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TOIVO

Olen viime aikoina pohtinut paljon tu-
levaisuutta. Erityisesti huomioni on 
kiinnittynyt lapsiin ja nuoriin sekä sii-
hen, millaisena he näkevät tulevai-
suuden. Keskeisenä tulevaisuutta tar-
kastelevana näkökulmanani on ollut 
pohtia toivon käsitettä. Toivo käsittee-
nä määrittyy jotakuinkin seuraavas-
ti: se on uskoa siihen, että asiat voivat 
muuttua ja se on mekanismi, joka aut-
taa toimimaan. Se on odotusta jonkin 
suotuisan tapahtumisesta.

Omassa elämänhistoriassani on tulevaisuu-
teen asennoiduttu kutakuinkin siten, että sil-
tä odotetaan jotain parempaa kuin vallitse-
va tila tai aikaisemmin vallitsevat tilat ovat 
olleet. Se on kiteytynyt odotukseen ja opti-
mismiin, siis toivoon. Millaisena kysymys toi-
vo näyttäytyy tämän päivän lapsille tai nuo-
rille? Onko toivo heille jotakin sellaista, jossa 
vallitseva asiaintila huononisi vain mahdolli-
simman vähän. Onko optimismi haihtumassa 
ja korvautumassa puhtaalla realismilla ja toi-
veella selviytymisestä? Että asiantilat eivät 
huononisi kovin paljoa. Tulevaisuutta määrit-
tävät haasteet ovat mittavat. 

Mihin toivoa tarvitaan? Toivo näyttäytyy elä-
mässä perusvoimavarana, jonka kautta ih-
minen voi kohdata myös haastavia tilanteita 
ja pettymyksiä. Se on ihmiselämän keskei-
nen elementti, joka ytimeltään kytkeytyy ih-
misen kykyyn kehittyä tai selviytyä erilai-
sista, vaikeistakin elämäntilanteista. Siihen 
kytkeytyvät elämään liittyvät peruskysymyk-
set merkityksellisyydestä ja tarkoitukses-
ta, hyvinvoinnista ja luottamuksesta. Toivo 

on tärkeää ihmisen terveyden näkökulmasta. 
Kun ihmisen toivo on vahva, hän kokee mie-
lekkääksi huolehtia itsestään, toivottomuu-
dessa korostuvat vaikeudet. Toivon kannalta 
oleellista on suhde tai yhteys toisiin ihmisiin. 
Myös toimijuus korostuu ja voimme pyrkiä 
kohti toivoa toiminnan avulla. Toimiessaan 
ihminen on aktiivinen eläjä eikä passiivinen 
vastaanottaja. 

Millä tavoin me voisimme Punaisessa Ris-
tissä vaalia toivon näkökulmaa? Me voim-
me rakentaa yhteyttä toisiin ihmisiin, tar-
jota toimijuutta erilaisin tavoin ja kiinnittää 
toiminnan kautta ihmisiä toisiinsa. Punainen 
Risti voi tarjota väyliä osallistua paremman 
huomisen rakentamiseen ja vaikuttamiseen. 
Meillä on siis erityisiä mahdollisuuksia pi-
tää toivon näkökulmaa yllä, joka edellä mai-
nituin perustein on koko inhimillisen elämän 
perusvoima. Erityinen vastuu meillä on tule-
vista sukupolvista. Olkaamme heille toivon 
ylläpitävä voima ja myös toiminnan paikka. 
Pidetään toivoa yllä!

Hyvää alkanutta vuotta kaikille! 

PÄÄKIRJOITUS - HÄMEEN PIIRI

Pentti Savolainen 
 
toiminnanjohtaja
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JÄRJESTÖTIEDOTE 1/2023

Järjestötiedote 2/2023  ilmestyy v. 13. Aineistojen ja osastoma-
teriaalien viimeinen toimituspäivä on to 16.3.2023. Ne lähetetään 
osoitteisiin riitta.konttinen@redcross.fi ja hame@redcross.fi

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

PK-paino Oy, Tampere, levikki n. 500 kpl
Piirisivujen toimitus: Hämeen piirin henkilökunta
Piirisivujen taitto: Suvi Oksa

Soppi kierrätysputiikki

Tiiriönsuontie 2, 13130 Hämeenlinna, 
040 540 7626

Liiketalousjohtaja 
Satu Mustajärvi 
050 311 0911

Asiantuntija 
Miska Keskinen 
040 546 6440

Vastaanottokeskukset:
 
Hämeenlinnan vastaanottokeskus
Keilakatu 1, 13210 Hämeenlinna 
040 197 6074

Hämeenlinnan vastaanottokeskus / 
Forssan sivutoimipiste
Kartanonkatu 8 B, 30100 Forssa

Hämeenlinnan vastaanottokeskus / 
Lammin sivutoimipiste
Lamminraitti 25, 16900 Lammi

Tampereen yksityismajoitusyksikkö
040 752 9233 tai 040 589 4661

Hämeenkyrön hybridiyksikkö
Kirkkoahde 4 B, 39100 Hämeenkyrö
040 560 1696

Lahden vastaanottokeskus ja 

yksityismajoitus
Hämeenkatu 5 A 4, 15110 Lahti
044 038 4143

Lahden vastaanottokeskus, 

tehostetun tuen osasto (TETU)
Töpöhännänpolku 3, 15950 Lahti
040 832 4808

Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskus
Vilpunkatu 10 A, 35700 Vilppula
040 723 0659

Nuorten turvatalo
Hämeenkatu 22, 33200 Tampere
040 556 6661

Kontti Lahti
Ajokatu 65, 15500 Lahti
040 737 9821

Kontti Tampere
Harjuntausta 3, 33400 Tampere
040 737 9155 

SPR logistiikkakeskus
Kalkun kehätie 4, 33330 Tampere
03 3142 1400

Veripalvelu
Verenluovuttajien maksuton infopuhelin 
0800 0 5801 (arkisin klo 8–17)

Ensiapukurssit
Ensiapukurssien valtakunnallinen 
palvelunumero 0400 112 113 

HÄMEEN PIIRIN ALUEEN TOIMIPISTEET

mailto:riitta.konttinen@redcross.fi
mailto:hame@redcross.fi
http://facebook.com/sprhameenpiiri
http://twitter.com/sprhameenpiiri
http://instagram.com/sprhameenpiiri
https://rednet.punainenristi.fi/hame
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Yksinäisten tueksi tarvitaan lisää ystävätoimintaan kou-
lutettuja vapaaehtoisia

Yksinäisyys on lisääntynyt Suomessa mer-
kittävästi viime vuosina. Erityisen huonosti 
voivat nuoret, nuoret aikuiset ja ikäihmiset. 

Tähän mennessä ei vielä ole ollut nähtävis-
sä, että yksinäisyysluvuissa olisi palaudut-
tu edes koronaa edeltävälle tasolle. Vuosit-
taisen yksinäisyysbarometrin tulokset ovat 
kohta käsissämme. Toivon näkeväni baro-
metrin tuloksissa merkkejä käännöksestä 
kohti parempaa. 

Yksi tämän vaalikevään viesteistämme on 
yksinäisyyden vähentämisen tärkeys. Yksi-
näisyys ei lievity ilman, että siihen panos-
tetaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Pit-
kittynyt yksinäisyys on otettava vakavana 
kansanterveydellisenä ja -taloudellisena uh-
kana. Yksinäisyys on lyhytkestoisenakin ki-
peä paikka yksilölle, mutta pitkittyessään se 
altistaa monille sairauksille ja jopa lyhentää 
eliniänodotetta.

Yksinäisyyden vähentäminen on ollut Suo-
men Punaisen Ristin tärkeimpiä tavoitteita 
jo vuosikymmenten ajan. Osastojen aktiivi-
nen ystävätoiminta on tärkein toimintamuo-
tomme tuon tavoitteen saavuttamisessa. 
Yksinäisten tueksi tarvitaan ystävätoimin-
taan koulutettuja vapaaehtoisia. Juuri sen 
vuoksi kutsumme toimintaan mukaan uu-
sia ihmisiä ystävänpäiväkampanjassa hel-
mikuussa. 

Ihmisillä on suuri tarve kasvokkaisille koh-
taamisille ja nähdyksi tulemiselle. Meidän 
on rakennettava pala palalta yhteisöllisyyt-

tä. Jokaisella meistä on sisäänrakennet-
tu tarve tulla hyväksytyksi ja kuulua osaksi 
yhteisöä. Osastotoiminta, ystävävapaaeh-
toisena toimiminen, ystävän saaminen ys-
tävätoiminnan kautta sekä fyysiset osas-
totapahtumat tarjoavat kaikki kaivattuja 
kohtaamisen paikkoja.

Helmikuussa vietettävä ystävänpäivä on 
kohta täällä ja osastoissa kannattaa hyö-
dyntää valtakunnallisen kampanjan näky-
vyys: yhdessä saamme viestin läpi yksinäi-
syyden vähentämisen tarpeesta sekä uusia 
vapaaehtoisia mukaan ystävätoimintaan. 

Ystävänpäivä on meidän kaikkien yhteinen 
ponnistus. Vapaaehtoisten ansiosta meillä 
on ystävätoimintaa, ja moni yksinäinen voi 
saada ystävän.

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 
tunnus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita 
sotilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin 
sitoutuneet 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

Suomen Punainen Risti

PÄÄKIRJOITUS - KESKUSJÄRJESTÖ

mailto:sari.hakkinen@punainenristi.fi
mailto:aineistot@punainenristi.fi
http://facebook.com/punainenristi
http://rednet.punainenristi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
http://twitter.com/punainenristi
http://humanitaarinenoikeus.fi
http://youtube.com/suomenpunainenristi
http://instagram.com/punainenristi/
http://punaisenristinkauppa.fi
mailto:myynti@punainenristi.fi
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YSTÄVÄNPÄIVÄKAMPANJA 6.–19.2. 

Miten hyvältä tuntuukaan, kun saa ystävän  
– ystävänpäivä kutsuu vapaaehtoiseksi

K
uva: Joonas B

randt / S
uom

en Punainen R
isti

Ystävänpäiväkampanja järjestetään 
6.–19.2. Kampanja huipentuu ystävän-
päivän 14.2. ympärille, jolloin näymme 
somessa, mediassa ja tapahtumissa 
ympäri maan.

