
SPR Hämeen piiri                 Osastokirje 20.5.2020 
 
Jakelu: J1- ja J2 -korteissa olevat luottamushenkilöt ja avainvapaaehtoiset (pois 
lukien tilin- ja toiminnantarkastajat), piirin hallitus, piirin toimikunnat ja piirin 
henkilökunta  
 
 
Yleistä 
 
Osastokysely KORONA-operaation ruoka-avusta 
Kiitos osastoille ja kyselyyn vastanneille. Yli puolet osastoista (25) vastasi piirin 
Korona-operaation ruoka-apukyselyyn. Kyselyssä tiedusteltiin osastoon tulleiden 
ruoka-avun pyyntöjen lukumäärää, osaston valmiutta osallistua 
ruokakassijakeluun ja ylipäätänsä operaation pitkittyessä osaston kiinnostusta 
ruoka-avun järjestämiseen. Pääosin tiedusteluita SPR:n ruoka-avusta on tullut 
osastoihin varsin maltillisesti. Osassa kunnista ruoka-apu on järjestetty jonkun 
toisen toimijan, usein seurakunnan toimesta. Pirkanmaan LähiTapiolan 
ruokakassijakelusta kiinnostuneita on suurin osa kyselyyn vastanneista 



Pirkanmaan osastoista. Näille osastoille lähetetään tarkemmat tiedot kassien 
lukumääristä ja toimitusajoista ensi viikon alussa.  
 
SPR:n uuden Korona-tilannekuvajärjestelmän perehdytykset 
Piiri järjestää toukokuun aikana kolme samansisältöisiä perehdytystilaisuutta 
uuden tilannekuvajärjestelmän käyttöön. Tunnin aikana tutustutaan 
kyselylomakkeeseen ja käydään  tietojen keräämisen pelisäännöt läpi. 
Toivomme, että perehdytyksiin osallistuu osastoista henkilöt, jotka kokoavat ja 
raportoivat KORONA-operaation tietoja. Lisätietoa piiritoimistosta Tommilta.  

 
Tilaisuudet ovat: 

• ke 20.5. klo 17-18 
• ma 25.5. klo 17-18 
• ke 27.5. klo 17-18 

 
Mukaan pääsee Teams-linkillä: Korona tilannekuva perehdytys klo 17-18  
 
Osastojen kokoukset 
Osaston kokoukset on mahdollista toteuttaa 1.6.20 alkaen virallisten 
kokoontumisohjeiden mukaisesti (alle 50 osallistujaa). Suositeltavaa on, että 
riskiryhmille ja muille etäosallistumista suosiville tarjotaan mahdollisuus 
osallistua kokoukseen etänä. Kokouksen tulee kokouksen alussa tehdä päätös 
etäosallistumisen sallimisesta. Kokouksella tulee kuitenkin olla myös fyysinen 
paikka, jonne halukkaat pääsevät paikan päälle. Tässä tilanteessa kahvitarjoilua 
tulee välttää. 

 
Aiemman ohjeen mukaisesti osaston kevätkokous suositellaan edelleen 
pidettäväksi kesäkuun loppuun mennessä, tarvittaessa kokonaan tai osittain 
etäyhteyksin. Kirjanpitolain väliaikaisen muuttamisen johdosta myös osaston 
tilinpäätös tulee tehdä kesäkuun loppuun mennessä. 
 
Tarvittaessa kevätkokous voidaan siirtää alkusyksyyn. Tilinpäätöksen 
vahvistamiseksi myös Punaisessa Ristissä on kuitenkin syytä noudattaa 
yhdistyslaista tehtyä väliaikaista poikkeusta, ja pitää kevätkokous viimeistään 
syyskuun loppuun mennessä. Jos osasto on päättänyt kevät- ja syyskokouksen 
pitämisestä yhdessä, kyseinen kokous tulisi järjestää näissä aikarajoissa. Kevät- 
ja syyskokoukset tulee pitää erillisinä peräkkäisinä kokouksina, vaikka ne 
järjestettäisiin samana päivänä. 
 
