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VUOSI 2022 UUDISTAA 
KUMPPANUUKSIA

Järjestötiedote 1/2022
PK-paino Oy, Tampere, levikki n. 600 kpl
Piirisivujen toimitus: Hämeen piirin henkilökunta
Piirisivujen taitto: Suvi Oksa

Seuraava tiedote ilmestyy v. 13. Aineistojen ja osastomateriaalien 
viimeinen toimituspäivä on to 17.3.2022. Ne lähetetään osoittei-
siin riitta.konttinen@redcross.fi ja hame@redcross.fi

HÄMEEN PIIRI

Vuosi 2022 starttaa SPR Hämeen pii-
rissä odottavissa tunnelmissa. Oman 
epävarmuutensa tekemisen ympäril-
le luo tietenkin pitkittyvä koronaepide-
mia, joka edellyttää osastoilta monen-
laista venymistä ja mahdollista nopeaa 
reagointikykyä. Tämä haastaa meidät 
kaikki jaksamaan ja luottamaan sii-
hen, että helpompi kevät ja kesä olisi 
tulossa.
 
Tämän lisäksi Suomessa rakennetaan tulevil-
la hyvinvointialueilla tällä hetkellä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden uusia organisaatioita. Tä-
mä muuttaa totutut kumppanuudet kuntien 
ja kolmannen sektorin välillä. Hyvinvointialu-
eiden rakentaminen konkretisoituu erityises-
ti nyt tammikuussa käytävien vaalien myö-
tä. Valtuutetut alueille valitaan ensimmäistä 
kertaa.
 
SPR:n tehtäväkenttä kumppanina hyvin-
vointialueiden kanssa on monella tapaa tur-
vattu ja tunnistettu, mutta yhteistä edun-
valvontaakin on tehtävä. Rakenteita ja 
kumppanuuksia on hyvinvointialueilla raken-
nettava siten, että kolmannen sektorin vah-
va rooli yhteisissä pöydissä ja palveluissa 
säilyy. Lisäksi SPR:n työntekijät ja vapaaeh-
toiset näkevät kentällä paljon sellaista, mistä 
sote-palveluissakin on kyse; ihmisten juuret-
tomuutta, yksinäisyyttä ja tarvetta tulla au-
tetuksi silloin kun hätä on suurin. Näistä tee-
moista ei koskaan pidetä liikaa ääntä. 
 

SPR:n kumppanuus ei häviä kuitenkaan mi-
hinkään myöskään kuntien kanssa. Työlli-
syydenhoidon palvelut ja sitä kautta työl-
listymistä edistävä maahanmuuttajatyö, 
kulttuuripalvelut sekä peruskoulu ja toi-
nen aste ovat jatkossakin kuntien vastuul-
la. Erilaista yhteistä rajapintaa siis löytyy niin 
nuorten hyvinvoinnin, monikulttuurisuustyön 
ja ikäihmisten parissa kuntien kanssa jatkos-
sakin. Syytä ei ole unohtaa myöskään tär-
keää tavoitetta solmia uusia kumppanuuksia 
yritysten kanssa. 
 
Ollaan kaikki aktiivisia vaikuttajia näissä ra-
japinnoissa uusien päättäjien, virkahenki-
löiden ja muiden suuntaan. Piirimme uusi 
viestintästrategiakin kannustaa yhteiskun-
nalliseen keskusteluun. Kun teemme tämän 
vaikuttamistyön ja viestinnän vastuullisesti 
ja kunnioittavasti, voimme merkittävänä jär-
jestönä ja piirinä vaikuttaa nyt kun sen mo-
mentum on!

PÄÄKIRJOITUS - HÄMEEN PIIRI

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta. 
facebook.com/sprhameenpiiri

KESKUSTELE Twitterissä 
twitter.com/sprhameenpiiri

SEURAA Instagramissa 
instagram.com/sprhameenpiiri

TIEDÄ PIIRIN TAPAHTUMISTA  
https://rednet.punainenristi.fi/hame

OTA YHTEYTTÄ 
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

LAHJOITUKSET SPR:n Hämeen piirin  toiminnan tukemiseksi  
TSOP FI07 5732 2620 0114 45

Anna-Kaisa Heinämäki 
 
SPR Hämeen piirin  
puheenjohtaja

Asiantuntija
Miska Keskinen
040 546 6440
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Voimme voittaa yksinäisyyden yhdessä

Tammikuu on talven napa, taitekohta. Edes-
sämme on kevät, joka toivottavasti näyttäy-
tyy meille uudenlaisena.

Tai kenties pikemminkin tuttuna. Sellaise-
na, jossa maailma täyttyy uudelleen äänistä, 
kohtaamisista, läsnäolosta ja kuulemisesta. 
Haluan uskoa ja toivoa, että matka kohti pa-
rempia aikoja jatkuu.

Koronan rapauttama arki on kuitenkin jättä-
nyt jälkeensä myös yhä suuremman joukon 
ihmisiä, joille tulevaisuus ei näyttäydy yhtä 
valoisana. Heitä, jotka ovat yksin.

Käynnistämme ystävänpäiväkampanjam-
me helmikuun 7. päivä. Silloin kutsumme 
jokaisen mukaan lievittämään yksinäisyyt-
tä. Vastaamme yksinäisten usein hiljaiseen 
huutoon ystävätoimintamme kautta, mutta 
käännämme katseemme myös yhteiskun-
taan laajemmin.

Tuttujen tapahtumien ja kohtaamisten ohel-
la valmistelemme ystävänpäiväksi 14.2. Hel-
sinkiin tempausta, jonka kautta tuomme 
esiin yksinäisyyden monia kasvoja. Ne kas-
vot ovat yksilön pelkoa ja surua, riittämättö-

myyden ja turvattomuuden tunnetta, mutta 
myös yhteiskunnallinen ongelma.

Toivomme, että myös sinä lähdet liikkeelle, 
sillä jokainen voi vähentää yksinäisyyttä ym-
pärillään. Pienikin teko on tärkeä. Viime het-
ken vinkit ystävänpäivään löydät tästä leh-
destä.

Vuosi 2022 on täällä – kuljetaan se yhdessä. 
Nähdään myös ne arjessa vastaan tulevat ih-
miset, jotka kulkevat rinnallamme, mutta ei-
vät vielä kanssamme.

Nähdään – toisemme.  

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Salminen,  
aineistot@punainenristi.fi 

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki 
osastomateriaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Maaret Alaranta

Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori

PÄÄKIRJOITUS - KESKUSJÄRJESTÖ
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2. 

Ystävänpäiväkampanjaa tarvitaan – jokainen 
voi vähentää yksinäisyyttä ympärillään 

Joonas B
randt

Ystävänpäiväkampanja järjestetään tänä 
vuonna 7.–20.2. Kampanja huipentuu ys-
tävänpäivän 14.2. ympärille, jolloin näym-
me tapahtumissa, somessa ja mediassa.  

Nostamme ystävänpäiväkampanjassa esille 
suomalaisten kokemaa yksinäisyyttä sekä yk-
sinäisyyden vaikutuksia yksilölle ja yhteiskun-
nalle. Yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana 
räjähdysmäisesti ja meitä kaikkia tarvitaan nyt 
mukaan rakentamaan yhteisöllisyyttä. 

Kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta yksi-
näisyydestä ja kutsua mukaan ystävätoimin-
taan. Tervetulleita mukaan toimintaan ovat 
kaikki – niin uudet vapaaehtoiset kuin omaa 
ystävää kaipaavat. 

Digitaaliset materiaalit osastoille 

Jatkamme kampanjaa samalla visuaalisella il-
meellä kuin edellisinä vuosina.

• Löydät digitaaliset materiaalit Punaisen Ris-
tin aineistopankin Ystävänpäivä 2022 -kan-
siosta (aineistopankki.punainenristi.fi). Ai-
neistopankissa on verkkoon ja sosiaaliseen 
mediaan sopivia kuvia, jakokuvia, videoita ja 
bannereita.  

• Haluamme haastaa kaikki suomalaiset huo-
maamaan toiset ihmiset ympärillään. Ja-
kakaa ja pyytäkää jakamaan materiaale-
ja ahkerasti somessa – yhdessä näymme ja 
kuulumme!  

• Viestimme on: Jokainen voi vähentää yksi-
näisyyttä ympärillään. Pienikin teko on tär-
keä. Nähdään – Toisemme.  

• Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtage-
ja #NähdäänToisemme ja #PunainenRisti. 

Tapahtumia toivotaan 

Näinä aikoina kasvokkaiset kohtaamiset ovat 
ihmisille entistä tärkeämpiä. Siksi kannustam-
me kaikkia osastoja suunnittelemaan rohkeasti 
ystävänpäivän tapahtumia. Tapahtumissa tulee 
noudattaa voimassa olevia turvallisuusohjeita 
koronan suhteen.  

Punainen Risti järjestää ystävänpäivänä Helsin-
gin keskustassa tempauksen, jonka sanomana 
on se, että jokainen voi vähentää yksinäisyyt-
tä ympärillään. 

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja ottakaa 
suunnitteluun mukaan myös uusia vapaaehtoi-
sia. Keskustoimisto tukee osastojen tapahtu-
mia tuttuun tapaan enintään 150 eurolla. 

Kertokaa tapahtumista paikalliselle medialle ja 
tarjotkaa haastateltaviksi ystävätoiminnassa 
mukana olevia vapaaehtoisia ja ystäväpareja. 
Osastojen käyttöön on tulossa tiedotepohja. 

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. 
Otetaan heidät kaikki mukaan osaston eri va-
paaehtoistehtäviin. 

Lisätietoja: 
 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
 
Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447 
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 
valmiusharjoituksen merkeissä

Joonas B
randt

Valtakunnallinen valmiusharjoitus pide-
tään 6.–7. toukokuuta. Auttamisvalmius 
on tämän vuoden Punaisen Ristin viikon 
teemana, ja mukaan tarvitaan kaikkia 
osastoja suurista pieniin. 

Koko Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus järjestetään kerran yleisko-
kouskaudessa. Tällä kertaa harjoitus pidetään 
Punaisen Ristin viikolla, koska auttamisvalmius 
yhdistää koko Punaista Ristiä.

Kaksipäiväinen harjoitus alkaa jo perjantaina ja 
jatkuu lauantaihin. Näin osastoilla ja piireillä on 
mahdollisuus harjoitella sekä vapaaehtoisten 
kesken että yhdessä viranomaisten kanssa.

Monta tapaa harjoitella

Harjoituksen kattoteemana on evakuointi. Tee-
man kautta voi harjoitella auttamista esi-
merkiksi tulipalon, kemikaalionnettomuuden, 
karilleajon tai laajamittaisen maahantulon ti-
lanteissa.

Mukaan tarvitaan kaikki osaston uudet ja van-
hat vapaaehtoiset. Valmiuden konkarit voivat 
harjoitella johtamista ja tilannekuvan ylläpi-
tämistä, mutta mukaan tarvitaan vapaaehtoi-
sia esimerkiksi keittämään kahvia ja jakamaan 
ruokaa, täyttämään rekisteröimislomakkeita, 
kuljettamaan tavaraa paikasta toiseen tai ihan 
vain keskustelemaan harjoituksen autettavien 
kanssa. 

Yksi toimintalinjauksen päätavoitteista on ”Apu 
löytyy läheltä”. Harjoittelemalla evakuoin-
tia harjoittelemme tilannetta, jossa suuri mää-
rä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeasti. Tes-

taamme ja harjoittelemme auttamisen nopeaa 
käynnistämistä, kaikkien vapaaehtoisten osal-
listumista auttamistilanteeseen, yhteistyötä vi-
ranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa, joh-
tamista ja tilannekuvan ylläpitämistä. 

Evakuointi on yksi tyypillisimmistä tilanteis-
ta, johon viranomaiset pyytävät Punaisen Ris-
tin apua.

Ohjeet ja valmiit harjoitusmallit 
helpottavat valmistautumista

Keskustoimisto ja piirit koostavat osastojen 
käyttöön valmiita harjoitusmalleja, joita osasto 
voi soveltaa omaan toimintaympäristöönsä so-
piviksi. Myös harjoituksen tavoitteiden asetta-
miseen, niiden seuraamiseen ja arviointiin teh-
dään ohjeet.

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin yhteinen 
valmiusharjoitus, johon osallistuvat osastojen 
lisäksi keskustoimisto, piirit, Kalkun logistiikka-
keskus, Nuorten turvatalot ja Kontit. Mukaan 
kutsutaan myös muita järjestöjä ja viranomai-
sia.

Lisätietoja harjoituksesta tulee 
helmikuussa

Osastojen ilmoittautuminen mukaan harjoituk-
seen alkaa helmikuussa ja harjoituksesta vies-
titään säännöllisesti uutiskirjeellä ja RedNetis-
sä. 

Suunnittelu osastossa kannattaa käynnistää jo 
helmikuun aikana. Tervetuloa mukaan viettä-
mään yhteistä Punaisen Ristin viikkoa autta-
misvalmiuden merkeissä!
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RASISMIA VASTAAN

Rasisminvastainen viikko – sanoista teoiksi

Eeva A
nundi

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on 
vaikuttaa asenteisiin niin, että rasismi 
vähenee yhteiskunnassa.

21.–27. maaliskuuta vietetään jälleen rasis-
minvastaista viikkoa. Tänä vuonna aiheena 
on rakenteellinen rasismi.

Rasismista on totuttu puhumaan esimerkik-
si kaduilla tapahtuvana huuteluna. Rasismi 
on kuitenkin paljon muutakin: muun muas-
sa sitä, että henkilön nimi vaikuttaa mahdol-
lisuuksiin saada töitä tai löytää asunto.

Haluamme, että rasismin vastustaminen 
muuttuu puheista teoiksi. Toivomme, että jo-
kainen tarkastelisi kriittisesti niin omaa toi-
mintaansa kuin ympäröiviä rakenteita.

Helppo paikka aloittaa on perehtyä rasismin-
vastaisiin toimintaohjeisiin. Löydät ne Punai-
sen Ristin verkkosivuilta: punainenristi.fi > 
rasisminvastainen viikko > rasisminvastaiset 
ohjeet jokaiselle. 

Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustukset jakoon

Tänäkin vuonna piirit voivat jakaa Ennakko-
luuloton edelläkävijä -tunnustukset. Hyväksi 
valintatavaksi on osoittautunut se, että kuka 
tahansa voi ehdottaa saajaa sähköisesti. 