Uudistetussa ystävänpäiväkampanjassa osoite-
taan kuvin ja sanoin, miten merkitykselliseltä 
ja helpottavalta tuntuu, kun ei tarvitse enää ol-
la yksin ja tulee vihdoin nähdyksi ja kuulluksi. 
Kun saat ystävän -kampanjalla kannustetaan 
uusia ihmisiä vapaaehtoisiksi ystäviksi. 

Yksinäisyys on Suomessa mittava ongelma, 
johon Punaisella Ristillä on tarjota yhtenä rat-
kaisuna ystävätoimintaa. 

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. 
Otetaan heidät kaikki mukaan!

Digitaaliset materiaalit osastoille 

Löydät uudistetut digitaaliset materiaalit Pu-
naisen Ristin aineistopankin Ystävänpäivä 2023 
-kansiosta. Aineistopankissa on verkkoon ja 
sosiaaliseen mediaan sopivia kuvia, jakokuvia 
ja bannereita uudella kampanjailmeellä. 

Jakakaa ja pyytäkää jakamaan materiaaleja 
somessa – yhdessä näymme ja kuulumme! 

Viestimme on: Vapaaehtoinen ystävä voi muut-
taa yksinäisen elämän.

Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtagia 
#Ystävänpäivä.

Aineistopankin löydät osoitteesta  
aineistopankki.punainenristi.fi.

Tilaa ystävätoiminnan painetut materiaalit Pu-
naisen Ristin verkkokaupasta 29.1. mennessä. 
Kun saat ystävän -kampanjalla ei ole ensim-
mäisenä vuotena omia painettuja materiaaleja. 
Ystävänpäivän tapahtumissa voi jakaa ystävä-
toiminnan yleisiä painettuja materiaaleja. 

Tapahtumia toivotaan

Pyydämme kaikkia osastoja järjestämään ystä-
vänpäivän tapahtumia. Kohtaamiset ovat ihmi-
sille tärkeitä nyt, kun kasvokkainen kohtaami-
nen on jälleen mahdollista.

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja ottakaa 
mukaan myös uusia vapaaehtoisia. Keskustoi-
misto tukee osastojen tapahtumia tuttuun ta-
paan enintään 150 eurolla. 

Kertokaa tapahtumista paikalliselle medialle 
ennakkoon ja tarjotkaa haastateltaviksi ystä-
vätoiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia ja 
ystäväpareja. Osastojen käyttöön tulee tiedo-
tepohja RedNetiin. Tiedote kannattaa lähettää 
noin viikkoa ennen ystävänpäivää paikallisme-
dioille.

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447

http://aineistopankki.punainenristi.fi
http://rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 20.–26.3.

Toimi yhdenvertaisemman työelämän puolesta!

Tänä vuonna rasisminvastaista viikkoa 
vietetään 20.–26.3. työelämän teemalla.

Kampanjaviikko on osastoille loistava toimin-
nan paikka: se antaa konkreettisia keinoja 
edistää yhdenvertaisuutta omalla kotipaikka-
kunnalla. Samalla voitte verkostoitua alueen 
työnantajien kanssa.

Työpaikoilla tiedostamattomat ennakkoluulot 
voivat estää yhdenvertaisuuden toteutumista. 
Ne vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuka pal-
kataan ja millaiseen asemaan, miten kukin 
otetaan mukaan työyhteisöön tai millaisia ura-
kehitysmahdollisuuksia on. Syrjintä on harvoin 
tahallista, mutta se on aina haitallista – niin 
syrjinnän kohteelle kuin koko työyhteisölle ja 
yhteiskunnalle.

Kampanjalla on erityinen paikka järjestös-
sämme: yhdenvertaisuuden edistäminen ja 
ihmisarvon suojeleminen ovat Punaisen Ristin 
toiminnan ytimessä. Kannustetaan alueen työ-
paikkoja havaitsemaan, kuinka moninaisuus 
toteutuu omassa työyhteisössä ja missä kohdin 
sitä voisi vielä edistää.

Näin osasto voi osallistua

Osastot voivat osallistua kampanjaan esimer-
kiksi viestimällä somessa, haastamalla oman 
paikkakuntansa työnantajat, toteuttamalla 
kouluvierailuja tai järjestämällä tapahtuman.

”Tunnista, tiedosta, toimi” on kampanjamme 
tuttu pääviesti. Osasto voi esimerkiksi haastaa 
työpaikat tarkastelemaan:

1. Millaisia syrjiviä käytäntöjä tunnistamme yh-
teisömme toiminnassa ja rakenteissa?

2. Miten voimme lisätä osaamistamme yhden-
vertaisuudesta?

3. Miten puutumme rasistiseen käytökseen ja 
käytäntöihin?

Esimerkissä on voimaa – pohditaan siis näitä 
kysymyksiä myös osastossa!

Materiaaleja ja koulutusta tarjolla

Valmiit materiaalit, haastetekstit, ideat koulu-
yhteistyöhön ja muut osallistumisvinkit löydät 
ennen kampanjaviikkoa RedNetistä: rednet.
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Kampanjainfo järjestetään Suuren koulutus-
päivän yhteydessä 4. maaliskuuta. Lisätietoa 
Omasta: oma.punainenristi.fi/event/19759

Maaliskuussa vapaaehtoiset pääsevät myös 
osallistumaan verkossa järjestettävään valta-
kunnalliseen antirasismikoulutukseen.

Luodaan yhdessä yhdenvertaisempi yhteis-
kunta!

K
uva: Eeva A

nundi / S
uom

en Punainen R
isti

http://rednet.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko
http://rednet.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko
http://oma.punainenristi.fi/event/19759
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YLEISKOKOUS 2023 

Mitä osallistuminen maksaa? 

Yhden osallistujan kokouspaketti maksaa 100 euroa. Kokouspaketti sisältää 
yleiskokousohjelman mukaiset lounaat, kahvitarjoilut sekä iltaohjelman juhlaillallisineen.

Alle 29-vuotiaille äänivaltaisille edustajille kokouspaketti illallisineen maksaa 20 euroa. 
Punainen Risti haluaa näin tukea nuorten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. 

On myös mahdollista osallistua pelkästään kokoukseen tai iltaohjelmaan. 

•   Pelkän kokouksen osallistumismaksu on 40 euroa. Hinta sisältää ohjelman mukaiset 
lounaat ja kahvitarjoilut kokouksen aikana lauantaina ja sunnuntaina. 

•   Pelkän iltatilaisuuden osallistumismaksu on 60 euroa. Maksu sisältää juhlaillallisen ja 
iltatilaisuuden ohjelman.

Kokousta on myös mahdollista seurata verkon kautta maksutta. 

Osallistujat varaavat majoituksen itsenäisesti yleiskokouksen käyttöön varatuista 
hotellikiintiöistä.

Lisätietoa yleiskokouksesta: 
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023 

Kohti yleiskokousta
Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksessa Joensuussa 10.–11.6. 
päätetään, mihin asioihin panostamme yhdessä seuraavien kolmen 
vuoden ajan. Nappaa tärkeät päivämäärät talteen ja ilmoittaudu mukaan!

10.2.
Toimintalinjauksen 

luonnos ja muutosesitykset 
järjestön sääntöihin 

kommentoitavina osastoilla ja 
piireillä.

Yleiskokouksen 
ilmoittautuminen 

alkaa.

10.–11.6. 
Yleiskokous  
Joensuussa9.6. 

Nuorten etkot 
Joensuussa.

10.5. 
Kokouskutsu 
asialistoineen 

lähetetään osastoille 
ja piireille.

30.4. 
Ilmoittautuminen 
yleiskokoukseen 

päättyy.
29.4. 

Viimeinen päivä 
jättää esitykset 

hallituksen ja valtuuston 
henkilövalinnoiksi.

10.4. 
Viimeinen päivä 
jättää aloitteet 

yleiskokoukselle.

31.3. 
Viimeinen päivä 
kommentoida 

toimintalinjausta ja 
muutosesityksiä 

sääntöihin.

NYT 
Majoitus 

varattavissa 
yleiskokouksen 

kiintiöstä.

http://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023
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KAMPANJAT KALENTERIIN 

Merkitse kampanjat kalenteriisi!

Eduskuntavaalit 2023 – vaikuta yhteisten teemojen puolesta!

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2023. 
Vaalien alla käydään keskustelua useista Punai-
sen Ristin toimintaan liittyvistä kysymyksistä: 
kansalaisyhteiskunnasta, turvallisuuspolitiikas-
ta, järjestöjen sekä kehitysyhteistyön ja hu-
manitaarisen avustustoiminnan rahoituksesta. 
Suomen Punainen Risti on osaltaan mukana 
vaikuttamassa vaalien alla käytävään keskus-
teluun sekä tulevan hallituksen ja eduskunnan 
työn painopisteisiin.

Haluamme vaikuttaa erityisesti varautumisen, 
ilmastonmuutoksen, yksinäisyyden ja maa-
hanmuuton teemojen ympärillä. Osastoilla on 
mahdollisuus vaikuttaa keskusteluun ja suo-
raan ehdokkaisiin eri puolilla maata. 

Katso vaaliteemamme ja vinkkejä vaalien alla 
käytävään keskusteluun osallistumiseksi Red-
Netistä: rednet.punainenristi.fi/eduskuntavaa-
lit2023.

http://rednet.punainenristi.fi/eduskuntavaalit2023
http://rednet.punainenristi.fi/eduskuntavaalit2023


10

KOULUTUKSET 

Suuri koulutuspäivä maaliskuussa

Somen käyttö osastoissa -koulutus 14.3.

Tietosuoja osaston vastuuvapaaehtoisille:  
suorita kurssi verkossa

Suuri koulutuspäivä järjestetään 
verkossa 4.3. Se on avoin kaikille 
Punaisen Ristin vapaaehtoisille, toimin-
nasta kiinnostuneille ja kumppanijärjes-
töjen edustajille. 

