltotehtävien ymmärtämistä. 

Kurssin pääkouluttajana toimii ensihuollon valmiuskouluttaja Päivi Heikkilä, 

apunaan Päivi Lindstedt ja Mari Rantio. Koulutus maksaa 20€, joka 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/12/wpsJsEOiPC2KdWV-tgMhug/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzY0Mzc4
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/13/RgtHvkHm-QKFiVZA1h9Hiw/aHR0cHM6Ly92YXBhYWVodG9pc2V0LnB1bmFpbmVucmlzdGkuZmkvZXZlbnQvMTQ0Njg
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/14/k6Q8ztlcz3LE6s8cungOLg/aHR0cHM6Ly9vbWEucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ldmVudC8xNDQ4MA
http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/15/6EGJyeOWlocxBzEPl1MBJQ/aHR0cDovL3d3dy5zcHJvcHBpbWF0ZXJpYWFsaXQuZmk


laskutetaan jälkikäteen osallistujilta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä 

Opintokeskus Siviksen kanssa. 

Käy ilmoittautumassa 1.4. 

mennessä: https://www.lyyti.in/Ensihuollon_jatkokurssi_Huhtikuu_22 

  

Purkukeskustelukoulutus Lahdessa maanantaina 11.4. klo 18.-20.30 

Purkukeskustelukoulutus on yhden illan kokonaisuus, jossa käydään läpi 

purkukeskustelun tavoite, hyödyt ja erilaisia tapoja toteuttaa 

purkukeskusteluja. Koulutus pitää sisällään teoriaa ja harjoituksen. 

Koulutuksen tavoitteena on saada Päijät-Hämeen alueelle koulutettujen 

purkukeskustelujen vetäjien joukko toimimaan osastojen eri toimintaryhmien 

vapaaehtoisten tukena. 

Kouluttajina toimivat Punaisen Ristin henkisen tuen kouluttajat Leena 

Valmela ja Kirsi "Safka" Savolainen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä 

opintokeskus Siviksen kanssa. 

Käy ilmoittautumassa to 7.4. mennessä 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14588   

  

Ensihuollon peruskurssi etätoteutuksena  

(siirtyi maaliskuulta toukokuulle) keskiviikkona 11.5. ja maanantaina 16.5. 

klo 17.00-20.30 molempina iltoina. 

Kurssilta saat tietoa ensihuollon sisällöstä ja tehtävistä, valmiuksia toimia 

ensihuollon tehtävissä, sekä tunnet ensihuoltotoiminnan perusperiaatteet. 

Koulutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtävä, jotka lähetetään 

ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujille. 

Kouluttajina kurssilla toimivat ensihuollon valmiuskouluttajat Päivi Heikkilä ja 

Mari Rantio. Koulutus toteutetaan yhteistyössä opintokeskus Siviksen kanssa. 

Koulutus on osallistujille maksuton. 

Käy ilmoittautumassa 5.5. 

mennessä: https://www.lyyti.in/Ensihuollon_peruskurssi_verkossa_9355 

Lisätietoja koulutuksista Marilta, puhelimitse 040 823 2767 tai sähköpostitse 

mari.rantio@redcross.fi   

 

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/16/iW84F5qQZoMz7qHG3N5Cww/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vRW5zaWh1b2xsb25famF0a29rdXJzc2lfSHVodGlrdXVfMjI
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kuva: Miska Keskinen/ SPR 

OSASTOJEN TIEDOTTAJIEN TAPAAMINEN  

Kaikille SPR Hämeen piirin osastojen tiedottajille tai osastoviestinnästä 

kiinnostuneille tarkoitettu Teams-tapaaminen 7.4. klo 17.30–18.30. 

Mietitään yhdessä osastoviestinnän ajankohtaisia asioita, eritoten 

auttamisviestintää ja kevään Suoja 2022 valmiusharjoitusta. Tule mukaan 

kuulolle ja keskustelemaan! 

Ei ennakkoilmoittautumista. Linkki tapaamiseen 

https://rednet.punainenristi.fi/node/64523 

 

LISÄÄ JÄSENIÄ KANNATTAA HANKKIA MYÖS TÄNÄ 

VUONNA!  

Jo tuttuun tapaan maksetaan Harjanteen rahastosta jaettavasta tuotosta 2/3 

bonuksina osastoille, jotka ovat kasvattaneet kokonaisjäsenmääräänsä 

vuoden aikana. Viime vuoden tuotosta puhdasta riihikuivaa saivat   

  

http://xqz61.mjt.lu/lnk/AMIAAMFOX5oAAAADw9YAAAC4mI4AAAAADkEAASBfABZyqABiPbMQZVaAR4yySDKFwmGO9Ko1RgAWHBw/19/S2DXGWk8g9Y7DpRQPu3TNA/aHR0cHM6Ly9yZWRuZXQucHVuYWluZW5yaXN0aS5maS9ub2RlLzY0NTIz


Keskustoimisto lähettää automaattisesti jäsenmaksumuistutuksia neljä kertaa 

vuodessa, mutta kaikenlaisella paikallisella kampanjoilla ja henkilökohtaisesti 

pyytämällä jäseneksi voi pitkin vuotta kasvattaa osaston jäsenmäärää.   