Toiveena on, että piirit jakaisivat tunnustuk-
set rasisminvastaisena päivänä 21.3. Näin 
tunnustuksen saajista voi kertoa kampanjan 
valtakunnallisessa avaustiedotteessa.

Somemateriaalit käyttöön

Kampanjaviikolla kannattaa jakaa rasismin-
vastaisen viikon materiaalia osastosi sosi-
aalisen median kanavissa. Somemateriaalit 
tulevat ladattaviksi aineistopankkiin helmi-
maaliskuussa 2022. Käytämme somessa ai-
hetunnistetta #RasisminvastainenViikko. 

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta tu-
lee RedNetiin ja Punaisen Ristin verkkosivuil-
le. Vanhat eirasismille.fi-sivut ovat poistu-
neet käytöstä.

Rasisminvastaisuus ei ole 
mielipidekysymys

YK:n ihmisoikeusjulistuksen perusteella jo-
kaisella on samat oikeudet ja vapaudet 
muun muassa väriin, kieleen, uskontoon, 
kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkupe-
rään katsomatta. Myös Suomessa syrjintä 
on kielletty yhdenvertaisuuslain nojalla, ja ri-
koslaissa on kielletty esimerkiksi kiihottami-
nen kansanryhmää vastaan. 

Näihin voi myös vedota kohdatessaan rasis-
mia tai joutuessaan rasismin kohteeksi. Pu-
nainen Risti on sitoutunut edistämään yh-
denvertaisuutta ja rasistinen ajattelu on 
selkeässä ristiriidassa periaatteidemme 
kanssa.

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta saat 
piirisi monikulttuurisuustoiminnan kehittä-
jiltä.
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KOULUTTAJAKOULUTUS

Haluatko vapaaehtoiskouluttajaksi?
Kouluttajakoulutuksemme valmentaa sinut 
vetämään koulutuksia muille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja suurelle yleisölle. Päämää-
rämme on osaava vapaaehtoiskouluttaja, jo-
ka kykenee innostamaan muita.

Opintokokonaisuus koostuu ohjatusta ope-
tusharjoituksesta ja useista osioista, jotka 
järjestetään joko etänä tai lähikoulutuksena. 

Kevät 2022

Koulutuksen nimi

Koulutuksen nimi

Päivämäärä

Päivämäärä

Kellonaika

Kellonaika

Syksy 2022

Löydät tiedon yhteisten osioiden sisällöstä 
vapaaehtoiskouluttajien sivustolta RedNetis-
tä: rednet.punainenristi.fi/node/6357.

Kiinnostuitko? Voit hakea kouluttajakoulu-
tukseen piirisi kautta. Keväällä 2022 järjes-
tetään kouluttajakoulutuksen yhteiset osiot 
sekä maalis-huhtikuussa muutamia opinto-
kokonaisuuden sisältöosioita.

Kouluttajapäivät                    
Viestinnän kouluttajien sisältöosa 

22.–23.1.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 26.–27.2. täynnä

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 1.3. 17–18

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 8.3. 17–19:30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 26.3. 10–17

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 5.4. 17–18

Kouluttajien verkkokurssi 1.3.–31.5. 

Ensivastekouluttajakoulutus 3.–6.2. 

Ensivastekouluttajien täydennys 4.–6.2.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat:  
Henkinen tuki, humanitaarinen oikeus,  
terveyden edistäminen (päihdetyö), ystävätoiminta

9.4.

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 4.10. 17–18

Valmiuskouluttajien sisältöosat 9.–11.9. 

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 29.9.–2.10.

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 11.10. 17–19:30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 29.10. 10–17

Kouluttajien verkkokurssi 1.10.–31.12.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 11.–13.11. 

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 
(mm. ne, joita keväällä ei järjestetä)

19.–20.11.

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 22.11. 17–18

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN AIKATAULU 2022
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KOULUTUS

Tukea koulutuksiin Opintokeskus Siviksestä
Sivis on vapaan sivistystyön aikuisoppilai-
tos, jonka jäseniä ovat valtakunnallisesti 
toimivat järjestöt. Yksi jäsenistä on  
Suomen Punainen Risti.

Siviksen tavoitteena on edistää aktiivista kan-
salaistoimintaa tukemalla jäsenjärjestöjensä 
koulutustyötä. Sivis järjestää myös itse koulu-
tusta jäsenilleen sekä tuottaa materiaaleja, jul-
kaisuja ja tutkimuksia järjestöjen koulutuksis-
ta. Sivis tarjoaa myös rahallista tukea Punaisen 
Ristin koulutuksiin.

Tukea haetaan Sivisverkon kautta

Tuki koulutuksille on tällä hetkellä 29 € /  
opetustunti ja ensi vuoden alusta alkaen 33 € / 
opetustunti.  Siviksen tuki voi olla enintään  
55 prosenttia toteutuneista kuluista. 

Jos osastosi järjestää koulutuksia, kuten luen-
toja, seminaareja tai webinaareja, koulutus-
vastaavanne kannattaa kirjautua Sivisverkon 
käyttäjäksi. Sivisverkko on Siviksen järjestel-
mä, johon koulutukset kirjataan, ja samalla 
se on myös Punaisen Ristin koulutuksenhallin-
tajärjestelmä. Sivisverkkoon  saamme tiedon 
kaikista Punaisen Ristin koulutuksista ja kou-
lutetuista samaan paikkaan, eikä esimerkiksi 
erillistä koulutustilastokyselyä tarvita.

Siviksen tukemat koulutukset kestävät vähin-
tään yhden opetustunnin (45 min) ja niissä tu-
lee olla vähintään seitsemän osallistujaa, jois-

ta suurin osa on yli 15-vuotiaita. Perustellusta 
syystä osallistujajoukko voi olla pienempikin.

Sivisverkkoon pääset osoitteessa sivisverkko. 
ok-sivis.fi. Kun käytät Sivisverkkoa osasto-
si puolesta, sinun kannattaa hakea yhdistyksen 
vastuuhenkilö -tasoisia käyttäjäoikeuksia. 

Suunnitelma ennen tilaisuutta, selvitys 
tilaisuuden jälkeen

Ennen koulutustilaisuutta Sivisverkkoon kirja-
taan koulutuksen suunnitelma. Sinun ei tar-
vitse kirjata suunnitelmaa alusta alkaen itse, 
vaan Sivisverkosta löytyvät valmiiksi tiedot yli 
30:stä Punaisen Ristin koulutuksesta. Nämä 
koulutusmallit ovat opintopisteytettyjä, niihin 
voi liittää palautekyselyn ja niistä saa tulostet-
tua todistukset ja kurssikuvaukset suoraan jär-
jestelmästä koulutuksen päätyttyä.

Tilaisuuden jälkeen tehdään selvitys koulu-
tuksesta. Selvitykseen merkitään osallistu-
jien tiedot ja toteutuneet kulut sekä tarkiste-
taan vielä ohjelma ja opetustunnit. Yli kuuden 
tunnin koulutuksista tarvitaan aina osallistuji-
en etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja su-
kupuoli.

Lisätietoja Sivisverkosta ja tarkemmat ohjeet 
sen käyttämiseen saat Siviksen sivuilta sekä 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
node/54763. Tukenasi ovat myös piirien nime-
tyt Sivis-yhteyshenkilöt. 

Leena K
oskela
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REDNET

RedNet lukuina

• 15 000 käyttäjätiliä
• 68 000 verkkosivua
• 470 000 yksilöityä käyttäjää vuodessa

Nykyaikaisen ja helppokäyttöisen palve-
lun suunnittelutyö on käynnissä.

Olet ehkä osallistunut viime aikoina webinaariin 
tai työpajaan, jossa keskustellaan RedNetin uu-
distamisesta. Tilaisuuksissa on kartoitettu, mi-
tä toimintoja ja työkaluja osastot, piirit ja kes-
kustoimisto viestintäänsä tarvitsevat. Samalla 
on selvitetty, mihin toimintoihin on panostetta-
va eniten.

Kartoitus on tärkeää, koska RedNet on punai-
nenristi.fi:n jälkeen Punaisen Ristin toiseksi 
käytetyin palvelu. RedNetin yksittäisiä käyttäjiä 
on vuosittain lähes puoli miljoonaa.

Yksi suunnittelutyön tärkeimmistä tavoitteista 
on ollut varmistaa, että Punaisen Ristin erilai-
set järjestelmät toimivat yhdessä palvelun ni-
mestä riippumatta. Siksi on mahdollista, että 
osa toiminnoista toteutetaan jatkossa vaikka-
pa Oma Punaisessa Ristissä. Voi myös olla, että 
RedNet nimenä poistuu kokonaan.

Digijärjestelmät sovitetaan yhteen

Uudistukselle ja selvitykselle on tarvetta, sil-
lä pian 10-vuotias RedNet on tekniikaltaan ja 
käytettävyydeltään vanhentunut eikä taivu mo-
biilikäyttöön. Monet alkuperäisistä toiminnois-
ta on lohkottu pois ja siirretty uusiin järjestel-
miin, kuten Omaan tai Punainen Risti Ensiapu 
Oy:n sivuille.

Uudistuksen kantavia teemoja ovat olleet käy-
tettävyys, löydettävyys ja paikallisuus. Jat-

Vielä ehdit mukaan Auttajat Aulangolla -viikon-
loppuun eli seuraavaan valtakunnalliseen  
vapaaehtoisten koulutustapahtumaan. Ensim-
mäistä kertaa tapahtumaan voi osallistua myös 
etänä, joten pääset seuraamaan viikonlopun 
ohjelmaa suoraan kotisohvaltasi omien aika-
taulujesi mukaan.
 
Lue lisää tapahtumasta ja etäosallistumisesta 
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/ 
auttajataulangolla. Sivuille päivitetään tietoa 
etänä tarjottavasta ohjelmasta.

kossa tiedon on löydyttävä palvelusta nykyistä 
helpommin, sivujen on oltava saavutettavam-
pia ja kirjautumisen ja käytön mahdollisimman 
sujuvaa. Myös tulevassa järjestelmässä osas-
toilla ja piireillä on omat sivut, joiden ylläpitä-
misestä ne vastaavat itse. 

Verkkosivuja ei voi korvata 
somepalveluilla

Vaikka monet osastot jakavat tietoa toiminta-
ryhmiensä kesken esimerkiksi Facebookissa ja 
Whatsapissa, kaupallisten somekanavien rin-
nalle tarvitaan Punaisen Ristin oma verkko-
palvelu, jonka toimintoihin ja kehittämiseen 
voimme itse vaikuttaa. Valmiusjärjestönä halu-
amme varmistaa, että järjestelmä on käytettä-
vissä aina, kun sitä tarvitaan.

Päätökset RedNetin uudistamisesta tehdään 
kuluvan kevään aikana. Osastojen sivujen uu-
distamiseen tarvittavasta koulutuksesta ja tu-
esta kerrotaan, kun palvelun rakentaminen on 
edennyt riittävän pitkälle.

Tietoa uudistumistyön etenemisestä löydät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/RN2

RedNet uudistuu 

Osallistu etänä Auttajat Aulangolla 
-tapahtumaan 1.-3.4.2022
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YHTEISTYÖ

Punaisen Ristin kokemukset luonnonkatastrofeista  
esillä Heurekassa

Kutsu alueesi koulut Muumien mukana sanaseikkailulle

OIL SPILL -hanke paransi valmiutta laajoihin  
ja pitkäkestoisiin onnettomuuksiin
Vuodenvaihteessa päättyneen kolmevuo-
tisen OIL SPILL -hankkeen tavoitteena oli 
parantaa öljyonnettomuuksiin varautu-
mista Itämeren alueella. 

Suomen Punaisen Ristin tärkein tavoite oli ot-
taa käyttöön toimintamalli vapaaehtoistoimin-
nan johtamiseksi ja koordinoimiseksi laajoissa 
ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa. Varsi-
nais-Suomessa tämän ja edellisten hankkei-
den aikana kehitetty toimintamalli tuotiin tutuk-
si koulutuksissa, harjoituksissa ja tapaamisissa 
järjestöjen ja viranomaisten kesken. Yhteistyö-
tä tehtiin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Hankkeesta saatiin arvokkaita oppeja ja 
kokemuksia:

• Järjestöjen on tuotava apuaan tunnetuksi, 
jotta viranomaiset voivat helpommin tunnis-

Punainen Risti on ollut mukana suunnitte-
lemassa tiedekeskus Heurekan Katastrofi-
en keskellä -näyttelyä, jossa pureudutaan 
luonnonkatastrofien maailmaan. 

Näyttelyssä on esillä Punaisen Ristin avustus-
työntekijöiden tarinoita ja niihin liittyviä esinei-
tä. Tarinoita löytyy myös näyttelyyn liittyvistä 
Heurekan oppimateriaaleista.

Alakoululaisille suunnattu Lukukuu- 
kampanja on helppo tapa tehdä yhteis-
työtä paikkakuntasi koulujen kanssa. 

Lukukuun uudistuneessa ilmeessä seikkailevat 
Tove Janssonin ihanat Muumit. Punaisen Ristin 
arvoista löytyy paljon samaa kuin Muumi-kirjois-
ta – ovi on aina avoinna niille, jotka tarvitsevat 
yösijaa ja lämpöä, ja kaikki saavat olla mukana. 

Kampanjan oppimateriaaleissa sukelletaan 
Paula Nivukosken Onnelliset aakkoset -kir-
jan teksteihin. Hauskoissa digitehtävissä läh-
detään sanaseikkailuille, pohditaan merkityk-
siä ja keksitään tarinoita. Tehtävät soveltuvat 
myös muiden kuin Onnelliset aakkoset -teks-
tien käsittelyyn.

Näyttelyn kerronnassa tärkeä elementti ovat 
audiovisuaaliset videotaideteokset, joissa 
näyttelykävijät viedään keskelle suuria luon-
nonvoimia. Näyttely sopii kaiken ikäisille ai-
heesta kiinnostuneille ja se on avoinna syk-
syyn 2023 asti.

Lisätietoja:  
heureka.fi/katastrofienkeskella

Lukemisesta nauttimisen lisäksi Lukukuussa 
kerätään varoja katastrofirahastoon. Oppilai-
den lukuhetket merkitään Lukukuu-passiin ja 
ne muuttuvat lukukummien tekemiksi lahjoi-
tuksiksi. 