Ohjelmassa huomioidaan niin uudet 
kuin kokeneet vapaaehtoiset. Sisältö 
tarkentuu tammikuun aikana, ja ohjelma ja 
ilmoittautumisohjeet päivittyvät Oma Punaisen 
Ristin tapahtumaan: oma.punainenristi.fi/
event/19759.

Kuinka viestiä osaston toiminnasta sosi-
aalisessa mediassa? Miten tavoitamme 
ihmisiä julkaisuillamme? Sukellamme 
somemaailman saloihin Somen käyttö 
osastoissa -koulutuksessa tiistaina 14.3. 
kello 17.30 alkaen. 

Parituntisen paketin aikana saat kattavasti 
tietoa Facebookista ja Instagramista 
somekanavina ja näet esimerkkejä 
kiinnostavista sisällöistä.

Etänä Teamsissa järjestettävän 
koulutuksen vetävät osastoviestinnän 
vapaaehtoiskouluttajamme.

Tuntuuko tietosuoja koukeroiselta? Mikä 
on Suomen Punaisen Ristin tietosuoja-
linjaus ja mitkä ovat paikallisosaston 
vastuut ja velvollisuudet?

Ota osaston tietosuoja haltuun omaan tahtiin 
suoritettavalla verkkokurssilla! Kurssin aikana 
tutustut tietosuojan periaatteisiin ja saat 
esimerkkejä siitä, miten vapaaehtoisten ja 
avunsaajien tietosuoja toteutuu osaston 
arjessa.

Verkkokurssi on suunnattu kaikille niille 
vapaaehtoisille, jotka käsittelevät tehtävissään 

Mukaan odotetaan paljon uusia vapaaehtoisia, 
ja koulutuspäivässä nostetaan esiin 
osastojen tulevia tapahtumia ja toimintoja 
Oma Punaisesta Rististä ympäri Suomen. 
Osastosi kannattaakin varmistaa, että tulevat 
tapahtumat ja avoimet vapaaehtoistehtävät 
on julkaistu Omassa hyvissä ajoin ennen 
maaliskuun koulutuspäivää. 

Suurta koulutuspäivää kannattaa markkinoida 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille sekä 
jo mukana oleville vapaaehtoisille, niin uusille 
kuin kokeneillekin. Maaliskuussa kohdataan! 

Lisätietoja: 
Suunnittelija Sanna Saarto, p. 040 843 0004

Koulutus on someviestinnän peruskurssi kaikille 
aiheesta kiinnostuneille vapaaehtoisille, eikä se 
vaadi aiempaa pohjatietämystä. Koulutuksen 
seuraamista kuitenkin helpottaa, jos itsellä 
tai osastolla on jo olemassa Facebook- tai 
Instagram-tili.

Tule kehittämään taitojasi someviestijänä! 
Ilmoittaudu koulutukseen Oma Punaisessa 
Ristissä: oma.punainenristi.fi/event/19919.

henkilötietoja. Erityisesti suosittelemme kurssia 
seuraavissa tehtävissä toimiville:

• paikallisosastojen luottamushenkilöt

• eri toimintamuotojen yhteyshenkilöt

•  toimintaryhmien vetäjät ja 
vastuuvapaaehtoiset.

Kurssi on avoin kaikille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja sen voi aloittaa koska 
tahansa Itslearning-oppimisympäristössä.

Ohjeet kurssialustalle liittymiseen löydät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/29737 

http://oma.punainenristi.fi/event/19759
http://oma.punainenristi.fi/event/19759
http://oma.punainenristi.fi/event/19919
http://rednet.punainenristi.fi/node/29737
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HÄMEEN PIIRI

KOTIMAAN AVUN YHTEYSHENKILÖI-
DEN KOULUTUSILLAT TI 31.1. JA  
MA 13.2. KLO 18.-20.

Kotimaan avun koulutusillat on tarkoitettu 
uusille SPR Hämeen piirin osastojen koti-
maan avun yhteyshenkilöille perehdytykseksi 
sekä kokeneemmille toimijoille kertaukseksi. 
Illan aikana käydään läpi Punaisen Ristin 
kotimaan avun toimintaohjeet, kuullaan käy-
tännön esimerkkejä auttamistehtävistä sekä 
verkostoidutaan naapuriosastojen toimijoi-
den kanssa. Koulutukset ovat samansisältöi-
set, jolloin voit osallistua kumpaan tahansa. 

Koulutukset toteutetaan hybriditilaisuuksina, 
jolloin on mahdollista osallistua paikan päällä 
tai etäyhteydellä. Tiistaina 31.1. koulutus 
toteutetaan SPR Oriveden osaston tiloissa, 
Latokartanontie 2, Orivesi ja maanantaina 
13.2. Lahden alueen osaston tiloissa, Vapau-
denkatu 8A, Lahti. 

Ilmoittautumiset pe 27.1. mennessä: 
https://oma.punainenristi.fi/event/19849  

KOULUTUKSET 

PUNAISEN RISTIN HANKINTAOHJEIS-
TUKSEN KOULUTUS OSASTOILLE  
MA 6.2.2023 KLO 17.30 - 19.00

Oletko hankkimassa osastosi ensi-
apuryhmälle lisää tarvikkeita? Onko 
osastosi teettämässä remonttia? Entä 
pitääkö toistuvia hankintoja kuten 
toimistotarvikkeita kilpailuttaa?

Suomen Punaisen Ristin hankintaohjeis-
tus tuli voimaan vuoden 2022 alussa, ja se 
koskee meitä kaikkia: osastoja, piirejä ja 
keskustoimistoa. Tule kuulemaan, miten 
se vaikuttaa osastojen hankintoihin ja mitä 
kannattaa hankinnoissa ottaa huomioon.

Tämä koulutus on tarkoitettu osastojen ta-
loudesta ja hankinnoista vastaaville luotta-
mushenkilöille. Koulutuksessa tutustutaan 
hankintaohjeistukseen ja käydään sitä läpi 
käytännön esimerkein. Voit lähettää kysy-
myksiä myös etukäteen kouluttajalle, hän 
vastaa niihin koulutuksen aikana.

Ilmoittautuminen: https://oma.punainenris-
ti.fi/event/20302

Lämpimästi tervetuloa!

Hankintapäällikkö, 
Ritva Lahti, ritva.lahti@redcross.fi

ENSIHUOLLON PERUSKURSSI LA 11.2. 
KLO 9.-17. PAANAN KOULULLA  
JOKIOISILLA

Ensihuollon peruskurssilla perehdytään 
organisoituun vapaaehtoistoimintaan, 
jolla autetaan ja tuetaan ihmisiä erilai-
sissa äkillisissä onnettomuuksissa ja 
häiriötilanteissa viranomaisen tukena. 
Ensihuolto tukee ja täydentää viran-
omaisten toimintaa. 

Koulutus on suunnattu kaikille ensihuollosta 
sekä hälytysryhmätoiminnasta kiinnostuneil-
la tai jo mukana oleville. Kurssin hinta 20 
€ sisältää koulutusmateriaalit, todistuksen 
ja kahvitarjoilut. Lounas omakustanteinen. 
Koulutus toteutetaan Opintokeskus Siviksen 
tuella.

Ilmoittautumiset 6.2. mennessä Omassa: 
https://oma.punainenristi.fi/event/19988. 

Lisätietoja kurssista: 
Marilta mari.rantio@redcross.fi.

SPR:N OSASTOJEN AUTTAMISVALMIU-
DEN PERUSKURSSI  
(uusi koulutus, valmistunut 2021)

Koulutus perehdyttää vapaaehtoisen 
siihen, mitä Punaisen Ristin auttamis-
valmius on, miten valmiutta pidetään 
yllä ja millaisissa äkillisissä auttamis-
tilanteissa osastojen apua tarvitaan. 

Koulutus on suunnattu Punaisen Ristin 
avainvapaaehtoisille, esimerkiksi osaston 
hallitukselle, osaston yhdyshenkilöille ja toi-
mintaryhmien vetäjille, joilla on jo kokemus-
ta osaston toiminnasta. 

Koulutus kestää 6 tuntia. Koulutus rakentuu 
kahdesta osiosta: 3 tunnin teoriaosuudesta 
ja 3 tunnin pöytäpeliharjoituksesta. Osiot 
voidaan pitää erikseen.  Koulutus voidaan 
pitää etänä tai paikan päällä.

Koulutuksessa käsitellään mm:
• Punaisen Ristin auttamisvalmius
• Punaisen Ristin mandaatti ja  

viranomaissopimukset
• Valmiussuunnittelu 
• Kotimaan apu ja katastrofirahaston käyttö
• Viestintä valmiustilanteissa 
Koulutuksesta kiinnostuneet osastot voivat 
olla yhteydessä Tommiin. Sovitaan ajan-
kohta ja suunnitellaan muut yksityiskohdat. 
Koulutus on maksuton. 

VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN 
PERUSKURSSI (4 H) 18.2.2023 KLO 
9:30-14:00 (ETÄKOULUTUS)

Kurssilla tulevat tutuiksi:
• Vapepan historia ja toiminta
• Vapepan hälytysryhmät ja hälyttäminen
• Vapaaehtoisten rooli viranomaisten tukena.
Ilmoittaudu mukaan 14.2.2023 mennessä: 
https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurs-
si-20230218

https://oma.punainenristi.fi/event/19849  
https://oma.punainenristi.fi/event/20302
https://oma.punainenristi.fi/event/20302
mailto:ritva.lahti@redcross.fi 
https://oma.punainenristi.fi/event/19988
mailto:mari.rantio@redcross.fi
https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurssi-20230218
https://www.lyyti.in/Vapepa-peruskurssi-20230218
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HÄMEEN PIIRI

Lauantaina 11.3. klo 9:00-18:00 
SPR:n koulutuskeskus Nynäs, Heinola

KOHDERYHMÄ: Hämeen piirin alueen 
SPR:n ensiapu-, ensihuolto- ja henkisen tu-
en toiminta- ja hälytysryhmät

TAVOITE: ”päivän jälkeen osallistuja kokee 
saaneensa lisää tietoa ja toimintavarmuutta. 
Samoin osallistuja kokee antaneensa oma 
kokemustaan/ideoita yhteisten asioiden ke-
hittämiseksi”

TOTEUTUS: osallistuja suunnittelee etukä-
teen ilmoittautumisen yhteydessä oman ”lu-
kujärjestyksensä”. Kaikkiin ei tarvitse/pysty 
osallistumaan.