Harjanteen rahaston tuottoja jaetaan myös tänä vuonna 

kokonaisjäsenmääräänsä kasvattaneille osastoille, joten nyt kannattaa jo 

alkuvuodesta pistää toimeksi! 

Jäsenmateriaaleja voi tilata osastotunnuksilla maksutta Punaisen Ristin 

verkkokaupasta: punaisenristinkauppa.fi. Jos tarvitsette tukea tai neuvoja, 

niin olkaa yhteydessä Marjutiin (marjut.valimaa@redcross.fi puh. 040 809 

6853).   

  

 

KOKOUSUUTISIA 

Piirin hallituksen kokous 1/2022, 17.2.2022 

Päätöksiä: 

• Hyväksyttiin piirin viestinnän toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

• Kuultiin Soppi-ajankohtaiskatsaus. Merkittiin tiedoksi Soppi-toiminnan 

yhteistyöstä kuullut selvitykset ja ohjeistettiin toiminnanjohtajaa 

valmistelemaan seuraavaan hallituksen kokoukseen delegointipäätös, 

mailto:marjut.valimaa@redcross.fi


jolla korvataan 17.2.2021 §7 päätös. Päätettiin palauttaa Soppi-

toimintaa koskeva yhteistoimintasopimusluonnos valmisteltavaksi. 

Mahdollisuuksien mukaan yhteistoimintasopimus tuodaan 

päätettäväksi piirin hallituksen seuraavaan kokoukseen. 

• Kuultiin toiminnanjohtajan katsauksessa, jossa käytiin alustavasti läpi 

tilinpäätös.   

• Todettiin piirin uuden johtoryhmän kokoonpano (toiminnanjohtaja, 

vastaanottotoiminnan johtaja, vok-johtajat ja -apulaisjohtajat, piirin 

ohjelmapäällikkö ja talous- ja henkilöstöasiantuntija).   

• Todettiin piirin henkilöstölle 25.5. toteutettava koulutus 

väärinkäytösten ilmoittamisesta ja eettisitä ohjeista.   

• Kuultiin, että piiriin ruoka-apuhankkeen työntekijäksi on palkattu Tiina 

Kivelä (10.1.-31.12.2022) ja Minna Jussila on poissa 5.2.-7.5.2022, 

Tatu Jeskanen sijaistaa Minnaa opintovapaan ajan ja toiminnanjohtaja 

loma-ajat. Kuultiin piirin ohjelmatoiminnan ajankohtaisia asioita.   

• Todettiin, että piirin työntekijöiden työterveyshuollon tuottajana on 

1.4. lähtien Pihlajalinna.   

• Kuultiin uusien yritysjäsenten hankintaan liittyvän kampanjan 

suunnittelusta. 

• Todettiin, että Pirkanmaan järjestöjen sote-työryhmään osallistuvat 

Marjo Majlund Tampereen osastosta ja Leila Ahonen, Päijät-Hämeessä 

ja Kanta-Hämeessä myös neuvotteluja käynnissä.   

• Kuultiin myös, että Hämeen piiri on mukana vastaanottotoiminnan 

kilpailutuksessa. 

• Todettiin piirin järjestökehitystoimikunnan esitys mahdollisuutta 

nuorten saamiseksi osaksi piirin toimintaa. 

• Vahvistettiin piirin vuosikokouksessa 2022 käytettävät äänimäärät 

• Päätettiin hakea Hämeen piirin alueella tapahtuvan toiminnan 

tukemiseen järjestettyyn lipaskeräykseen oma keräyslupa. 

• Päätettiin lopettaa vakuustili. 

Tulevia päivämääriä: 

• 9.3.   sijoitustoiminnan webinaari  

• 31.3. piirin hallitus 

• 23.4. piirin vuosikokous, Kiipula 

• 20.-21.5. hallitus, valtuusto + piiriseminaari   

• 2.6.   piirin hallitus 

• 10.9. piirin seminaari  



  

 

Järjestökehitystoimikunnan kokous 1/2022,  2.2.2022 

• Piirin hallitus antoi kokouksessaan 4/2021 järjestökehitystoimikunnalle 

toimeksiannon liittyen nuorten mukaan toimintaan saamiseksi. Käytiin 

asiasta keskustelu ja laadittiin piirin hallitukselle vastine. 

• Käytiin läpi loppuvuodesta 2021 toteutetun osastoviestinnän kyselyn 

tulokset 

• Esiteltiin Ennakkoluuloton edelläkävijä- tunnustuksen ehdokkaiden 

hakumenettelyä. 

• Todettiin, että Tiina Kivelä on siirtynyt piirin työntekijäksi ajalla 1.1.-

31.12.2022, joten hänen jäsenyytensä järjestökehitystoimikunnassa 

on tauolla tämän vuoden loppuun asti. 

• Käytiin läpi piirin jäsentilannetta 31.12.2021 ja Omaan kirjautuneiden 

määrää. Tutustuttiin lyhyesti Power Bi -työkaluun ja todettiin, että 

jäsenyyteen ja jäsenhankintaan liittyvistä asioista käydään tarkempaa 

keskustelua seuraavissa kokouksissa. 

• Järjestökehitystoimikunnan seuraava kokous pidetään piiritoimistolla 

24.5. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 