Kampanjaan ja sen suomenkielisiin oppimateri-
aaleihin voit tutustua menemällä sivulle sprop-
pimateriaalit.fi ja valitsemalla Teemaviikot ja 
tapahtumat -valikosta Lukukuu. Myös ruotsin-
kieliset tehtävät ovat nyt saatavilla. Keräysma-
teriaalit voi ladata verkkokaupasta osoitteesta 
punaisenristinkauppa.fi/koulumateriaalit.

Lisätietoja antaa varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki@punainenristi.fi.

taa, mihin tehtäviin vapaaehtoisia on mah-
dollista käyttää.

• Viranomaisten ja järjestöjen on tehtävä yh-
dessä koulutus- ja harjoitussuunnitelmat ja 
sovittava, miten järjestöjä hyödynnetään vi-
ranomaisten tueksi. Järjestöt on otettava 
mukaan harjoitusten suunnitteluun ja toteu-
tukseen.

• Suomessa Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun (Vapepan) järjestöverkosto kokoaa yh-
teen vapaaehtoiset auttajat laajassa onnet-
tomuustilanteessa. Niissä maissa, joissa ei 
ole vastaavaa järjestelyä, järjestöjen on so-
vittava organisaatio, joka koordinoi ja johtaa 
koko vapaaehtoiskenttää. Vapepan toimin-
tamalli ja Punainen Risti sen koordinaattori-
na herättivät laajaa kiinnostusta myös muis-
sa maissa.
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TERVEYS JA HYVINVOINTI 

Uusi opas ruoka-avun järjestämiseen

Terveyden edistämisen verkkoryhmä avattu

Estä liukastumiset
Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapa-
turmia, ja niiden vaikutukset näkyvät vuosit-
tain merkittävinä kustannuksina ja sairaus-
poissaoloina. 

Pysy pystyssä -kampanjan materiaalit kannat-
taa ottaa käyttöön esimerkiksi osaston tee-
mailloissa tai ystäväasiakkaiden kanssa. Varsi-
nainen kampanja-aika on tammikuussa, mutta 
materiaalit sopivat hyödynnettäviksi milloin 
vain talviliukkaiden aikana.

• Kampanjamateriaalit sekä vinkit liukastu-
misten ehkäisemisestä löytyvät osoitteesta 
pysypystyssa.fi.

Koronaepidemian aikana ruoka-aputoiminta on 
laajentunut useassa osastossa. Jaamme ruoka-
apua yksin ja yhteistyökumppanien kanssa yli 
100 paikkakunnalla.

Vapaaehtoisten tueksi on ilmestynyt uusi  
Vapaaehtoiseksi ruoka-apuun! -perehdy-
tysopas. Opas sisältää ohjeet ja vinkit ruoka-
avun järjestämiseen sekä materiaaleja toimin-
nan käynnistämisen ja kehittämisen tueksi.

Lataa opas osoitteesta ruoka-apu.fi/tyokaluja-
ruoka-apua-jarjestaville

Oppaan ovat koostaneet yhteistyössä Punai-
nen Risti ja Kirkkopalvelut ry:n Osallistava  
yhteisö -hanke.

Terveyden edistämisen vapaaehtoiset ylläpitä-
vät Terveyspisteitä, tekevät päihde- ja seksuaa-
literveystyötä sekä ovat mukana ehkäisemässä 
tapaturmia. Vapaaehtoiset kokoontuvat tavalli-
sesti paikallisiin toimintaryhmiin, joissa toimin-
taa suunnitellaan ja tavataan muita vapaaeh-
toisia.

Koska toimintaryhmiä ei ole kaikilla paikkakun-
nilla, Oma Punainen Ristiin on nyt perustet-
tu virtuaalinen vapaaehtoisten toimintaryhmä. 
Ryhmään voi liittyä kuka vain terveyden edis-
tämisestä kiinnostunut vapaaehtoinen suori-
tettuaan terveyden edistämisen verkkopereh-
dytyksen. 

Kerro osaston ruokajakelusta  
ruoka-apu.fi:ssä

Ruoka-apu.fi kokoaa eri toimijoiden järjestä-
mät ruoka-aputapahtumat yhteen. Sivuston 
avulla ruoka-apujakelut ovat helposti avunsaa-
jien, yhteistyökumppaneiden ja ruokaa lahjoit-
tavien löydettävissä. 

Sivuston kautta osastosi voi ilmoittaa tulevista 
ruokajakeluista helposti ja maksuttomasti.

Lisätietoja ja rekisteröitymisohjeet: ruoka-apu.fi. 
Saat lisätietoja ruoka-avusta piirisi ruoka-avun 
yhdyshenkilöltä tai keskustoimistolta: sosiaali-
sen hyvinvoinnin suunnittelija Petra Lemmetty,  
p. 040 620 4373.

Toimintaryhmässä saat tietoa valtakunnallisis-
ta toimintamahdollisuuksista, koulutuksista ja 
sen kautta voi tutusta omalla alueella samoista 
aiheista kiinnostuneisiin vapaaehtoisiin. 

• Verkkoperehdytys löytyy osoitteesta spr.fi/
teverkkoperehdytys.

• Terveyden edistämisen verkkoryhmä löytyy 
Omasta osoitteesta spr.fi/oma. Pyydä jäse-
nyyttä Terveyden edistämisen vapaaehtoi-
set -nimiseen valtakunnalliseen toimintaryh-
mään.

Tervetuloa mukaan!

• Uusi Arjen turvatunti -verkkokoulutus tar-
joaa vinkkejä kodin ja vapaa-ajan tapatur-
mien ehkäisyyn. Koulutus sopii kaikille ja se 
löytyy osoitteesta sproppimateriaalit.fi > Ar-
jen turvatunti.

• Muuta infomateriaalia voit tilata Punaisen 
Ristin verkkokaupasta osoitteesta punai-
senristinkauppa.fi. Ota käyttöön esimerkik-
si tarkistuslistat, joiden avulla voi nopeasti 
kartoittaa vaaran paikkoja kodissa ja vapaa-
aikana. Ohjeita ja vinkkejä listojen käyttöön 
löydät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/56442
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VUOSIKELLO 2022 
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HÄMEEN PIIRI

AJANKOHTAISTA

Olen Rantion Mari ja toi-
min väliaikaisena ensi-
huollon asiantuntijana 
31.8.2022 asti. Ahosen Lei-
lan siirryttyä ohjelmapääl-
likön tehtävään vastaan 
täällä piiritoimistolla henki-
seen tukeen, ensihuoltoon 
ja kotimaan apuun liittyvis-
tä asioista. 

Moni teistä on kohdannut minut auttamis-
valmiuden, henkisen tuen sekä ensihuollon 
koulutuksissa ja tapahtumissa vuosien aika-
na. Osastotoiminta on tuttua niin Päijät- kuin 
Kanta-Hämeen puolelta ja kotiosastoni ja 

Tuttu pätkätyöntekijä täällä taas, tehtävänkuva on vain erilainen

Olen Tiina Kivelä ja aloitin 
Hämeen piirissä tammikuun 
alussa ruoka-aputoiminnan 
projektityöntekijänä. Pro-
jekti on vuoden mittainen.

Toimenkuvaani kuuluu val-
takunnallisen ruoka-aputoi-
minnan ja siihen liittyvän 
vapaaehtoistyön kehittämi-
nen ja laajentaminen sekä verkostoyhteis-
työn kehittäminen ja tiivistäminen Hämeen 
piirin toiminta-alueella. Tehtäviini kuulu li-
säksi toimintaa organisoivien vapaaehtoisten 
ohjaaminen, kouluttaminen ja tukeminen. 
Osallistun myös toiminnan suunnitteluun, ar-
viointiin ja raportointiin piirin alueella ja osa-
na valtakunnallista hanketta.

Tiina ruoka-aputoiminnan projektityöntekijäksi piiriin 

-konttorini sijaitseekin tällä hetkellä Weberin 
pisteen tuntumassa Hauholla.

Sijaisuuden aikaisena tavoitteenani on vah-
vistaa ensihuollon ja henkisen tuen toimi-
joiden valmiuksia ja osaamista sekä tuoda 
purkukeskustelu osaksi koko osaston vapaa-
ehtoisten hyvinvointia. Olkaa rohkeasti yhte-
yksissä ja katsotaan, miten nämä asiat osas-
tossanne ovat ja millaisilla keinoilla voimme 
auttamisvalmiutta parantaa juuri teidän 
osastonne alueella.

Tavoitat minut puhelimitse 040 823 2767 tai 
sähköpostitse mari.rantio@redcross.fi

Toimin aiemmin ICT-alalla yritysasiakkaiden 
parissa projektinhallinta- ja asiantuntijateh-
tävissä. SPR vapaaehtoistoiminnasta minul-
la on kokemusta vuodesta 2017 alkaen. Olen 
mukana Tampereen osaston ensiapuryhmäs-
sä. Lisäksi toimin ensihuolto- ja valmiusryh-
män jäsenenä.

Ota rohkeasti yhteyttä kaikissa ruoka-apu 
toimintaan liittyvissä asioissa. Katsotaan ja 
mietitään yhdessä, miten voimme auttaa. 
Yhteydenotto ei ole vielä sitoumus mukaan 
toimintaan. :=)

Tiina Kivelä
puh. 040 7759 837
tiina.kivela@redcross.fi
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HÄMEEN PIIRI

Teen 1.1.-31.8.2022 oh-
jelmapäällikön sijaisuutta. 
Ja se, että mitä minä sit-
ten oikeasti teen, on vie-
lä hieman hämärän peitos-
sa. Ohjelmatoiminta on se 
kenttä, missä olen apuna 
siellä missä tarvitaan. En 
ajatellut hautautua toimis-
ton syövereihin, vaan olen 
edelleen käytettävissä osastojen tukena. Osa 
työtehtävistäni toki vaatii asioiden valmiste-
lua ja papereiden pyörittämistä, mutta sen-
kin tarkoitus on tukea oikeaa toimintaa. 

VANHA KASVO – UUDET TEHTÄVÄT

SPR Hämeen piiri kannustaa kaikkia osasto-
ja lähtemään mukaan ystävänpäiväkampan-
jaan ja osoittamaan tukea ja toiminnan paik-
koja sitä kaipaaville.

Korona-aika on ollut kaikille haastavaa ja yk-
sinäisyys on lisääntynyt viime vuosien aika-
na paljon. Vaikka elämme edelleen pande-
mia-aikaa, on tärkeää osoittaa, että olemme 
täällä, toisiamme varten. Tänä vuonna hyviä 
toimintamuotoja ystävänpäivään ovat erityi-
sesti ulkotapahtumat. Miten olisi, jos lähdet-
täisiin yhteistuumin aistikävelylle korttelin 
ympäri tai lähimetsään? Entäpä hauska vi-
sailu- tai jumppahetki puistonpenkeillä tai pi-
hamaalla? Tärkeintä on nähdä ja kohdata, 
mahdollisuuksien mukaan kasvokkain ja ai-
nakin etäyhteyksin.

Vinkki-ideoita tapahtumiin löydät Rednetis-
tä: https://rednet.punainenristi.fi/ystavan-
paiva ja https://rednet.punainenristi.fi/no-
de/46926

Tulethan mukaan ja ota mukaan ystäväsikin. 
Kiitos!

Saa soitella ja kirjoitella kaikenlaisissa asi-
oissa ja mielelläni edelleen tulen myös teille 
kylään, jos kutsu käy. Täällä Hämeen piirissä 
on hyvä tehdä työtä, jatketaan yhteistyötä.

Leila Ahonen va. ohjelmapäällikkö
p. 040 135 8717 leila.ahonen@redcross.fi

Ystävänpäiväkampanjaa vietetään 7.-20.2. – Lähde mukaan!

K
u
va: Jo

o
n
as B

ran
d
t

Lisätietoja kampanjaan liittyen saat Han-
ne-Miialta, puh. 0408483067, hanne-
miia.niemi@redcross.fi. Jos et tavoita mi-
nua puhelimitse, laitathan viestiä perään, 
niin olen yhteydessä mahdollisimman pian. 
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SPR Hämeen ja Varsinais-Suomen pii-
rien yhteinen, ensimmäinen Soppi 
kierrätysputiikki avautui keskiviikko-
na 24.11.2021 Hämeenlinnan Tiiriöön. 
Lahjoittajille oli etkot klo 10 ja puolel-
ta päivin kauppa avautui kaikille asi-
akkaille.
 
Mukana lahjoittajaetkoilla olivat Meeri ja 
Kari Nurminen, jotka olivat lahjoittaneet 
Soppiin tavaraa toissa viikolla ja saivat si-
ten kutsun etkoille. ” Todella valoisa ja tilava 
kierrätysputiikki. Valikoima on erinomainen 
ja tänne on helppo tulla.”, totesivat Nurmi-
set. 
 
Anna-Maija Tuominen tuli Soppiin suo-
raan jumpasta ja ihasteli myös Sopin hyvää 
valikoimaa. Kotiin viemisiksi lähti tällä ker-
taa astioita, mutta Anna-Maija aikoi jatkossa 
myös lahjoittaa tavaraa Soppiin.
 
”Asiakkaat ja lahjoittajat ovat Sopissa isossa 
roolissa. Ihmiset haluavat kierrättää ja sa-
malla tehdä hyvää.’’, summaa Sopin liiketoi-
mintajohtaja Satu Mustajärvi.
 
Sopissa myydään kierrätettyä, ehjää ja puh-
dasta kodintavaraa, vaatteita, kenkiä, va-
paa-ajan ja lasten tuotteita, kirjoja ja levyjä 
sekä huonekaluja. Tavarat on aseteltu myy-
mälään selkeästi tuoteryhmittäin ja käytössä 
on tasarahahinnoittelu. 
 

Punaisen Ristin Soppi kierrätysputiikki avasi 
ovensa Hämeenlinnassa

Soppi haluaa tehdä monipuolisesti yhteistyö-
tä Hämeen piirin osastojen kanssa. Osastot 
voivat varata keskiviikkopäiviin itselleen tilan 
Sopista ja järjestää kahvitusta, esitellä toi-
mintaansa sekä myydä vapaaehtoisten val-
mistamia tuotteita.
 
Punaisen Ristin Hämeenlinnan osaston va-
paaehtoiset Pirkko ja Pirjo pitivät kahviota 
Omassa Sopissa avajaispäivänä.
 