HINTA: tilaisuus on osallistujille maksuton. 

Ilmoittautuminen helmikuun loppuun men-
nessä: https://www.lyyti.in/Punaisen_Ris-
tin_toimintaryhmien_koulutus_ja_harjoitus-
paiva_4854

Mukaan mahtuu 50 osallistujaa. Ilmoittau-
tuneille lähetään ilmoittautumisajan jälkeen 
vahvistus ja lisäohjeet. Ilmoittautuminen 
määräaikana on tärkeätä ruokailuvahvuuden 
ilmoittamiseksi. 

LISÄTIEDOT:  
Piiritoimisto  
Pirjo Mattila (pirjo.mattila@redcross.fi),  
Mari Rantio (mari.rantio@redcross.fi) ja  
Tommi Mattila (tommi.mattila@redcross.fi)

TERVETULOA SPR:N HÄMEEN PIIRIN TOIMINTA- JA 
HÄLYTYSRYHMIEN HARJOITUS- JA KOULUTUSPÄIVÄÄN

Valinnaisina aiheina päivän aikana 
(muutokset mahdollisia)

• Viestiliikenne SPR:n toiminnassa
• Viestiharjoitus / Päivystysensiavun uudet 

tuulet
• Evakuointikeskuksen toiminnallisuudet / 

Vammatiimin toiminta
• Kylmältä suojaaminen / Simulaatio-oppi-

miskeskustelukoulutus
• Soppatykkikoulutus
• Psyykkisesti oireilevan kohtaaminen

https://www.lyyti.in/Punaisen_Ristin_toimintaryhmien_koulutus_ja_harjoituspaiva_4854
https://www.lyyti.in/Punaisen_Ristin_toimintaryhmien_koulutus_ja_harjoituspaiva_4854
https://www.lyyti.in/Punaisen_Ristin_toimintaryhmien_koulutus_ja_harjoituspaiva_4854
mailto:pirjo.mattila@redcross.fi
mailto:mari.rantio@redcross.fi
mailto:tommi.mattila@redcross.fi
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OPPIMATERIAALIPALVELU 

Uusia oppimateriaaleja saatavilla: aiheina muun muas-
sa kaveritaidot ja Ukrainan kriisi

Osoitteesta sproppimateriaalit.fi löydät 
ilmaisia oppimateriaaleja niin opettajien 
kuin vapaaehtoistenkin tueksi.  

Oppimateriaalipalvelusta löytyy helposti käyt-
töön otettavia kokonaisuuksia muun muassa

• globaalikasvatuksesta

• ystävyydestä ja kaveritaidoista

• ensiavusta ja terveydestä

• sodan säännöistä

• yhdenvertaisuudesta.

Lisäksi sivustolta löytyy valmiita aamunavauk-
sia eri teemoista sekä tietoa kouluille suunna-
tuista kampanjoista, esimerkiksi Lukukuusta ja 
Päivätyökeräyksestä. Materiaaleja on tarjolla 
joka ikäryhmälle varhaiskasvatuksesta aikuis-
opetukseen.

Materiaalia ajankohtaisista teemoista

Oppimateriaalipalvelu toimii tukena myös ajan-
kohtaisten teemojen käsittelyssä. Uutta Miten 
Punainen Risti auttaa Ukrainan kon-
fliktissa? -oppikokonaisuutta voi hyödyntää 
esimerkiksi kouluvierailuilla ja muissa tilaisuuk-
sissa.

Lisäksi Globaaleja teemoja käsittelevään Ris-
kien keskellä -kokonaisuuteen on tuotettu 
Ukrainan konfliktia käsittelevä osio. 
Riskien keskellä -materiaalit ovat nyt entistä 
käytettävämpiä, sillä niihin on tuotettu valmiita 
tehtäviä oppilaille.

Palvelusta löytyy uutuutena myös Punainen 
Risti – auttajia meillä ja maailmalla -ni-
minen materiaali, joka esittelee Punaista Ristiä 
erityisesti lapsille ja nuorille. Mukana on tietoa, 
kuvia ja videoita sekä pohdintatehtäviä keskus-
telun tueksi. Materiaalista voi hyödyntää myös 
yksittäisiä osioita Punaisen Ristin toiminnasta 
kerrottaessa. Se sopii monelta osin hyvin myös 
aikuisille kuulijoille. 

Ystävänpäivän lähestyessä kannattaa muistaa 
myös paljon kiitosta saaneet Kaveritaitoja- 
sekä Kaveritaitoja Muumien tapaan -oppi-
materiaalit, jotka molemmat löytyvät nyt myös 
ruotsiksi ja englanniksi. Ystävyys ja kaveri-
taidot ovat tänä lukuvuonna kiinnostaneet kou-
luja ja opettajia erityisen paljon, ja ystävän-
päivän aikaan kannattaakin muistuttaa kouluja 
näistä ja muista ilmaisista oppimateriaaleista.

 
Tutustu: 
sproppimateriaalit.fi

K
uva: B
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en Punainen R
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http://sproppimateriaalit.fi
http://sproppimateriaalit.fi
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TUKEA KOULUTUKSIIN 

Sivisverkosta taloudellista tukea koulutuksille

Opintokeskus Sivis tukee taloudellisesti 
Punaisen Ristin omaehtoista koulutustoi-
mintaa. Vuonna 2023 tuki koulutuksille 
on 35 euroa opetustuntia kohden ja enin-
tään 55 prosenttia toteutuneista kuluista.
 
Koulutukset voivat olla luentoja, seminaareja 
tai webinaareja, joissa on tarkoituksena oppia 
jotakin uutta tietoa tai taitoa joko lähiopeuk-
sena tai verkossa. Koulutuksissa on aina kou-
luttaja. Koulutukset kestävät vähintään yhden 
opetustunnin (45 minuuttia) ja niissä tulee olla 
vähintään seitsemän yli 15-vuotiasta osallistu-
jaa. Perustellusta syystä osallistujajoukko voi 
olla pienempikin.

Lue lisää: ok-sivis.fi > jäsenpalvelut > talou-
dellinen tuki koulutuksille.

Tukea haetaan Sivisverkon kautta

Sivisverkossa (ok-sivis.fi)

•  osastosi tallentaa tiedot järjestämistään 
vapaaehtoiskoulutuksista, niiden osallistuja-
määristä ja antaa suoritusmerkinnän koulu-
tuksista

•  vapaaehtoinen voi rekisteröityä, tarkastella 
suorittamiaan koulutuksia ja ladata itselleen 
todistuksen opintopisteytetyistä koulutuksista

•  löytyvät keskeiset tiedot valtakunnallisista 
koulutuksista kohderyhmineen, osaamista-
voitteineen ja sisältöineen 

•  voit hakea Siviksen taloudellista tukea koulu-

tuksiin.

Sivisverkkoon tallennetuista koulutuksista 
saamme myös helposti tilastot ja raportit.

Kirjaudu Sivisverkkoon: mene osoitteeseen 
ok-sivis.fi ja klikkaa oikeanpuoleisen kulman 
kirjautumislinkkiä.

Omat tunnukset Sivisverkkoon

Koulutusta järjestävässä osastossa on hyvä 
olla vähintään yksi vastuuhenkilö, joka pääsee 
lisäämään Sivisverkkoon osaston tilinumeron ja 
organisaation yhteyshenkilön. Yhteyshenkilölle 
kannattaa hakea yhdistyksen vastuuhenkilö 
-tasoista tunnusta. Tunnusten tekemisen yh-
teydessä yhteyshenkilön täytyy tehdä vahva 
sähköinen tunnistautuminen.

Sivisverkosta löytyvät ohjeet tunnusten ha-
kemiseen ja koulutusten hallintaan. RedNe-
tistä löytyy lisäksi Punaisen Ristin tarkempi 
sisäinen ohje Sivisverkon käyttöön sekä 
vinkkejä kululaskelman tekoon. Lue lisää: 
rednet.punainenristi.fi/node/54763.

Täsmäkoulutusta osastoille Sivisverkon 
käyttöön

Tunnin mittainen etäkoulutus järjestetään 
seuraavan kerran tiistaina 7.2. kello 18–19. 
ilmoittautuminen sunnuntaihin 5.2. mennessä 
Omassa: oma.punainenristi.fi/event/16901 

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Kouluttajakoulutus keväällä 2023 
 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta.  
Ilmoittautuminen 1 kuukausi ennen koulutuksen alkua.

Kouluttajapäivät 21.–22.1. Jyväskylä

Webinaari: Kouluttajana Punaisessa Ristissä 14.3.

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 12.4.

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 22.4. Helsinki

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 2.5.

Kouluttajien verkkokurssi 9.1.–31.5.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosia tarpeen mukaan 25.–26.3. Helsinki

Valmiuskouluttajien sisältöosa 22.–23.4. Nynäs

http://ok-sivis.fi
http://ok-sivis.fi
http://ok-sivis.fi
http://rednet.punainenristi.fi/node/54763
http://oma.punainenristi.fi/event/16901
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TERVEYTTÄ JA TURVAA 

Ensiapuryhmien uudet materiaalit 
Punaisen Ristin verkkokaupassa

Pysy pystyssä -kampanja antaa vinkit liukastumisten 
ehkäisemiseksi

Ensiapuryhmien materiaalit on päivitetty uu-
den ilmeen mukaisiksi, ja verkkokauppaan on 
hankittu uusia tuotteita. Löydät verkkokaupan 
osastonäkymästä esimerkiksi uudet banderollit 
ja surffiliput parantamaan ensiapupisteen tai 
selviämispisteen näkyvyyttä tapahtumissa.

Selkämerkit uudistuivat

Myös selkämerkit on uudistettu ja valikoimaan 
on lisätty ensivaste-, seksuaaliterveystyö- ja 
ensiapu-merkit. Jatkossa pelkkää ristiä ei ole 
tarkoitus käyttää ensiapupäivystäjien selkä-
merkkinä.