 
Auttava puhelin jatkaa toimintaansa läpi kesän 
Auttava puhelin päivystää kesän yli ainakin elokuun loppuun asti. Päivystäjien 
määrää supistetaan niin, että kerrallaan on kolme päivystäjää vuorossa. 
Purkukeskusteluihin saattaa tulla pientä muutosta. Lämmin kiitos kaikille tähän 
mennessä päivystäneille ja toivotaan että kesälläkin löytyy intoa ja aikaa hoitaa 
jokunen vuoro! 
 
Puhelinauttajien Päiväkahvit to 21.5. klo 13-14 oheisen linkin kautta: 
Liity Microsoft Teams -kokoukseen 
Päiväkahveille ei tarvitse ilmoittautua. Omat kahvit ja pullat mukaan! 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmUwZjY4YzEtNDVlOC00ZjZkLWFjOTctM2U2ZDU4NDE0M2Y2%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
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI0ZmQ3YzktY2QyMi00NTdlLWE3ZGEtNzM1ZDZiNWFkNGNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%22fe12d064-c942-4c15-a17e-e731882162a1%22%7d


Helatorstaina ei KORONA-infoa 
Piirin järjestämä KORONA-info on ajankohtaiskatsaus, jossa jaetaan tietoa siitä 
mitä Punainen Risti on tehnyt ja millaisiin tehtäviin osastoissa tulisi varautua. 
Seuraava info pidetään torstaina 28.5.20 klo 17.30-18.30. 
  
 
 
Perehdytyksiä ja koulutuksia 
 
Ystävätoiminta 
Ystäväkurssi verkossa 26.5.20 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7183  
 
Ystävien Kokemuskahvila 
Tule mukaan SPR Hämeen piirin ystävätoiminnan vapaaehtoisten 
Kokemuskahvilaan jakamaan ajatuksiasi muiden kanssa. Kokemuskahvilan avaa 
ja sulkee piirin sosiaalitoiminnan päällikkö Johanna Raivio, mutta siellä on sana 
vapaa ja jutustelu rentoa. Kuunnellaan ja kuullaan Kokemuskahvilassa.  
 
Kokemuskahvila on keskiviikkoisin 20.5.20 ja 27.5.20 klo 15-16 ja tapahtuu 
Teamsissa. Ilmoittaudu Omassa 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7418  tai sähköpostilla 
johanna.raivio@redcross.fi ja saat sähköpostiisi linkin, jolla pääset Teamsiin 
mukaan jutustelemaan. 
 
Ystävävälittäjien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Teamsissa 27.5.20  klo 
16.30-17.30. Kutsu tulee sähköpostilla.  
 
Ensiapuryhmien aluepalaverit 
Ensiapuryhmien aluepalaverissa tullaan käsittelemään operaatioihin liittyvän 
ensiavun järjestämistä. Operaatioilla tarkoitetaan lähinnä evakuointitilannetta ja 
etsintää. Operaatioensiapu on eri puolilla maata ja eri puolilla Hämettä hoidettu 
eri tavoin ja tavoite on, että saataisiin yhteinen tahtotila ja mahdollisesti 
prosessikuvaus, mitä voisi sitten omalla alueella käyttää pohjana 
operaatioensiavun järjestämiseen.  
 
Aluepalaveri Pirkanmaa 26.5.2020 klo 18-20 
Aluepalaveri Kanta-Häme 27.5.2020 klo 18–20 
 
 
Järjestöperehdytykset  

 
Piiri järjestää vielä ennen kesää kaksi Punainen Risti tutuksi -
verkkoperehdytystä. Osallistumiskutsu lähtee kaikille Omaan lähiviikkoina 
profiilin tehneille. Mukaan ovat tervetulleita muutkin asiasta kiinnostuneet. 
Perehdytykset järjestetään tiistaina 26.5.20 ja 9.6.20 klo 18-19. Mukaan 
molempiin perehdytyksiin pääsee tämän linkin kautta 
Piirin järjestämä perehdytys uusille vapaaehtoisille klo 18-19  
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