Mikäli haluatte järjestää tavarakeräyksen 
Soppiin omalla paikkakunnallanne, niin olkaa 
yhteydessä Miska Keskiseen; miska.keski-
nen@redcross.fi tai 040 5466 440 
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Soppi kierrätysputiikki 

Tiiriönsuontie 2 
13130 Hämeenlinna 
puh. 040 540 7626 
soppi.hameenlinna@redcross.fi 

Soppi on avoinna arkisin klo 10–18  
(tiistaisin suljettu) ja viikonloppuna 10–15

Seuraa Soppia:  
https://www.facebook.com/sprsoppiha-
meenlinna

• Soppi on Punaisen Ristin Hämeen ja 
Varsinais-Suomen piirien yhteinen 
kiertotalouteen perustuva kierrätys-
putiikki.

• Kiertotalous tarkoittaa hyvin suun-
niteltua taloutta, jossa materiaalien 
hukkaaminen ja jätteen syntyminen 
on minimoitu.

• Suomen Punainen Risti avasi ensim-
mäisen Soppi kierrätysputiikin Hä-
meenlinnan Tiiriöön marraskuussa 
2021. Putiikkeja avataan tulevaisuu-
dessa lisää Varsinais-Suomeen ja Hä-
meeseen. 

• Soppi tarjoaa asiakkaille löytämisen 
riemun lisäksi laajan valikoiman tuot-
teita, joita ostamalla ja lahjoittamal-
la osallistuu hyvän tekemiseen. Am-
mattitaidolla lajiteltu ja esille laitettu 
lahjoitustavara saa arvoisensa uusio-
käytön. Koko lahjoituksen ketju on 
näkyvissä asiakkaille.  

• Soppi etsii aktiivisesti kumppaneita 
kiertotalousmaailmasta, yhteisöistä, 
yrityksistä ja toimijoista, joille kierrä-
tys on tärkeä osa toimintaa. 

• Soppi on piirien varainhankintaa ja 
varoja käytetään esimerkiksi piirien 
auttamisvalmiuden parantamiseen eli 
vapaaehtoistoiminnan tukemiseen.

Aukeaman kuvat: Johanna Raivio / SPR Hämeen piiri
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Tehostettu tuki (TETU) on Lahden vas-
taanottokeskuksen tukiasumisyksik-
kö ja osa Lahden vastaanottokeskusta. 
TETU tarjoaa aikuisille turvapaikanha-
kijoille normaalia vastaanottokeskusta 
tehostetumpaa tukea mielenterveys- 
ja päihdeongelmiin. Asiakkaat tule-
vat TETUun muista vastaanottokes-
kuksista kuntoutumisjaksolle ja jakson 
päätyttyä palaavat pääsääntöisesti 
takaisin lähettäneeseen vastaanotto-
keskukseen.  Asuminen on tukiasumis-
muotoista; asiakas hoitaa itse aktii-
visesti arkeensa kuuluvat asiat kuten 
kaupassa käynnit, ruuan laitot, siivo-
ukset ja pyykinpesut. Asiakkaat asu-
vat omissa huoneissaan ja esimerkiksi 
ruuan valmistus tapahtuu yhteiskeitti-
össä.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan jakson alus-
sa yksilöllinen kuntoutussuunnitelma monia-
mmatillisessa työryhmässä. TETUssa asiak-
kaiden kuntoutumista tuetaan säännöllisillä 
tukikeskusteluilla, viriketoiminnalla ja arjen-
hallinnan tukemisella. Innostuneeseen työ-
tiimiin kuuluu sosiaaliohjaaja, 6 sairaan-
hoitajaa, 6 ohjaajaa, toiminnasta vastaava 
ohjaaja sekä vastaava sairaanhoitaja. Hen-
kilöstöä on yhteensä 15. Esihenkilönä toimii 
vastaanottokeskuksen johtaja Eija Rantanen.  
Työ on monipuolista ja haastavaa, mutta pal-
kitsevaa. TETU:ssa tehdään 2-vuorotyötä 
ja viikonloppuja. Öisin paikalla on vain var-
tija. Käyttöön on otettu syksyllä autonomi-
nen työvuorosuunnittelu, joka on osoittautu-
nut hyväksi. Henkilöstö suunnittelee yhdessä 
työvuorot ja ottaa samalla huomioon omat ja 
muiden toiveet ja tarvittavat vahvuudet eri 
työvuoroihin. Tämä näkyy työhyvinvoinnin li-
sääntymisenä ja henkilöstön tyytyväisyytenä 
vaikuttamismahdollisuuksiinsa.

Tetuun saapuminen

Vastaanottokeskusten sairaanhoitajat lait-
tavat lähetteen tehostetun tuen vastaaval-
le sairaanhoitajalle Tuula Niskanen-Laaksolle, 
joka huolehtii uusien asiakkaiden kutsumi-
sesta tetuun. Vastaavasti hänen kauttaan 
myös asiakkaat kotiutuvat takaisin omiin 
keskuksiin suunnitelmallisesti. Tehostetussa 

tuessa on 20 asiakaspaikkaa. Miehille ja nai-
sille on varattu omat huoneet ja ainoastaan 
aikuiset turvapaikanhakijat voivat hakeutua 
tetuun. Kuntoutusjaksot kestävät keskimää-
rin 4-6 kk, jonka jälkeen asiakas kotiutuu ta-
kaisin omaan keskukseen. Tetussa asuminen 
on vapaaehtoista ja asiakkaan tulee sitoutua 
kuntoutumiseen.

Arki / opinto- ja työtoiminta

TETUn työtoiminta on arjen toimintoihin ja 
järjestettyihin aktiviteetteihin osallistumista. 
TETUn toimintaan kuuluvat yhteiset aamu-
kokoukset joka arkiaamu klo 10, joka tukee 
asiakkaiden vuorokausirytmiä. TETUn toi-
minnasta vastaava ohjaaja suunnittelee asi-
akkaiden viikko-ohjelman ja kunkin päivän 
ohjelma käydään läpi aamukokouksessa. Ko-
kouksessa asiakkaat saavat itse valita tarjo-
tuista vaihtoehdoista, mihin toimintaan ha-
luavat osallistua ja ketkä vastaavat päivän 
siivouksista. Tavoitteena on saada jokainen 
asiakas osallistumaan yhteisiin toimiin.

Kiinteä viikko-ohjelma on muodostunut seu-
raavasti: maanantaina koulu, tiistaina uinti, 
keskiviikkona koulua ja iltapäivällä yhteistä 
tekemistä. Torstaina on koulua ja iltapäiväl-
lä ulkoilua. Perjantaina on kädentöitä, jolloin 
tehdään erilaisia askarteluja. Lauantaina val-
mistetaan yhdessä ruokaa ja syödään yhdes-
sä. Sunnuntaina leivotaan ja pidetään yhtei-
nen kahvihetki.  Tiloissamme on myös tilava 
hyvin varustettu kuntosali ja sauna. Eten-
kin talvisin saunojia riittää. Koronan vuok-
si kaikki tehostetun tuen tilojen ulkopuolinen 
toiminta on lakkautettuna. Normaalisti päi-
vätoimintaan kuuluisi uinti, retket, tapahtu-
missa käynnit ja muu ulkoinen toiminta.

Sairaanhoitajat / Terveyspalvelut te-
tussa

Tetussa tuotetaan maahanmuuttoviraston 
ohjeistusten mukaisia terveyspalveluja tur-
vapaikkaprosessissa oleville asiakkaillemme. 
Perusterveyspalvelut kuten lääkärikäynnit, 
lääkehoito, perushammashuolto, alkuter-
veystarkastus ja rokotukset kuuluvat asiak-
kaiden saamiin terveyspalveluihin. Muihin 

Tehostettu tuki
Lahden vastaanottokeskus, SPR Hämeen piiri
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palveluihin asiakkaita voi ohjata vain lääkä-
rin lähetteellä. Sairaanhoitajat huolehtivat 
terveyspalveluiden oikea-aikaisuudesta ja 
niiden tuottamisesta TETU:ssa.

Tehostetussa tuessa toimii työparina ohjaa-
ja-sairaanhoitaja, jotka yhdessä asiakkaan 
kanssa suunnittelevat asiakkaiden yksilöl-
liset kuntoutussuunnitelmat. Samalla asia-
kas myös sitoutuu omaan suunnitelmaansa 
ja sen toteutumiseen. Sairaanhoitajat osal-
listuvat työparinsa kanssa omien asiakkaiden 
säännöllisiin tukikeskusteluihin ja moniam-
matillisiin palavereihin. TETUssa sairaanhoi-
tajat ovat myös läsnä asiakkaiden arjessa, 
kannustamassa asiakkaita osallistumaan toi-
mintaan ja auttamassa päivittäisissä toimin-
noissa.

Sosiaalipalvelut Tetussa

Sosiaalipalveluita tuotetaan tetussa maahan-
muuttoviraston ohjeistusten mukaisesti. So-
siaaliohjaaja (60 %) ja sosiaalityöntekijä (20 
%) huolehtivat omalla työpanoksellaan te-
hostetun tuen asiakkaiden sosiaalipalvelui-
den saatavuudesta. Sosiaalityöntekijä huo-
lehtii yhdessä asiakkaan kanssa sosiaalisen 
palvelutarpeen kartoittamisesta ja osallistuu 
moniammatillisen työryhmän tapaamisiin. 
Sosiaaliohjaaja puolestaan huolehtii asioiden 

toteutumisesta sosiaalisen palvelusuunnitel-
man mukaisesti, osallistuu viikoittaisiin mo-
niammatillisiin palavereihin ja huolehtii asi-
akkaiden kanssa keskusteluista sopimusten 
mukaisesti. Sosiaaliohjaaja tapaa asiakkaita 
kolmena päivänä viikossa. 
 
Ohjaajat arjen toimien tukijoina ja 
kannustajina

TETUssa toimii ohjaajina lähihoitajia, tulk-
kiohjaaja ja sosiaaliohjaaja. Lähihoitajat to-
teuttavat yhdessä työparinsa kanssa asiak-
kaiden kuntoutussuunnitelmien mukaista 
ohjausta ja arjessa tapahtuvaa kuntoutu-
mista. Ohjaajat osallistuvat ns. omien asiak-
kaiden kanssa tapahtuviin moniammatillisiin 
palavereihin suunnitellusti. Ohjaajat huoleh-
tivat lisäksi asiakkaiden tukemisesta arjen 
haasteissa kuntouttavalla työotteella esim. 
hygienian hoito, ravitsemus ja asioiden hoi-
to. Vaihtelevuutta ja haastetta työssä riit-
tää, töihin saapuessa ei koskaan ole varmaa 
kuin, että suunnitelmat muuttuvat, mutta se 
toisaalta tekee työskentelystä ohjaajana TE-
TUssa mielenkiintoista ja yllättävää.

Tammikuisin terveisin
Tehostetun tuen henkilöstö
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Hämeen piirin viestinnän osastokysely 
toteutettiin 19.11.-19.12.2021. Siihen 
vastasi 58 osaston luottamushenkilöä. 
Viestinnän osastokyselyn tarkoitukse-
na on kerätä tietoa siitä, miten piirin 
ja osaston välinen viestintä toimii ja 
miten sitä voitaisiin kehittää. 

• Lähes 80 % vastaajista oli sitä mieltä, et-
tä piirin ja osaston välinen viestintä sujuu 
hyvin. 

"Piiri lähettää aktiivisesti 
tiedotteita. Vuoropuhelua voisi 
olla enemmän, myös osastoista 

piiriin päin" 

• Parhaiten tietoa sai valtaosan mielestä 
osastokirjeestä ja järjestötiedotteesta, se-
kä suoraan olemalla yhteydessä piiriin.

VIESTINNÄN OSASTOKYSELYN TULOKSIA

• Vastaajista lähes kaikki lukivat järjestö-
tiedotetta ja kokivat sen hyväksi tiedon-
lähteeksi. Lehteen toivottiin pidemmän 
aikavälin tapahtumia, kampanjoita ja eri-
tyisesti osastojen onnistumisia ja tapah-
tumia. Puolet vastaajista lukee järjestötie-
dotteen mieluummin paperisena ja puolet 
taas sähköisenä. 

• 80 % vastaajista kävi joskus piirin Rednet 
sivuilla, lähinnä etsimässä tapahtumia ja 
koulutuksia.  

• Piirin sosiaalisen median kanavia (tässä: 
Facebook ja Instagram) seurasi vastaajis-
ta noin 25%. 

• Vastaajista valtaosan mukaan piiri viestii 
osastojen suuntaan sopivasti. 

• Koettiin myös, että piirin henkilöstön ta-
voittaa helposti.  

”Piirin henkilöstö on helposti 
lähestyttävää ja ainakin 

sähköpostilla saa kiinni, kun on 
tarvetta.” 

Suuri kiitos sinulle, joka vastasit ky-
selyyn! Kaikkien vastanneiden kesken 
arvottiin ensiapulaukku ja sen voitti 
Katja.

0 10 20 30 40 50

Osastokirje

Järjestötiedote

Rednet

Facebook -sivulta

Instagram -sivulta

Soittamalla piiriin

Piirin työntekijöitä  
tavattaessa

Vastauksia

Kysymys: Mistä piirin 
viestinnän kanavista saat 
mielestäsi parhaiten tietoa?
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Keskustoimisto tukee rahallisesti 
nuorten osallistumista Auttajat 
Aulangolla viikonloppuun

Auttajat Aulangolla tapahtuman 1.-3.4. osal-
listumismaksusta korvataan alle 29-vuotiail-
le 80%.  Nämä stipendit jaetaan automaatti-
sesti kaikille nuorille vapaaehtoisosallistujille. 
Mukaan ehtii vielä ilmoittautumaan, tee se 
nyt! 

Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki Rednetissä  
https://rednet.punainenristi.fi/auttajataulan-
golla 

Ansiomerkkien hakeminen 

Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n jä-
senyys sekä että henkilö on kuuden vuoden 
ajan aktiivisesti osallistunut SPR:n tai Vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun toimintaan toimi-
en luottamus- tai muissa vastaavissa tehtä-
vissä.   

Ansiomerkkianomukset tulee toimittaa piiriin 
Marjutille 31.1.2022 mennessä. Huomion-
osoitusohje ja anomuslomakkeet löytyvät 
Rednetistä: http://rednet.punainenristi.fi/no-
de/2588  tai niitä voi pyytää Marjutilta mar-
jut.valimaa@redcross.fi puh. 040 809 6853. 
  
Muistattehan myös, että osaston hallitus voi 
myöntää aktiivimerkkejä niille osaston jäse-
nille, jotka ovat osallistuneet aktiiviseen toi-
mintaan vähintään kolmen vuoden ajan

TOIMINTA - JA KOULUTUSTI-
LASTOT, VIELÄ EHTII!!! 