Uutuutena rintamerkit

Verkkokaupasta löytyvät nyt myös liivin rin-
tapieleen kiinnitettävät merkit. Rintamerkissä 
on sama teksti kuin selkämerkissä. Etupuolen 
merkki helpottaa kohtaamisia, kun vastaan-
tulija näkee, millä asialla päivystäjä on häntä 
lähestymässä.

Ensiaputuotteita monipuolisesti

Punainen Risti Ensiapu Oy siirsi kesällä 2022 
tuotteidensa jälleenmyynnin Punaisen Ristin 
verkkokauppaan. Löydät valikoimastamme siis 
nyt laajasti ensiaputuotteita. Myös harjoitus-
defibrillaattorit löytyvät meiltä.

Tervetuloa ostoksille!

punaisenristinkauppa.fi

Työikäisille sattuu runsaasti liukastu-
mistapaturmia, ja niiden vaikutukset 
näkyvät vuosittain merkittävinä kustan-
nuksina ja sairauspoissaoloina. Noin 
joka kolmas suomalainen kaatuu talven 
aikana. Pysy Pystyssä -kampanja muis-
tuttaa omien valintojen vaikutuk-
sista turvalliseen talvijalankulkuun. 
Kampanjaa vietetään 16.–29.1.2023.
 
Kukapa ei olisi joskus liukastunut talviliukkail-
la kulkiessaan? Talven liukastumisia tapahtuu 
Suomessa vuosittain arvioilta 75 000. Riski-
paikkoja liukastumiseen ovat esimerkiksi piha, 
jalkakäytävät ja ulkoreitit. Yleisimmät liukas-

Myyntipalvelu: myynti@redcross.fi,  
p. 020 701 2211 arkisin kello 8.30–15.00.

tumiseen myötävaikuttaneet tekijät ovat yllät-
tävä liukas kohta, kenkien heikko pito, huono 
talvikunnossapito, erityisen liukas alusta sekä 
kiire. 

Kampanjassa hyödynnetään turvallisen talvi-
jalankulun liikennemerkkejä. Liikennemerkeillä 
kannustetaan huomioimaan oman toiminnan 
vaikutukset liukastumisriskin pienentämisessä. 
Voit tutustua kampanjaan ja seitsemään vink-
kiin liukastumisten ehkäisemiseksi osoitteessa 
pysypystyssä.fi.

Kampanjasivuilta löydät turvallisen talvijalan-
kulun liikennemerkit ja tietoa esimerkiksi ken-
kien ja liukuesteiden valinnasta. 

http://punaisenristinkauppa.fi
mailto:myynti@redcross.fi
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AJANKOHTAISTA

Hyvää uutta vuotta! Iso kiitos jokai-
selle vapaaehtoistoiminnassa mukana 
olevalle. Vapaaehtoistoiminnalla on 
valtavan suuri merkitys niin itselle, 
toisille kuin myös yhteiskunnallisella 
tasolla. Vapaaehtoistoiminta lisää tutki-
tusti hyvinvointia, lisää yhteisöllisyyttä 
ja sosiaalista luottamusta. 

Yhdessä tekeminen vähentää yksinäisyyttä, 
tuo tekemisen ja osallisuuden paikkoja ja mikä 
parasta, hyvänmielen kaiken kukkuraksi. Teke-
mällä voi vaikuttaa. Meistä jokainen voi parem-
min, kun tuntee kuuluvansa porukkaan ja ko-
kee tekemisellään olevan merkitystä. Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoiminnan paikat ovat hyviä 
esimerkkejä sosiaalista hyvinvointia lisäävistä 
asioista. 

HYVINVOINTIA EDISTETÄÄN YHDESSÄ

Kiitos, kun olet mukana ja osana avunketjua. 
Teemme sen todeksi teoilla ja sanoilla, yhdessä 
ja erikseen, itselle ja toiselle. Kutsutaan uudet 
mukaan ja pidetään huolta itsestämme ja toi-
sistamme. 

Ystävänpäivänkampanja on 6.–19.2. ja 
roolimme on entistä tärkeämpi. 

Yksinäisyys koskettaa kaikkia ikäryhmiä. Yli 
puolet suomalaisista on kokenut yksinäisyyttä 
jossain elämänsä vaiheessa. Kouluterveysky-
selyn mukaan myös joka kuudes lapsi ja nuori 
kokee yksinäisyyttä. Korkeakouluopiskelijoista 
joka neljäs kokee yksinäisyyttä. 

Luvut ovat suuria. Punaisen Ristin vapaaeh-
toistoiminta, erityisesti ystävätoiminta, on yksi 
ratkaisu yksinäisyyteen. Toiminnan moninaiset 
muodot voivat vähentää yksinäisyyden koke-
musta merkittävästi ja tuoda iloa jokaisen päi-
vään. Punaisen Ristin osastojen vapaaehtoistoi-
minta on avainasemassa tässä. Tapoja tuottaa 
iloa ja yhteenkuuluvuutta kanssakulkijoille on 
lukemattomia.

Toimintaa voi olla kaksin tai ryhmässä. Yhdessä 
voi ulkoilla, istahtaa kahville, harrastaa yhdes-
sä, olla juttuseurana ja tutustua esimerkiksi 
lähiympäristön nähtävyyksiin. Ystävätoimintaa 
tarvitaan kaiken ikäisten kanssa, yhdessä teh-
den ja kokien ilo tarttuu ja mieli kohenee. 

Toimintamuotoina voi olla mitä vain, talvella 
pulkkamäkeen tai ihastelemaan pakkaspäiviä, 
kesällä pihapelejä ja luontobongausta, lauta-
pelejä, pokemon gota tai vaikkapa lukupiirejä 
tai läksyhelppejä. Mitä kuuluu –penkki tai –ta-
pahtuma on helppo toteuttaa jokaisella paikka-
kunnalla. Tapoja on monia, mutta keskeistä on 

yhdessä tekeminen ja porukkaan kuuluminen. 
Ja tässä iällä ei ole merkitystä, yhdessä teke-
misellä on. 

”MITÄ SINULLE KUULUU?”  
”TULE MUKAAN.”

Hymy on yhteistä kieltä aina ja avoin ilmapiiri 
sekä halu tutustua toisiin ovat keskeisessä ase-
massa. Kaiken ikäisten parissa ryhmämuotoi-
siin tekemisiin on helppoa tulla mukaan ja yh-
dessä tehden syntyy luontevasti kaverisuhteita. 

Tehdään tämän vuoden kampanjasta näkyvä 
joka puolella!

YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ TUODAAN ILOA JA KUTSUTAAN MUKAAN – 
OLETHAN SINÄKIN MUKANA?

ILMOITA OSASTON TAPAHTUMAT JA 
TEMPAUKSET HANNE-MIIALLE,  

hanne-miia.niemi@redcross.fi 
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mailto:hanne-miia.niemi@redcross.fi 
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Hämeen piirissä on haettavissa 2 500 
euroa osastojen lasten- ja nuorten 
leiritoimintaan 2023.

Leiri voi olla päiväleiri tai pidempi, tarkoitet-
tu oman osaston lapsille tai avoin kaikille. 
Muoto, koko ja sisältö ovat vapaasti valitta-
vissa, tukea voi hakea kaikenlaiseen leiritoi-
mintaan. Lue lisää, täytä hakemus ja palauta 
se 17.2. mennessä:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/66063.

TUKEA OSASTOJEN LEIRITOIMINTAAN 2023

K
uva: R
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ttilä

Soppi kierrätysputiikki on Hämeen-
linnan Tiiriössä, keskellä ihmisten 
arkea. Ensimmäisen toimintavuoden 
aikana ihmiset ovat hienosti löytä-
neet Sopin ja kierrätysputiikissa käy 
kuukausittain tuhansittain asiakkaita 
ja yhteistyötahoja on useita oppilai-
toksista viranomaisiin.

Soppiin voi lahjoittaa itselle turhaa käyttö-
tavaraa ja olla samalla osana avun ketjua. 
Soppailemalla voi myös löytää itselle uusia ja 
tarpeellisia, kierrätettyjä tavaroita ja vaatteita 
edullisesti. 

Soppi on osastoille loistava paikka esitellä Pu-
naisen Ristin alueellista vapaaehtoistoimintaa. 
Haluaisiko osastonne tehdä jonkin teeman ym-
pärille tapahtuman tai tehdä tutustumiskäynnin 
Soppiin? 

Hämeenlinnassa on paljon nähtävää ja Soppiin 
voitte sopia osaston porukalle tutustumiskäynnin 
keväälle! Tilassa voi pitää myös illalla kokouksia.

TERVEISIÄ SOPISTA 

SOPPI ON AVOINNA  
MA-PE 10–18, LA 10-15

OSOITTEESSA TIIRIÖNSUONTIE 2  
(Powerin vieressä)

WWW.SOPPI.FI 

K
uva Jo

h
an

n
a R

aivio

Puheenjohtajien ja varapuheenjoh-
tajien alueelliset tapaamiset  
keväällä 2023:

to 2.2. klo 18-20 Kanta-Häme, Riihimäki 
https://oma.punainenristi.fi/event/20373

ti 7.2. klo 18-20 Päijät-Häme, Orimattila 
https://oma.punainenristi.fi/event/20397

to 23.2. klo 18-20 Pirkanmaa, Pirkkala 
https://oma.punainenristi.fi/event/20374

Tarkoituksena on vahvistaa alueellista yh-
teistyötä ja käsitellä yhdessä puheenjohta-
juuteen liittyviä kysymyksiä. Tapaamisiin on 
kutsuttu myös alueiden vastaanottokeskus-
ten johtajat, jotka kertovat ajankohtaisia 
kuulumisia. Toiveita käsiteltävistä teemoista 
voi välittää Leilalle tai Sallalle.

Auttamisvalmiuden saralla on tehty hyvää 
valmistelutyötä alueellisen yhteistyön tiivis-
tämiseksi ja puheenjohtajatapaamiset tuke-
vat tätä kehitystä.

PUHEENJOHTAJIEN ALUETAPAAMISET

Mikäli osastonne haluaisi järjestää keräyksen 
Soppiin, sopikaa siitä etukäteen Sopin henkilö-
kunnan kanssa. 