Toimintatilastoihin kootaan osaston koko 
vuoden toiminta lukuina. Tilastojen kokoa-
minen on erittäin tärkeää, koska toimintati-
lasto on se virallinen vapaaehtoistoiminnan 
laajuudesta kertova tieto. Jos osasto ei täy-
tä toimintatilastoa, näyttää siltä, että osas-
ton alueella ei ole lainkaan toimintaa. Myös 
avustusten yms. jaossa tilastokirja on paik-
ka, josta haetaan toiminnasta kertovat luvut.  
Tiedot tulee täyttää tammikuun loppuun 
mennessä. 

Tilastokysely löytyy Rednetin osastotoimis-
tosta osoitteesta https://rednet.punainen-
risti.fi/toimintatilasto, josta voit myös tulos-
taa tilastokysymykset tietojen keräämistä 
helpottamaan. Olkaa aktiivisia ja huolehti-
kaa, että osastonne toiminta näkyy myös ti-
lastoissa!

Etätärskyjä jatketaan kerran 
kuussa maanantaisin  
klo 18–19 kesäkuulle asti 

Etätärskyillä keskustellaan mielen päällä ole-
vista asioista liittyen osastojen arkeen ja 
miksei juhlaankin. Saat kysyä, haastaa, poh-
tia ja kuulla muiden ajatuksia.  

Seuraavat ajankohdat ovat ma 7.2., ma 7.3., 
ma 4.4., ma 2.5. ja ma 6.6.

Muistutus ja Teams-kutsulinkki toimitetaan 
puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, ta-
paaminen on tarkoitettu ihan kaikille kiinnos-
tuneille. Linkki löytyy myös Rednetistä piirin 
tapahtumakalenterista nimellä Hämeen piirin 
etätärskyt.  

Tervetuloa mukaan linjoille!
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Piirin hallitus on päättänyt, että osa 
Harjanteen rahaston jaettavasta tuo-
tosta jaetaan kaikille kokonaisjäsen-
määräänsä kasvattaneille osastoille. 
Tukea jaetaan suhteessa osaston jä-
senmäärän kasvuprosenttiin ja ver-
tailulukuina käytetään osaston jäsen-
määriä 31.12.2020 ja 31.12.2021 ja 
niiden välistä jäsenmäärän kehitystä. 
Jäsenhankintaan siis kannattaa panos-
taa tänäkin vuonna!

Jäsenmääräänsä viime vuoden aikana kas-
vatti yksitoista osastoa, joille kevään aikana 
tullaan maksamaan riihikuivaa tilille. Mak-
settava summa tarkentuu alkuvuodesta.

Jäsenmääräänsä kasvattaneet osastot ovat: 
Hattula, Hollola, Hämeenkyrö, Kihniö-Parka-
no, Luopioinen, Mänttä, Pirkkala, Riihimäki, 
Sääksjärvi, Tampere ja Vesilahti. Jäsenmää-

ränsä täsmälleen samana pitäneitä osasto-
ja oli neljä (Aitoo, Juupajoki, Kuhmalahti ja 
Pälkäne), heille ei rahallista palautetta tänä 
vuonna tule, mutta ensi vuonna muutaman-
kin jäsenen lisäyksellä voi hyvinkin saada yli-
määräistä rahaa. 

Onnea rahaa netonneille osastoille ja oikein 
iso kiitos ihan jokaiselle, joka on viime vuon-
na tehnyt jäsenhankintaa. Tänä vuonnakin 
osasto voi tienata hankkimalla uusia jäse-
niä :)

Jatketaan samaan malliin, niin saadaan jä-
senmäärä yhdessä nousuun. Jos tarvitsette 
tukea, neuvoja tai vaikkapa jäsenhankintaa 
pohtivan työpajan vetäjää, niin olkaa yhtey-
dessä Marjutiin (marjut.valimaa@redcross.
fi puh. 040 809 6853).  

Jäsenhankinnalla toimintarahaa osastolle  

Kuva: Unsplash
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SPR Aitoon osasto 36 32 32 29 29 0 22 7 0 0,0 0,0 0 0,0 

SPR Akaan osasto 253 252 239 228 12 188 28 0 5,3 -4,6 2 0,9 

SPR Asikkalan osasto 137 132 124 118 116 10 72 34 0 8,6 -1,7 5 4,3 

SPR Eräjärven osasto 71 67

SPR Forssan osasto 273 276 260 262 248 8 191 49 0 3,2 -5,3 6 2,4 

SPR Hattulan osasto 154 145 151 148 151 10 121 20 0 6,6 2,0 8 5,3 

SPR Hauhon osasto 75 73 69 69 63 2 51 10 0 3,2 -8,7 2 3,2 

SPR Heinolan osasto 153 145 138 133 130 0 103 27 0 0,0 -2,3 0 0,0 

SPR Hollolan osasto 199 183 183 175 177 2 142 32 1 1,7 1,1 5 2,8 

SPR Hämeenkyrön osasto 153 191 231 237 249 7 232 10 0 2,8 5,1 26 10,4 

SPR Hämeenlinnan osasto 618 590 594 617 600 24 486 90 0 4,0 -2,8 22 3,7 

SPR Härmälän osasto 78 70

SPR Janakkalan osasto 197 191 211 204 201 8 171 20 2 5,0 -1,5 7 3,5 

SPR Jokioisten osasto 122 118 115 112 105 1 80 23 1 1,9 -6,3 0 0,0 

SPR Juupajoen osasto 84 75 74 70 70 0 63 7 0 0,0 0,0 1 1,4 

SPR Kalvolan osasto 40 40 40

SPR Kangasalan osasto 389 372 374 357 342 10 279 53 0 2,9 -4,2 9 2,6 

SPR Kihniö-Parkanon osasto 80 76 74 76 78 2 58 18 0 2,6 2,6 4 5,1 

SPR Kuhmalahden osasto 40 45 44 42 42 0 39 3 0 0,0 0,0 1 2,4 

SPR Kuhmoisten osasto 104 97 94 86 82 3 71 8 0 3,7 -4,7 2 2,4 

SPR Kurun osasto 36 34 33 27 26 0 18 8 0 0,0 -3,7 0 0,0 

SPR Kylmäkosken osasto 30

SPR Kärkölän osasto 59 57 58 58 56 3 45 8 0 5,4 -3,4 2 3,6 

SPR Lahden alueen osasto 828 769 747 709 684 13 515 155 1 2,0 -3,5 7 1,0 

SPR Lammi-Tuuloksen osasto 129 127 121 112 103 1 70 32 0 1,0 -8,0 0 0,0 

SPR Lempäälän osasto 184 181 177 171 167 8 137 22 0 4,8 -2,3 2 1,2 

SPR Lielahden osasto 229 224 204

SPR Lopen osasto 157 154 140 133 127 1 98 28 0 0,8 -4,5 1 0,8 

SPR Luopioisten osasto 89 106 109 122 137 7 119 11 0 5,1 12,3 23 16,8 

SPR Längelmäen osasto 44 42 39

SPR Länsi-Teiskon osasto 61 58 54 50 48 8 35 5 0 16,7 -4,0 0 0,0 

SPR Messukylän osasto 515 487

SPR Mäntän osasto 200 186 186 180 190 5 147 38 0 2,6 5,6 15 7,9 

SPR Nastolan osasto 92 88 90 82 79 3 68 8 0 3,8 -3,7 1 1,3 

SPR Nokian osasto 476 467 442 411 403 22 317 61 3 6,2 -1,9 6 1,5 

SPR Orimattilan osasto 165 152 139 139 137 4 112 21 0 2,9 -1,4 5 3,6 

SPR Oriveden osasto 277 254 294 318 304 12 245 47 0 3,9 -4,4 1 0,3 

SPR Padasjoen osasto 57 52 55 53 49 3 38 8 0 6,1 -7,5 0 0,0 

SPR Pirkkalan osasto 170 173 167 164 169 5 124 40 0 3,0 3,0 12 7,1 

SPR Pälkäneen osasto 77 72 68 66 66 1 53 12 0 1,5 0,0 2 3,0 

SPR Riihimäen osasto 408 394 381 372 382 15 294 73 0 3,9 2,7 29 7,6 

SPR Ruoveden osasto 138 132 128 124 123 1 98 23 1 1,6 -0,8 4 3,3 

SPR Sääksjärven osasto 42 42 39 39 40 0 26 14 0 0,0 2,6 2 5,0 

SPR Tammelan osasto 152 149 145 139 135 5 114 16 0 3,7 -2,9 2 1,5 

SPR Tampereen osasto 2040 1909 2410 2578 2649 229 1904 510 6 8,9 2,8 122 4,6 

SPR Tampere-Hervannan osasto 140 127 127 125

SPR Teiskon osasto 41 39 38 39 38 1 31 6 0 2,6 -2,6 2 5,3 

SPR Tervakosken osasto 82 78 79 77 72 0 55 17 0 0,0 -6,5 2 2,8 

SPR Toijalan osasto 195

SPR Urjalan osasto 110 96 90 86 80 2 63 15 0 2,5 -7,0 1 1,3 

SPR Valkeakosken osasto 277 263 266 248 243 6 196 38 3 3,7 -2,0 6 2,5 

SPR Vesilahden osasto 111 101 100 98 100 2 55 43 0 2,0 2,0 4 4,0 

SPR Viialan osasto 55

SPR Viljakkalan osasto 36 33 29

SPR Vilppulan osasto 132 130 129 122 118 0 89 29 0 0,0 -3,3 2 1,7 

SPR Virtain osasto 101 95 96 91 87 3 72 12 0 3,4 -4,4 2 2,3 

SPR Ylöjärven osasto 242 229 232 260 252 6 203 42 1 2,8 -3,1 6 2,4 

SPR Ypäjän osasto 49 46 45 45 40 0 27 13 0 0,0 -11,1 0 0,0 

Hämeen piiri yht. 11064 10565 10378 10212 10015 465 7737 1794 19 4,8 -1,9 361 3,6 

Jäsenmäärä 
osastoittain 
31.12.2021

Kuva: Unsplash
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KOULUTUS

Järjestämme ystävänpäivänkampanjasta 
kaikille avoimen infon Teamsissa ke 2.2. klo 
17-18. Löydät lisätietoja Oma Punaisesta 
Rististä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.
fi/event/13322

Tervetuloa linjoille kuulemaan vinkit ja tärpit 
kampanjasta!

Rasisminvastaisen viikon kampanjaa (21.-
27.3.) ennen järjestämme kaikille vapaaeh-
toisille avoimen infon Teamsissa. Tule mu-
kaan kuulemaan lisää viikon sisällöstä ja 
vinkeistä osastojen viestintään ja omiin ta-
pahtumiin. 

K
uva:Pexels

Lisätietoja kampanjaan liittyen saat 
Hanne-Miialta, puh. 0408483067, 
hanne-miia.niemi@redcross.fi. Jos et ta-
voita minua puhelimitse, laitathan vies-
tiä perään, niin olen yhteydessä mah-
dollisimman pian. 

Ystävänpäiväkampanja -info – Tule linjoille  
2.2. klo 17-18!

Löydät Teams-linkin Rednetistä: https://red-
net.punainenristi.fi/node/63865. Kampanjas-
ta saat lisätietoa Emmalta, 040 184 6911, 
emma.peura@redcross.fi 

Rasisminvastaisen viikon info 10.3. kello 17-18
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Johanna auttaa 
osastoviestinnässä

Hei jos osastonne kaipaa apua viestinnän 
suunnittelussa ja kehittämisessä, niin olkaa 
rohkeasti yhteydessä. Asia voi liittyä jäsen-
kirjeeseen, sosiaaliseen mediaan tai osas-
ton sisäiseen viestintään. Vai kaipaatteko tu-
kea tai apua mahdollisesti johonkin muuhun 
viestintäasiaan?

Osaston toimijoille tarjolla myös kahden 
tunnin viestinnän koulutusta.  Osasto vies-
tii -koulutuksessa käydään läpi yhdessä kes-
kustellen osaston toiminnan kannalta tärkei-
tä viestinnän perusasioita. Koulutus voidaan 
toteuttaa myös etänä. 

Olkaa yhteydessä:  
johanna.raivio@redcross.fi tai 0400 766 957
 
Kevään 2022 viestintäkoulutukset etätoteu-
tuksina - tervetuloa mukaan!

..............................

Valtakunnallinen Somen käyttö 
osastoissa -koulutus

3.2.2022 klo 17.30 - 19.30
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/13370
 

Jäsenyys- ja viestintälauantai 12.2.

Tule mukaan jäsenyys- ja viestintälauan-
taihin! Poimi parhaat ideat jäsenhankin-
taan ja Punaisen Ristin kevään kampanjois-
ta viestimiseen. Kysy viestinnästä -tunnilla 
voit kysyä osastoviestinnässä askarruttavista 
asioista tai tulla juttelemaan osastonne vies-
tinnän onnistumisista.

Ohjelma 
klo 10–11 Jäsenyys -webinaari
klo 11–12 Punaisen Ristin kevään kampanjat 
- olethan mukana viestimässä!

klo 12–13 Kysy viestinnästä. 

Lisätiedot ja ilmoittautumislinkki päivitetään 
Rednet -sivulle:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/63886

..............................

Viestintätunti

8.3.2022 klo 18–19
  ja 
15.3.2022 klo 18–19
Järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen 
ja Hämeen piirin kanssa.

Tuntien aiheet täsmentyvät myöhemmin. 
Seuraa Rednetin tapahtumakalenteria ja so-
siaalista mediaa. 

K
uva:Pexels
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Ti 18.1. klo 17.30-20.30 Päihteet ja 
päihteitä käyttävät ihmiset 

Lisätiedot: https://oma.punainenristi.fi/
event/12476
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/
Haastavien_asioiden_puheeksi_ottaminen_
muutokseen_motivoiminen_ja_turvallinen_
kohtaaminen_5427
 

..............................

Ma 24.1. Klo 17.30-20.30 Haastavien 
asioiden puheeksiotto, muutokseen 
motivoiminen ja turvallinen kohtaami-
nen

Lisätiedot: https://vapaaehtoiset.punainen-
risti.fi/event/12490

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/
Lastensuojelu_vapaaehtoistehtavissa_paih-
tyneen_ensiapu_ja_haittojen_vahentami-
nen_6638

.............................. 

Ti 1.2. klo17.30-20.30 Lastensuojelu 
vapaaehtoistehtävissä, päihtyneen 
ensiapu ja haittojen vähentäminen

Lisätiedot: https://vapaaehtoiset.punainen-
risti.fi/event/12491
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/…/
Lastensuojelu_vapaaehtoistehtavissa…
Lisätietoa: pirjo.mattila@redcross.fi 
 

..............................

Terveyden edistämisen 
valtakunnallinen verkkoryhmä

Terveyden edistämisen vapaaehtoisille on 
Oma Punainen Ristiin perustettu valtakun-
nallinen verkkoryhmä, jossa saat tietoa toi-
minnasta, koulutuksista ja vapaaehtoisteh-
tävistä. Lisäksi ryhmän jäsenille järjestetään 
omia verkkotapaamisia ja -koulutuksia noin 
kerran kuussa. Ryhmään voit liittyä riippu-
matta siitä, oletko mukana paikallisessa toi-
minnassa vai et.
 
Ryhmän pääset mukaan kirjautumalla Oma 
Punainen Ristiin ja pyytämällä jäsenyyttä 
”terveyden edistämisen vapaaehtoiset” -ni-
miseen valtakunnalliseen toimintaryhmään.
Lisätietoa: pirjo.mattila@redcross.fi 

..............................

Terveyden edistämisen kaikille avoimia 
webinaareja: 

Tammikuu: “Liikkumisen suositukset apuna 
oman hyvinvoinnin edistämisessä”: https://
oma.punainenristi.fi/event/12758 
Helmikuu: “Kehon rauhoittumisjärjes-
telmä”: https://oma.punainenristi.fi/
event/12759 
Maaliskuu: “Ravitsemus hyvinvointia tu-
kemassa”:  https://oma.punainenristi.fi/
event/12760 
Huhtikuu: “Miten huolehdin mielen hyvin-
voinnista”:  https://oma.punainenristi.fi/
event/12761 

Lisätietoa: pirjo.mattila@redcross.fi 
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SPR Tervakosken osasto aloittelee Ystäväkahvilatoimintaa

OSASTOKUULUMISIA

Tämä korona-aika on jo kestänyt melkoi-
sen tovin ja lopusta ei ole tietoa. Asia on sen 
verran tärkeä, että panee miettimään uusia 
konsteja niin vanhojen kuin uusienkin ystävi-
en tapaamiseen. Monella paikkakunnalla toi-
mii jo ystäväkahvila, miksi ei siis myös Ter-
vakoskella voitaisi kokeilla.

Tätä kokeilua tukee myös se seikka, että ys-
tävätoiminta on yksi Punaisen Ristin tär-
keimpiä toimintamuotoja.

- Yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana. 
Kasvokkain ystävätoiminta on mitä parhain-
ta auttamistoimintaa yksinäisyyden vähen-
tämiseksi. Meistä jokainen tarvitsee toisen 
ihmisen seuraa. Yksikin myönteinen ihmis-
suhde voi katkaista yksinäisyyden kierteen, 
toteaa Suomen Punaisen Ristin Hämeen pii-
rin järjestötoiminnan asiantuntija Hanne-
Miia Niemi.

Matala kynnys tulla

Viime viikon keskiviikkona aloiteltiin Ystävä-
kahvilatoimintaa Tervakoskella. Kahvilaa on 
suunniteltu pidettäväksi auki kerran kuukau-
dessa ja seuraavan kerran ensi vuoden tam-
mikuussa. 

- Ystäväkahvilatoiminnalla pyritään luomaan 
tapaamis- ja jutusteluhetkiä matalalla kyn-
nyksellä. Kahvila on kaikille avoin tulla vaih-
tamaan kuulumisia kahvikupposen ääressä. 
Korona-aikana kun ei ole voitu juuri ko-
koontua ja tavata toisia, kertoo Tervakosken 
osaston ystävätoiminnasta vastaava Kaarin 
Vuorinen.

Kaarin jatkaa, kun lähdin mukaan osaston 
toimintaan, minua kysyttiin ystävätoiminnan 
vetäjäksi, hieman epäröin, mutta vain het-
ken. Olen kokenut tämän kuluneen vuoden 
aikana työn mielekkääksi. 
 
Hallakorvessa asuva Ritva Myyryläinen 
poikkesi kahvilaan ja totesi, että oli kiva ju-
tella ja tulla myös kuulluksi. Hän sanoi tu-
levansa toistekin ja suositella toisiakin mu-
kaan.

Metsäkävelyä uudella idealla

Kävely ja ulkoilu lisäävät hyvinvointia itse 
kullekin ja niitä voi tehdä uudenlaisilla ideoil-
la. Hyvä esimerkki on vaikkapa aistikävely, 
jossa ajatuksena on mennä lähiympäristöön 
kävelylle joko kahden kesken tai pienellä po-
rukalla. 

Kävelyn aikana havainnoidaan yhdessä ym-
päristöä. Pysähdytään ja keskustellaan sii-
tä, mitä näemme, kuulemme ja haistamme. 
Kävelyt lisäävät hyvinvointia kokonaisuudes-
saan, mieli lepää, olemme läsnä ja kehokin 
saa liikettä, ehdottaa Hanne-Miia Niemi. 
Ystävätoiminnassa mukana olevan rovanie-
meläisen Leilan sanoin: ”Kyllä pystyy ole-
maan yhteydessä, kun ossaa vaan puhua ja 
tietää kelle soittaa”. 

Marja-Liisa Koliseva,  
SPR Tervakosken osaston tiedottaja 

K
uva: M
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SPR:n Hollolan osaston 70-vuotisjuh-
lat vietettiin lauantaina 16.10.2021 
Hollolan pääkirjastolla. Juhlissa oli 
mukana osaston pitkäaikaisia jäseniä, 
vapaaehtoisia ja muita kutsuvieraita. 
Musiikkiesitykset, huomionosoitukset, 
ministerin puhe ja vauhdikas akrobati-
ashow tahdittivat juhlintaa.

Hollolan paikallisosasto pääsi järjestämään 
pitkään odotetut 70-vuotisjuhlansa viime 
vuoden lokakuussa. Tilaisuus oli jouduttu jo 
kertaalleen siirtämään vuodella eteenpäin 
koronatilanteen vuoksi, joten Hollolan kirjas-
ton tapahtumatori-tilassa juhlistettiin samal-
la sekä osaston 70-vuotisjuhlia että 71. toi-
mintavuotta.

Juhliin osallistui ilahduttavan paljon vapaa-
ehtoisia ja aktiiveja, jotka ovat omalla tär-
keällä työpanoksellaan rakentaneet Hollolan 
osaston tarinaa vuosikymmeneltä toiselle. 
Tilaisuuteen saapui myös muiden osastojen 
sekä Hämeen piirin edustajia. Hollolan osas-
ton puheenjohtaja Antti Kinnari kiitteli ter-
vehdyssanoissaan paikallisen järjestötoimin-
nan tukijoita:

- Vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöjen 
arvo yhteiskunnassamme on kiistaton. 70 
vuoden aikana on aina löytynyt hollolalaisia 
ja hämeenkoskelaisia sitoutumaan lyhyeksi 
ja vähän pidemmäksi aikaa Punaisen Ristin 
toimintaan, joko luottamushenkilöinä tai jä-
senmaksun maksajina. Hollolassa onnistumi-
sen iloja toiminnan moottoreiksi on löytynyt 
jokaiselle menneelle vuosikymmenelle!
 
Tilaisuuden juhlapuheen piti kehitysyh-
teistyö- ja ulkomaankauppaministeri Vil-
le Skinnari. Juuriltaan hollolalainen Skinna-
ri painotti puheessaan vapaaehtoistoiminnan 
yhteiskunnallista merkitystä:

- Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liik-
keen yksi vahvuus on juuri paikallis- ja va-
paaehtoistoiminnassa, kuten täällä Hollo-
lassa. Työ edesauttaa kansalaistoimintaa, 
vahvistaa kansalaisyhteiskuntien toiminta-
edellytyksiä, antaa ihmisille mahdollisuuden 

ja työkaluja vaikuttaa heitä itseään koskeviin 
asioihin, luo parempia yhteiskuntia ja pelas-
taa ihmishenkiä.

Puheiden välissä kuultiin musiikkiesityk-
siä, joista vastasi hollolalainen Minja Vuo-
rentausta yhdessä Markku-isänsä kanssa. 
Minjan omien sävellysten lisäksi esityslistal-
la oli paikallisten hyvin tuntemia kappaleita, 
kuten Hollolan Heili.
 
Paikallistoiminnasta kansainväliseen 
apuun

Hollolan osaston pitkät perinteet ja monipuo-
linen toiminta tuotiin esiin historia-osiossa, 
josta kertoi osaston tiedottaja Hanna Pii-
parinen. Vuosikymmenten aikana paikallisia 
vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat olleet 
esimerkiksi ensiaputoiminta, verenluovutus-

Hollolan osaston 70-vuotisjuhlat korostivat yhteisöllisyyttä

Ministeri Ville Skinnari sai Hollolan osaston 
puheenjohtaja Antti Kinnarilta muistoksi Hollola-
pipon, jonka “hirveen ihana” -slogan herätti 
hilpeyttä.

K
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tilaisuudet, nuorisoryhmä, naistoimikunta 
sekä osaston nykyhetken tärkeä auttamisen 
muoto eli ystävätoiminta:
 
- Samalla kun juhlimme osastomme pitkää 
historiaa, katsomme jo tulevaisuuteen. Tu-
lossa on uusia auttamisen tapoja: valmius-
toimintaa, koulutuksia ja tiiviimpää yhtey-
denpitoa niin päättäjiin kuin kuntalaisiinkin.

Hollolan osaston varapuheenjohtaja ja rönt-
genhoitaja Nina Nieminen kertoi omassa 
esityksessään siitä, miten auttamisen liek-
ki syttyy. Terveydenhuollon ammattilaisena 
Nieminen on ollut kotimaan avun lisäksi mu-
kana myös SPR.n kansainvälisissä avustus-
tehtävissä esimerkiksi Haitilla vuonna 2010:

- Punainen Risti huolehtii hienosti meidän 
kaikkien avustustyöntekijöiden turvallisuu-
desta eri kriisikohteissa. Työskentelemme 
paikan päällä kenttäsairaalassa, joka lahjoi-
tetaan myöhemmin kohdemaan Punaiselle 
Ristille.

70-vuotisjuhliin saatiin todellista vauhtia Sir-
kus Siriuksen esityksellä. 7-13-vuotiaiden 
ryhmän huima akrobatiashow oli todellinen 
jännitysnäytelmä, jonka vauhdikkaat kurvai-
lut yksipyöräisillä sekä uskomattomat ihmis-
pyramidit tekivät juhlavieraisiin lähtemättö-
män vaikutuksen.
 
Juhlallisuudet huipentuivat huomionosoi-
tuksiin, kun Hollolan osaston puheenjohtaja 
Antti Kinnari ja ystävätoiminnan vetäjä Kai-
ja Toivonen saivat Tasavallan Presidentin 
myöntämät kultaiset ansiomitalit 30 vuoden 
ansiokkaasta työstään osaston ja Punaisen 
Ristin toiminnan edistämiseksi. Osaston hal-
lituksen jäsen Eine Lehtisyrjä sai prons-
sisen ansiomitalin kiitoksena yli 10 vuotta 
kestäneestä ansiokkaasta ja aktiivisesta va-
paaehtoistyöstä. Ansiomitalit luovutti SPR:n 
Hämeen piirin järjestötoiminnan asiantuntija 
Marjut Välimaa.

Lämmin kiitos kaikille juhliin osallistuneil-
le, osastoamme vuosien varrella tukeneille ja 
tulevaisuutta kanssamme suunnitteleville!
 
Hanna Piiparinen,  
Hollolan osaston tiedottaja

K
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"Antti Kinnari ja Kaija Toivonen saivat 
kultaiset ansiomitalit, ja Eine Lehtisyrjä sai 
pronssisen ansiomitalin kiitoksena ansiokkaasta 
vapaaehtoistyöstä."

"Sirkus Siriuksen 7-13-vuotiaiden ryhmä esitti 
juhlassa vauhdikkaita ohjelmanumeroita."
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SPR Forssan osastossa perustettiin tervey-
den edistämisen ryhmä syksyllä 2021. Kaik-
ki alkoi oikeastaan vajaa puoli vuotta aikai-
semmin koronarokotuksissa. Rokotuksissa 
terveydenhoitajana työskennellyt Iina ja Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisena toiminut Mari 
juttelivat rokotusten lomassa Punaisen Ris-
tin toiminnasta Forssassa. Jossain vaiheessa 
Iina kysyi, että onko teillä osastossa tervey-
den edistämisen ryhmää. Mari vastasi, että 
ei ole, mutta perustetaan sellainen. Asia jäi 
hautumaan kesän yli, kunnes syksyn koitta-
essa päätettiin ryhtyä toimeen. Osasto haki 
ja sai tarjolla ollutta avustusta Hämeen Pii-
riltä uuden toiminnan käynnistämiseen. Sa-
malla päätettiin ensimmäinen kokoontumis-
päivä ja aloitettiin uuden toimintaryhmän 
mainostaminen mm. osaston somekanavis-
sa.

Ryhmän ensimmäinen tapaaminen oli 9. 
syyskuuta. Paikalle hybriditapaamiseen saa-
pui 8 terveyden edistämisestä kiinnostunut-
ta, yksi myös naapuriosastosta Tammelasta. 

Terveyden edistämisen ryhmä aloitti Forssan 
osastossa

K
uvat: M

ari M
attila

Osastosta löytyi valmiiksi muutama turva-
koutsi, jotka saapuivat ensitapaamiselle. Nyt 
joulun lähestyessä ryhmä on kokoontunut 
noin kerran kuukaudessa. Syyskauden aika-
na ryhmäiltoja on ollut 4 osaston tiloissa Siu-
rilankadulla. Tapaamisilla on mm. perehdytty 
siihen, mitä terveyden edistäminen on, tehty 
ryhmälle oma toimintasuunnitelma vuodelle 
2022 ja harjoiteltu elvyttämistä. 