Nähdään ja kuullaan! Terveisin soppilaiset.

https://rednet.punainenristi.fi/node/66063
http://www.soppi.fi
https://oma.punainenristi.fi/event/20373
https://oma.punainenristi.fi/event/20397
https://oma.punainenristi.fi/event/20374
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KUMMITOIMINTA
Kummitoiminta on yksi osa piirin 
tarjoamaa tukea osastoille.  Aluejakoa 
ja kummeja on laitettu uusiksi ja tällä 
jaolla aloitamme vuonna 2023. Alla 
alueet, niiden kummit sekä kevään 
kummitapaamisten päivämäärät ja 
paikat.

KANTA-HÄME: Forssa, Hattula, Hauho, Hä-
meenlinna, Janakkala, Jokioinen, Lammi-
Tuulos, Loppi, Tammela, Tervakoski, Riihi-
mäki ja Ypäjä; kummit Johanna Raivio ja 
Pirjo Mattila Kummitapaaminen ti 21.3. 
Hämeenlinna

PÄIJÄT-HÄME: Asikkala, Heinola, Hollo-
la, Kärkölä, Lahden alue, Nastola, Orimattila 
ja Padasjoki; kummit Hanne-Miia Niemi 
ja Mari Rantio Kummitapaaminen ke 29.3. 
Orimattila

ETELÄ-PIRKANMAA: Kangasala, Kuhma-
lahti, Luopioinen, Aitoo, Pälkäne, Valkeakos-
ki, Akaa, Urjala, Vesilahti, Lempäälä, Sääks-
järvi, Pirkkala, Nokia, Tampere ja Teisko; 
kummit Marjut Välimaa ja Riitta Kontti-
nen Kummitapaaminen to 16.3. Tampere

POHJOIS-PIRKANMAA: Virrat, Kihniö-
Parkano, Mänttä, Vilppula, Ruovesi, Kuru, 
Länsi-Teisko, Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Juupa-
joki, Kuhmoinen ja Orivesi; kummit Emma 
Peura ja Leila Ahonen Kummitapaaminen 
ti 4.4. Ruovesi

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

OSASTOJEN HALLITUSTEN 
TUKI

Kehitysjohtaja Salla Heiskanen ja va. oh-
jelmapäällikkö Leila Ahonen kutsuvat it-
sensä kaikkien osastojen hallituksiin vuoden 
2023 aikana. Mukaan tapaamisiin voidaan 
kutsua myös toimintaryhmien vetäjiä. Olem-
me yhteydessä hallitusten puheenjohtajiin ja 
räätälöidään yhdessä asiakokonaisuus, jos-
ta on hyötyä juuri teidän osastollenne. Voit-
te myös itse olla aloitteellisia ja esittää ajan-
kohtaa.  

Leila 040 135 8717 leila.ahonen@redcross.fi 
Salla p. 040 809 3568 salla.heiskanen@redcross.fi
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SPR:n Hämeen piiri on viime syksystä läh-
tien yhdessä osastojen kanssa kehittänyt 
Punaisen Ristin maakunnallista valmiut-
ta. Tavoitteen on, että Punainen Risti tarjo-
aa viranomaisille apua ”yhden luukun” peri-
aatteella.  

Tätä työtä tullaan jatkamaan kevään aikana 
sekä yhteisten kokousten että koulutusten 
myötä. Lisätietoja piiristä Marilta ja Tom-
milta. 

HYVINVOINTIALUEET JA SPR:N AUTTAMISVALMIUS

mailto:leila.ahonen@redcross.fi 
mailto:leila.ahonen@redcross.fi
mailto:salla.heiskanen@redcross.fi 
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Osastoissamme toimii 
vapaaehtoistoimijoita, 
jotka kohtaavat erilai-
sissa elämäntilanteissa 
olevia ihmisiä. Toisi-
naan kuulemamme asiat 
voivat olla raskaita ja 
kuormittavat kuunte-
lijaa lähes yhtä paljon 
samalla tavalla kuin 
tarinan kertojaakin. 
Haluamme pitää vapaa-
ehtoisemme toiminta-
kykyisinä ja samalla 
osaston kokonaisautta-
misvalmiuden kunnossa.  

Toimintaryhmien vetäjät ovat vastuussa 
oman ryhmänsä jäsenien henkisestä jak-
samisesta vapaaehtoistehtävissä. Yksi ta-
pa huolehtia omiensa jaksamisesta on fiilis-
kierros aina toiminnan päättyessä. Tällöin 
ryhmänvetäjä käy pienimuotoisen fiiliskier-
roksen, missä vapaaehtoiset kertovat omis-
ta tunteistaan, fiiliksistään toiminnan aika-
na.

Jos ryhmänvetäjä huomaa tilanteen tai teh-
tävän olleen sellainen, ettei fiilistely auta, 
vaan tarvitaan enemmän tukea vapaaehtoi-
sen jaksamiseen, silloin on purkukeskuste-
lu paikallaan. Purkukeskustelussa käydään 
läpi kuormittava tilanne ohjatusti koulute-

tun vetäjän johdolla.  Niiden vapaaehtoisten 
ja auttajien kanssa, jotka ovat olleet läsnä 
kuormittavassa tilanteessa.

SPR Hämeen piirin alueelle on muodostettu 
purkukeskustelukoulutettujen vapaaehtois-
ten hälytysryhmä, jonka jäsenet ovat lupau-
tuneet olemaan osastojen käytössä, mikäli 
osastosta ei löydy omaa väkeä purkukeskus-
telua vetämään. Tämä hälytysryhmä on kir-
jattu OHTO -hälytysjärjestelmään.

Lisätietoja jälkipurkutoiminnasta ja aluee-
si purkukeskustelukoulutetuista henkilöistä 
saat piiritoimistolta Marilta,  
mari.rantio@redcross.fi.

JÄLKIPURKUTOIMINTA AUTTAMISVALMIUDEN 
VAHVISTAJAKSI

Pirkanmaan maakunnan alueelle 
ollaan perustamassa SPR:n etupäi-
vystäjäryhmää. Tarkoitus on, että 
hyvinvointialueen (pelastus, ensi-
hoito, sosiaalipäivystys) kiireel-
liset avunpyynnöt ohjataan koko 
maakunnan alueelta yhteen nume-
roon (Vapepan päivystysnumero).

SPR:lle kuuluvat tehtävät välitetään edel-
leen OHTO-hälytysjärjestelmän kautta uu-
delle ”SPR:n Pirkanmaan etupäivystys” 

SPR:N PIRKANMAAN ”ETUPÄIVYSTÄJÄRYHMÄ”

-ryhmälle. Tästä tehtävä välitetään ko. 
alueen osastolle. Toimintavastuu on jat-
kossakin osastoilla

Haemme alkuvuoden aikana tähän ryh-
mään kokeneita SPR:n kotimaan toimin-
nan osaajia. Toimijoille järjestetään kou-
lutusta. Asiasta kiinnostuneet yhteys 
Tommiin tai Mariin.

mailto:mari.rantio@redcross.fi
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Onpa ollut vauhdikas työvuosi! Vuoden alus-
sa meitä oli 9 työntekijää, asiakkaita oli n. 
100. SPR Hämeenlinnan vastaanottokeskus 
oli juuri muuttanut Lammilta Hämeenlinnan 
kantakaupungille kattavien liikenneyhteyksi-
en ja palvelujen lähelle. 

Vastaanottokeskus järjestää Maahanmuut-
toviraston toimeksiannosta vastaanotto-
palveluja turvapaikanhakijoille ja tilapäis-
tä suojelua hakeneille. Asiakkaat majoittuvat 
pääasiassa kerrostaloasunnoissa, yksiöissä, 
kaksioissa ja kolmioissa. Palveluihin kuuluu 
esimerkiksi majoitukseen liittyviä järjestelyi-
tä ja ohjausta, sosiaali- ja terveyspalveluita, 
suomen kielen opetusta sekä yleistä neuvon-
taa Suomessa olemiseen liittyen. 

Maaliskuussa maailmalla alkoi tapahtua ja 
kymmenet tuhannet ukrainalaiset lähtivät 

YHTEISET ENSIASKELEET SPR HÄMEENLINNAN 
VASTAANOTTOKESKUKSESSA

Kuvassa SPR Hämeenlinnan vastaanottokeskuksen henkilöstö Inkalan kartanolla marraskuun kehi-päivässä.

kotimaastaan. Tämä näkyi välittömästi myös 
meillä vastaanottokeskuksessa. Parin kuu-
kauden aikana asiakasmäärä kymmenker-
taistui ja työntekijämäärä nelinkertaistui. 
Vuoden 2022 lopulla meitä on 43 työntekijää 
ja asiakkaita noin 800. Hämeenlinnan toimi-
pisteen rinnalle nousivat Forssan ja Lammin 
sivutoimipisteet. Lämmin kiitos kaikille, jotka 
olette olleet mukana mahdollistamassa kai-
ken tämän.

Aija Hiisilä, johtaja

ps. Olemme perustaneet henkilöstön veren-
luovutusryhmän. Työntekijät voivat kevään 
2023 aikana käydä kerran luovuttamassa 
verta työaikana omalla lähipisteellään osana 
työpaikan tyky-toimintaa. Haastamme muut-
kin SPR Hämeen piirin työntekijät mukaan 
tekemään yhteistä hyvää!
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”Tulin sosiaaliohjaajaksi Forssan sivutoi-
mipisteeseen keväällä. Toiminta oli alka-
nut kuukautta aikaisemmin. Uutta oli kaikki, 
työn sisältö, työtoverit, työtila ja varsinkin 
asiakkaat. Kun erilaisista työyhteisöistä tu-
levat työntekijät tuovat omia työtapojaan 
ja ajatuksiaan, siinä on yhteen sovittamis-
ta. Asiakkaita tulee jatkuvasti uusia, joiden 
nimien kirjoittaminenkin on vaikeaa. Tulkin 
avulla kommunikoiminenkin oli uutta, asiak-
kaiden elämäntilanteen selvittäminen sujuu 
siten kuitenkin hyvin. Minulle uutena työnte-
kijänä oli avuksi, kun kokeneemmat konkarit 
kertoivat, että vastaanottokeskustyössä pi-
tää sietää keskeneräisyyttä. Se auttoi tämän 
vuoden suurten muutosten keskellä.”