Heti ensimmäisessä kokoontumisessa poh-
dittiin sitä, että miten toimintaan saadaan 
mukaan lisää väkeä. Tapaamisessa paikal-
la olleiden kanssa sovittiin, että kaikki kut-
suvat toimintaan jonkun tuttavansa mukaan. 
Ryhmäläisten määrä on syksyn aikana mel-
kein tuplaantunut, ryhmäilloissa on käynyt 
yhteensä 13 henkilöä. Yli puolet ryhmäläi-
sistä on uusia toimijoita Punaisessa Ristissä. 
Toimijoita on 18-vuotiaasta 70-vuotiaaseen, 
useammasta eri kansalaisuudesta. Yhteinen 
tekijä ryhmäläisillä on kiinnostus terveyden 
edistämistä kohtaan!
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Osasto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Aitoo 1112,3 973,02 1054,2 1258,46 904,43 740,47 1059,07 706,54 658,67 826

Akaa (Kylmäkoski,  
Toijala, Viiala yhd.)

4399,99 3237,12 4712,53 4789,26

Asikkala 1285,05 1276,31 1841,2 2308,80 2238,40 1813,70 3858,09 3261,52 3818,75 3771

Eräjärvi 0,00 0,00 0 0 39,40 552,21 186

Forssa 2722,65 2851,25 3816,63 4219,96 3212,57 3817,80 4164,41 3341,29 4680,26 2852

Hattula 1978,73 1333,64 2164,5 1996,35 1872,21 1885,51 2690,18 2895,47 2728,24 2892

Hauho 251,13 429,31 1020,04 1247,60 1436,89 2351,95 1501,19 2228,08 2242,17 2785

Heinola 2705,62 1613,22 2451,56 2288,75 1775,00 2621,00 4672,2 2050,29 3123,75 3336

Hollola 1583,28 913,04 2309,14 2706,97 1758,78 1801,73 3166,41 1790,37 2791,68 3154

Hämeenkyrö 3802,36 3071,73 3253,08 3039,28 2340,95 2904,81 3474,36 1957,42 2195,12 3174

Hämeenlinna 6028,23 6379,86 10911,23 10179,50 9999,13 12147,81 16846,58 13083,24 15897,97 14260

Härmälä 1151,08 1544,38 4077,31 2843,20 3202,23 2976

Janakkala 4500 5200,00 5000 4000,00 4654,10 4605,52 4499,51 4000,00 5115,00 4180

Jokioinen 2196,03 1181,79 1673,64 1792,39 1735,59 1798,69 1821,58 2032,95 1744,03 1811

Juupajoki 1705,8 2000,00 3835,75 2601,36 2281,06 3034,67 1945,1 1255,65 1101,15 1023

Kalvola 246,23 491,42 402,16 780,36 552,61 711,15 186,80 96

Kangasala 7278,33 7325,16 11089,4 8465,30 9035,20 10985,95 11740,63 8275,61 9584,52 11344

Kihniö-Parkano 208,3 241,10 179,9 54,55 844,12 655,05 994,33

Kuhmalahti 415,85 365,65 388,8 520,00 695,15 563,10 621,65 464,55 624,20 580

Kuhmoinen 2147,24 2524,44 3000 3400,00 3031,00 3930,00 4097,98 3553,00 4022,70 3804

Kuru 500 0 500,00 0,00 0 0 150,00 100

Kylmäkoski 943,11 929,34 700,14 770,31 890,48 1213

Kärkölä 426,68 483,53 710,47 236,01 309,82 767,70 937,24 1227

Lahden alue 2029,14 1413,09 4102,52 4977,22 3926,68 8667,40 11685,86 5680,65 8371,24 9994

Lammi-Tuulos 1832,71 564,25 1371,64 1971,37 2446,12 2309,16 2817,76 2025,23 2828,76 1687

Lempäälä 3776,75 4266,66 5446,42 6348,62 7540,76 8820,97 10131,07 9475,49 7377,05 7486

Lielahti 8843,6 10369,88 6840,29 7041,22 9672,65 6197,03 5401,76 5727

Loppi 1409,17 1660,82 2125,22 2433,97 2537,74 3520,77 3708,61 3379,39 3076,52 3410

Luopioinen 2061,82 1702,19 1807,51 1701,74 1664,32 1228,79 1221,52 1716,66 1405,30 1176

Länsi-Teisko 660,99 705,00 610 667,20 650,00 905,65 590,9 641,65

Messukylä 5514,65 11441,31 10798,17 14133,14 5368,13 7820,20 4013

Mänttä 2874,44 2644,70 3556 3955,00 3640,00 3650,00 4330 4647,00 4810,00 5570

Nastola 347 711,05 1616,31 2049,58 1354,48 1924,30 2239,88 1109,05 1661,64 1822

Nokia 2387,69 4411,11 5437,91 7245,73 7494,78 7538,40 11131,7 6800,91 8185,75 7040

Orimattila 2744,42 1736,13

Orivesi 1824,91 2579,91 3335 2802,11 2029,28 2095,21 2592,36 1410,71 2719,71 4085

Padasjoki 392,06 401,32 626,48 197,00 291,35 310,00 213,14 451,83 311,12 229

Pirkkala 2909,9 2392,89 2771,75 3404,83 2446,23 2962,08 2895,25 1029,55 1985,04 2744

Pälkäne 913,48 1242,61 1609,18 1538,10 2228,91 1815,08 2189,2 1410,40 1613,58

Riihimäki 8621,18 6513,84 7983,78 9148,59 8893,57 10076,67 11376,85 10087,97 10889,81 13082

Ruovesi 2497,03 242,00 2473,41 2554,50 2317,76 2826,11 2623,02 2684,72 2804,43 2870

Sääksjärvi 1964,35 1838,59 1647,43 1297,42 700,00 1347,74 1744,25 1967,31 1586,57 1528

Tammela 973,1 932,24 1597,84 1885,97 1589,82 1979,90 2697,9 2856,64 6389,54 3261

Tampere 36557,96 28959,00 32663,53 23885,59 18023,50 18995,08 27748,15 14441,77 19915,33 20983

Tampere-Hervanta 1584,64 3005,53 3241,34 3738,91 3329,46 5340,21 3509,04 4254,60 4325

Teisko 877,71 404,05 643,13 100,11 113,15 138,40 167,55 294,64 665

Tervakoski 1603,89 1487,89 2088,38 1640,06 1752,42 2053,61 1842,86 1669,34 2427,49 2288

Toijala 3714,55 4037,77 4197,76 3867,55 4528,11 4545

Urjala 497,5 727,20 779,65 917,05 901,57 801,30 1084,77 741,50 1038,68 1094

Valkeakoski 2764,73 2289,52 4105,11 4067,41 5262,02 6384,42 6733,23 4455,65 4939,98 5461

Vesilahti 1269,5 718,31 1435,56 1557,98 1379,53 1291,08 1613,1 1417,52 1133,23 1403

Viiala 315,78 684,60 878,37 1942,68 121,25 936

Viljakkala 383,2 358,25 676,90 747,28 1167,65 1006,60 1136,57 1151

Vilppula 927,36 568,35 1500 1500,00 2000,00 2050,00 2050 2000,00 2000,00 2000

Virrat 904,65 122,50 0 1834,13 2670,69 0 2258,98 2675,52 3165,69 1655

Ylöjärvi 2779,89 2988,33 3457,22 4007,16 4384,94 4674,95 5856,29 4340,70 3428,11 5173

Ypäjä 175,2 146,80 308,93 278,05 147,90 383,80 482,55 323,89 360,88 225

Koulut 10545,41

Muut 645,12

piiritoimisto 17678,95 2236,28 2040,89 3319,55 5868,80 562,04 2147,57 1033,92 1383,73

Yhteensä 151078,37 119107,91 168747,64 173113,64 172005,46 185 381,10 234357,25 179092,62 194721,40 193218

NÄLKÄPÄIVÄTULOS HÄMEEN PIIRI 2021
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Olin vuosia sitten edellisessä Punaisen Ristin 
osastossani kuullut ensiaputoimintaryhmän 
vapaaehtoisten osallistuneen suuronnetto-
muusharjoitukseen ”onnettomuuden uhrei-
na”, ja silloin harmittelin itsekseni, että mik-
si muiden toimintaryhmien vapaaehtoisille 
ei ollut kerrottu mitään harjoituksesta. Niin-
pä kun minulta kysyttiin, voisinko osallistua 
maalihenkilönä Riihimäellä pidettävään har-
joitukseen, olin välittömästi valmis. 

Roolihahmoni saapui valmiuskeskukseen vä-
syneenä, ilman lääkkeitä ja nälkäisen koiran 
kanssa. Alkuperäiseen roolikuvaukseeni lisä-
sin, että olen suomea auttavasti puhuva ul-
komaalainen. Sisään kirjautumisessa tarkat 
henkilötiedot saatiin ylös lopulta henkilöto-
distuksen avulla. Koira toimitettiin heti jon-
nekin muualle. Roolihenkilönä kyselin tämän 
tästä koirani perään, ja välillä oli epätietoi-
suutta, mistä koirasta on puhetta, onko koira 
yksin kotona vai missä. Tallessa se oli ja siitä 
pidettiin hyvää huolta.

Hoitajat yrittivät saada selkoa, onko ky-
se vakavastakin tilasta, kun valittelin ”huo-
noa henkeä” ja taputtelin rintaa. Siis oli hen-
genahdistusta. Olin huolestunut ja levoton. 
Kaikki hoitajat ja henkisen tuen vapaaehtoi-
set olivat hyvin ystävällistä ja huolehtivai-
sia. Höpöttelin ja toistelin kyselijöille yksiä ja 
samoja suomen sanoja. Ehkä hieman nope-
ammin olisi pitänyt ottaa yhteyttä ”puhelin-

tulkkiin”, niin kommunikointi olisi ollut minun 
suunnaltani ymmärrettävämpää ja siten aut-
tanut hoitohenkilöitä ratkaisemaan, onko ti-
lanteeni kuinka huolestuttava. Lopulta kuvi-
teltu tulkki saapui puhelimen päähän ja asiat 
selvisivät paremmin.

Maalihenkilönä toimiminen oli ensinnäkin 
hauskaa, ja lisäksi harjoitukseen osallistu-
jana sain kuvan siitä, mitä kaikkea poikke-
ustilanteessa voi tapahtua ja miten synty-
viä ongelmia voidaan ratkoa. Olin varautunut 
puhumaan pelkästään vierasta kieltä, jos 
valmiuskeskuksen henkilöstöstä olisi löyty-
nyt saman kielen puhuja, mutta jo huonolla 
suomen kielen taidolla esiintyvänä maalihen-
kilönä totesin, että asioiden selvittäminen 
vaikeutuu selvästi ja tulee helposti väärin-
ymmärryksiä, jos henkilö ei puhu suomea ei-
kä englantia. Tällaisessa tilanteessa nopeana 
apuna, ennen mahdollisen tulkin tavoittamis-
ta, voisi käyttää puhelimella jotain yleisis-
tä käännössovelluksista, sillä ne ymmärtävät 
myös puhetta. Ja niiden käytön harjoittelu 
etukäteen olisi hyödyllistä.

Osallistuminen harjoitukseen oli ehdotto-
masti positiivinen kokemus ja olen näillä pu-
heilla valmis vapaaehtoiseksi myös seuraa-
viin harjoituksiin.

SPR Riihimäen osasto 
Kristiina Pokka

Kokemuksia Riihimäen kotiseutuharjoituksesta
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Eläkeläisrehtorin rauhallisesta arjesta vei mi-
nut hybridisodan pyörteisiin SPR:n Riihimä-
en osaston Päivi Rantasalmen soittopyyntö 
maalihenkilöksi Riihimäki 21 kotiseutuharjoi-
tukseen. Marraskuun 27. päivä meitä vapaa-
ehtoisia saapui Sipusaaren srk-kotiin tehtä-
väjakoon. Muutuin palomestariksi ja samalla 
myös tamperelaisen eläkeläiskerhon mat-
kanjohtajaksi. Kuviteltu bussimme (jokai-
sen omat autot!) vei kerholaiset Uramon uu-
desta (2020) koulusta muutettuun Riihimäen 
KVAK:iin, kunnalliseen valmiuskeskukseen.

Poliittisen tilanteen kiristymisen johdosta hy-
bridivaikuttaminen oli laajamittaista tahalli-
sesti sytytetyistä tulipaloista liikenneonnetto-
muuksiin. Suuret joukot ihmisiä oli siirtynyt 
Etelä- ja Kaakkois-Suomesta Kanta-Hämee-
seen. Riihimäen Veden ylävesisäiliössä oli 
havaittu runsaasti kolibakteereja mahdolli-
sen sabotaasin johdosta. Ihmisille oli annet-
tu juomaveden keittokehotus.

Tilanne tuntui aidolta heti KVAK:iin saapu-
essamme. Sisäänpääsy oli ruuhkassa rajoi-
tettua ja jouduin hoitamaan ryhmän rintaki-
puisen nopeasti jonon ohitse ammattilaisen 
hoitoon. YK:n turvajoukoissa palvellut elä-
keläinen oli shokissa ja hänelle oli etsittävä 
pyörätuoli ja lääkärin hoitoa.

Tampereelle pääsyn myöhästymisen johdos-
sa koteihin haluttiin yhteyksiä. Keskuksen 
henkilökunta kirjasi papereihinsa tiedot saa-
puneista ja hankki rauhattomille tulijoille niin 
kännykän laturit kuin pyörätuolinkin.

Matkanjohtajana ongelmallisin tilanne oli 
YK:n turvajoukoissa palvelleen taantuma ja 
shokki. Mies pystyi sanamaan vain YK-tie-
tonsa. Keskukseen tultaessa henkilötiedot 
kirjoitin miehen Kela-kortista ja toimitin hä-
net lääkärinhoitoon. Verenpaineet mitattiin 
ja potilas rauhoittui. Joillekin löytyi salista 
makuupaikkoja.

Tamperelaisryhmään kuului tietojen mukaan 
suuren sanomalehden toimittaja. Keskuksen 
ulkopuolella hän luikerteli ohi jonon uutisti-
lanne mielessään. Huomautin asiasta vas-
taanottajille. Itseäni hieman hymyilytti ti-
lanne, sillä olen myös freelancertoimittaja ja 
oman uutispalvelun vetäjä.

Keskuksen vapaaehtoiset hoitivat roolinsa 
uskomattoman aidosti ja ammattitaitoisesti. 
Päätteeksi järjestetty palautekeskustelu sy-
vensi tapahtumaa. YK-mies kertoi kahvipöy-
dässä myhäillen, että oli todellisuudessakin 
palvelut Suomen rauhanturvajoukoissa.