Mirja Laiho-Nyman,  
sosiaaliohjaaja

”Opettajan tehtävä on tunnistaa, miten tu-
kea erilaisia kielenoppijoita. Suomen kie-
lioppi voi karkottaa oppimisen ilon ja siksi 
tunneilla keskitytään aluksi suulliseen kom-
munikaatioon ja arkisiin fraaseihin. Pienel-
läkin kielitaidolla voi keskustella merkityk-
sellisesti, puhumalla kielen oppiminen on 
luonnollista ja sosiaaliset verkostot kasvavat. 

Tarjoamme suomen kielen opintoja viisi tun-
tia viikossa kolmella eri kielitasolla. Näin 
opiskelijat kertovat motivaatiostaan opiskel-
la suomea:

Opiskelen suomea integroitumisen takia. Ha-
luan puhua vapaasti, haluan lukea kirjoja 
suomeksi ja tulevaisuudessa haluan opiskella 
ja työskennellä osaten suomea. (Viola) 

Opiskelen suomea, että voin lukea sanoma-
lehtiä, katsella uutisia ja kuunnella musiikkia 
suomeksi. (Svitlana) 

Lapseni ja lapsenlapseni asuvat Suomessa, tä-
män kansan perinteistä on tullut osa perheeni 
perinteitä. Kieli on kansan sielu. (Irina) 

Opiskelen suomea, koska asun nyt Suomes-
sa. (Vitalii) 

Pidän velvollisuutenani tietää tämän maan 
kieltä. (Nina) ”

Jaana Virkkunen,  
suomen kielen opetuksesta vastaava ohjaaja

RUOKA-APU
”Ruokaa ja apua kaikille” -hanke on Hämeen 
piirin osalta päättynyt vuoden 2022 loppuun. 
Kiitos Tiina vuoden työpanoksesta. Kiitos 
Kangasalan, Pirkkalan, Tampereen ja Vir-
tain osastot aktiivisesta ruoka-aputoiminnas-
ta. Jokainen osasto on järjestänyt toimintaa 
hienosti omien resurssiensa ja paikkakunnan 
tarpeiden mukaan. 

Jatkossa ruoka-apuun liittyviin asioihin pii-
rissä vastaa Leila Ahonen leila.ahonen@
redcross.fi p. 040 135 8717. Jos osastossan-
ne mietitään ruoka-aputoiminnan mahdolli-
suutta, niin olkaa yhteydessä. Kartoitetaan 
yhdessä paikkakunnan tarpeita ja pyydetään 
toimintaa jo pyörittävistä osastoista koke-
musasiantuntijoita tueksi.
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OSASTOKUULUMISIA

Vapaaehtoistoiminnan merkitys 
uudelle paikkakunnalle kotoutumi-
sessa on äärettömän tärkeä. Ukrainan 
konfliktin seurauksena kotoutumisen 
tuen tarve on jälleen kasvanut. 

Etelä-Hämeen Osuuspankki lahjoitti elokuus-
sa 2022 piirille 10 000 euroa kotoutumista 
tukevaan toimintaan. Lahjoituksen kohteena 
olevat osastot ovat Hattulan, Hämeenlinnan, 
Lopen ja Riihimäen osastot.

Marraskuussa Hämeenlinnan vastaanotto-
keskuksen asiakkaat ja Hämeenlinnan osas-
ton vapaaehtoiset viettivät aurinkoisen il-
tapäivän Aulangolla ulkoillen ja pelaillen. 
Makkarat ja vaahtokarkit maistuivat reippai-
lun päälle. Mukana oli toistasataa lasta ja ai-
kuista. 

Joulukuun 29. päivä 2022 vietettiin yhdessä 
talvista uuden vuoden juhlaa Hämeenlinnas-
sa, Palokunnantalolla. Juhlaan oli kutsuttu 
vastaanottokeskuksen asiakkaita ja järjeste-
lyistä vastasivat Hämeenlinnan ja Hattulan 
osaston vapaaehtoiset sekä Hämeenlinnan 
vastaanottokeskus. 

Juhliin tuli yli sata henkeä ja tunnelma pie-
nen alun jännityksen jälkeen oli iloinen ja 
välillä jopa suorastaan riehakas. Tanssilat-

TALVISTA UUDEN VUO-
DEN JUHLAA HÄMEEN-
LINNASSA

Hattulan osaston Hannele sekä Hämeenlinnan 
osaston Marjatta ja Raija olivat mukana tekemässä 
hienoa juhlaa.   

tia oli täynnä isoja ja pieniä tanssijoita, kun 
Ants in the pants -bändi soitti. Mukaansa-
tempaavia olivat myös muut esiintyjät, ek-
soottiset hulatanssijat ja upea ääninen 
KaisaGalina. Vapaaehtoiset tarjoilivat juh-
laväelle kahvia ja teetä sekä jouluisia leivon-
naisia. 

Juhlassa olivat mukana myös ukrainalaiset 
äiti ja tytär, Inna ja Daria. He nauttivat oh-
jelmasta, osallistuivat tansseihin ja muuhun 
ohjelmaan. Molemmat kovasti kiittivät Pu-
naista Ristiä juhlien järjestämisestä. Uuden 
vuoden he toivovat tuovan mukanaan hyviä 
asioita ja rauhaa Ukrainaan. 

Teksti ja kuvat:  
Johanna Raivio, SPR Hämeen piiri 
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Kovasti odotettu Tapaninpäivä kahvi-
lamme pidetiin koronapandemiasta 
johtuvan tauon jälkeen 26.12.2022 
SPR toimitilassamme Virroilla. 

Vaikka hieman väsyneenä Tapaninpäivän aa-
muna vedin pulkalla toimistolle puurokatti-
lan, yöllä paistamani kinkun sekä ison mää-
rän joulutorttuja, oli tunnelma kahvilassa 
niin lämmin ja tunteellinen, että väsymykse-
ni katosi.

Koko kolmetuntisen kahvila-ajan joululaulu-
ja lauloi ja laulatti muusikko Markku Leh-
to, kitaralla säestäen. Miten ihanaa, kun jo-
kainen vieraista tapaili joululaulujen säveliä 
ja sanoja.

Jokainen noin kahdestakymmenestä kahvila 
vieraasta istui paikallaan koko kahvilan auki-
oloajan. Tietysti puuroa ja kiisseliä sekä vuo-
roin kahvia ja kinkkuvoileipää pöydästä nou-
taen.

Oli niin ihana laittaa puuroa ja evästä vie-
lä kotiin vietäväksikin. Eräs kiitollinen vieras 
sanoi: " Nyt minulla on iltapalaa".

JOULUKAHVILA  
VIRROILLA 

Vahva kiitollinen mieli valtasi sydämeni kotiin 
kevyttä pulkkaa vetäessäni. 

Me teimme sen ja saimme lahjoittaa pienel-
le joukolle lähimmäisiämme rippusen lämpöä 
ja onnea. 

Kaija Koivumäki, SPR Virrat
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Viime vuoden 2022 syksyllä osas-
tomme panosti kouluyhteistyöhön ja 
näkyvyyteen nuorison keskuudessa.  

VIDEOTUOTANTO 
Haimme keväällä Hämeen piiristä rahastotu-
kea tuottaaksemme lyhyitä videoita toimin-
nastamme. Videoita on tarkoitus esittää eri-
laissa tapahtumissa. Kuvallinen viestintä on 
kuitenkin tehokkaampaa kuin paperiesitteet.  

Kouluyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen 
Jouko Valkonen tiedusteli opettajien kaut-
ta sekä yläkoulusta että lukiosta halukkaita 
tekijöitä. Saimmekin kolme abia tehtävään. 
Roni Mustonen, Jone Kaihlaniemi ja Akseli 
Lammi aloittivat yhteistyön kanssamme heti 
syyskuussa 2022.

Antamamme ohjeistus oli melko vähäistä, 
koska tarkoitus oli saada videoista nuorten 
näköisiä.

Ensin oli ajatus tehdä yksi video, mutta 
saimme vinkin nuorilta, että keskittyminen 
monen minuutin videoon olisi heikohkoa, jo-
ten päädyimme neljään lyhyempään. Mat-
kan varrella pidettiin lyhyehköjä palavereja 
poikien kanssa ja saimme nähtäväksi raa-
kaversioita, joista annoimme palautetta. Ai-
ka oli rajallinen sekä muiden koulutöiden ta-
kia (kaikki kolme kirjoittivat osan aineista jo 
syksyllä) ja siksi, että rahastoprojekti päättyi 
vuoden loppuun.

Yhteistyö sujui hyvin, tekijät löysivät kiitet-
tävästi oleellisimpia asioita SPR:stä.

Videot julkaistiin joulun alla tilaisuudessa, 
jossa tekijät palkittiin pienillä stipendeillä.

JALAT ILMASSA -MONOLOGI 
Syksyllä päätimme tarjota yläkoulun yseil-
le ja lukiolaisille Antti Röngän omien koke-
musten pohjalta kirjoittamasta kirjasta teh-
dyn monologin Jalat ilmassa. Kirja käsittelee 
hänen koko kouluaikansa jatkunutta kiusaa-
mista, josta hän ei ollut ennen puhunut ke-
nellekään.

Teos on voimakas ja koskettava sen julmi-
en ja pitkälle aikuisuuteen kantavien seura-
usten takia.

Dramatisointi oli Antti Röngän itsensä käsi-
alaa ja näyttelijänä oli Akseli Kouki.

Esityksen tuominen kouluaikaan oli vähän 
haastavaa, mutta onneksi opettajilta löy-
tyi joustavuutta tuntijärjestystensä muut-
tamiseen. Näytelmä kesti n. 45 minuuttia 
ja oppilaat olivat hyvin vastaanottavaisia ja 
vaikuttuneita. Ei näkynyt kännykän räpeltä-
mistä eikä muutakaan levottomuutta.

Toivotimme katsojat tervetulleiksi toimin-
taamme. Aika näyttää miten siinä käy, mutta 
kiusaamiseen puuttumisella näytöksellä toi-
vottavasti oli välitön vaikutus.