Kari-Veli Lehtonen  

Hybridisodan aitoa tunnetta Riihimäen  
KVAK-harjoituksessa
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SPR Hämeen piirin osastoille 
 
 
Asia: Ehdotukset piirin vuosikokouksessa toimitettavia vaaleja varten 
 
 
 
 
VAALITOIMIKUNTA 
 

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännön 2. luvun 5§:n mukaan 
Hämeen piirin vuosikokous 24.4.2021 valitsi valmistelevan 
vaalitoimikunnan käsittelemään vuosikokouksessa 2022 suoritettavia 
henkilövalintoja ja tekemään niistä kirjallisen esityksen vuosikokoukselle. 
 
Vaalitoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 
 
Puheenjohtaja Ulla Keskinen  Tampereen osasto 

Hellevi Ahoniemi  Mäntän osasto 
Marko Helin  Nastolan osasto 
Juha Hätönen  Hämeenkyrön osasto 
Päivi Lindstedt  Hämeenlinnan osasto 
Päivi Rantasalmi  Riihimäen osasto 
Pekka Taipalinen  Valkeakosken osasto  

  
 

Vuosikokouksessa suoritettavat valinnat  
 

Hämeen piirin hallituksen muodostaa tällä hetkellä puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja 10 jäsentä.  

 
Piirin vuosikokouksessa 23.4.2022 toimitetaan seuraavien 
luottamushenkilöiden valinnat:  
 

• viisi piirin hallituksen jäsentä erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi 
kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. 

 
• yksi piirin hallituksen jäsen yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi 

 
• yksi varsinainen tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö vuodeksi 

2022 
 
Piirin hallituksen tehtävät on kerrottu piirin johtosäännön 3. luvun 6 §:ssä. 

 

VAALITOIMIKUNNAN KIRJE OSASTOILLE 2022
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Sääntöjen 5. luvun, 37 § mukaan sama henkilö voidaan valita piirin 
hallituksen jäseneksi samaan tehtävään enintään kolmeksi peräkkäiseksi 
toimikaudeksi.  
 
Henkilöt, joiden toimikausi päättyy vuoden 2022 vuosikokoukseen, eikä heitä 
voida enää valita samaan tehtävään:  
       
 Tuija Haavisto  Akaan osasto 
 
Henkilöt, joiden tämänhetkinen toimikausi päättyy 2022 vuosikokoukseen, 
mutta voidaan valita uudelleen 
  

Tapani Huhtala  Ruoveden osasto 
Sari Lahtinen  Ylöjärven osasto 
Sami Rantanen  Tampereen osasto 
Ella Tanskanen  Tampereen osasto 

 
Piirin hallituksen jäsenet, joiden toimikausi jatkuu vuoden 2023 
vuosikokoukseen  
  
 Taru Leskinen  Nastolan osasto 

Mari Mattila   Forssan osasto 
Pia Saloniemi  Nokian osasto 
Lasse Särkimäki  Riihimäen osasto 

 
      

Vaalitoimikunnan terveiset ehdokkaita asetettaessa 
 

Ehdokkaita voi sääntöjen mukaan esittää osaston hallituksen lisäksi myös 
yksittäinen jäsen. Haluamme kannustaa jäsenistöä rohkeasti esittämään 
myös uusia henkilöitä mukaan. 
  
Piirin hallituksen jäsenet ovat aitiopaikalla päättämässä piirin toiminnasta 
ja vaikuttamassa tulevaisuuden linjauksiin. Pienenkin osaston jäsen on 
merkittävä vaikuttaja piirin hallituksessa. 

 
Ehdokkaiden toivotaan olevan innostuneita, uteliaita ja rohkeita tuomaan 
ajatuksensa ja kehittämisideansa esille. Heidän toivotaan olevan 
sitoutuneita ja aidosti kiinnostuneita luottamustehtävän hoitamisesta. 

 
Piirin hallituksella tulisi olla järjestön perustehtävien tuntemuksen lisäksi 
osaamista talouden, hallinnon ja viestinnän alalta, yhteiskunnallista 
näkemystä ja osaamista sekä kokemusta työnantajatehtävistä.   
 

Esteitä ehdokkuudelle 
 

• työsuhde Punaiseen Ristiin  
• vaalitoimikunnan jäsentä ei voi asettaa ehdokkaaksi piirin hallitukseen 
• luottamushenkilöiden kelpoisuus määritellään Asetuksessa Suomen 

Punaisesta Rististä (827/2017) 3. luvussa  
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Ehdotukset kirjallisesti 
 

Osastoja pyydetään tekemään esityksensä luottamushenkilöistä 
kirjallisesti. Vain sellaisia henkilöitä voidaan esittää, jotka ovat antaneet 
suostumuksensa ja ovat SPR:n Hämeen piirin alueella olevan osaston 
jäseniä. 
 
Ehdotusten tulee olla vaalitoimikunnalla viimeistään 23.3.2022 klo 16 
mennessä. 
  
Ehdotukset oheista lomaketta käyttäen lähetetään osoitteella:  
SPR Hämeen piiri, Vaalitoimikunta, Rongankatu 11 C 83, 33100 
Tampere  
tai sähköisesti skannattuna allekirjoituksilla varustettuna 
marjut.valimaa@redcross.fi. 

 
 
 
 
 
Tampereella 30. päivänä marraskuuta 2021 

 
 

 
Ulla Keskinen 
SPR Hämeen piirin vaalitoimikunnan puheenjohtaja 
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EHDOTUS VAALITOIMIKUNNALLE   
 
 
 
Ehdottaja:   
 
 
 
ehdottaa 23.4.2022 piirin vuosikokouksessa valittavaan piirin hallitukseen 
 
SPR Hämeen piirin hallituksen jäseneksi     
kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi 2022–2024 
 
 
Ehdokkaan nimi, syntymäaika ja osasto 
 
 
 
Perustelut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenyys tarkistettu                           Ehdokkaan suostumus saatu  
   
Ehdokas sitoutuu piirin hallituksen työskentelyyn ja osallistumaan piirin 
hallituksen kokouksiin.   
 
Päiväys       .       .2022 
 
Ehdotuksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys (Asetus (827/2017) 3.luku 18§) 
 
_____________________________________________________________         
 
_____________________________________________________________ 
   
 
Lomake on palautettava 23.3.2022 klo 16 mennessä osoitteella: SPR Hämeen piiri, 
VAALITOIMIKUNTA, Rongankatu 11 C 83, 33100 Tampere tai sähköisesti skannattuna 
allekirjoituksella varustettuna marjut.valimaa@redcross.fi 
_____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____ 
 
Ehdotamme seuraavaa henkilöä vuoden 2023 vaalitoimikuntaan 
 
Nimi ja osasto:  
 

EHDOKASLOMAKE VUOSIKOKOUS 2022
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JÄRJESTÖTOIMINTAA PIIRISSÄ

• Järjestötoiminnan asiantuntija Johanna 
Raivio esitteli SPR Hämeen piirin vies-
tintästrategian. Päätettiin, että strategiaa 
päivitetään keskustelussa esiin noussei-
den asioiden ja lisäysten osalta. Viestin-
tästrategiaa käsitellään uudelleen joulu-
kuun kokouksessa.

• Todettiin toiminnanjohtajan katsaus.

• Todettiin tuloslaskelma ajalta 1.1.-
31.8.2021.

• Hyväksyttiin SPR Hämeen piirin toiminta-
suunnitelma keskusteluissa tehdyin muu-
toksin sekä hyväksyttiin talousarvio vuo-
delle 2022.

• Päätettiin myöntää Tarja Lindstedtil-
le ero SPR Hämeen piirin hallituksesta 
18.10.2021 alkaen.

• Päätettiin hyväksyä Ella Tanskasen 
eronpyyntö Soppi-johtokunnasta vuoden 
2021 lopussa ja päätettiin ryhtyä valmis-
telemaan uuden jäsenen nimeämistä.

• Päätettiin myöntää toiminnanjohtaja 
Pentti Savolaiselle opintovapaa ajal-
le 1.1.-31.8.2022 taustaesityksen mukai-
sesti. Päätettiin, että toiminnanjohtajan 
sijaisena jatkaa ohjelmapäällikkö Sal-
la Heiskanen. Ohjelmapäällikön sijaisen 
rekrytointi käynnistetään välittömästi.

• Päätettiin, että piirin vuosikokous järjes-
tetään lauantaina 23.4.2022. Piirin hal-
litus vahvistaa osastojen äänivaltaisten 
edustajien määrän vuoden ensimmäises-
sä kokouksessaan.

• Päätettiin jatkaa nykyistä käytäntöä jul-
kaista toimikuntien kokouksista tiedote, 
ei pöytäkirjaa. Lisäksi piirin hallitus ke-
hottaa kiinnittämään huomiota siihen, et-
tä toimikuntien tiedotteiden julkaisemi-
sen aikataulu tulisi tarkasti ajoittaa piirin 
hallituksen aikatauluihin mahdollisten se-
kaannusten välttämiseksi.

• Vuoden viimeinen kokous pidetään tors-
taina 16.12.2021 klo 18.00 Finlaysonin 
palatsissa. 

• Toiminnanjohtaja muistutti piirin halli-
tuksen jäseniä 19.-20.11.21 pidettävästä 
hallituksen ja piirien hallitusten kokouk-
sesta, johon lauantain osalta kaikki pii-
rien hallitusten jäsenet ovat tervetulleita 
Teams-yhteydellä.

Piirin hallituksen kokous 18.11.2021
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Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunta ko-
koontui vuoden 2021 viimeiseen kokouk-
seen 29.11. ravintola Tampellassa. Keskus-
telimme auki toimikunnan tehtävää ja roolia 
tulevaisuudessa sekä uusien auttajien tai 
uuden auttajasukupolven mukaan saamis-
ta ja pääsyä Punaisen Ristin vapaaehtoistoi-
mintaan. 

Uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen 
nähtiin tärkeänä asiana ja sitä tulee poh-
tia paikkakunnan ja osaston tarpeista käsin 
yhteistyössä muiden paikallisten toimijoi-
den kanssa. Tämä vaatii systemaattista toi-
minnan suunnittelua ja aktiivista tekemisen 
otetta. Uusien vapaaehtoisten mukaan saa-
minen tulee nähdä osana kaikkea toimin-
taamme, kun olemme esillä tai järjestämme 
tapahtumia ja koulutuksia, on hyvä miettiä 
valmiiksi, miten uudet toiminnasta kiinnos-

Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunnan 
kuulumiset

tuneet pääsevät konkreettisesti mukaan. Li-
säksi jäsenten ja vapaaehtoisten kiittämi-
nen nähtiin tärkeänä vuosittaisena tekona. 
Kiitos motivoi, sitouttaa ja osoittaa, että se, 
mitä teemme, on tärkeää. 

Toimikunnan tärkeiksi asioiksi nähtiin muun 
muassa piirin ajankohtaisista asioista tie-
doksi anto ja keskustelu, projektiluontoinen 
työskentely eri teemojen ympärillä vapaa-
ehtoistoiminnan kehittämisen näkökulmas-
ta sekä ideoiden jakaminen eteenpäin eri 
viestintäkanavien kautta. Näihin painotam-
me tulevana vuonna toimikuntatyöskente-
lyssämme.



tapahtumakalenteri 2022
TAMMIKUU

Ystävävälittäjien ja ystäväkouluttajien 
yhteinen vuoden starttipäivä

15.1. Teams

Ensihuolto- ja henkisen tuen toimijoiden tapaaminen 17.1. Teams

VarPu-webinaari; Päihteet ja päihteitä käyttävät ihmiset 18.1. Teams

Sivisverkko ja Oma Punainen Risti koulutuksen  
järjestämisen ja markkinoinnin välineenä 

19.1. Teams

Viestintä auttamistaitona 20.1. Teams

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 1/2022 (lehti) ilmestyy V. 4

Tiedottajien tapaaminen 24.1. Teams

VarPu-webinaari; Haastavien asioiden puheeksiotto,  
muutokseen motivoiminen ja turvallinen kohtaaminen

24.1. Teams

Valokuvaajavapaaehtoisten tapaaminen 26.1. Teams

SPR auttamisvalmiuden peruskurssit kevät 2022 26.1. Teams

Uusien luottamushenkilöiden koulutus 29.1. Teams

Kouluttajatäydennys 29.-30.1 Teams

HELMIKUU

VarPu-webinaari; Lastensuojelu vapaaehtoistehtävissä,  
päihtyneen ensiapu ja haittojen vähentäminen

1.2. Teams

Ystävänpäiväkampanjan info 2.2. Teams

Etätärskyt 7.2. Teams

Ensiapusymposium 10.-11.2. Teams

Jäsenyys- ja viestintälauantai 12.2. Teams

Ystävänpäiväkampanja 7.-20.2.

Ystävänpäivä 14.2.

Ystävätoiminnan peruskurssi 16.2. Sääksjärvi

SPR auttamisvalmiuden peruskurssit kevät 2022 23.2. Teams

MAALISKUU

Etätärskyt 7.3. Teams

Ensiapupäivystäjän pk 7.3. Teams

Viestintätunti 8.3. Teams

Ystävätoiminnan peruskurssi 8.3. Ylöjärvi

Ensiapupäivystäjän pk 14.3. Teams

Viestintätunti 15.3. Teams

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 2/2022  
aineistot piiritoimistoon

17.3.

Ensiapupäivystäjän pk 19.-20.3 paikka avoin

Rasisminvastainen viikko 21.-27.3.

SPR auttamisvalmiuden peruskurssit kevät 2022 24.3. Teams

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 2/2022 (lehti) ilmestyy V. 13

HUHTIKUU

Auttajat Aulangolla 1. - 3.4. Aulanko, Hämeenlinna

Etätärskyt 4.4. Teams

Rahastonhoitajien Teams-tapaaminen 6.4. Teams

Tiedottajien tapaaminen 7.4. Teams

VarPu-kurssi, lähipäivä 10.4. Tampere

Kummitapaaminen Pirkanmaa 20.4. Tampere

Hämeen piirin vuosikokous 23.4. Kiipula, Turenki

Kummitapaaminen Kanta-Häme 26.4. Avoin

Kummitapaaminen Päijät-Häme 28.4. Avoin

TOUKOKUU

Etätärskyt 2.5. Teams

Punaisen Ristin viikko 2.-8.5.

Ensiavun ja valmiuden jatkokurssi, sis. EA 3 -kurssin 13.-15.5 Nynäs

SPR auttamisvalmiuden peruskurssit kevät 2022 17.5. Teams

Ensiavun ja valmiuden jatkokurssi, sis. EA 3 -kurssin 27.-29.5 Nynäs

KESÄKUU

Etätärskyt 6.6. Teams