NÄLKÄPÄIVÄ 
Kouluyhteistyömme toimii myös Nälkäpäivä-
nä. Jokainen koulu on ottanut keräyslippaan 
ja opettajat huolehtivat keräämisestä. Aina 
sieltä on tipahtanut useita satasia lähetettä-
väksi Katastrofirahastoon.

Teksti:  
Sirkka Peltonen,  
SPR Orimattilan osaston puheenjohtaja 

ORIMATTILAN OSASTON KOULUYHTEISTYÖTÄ

Kuvassa oikealta SPR 
Orimattilan osaston 
Jyrki Kangas ja Seija 
Syvänen, opiskelijat 
Jone Kaihlaniemi, Roni 
Mustonen ja Akseli 
Lammi, SPR Orimattilan 
osaston Jouko 
Valkonen ja Sirkku 
Palokangas sekä Erkko-
lukion opettaja Anne 
Jokinen. 
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SPR:n Tervakosken osasto järjesti 
hätäensiapukurssin Tervakosken 
yhteiskoululle yhteistyössä koulun 
kanssa. Opettajana toimi sairaanhoi-
taja AMK ja ensiavun ja terveystiedon 
kouluttaja ETK Mia Miettinen. Tilai-
suuden aluksi osaston puheenjohtaja 
Lauri Koliseva toivotti kurssin koulut-
tajan ja oppilaat tervetulleiksi. 

Kurssille oli ilmoittautunut täysimäärä oppi-
laita, mutta sitten flunssaepidemia oli iske-
nyt koululle ja saanut monet opettajat ja op-
pilaat petipotilaiksi.

Muutama sentään pääsi paikalle ja heidän 
kaikkien mielestä tämä kurssi oli hyvä ja yti-
mekäs, asioita jäi mieleenkin. He suositte-
livat kurssia kaikille. Oppilaat olivat todel-
lakin innolla mukana, vastailivat opettajalle 
ja esittivät omia kysymyksiä. Tärkeää kurs-
sia halusi myös Tervakosken S-market tukea 
tarjoamalla mehut ja piparit kurssilaisten pi-
ristykseksi.

Aluksi kuultiin luento, jossa taululle heijas-
tettujen kuvien kera kerrottiin selkeästi eri 
tapauksista. Tämän jälkeen oppilaat jaettiin 
pareittain kiertämään toimintapisteeltä toi-
selle, näin jokainen joutui tekemään kysees-
sä olevan harjoituksen.

Tehtäviä oli muun muassa toiminta autta-
mistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnis-
taminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys 
sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö, ensi-
apu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajas-
sa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttämi-
nen ja sokki.

 – On hienoa, että koululla on saatu herätet-
tyä nuorisossa innostusta ensiapua koh-
taan. Sen opettelun aloittaminen nuoresta 
alkaen on antaa hyvät perustaidot sekä 
varmuutta ihmisen auttamiseen. Samalla 
nuori saa itsevarmuutta ja oppii ymmärtä-
mään lähimmäisistä välittämisen merkityk-
sen. 

Meillä suomalaisilla on paljon oppimista täs-
sä asiassa, ja tulevaisuus näyttää miten 
nuoret tulevat muuttamaan tätä kulttuuria. 

Pienetkin teot ovat merkittäviä, joten tavoit-
teeni onkin aina opettaa, että pelkästään se, 
että uskaltaa kysyä kysymyksen ”mitä kuu-
luu”? Vieraalta ihmiseltä voi olla tärkeää en-
siapua ihmiselle, olipa se vaiva fyysinen tai 
psyykkinen, näin kouluttaja Mia Miettinen 
luonnehtii ensiavun tärkeyttä.

Nuorten sanontoihin on helppo yhtyä, kurs-
si oli Ihan hyvä käydä, heille oli myös tärke-
ää saada itse kokeilla, miten autetaan. Melko 
uutena auttamisvälineenä Mia Miettinen esit-
teli tukehtumisliivin ja sen käytön, niitä ei 
usein vielä näe kursseilla Suomessa. 

Kaiken kaikkiaan kurssi-ilta oli mielenkiintoi-
nen.

Teksti:  
Marja-Liisa Koliseva,  
SPR Tervakosken osaston tiedottaja

HÄTÄENSIAPUKURSSI ON HYVÄ ALKU  
TURVALLISEEN TULEVAISUUTEEN

Tajuttoman potilaan elvyttäminen defibrilaattorin 
antaessa ohjeita kuuluvalla äänellä, kuinka 
toimia,harjoitusta suorittamassa Miika Suominen 
ja Martti Karppinen.
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SPR Akaan osastossa on toiminut 
runsaat kymmenen vuotta käsityöpiiri. 
Se kokoontuu kerran kuussa ja siellä 
on vuosien varrella tehty käsitöitä ja 
askarteluja laidasta laitaan. Tapaa-
miset ovat hyvin vapaamuotoisia ja 
mukaan voi tulla vain juttelemaan ja 
tapaamaan piiriläisiä. Osallistujan ei 
tarvitse olla osaston jäsenkään, mutta 
melko tavalla on uusia jäseniä tätä 
kautta kuitenkin saatu. 

Yhtenä periaatteena käsityöpiirissä on ollut, 
että käytetään kierrätysmateriaaleja. Vuosi-
en varrella on saatu paljon lahjoituksena lan-
koja ja kankaita, joita on monin tavoin hyö-
dynnetty.

Edellisenä kesänä eräs piiriläinen oli huo-
mannut lehdessä juttua Tampereen Nekalan 
ruokapankkitoiminnasta ja siinä oli toivottu 

AKAASSA TALKOILTU KESTOKASSEJA  
RUOKAPANKIN ASIAKKAILLE

asiakkaille kestokasseja muovikassien tilal-
le. Niinpä syksyllä 2021 tartuimme käsityö-
piirissä haasteeseen ja toimitimme noin 40 
kassia ruokapankin vetäjille. Koska vuoden 
2022 syksynä ruoka-avun hakijoiden mää-
rä vain kasvoi, päätimme järjestää ompelu-
talkoot, jotta voisimme taas toimittaa uuden 
kassierän tarvitsijoille.

Talkoopäivä onnistuikin hyvin, olimme saa-
neet muun muassa Akaan kaupungin nuori-
sotoimelta heille tarpeettomia kankaita. Om-
pelijoita oli päivän aikana toistakymmentä. 
Neljä ompelukonetta tikkasi tiuhaan tahtiin, 
osa leikkasi ja osa silitti kankaita. Hyvin kui-
tenkin ehdittiin talkooporukalla pitää kahvi-
taukojakin.

Teksti:  
Riitta Mäkelä, SPR Akaan osasto
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SPR Lahden alueen osasto oli mukana 
tarjoamassa kahvihetkiä ja kohtaa-
misia ikäihmisille joulun alla.

Lahtelaiset ikäihmisten parissa vapaaeh-
toistyötä tekevät toimijat halusivat tarjo-
ta ikääntyville iloa ja kohtaamisia. Yhteis-
työssä ideoitiin Mitä sinulle kuuluu? -teema, 
jonka avulla lisätään yhteisöllisyyttä ja vä-
hennetään yksinäisiä hetkiä. Kampanjalla 
tuetaan erityisesti heitä, joilla ei ole lähipii-
rissä keskusteluseuraa tai joiden on vaikeaa 
lähteä liikkeelle ihmisten pariin.

Ensimmäisenä tempauksena päätettiin tar-
jota kahvihetki ikääntyneelle lähimmäisel-
le joululahjana. Tempauksen kahvipake-
tit saatiin lahjoituksina kaupunkilaisilta ja 
ne vietiin yksinäisille lahtelaisille joulun al-
la. Keräsypisteinä oli keskustan K-Marke-
tit sekä osallistujien avoimia tiloja. Kahvi-
paketin mukana oli joulutervehdys ja tietoa 
ikäihmisille vapaaehtoisten avulla toimintaa 
järjestävistä tahoista Lahdessa. Eri orga-
nisaatioiden vapaaehtoiset toimittivat kah-
vitervehdyksen keskusteluhetken kera liki 
200 ikäihmiselle.

Kampanjassa teetettiin myös huomioliivit 
tempauksia varten ja perustettiin oma net-
tisivusto osoitteella www.mitäsinullekuuluu.
fi. Seuraava yhteistempaus on ystävänpäi-
vänä. Yhdistämällä resurssit saamme tulok-
sia enemmän ja näkyvämmin!

MITÄ SINULLE KUULUU? -  
 
Joulukahvitempaus kysyi ikäihmisten  
kuulumisia Lahdessa

Mitä Sinulle kuuluu -ryhmän muodostavat 
Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehi-
tys ry/ Omanoloinen arkielo-hanke, Lahden 
seurakunnat/Marja Vainio-projekti, Lahden 
Diakonialaitoksen 

Särö-vapaaehtoistoiminta, Harjulan setle-
mentti, Lahden kaupunki, PHHYKY Ikään-
tyneiden palveluneuvonta ja Kotihoito, SPR 
Lahden alueen osasto, Veteraanikummit. 
Päijät-Hämeen omaishoitajat ry, Päijät-Hä-
meen muistiyhdistys ry ja Lahden lähim-
mäispalvelu ry.

Teksti:  
Anne Antila,  
SPR Lahden alueen osasto, ystävävälittäjä

https://palvelusantra.fi/mitasinullekuuluu/ 
https://palvelusantra.fi/mitasinullekuuluu/ 


28

HÄMEEN PIIRI

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

EIJA RANTANEN TOTEUTTI LAPSUU-
DEN HAAVEENSA PUNAISEN RISTIN 
PALVELUKSESSA

Eija Rantanen tunsi jo pienenä vetoa autta-
mistyöhön. Aikuisena hän löysi Punaisen Ris-
tin, joka on tarjonnut monia mielekkäitä töitä 
uran varrella – myös ulkomaan komennuksia. 
Rantanen jäi juuri eläkkeelle Punaisen Ristin 
Hämeen piirin Lahden vastaanottokeskuksen 
johtajan tehtävästä, joka tänä vuonna painot-
tui Ukrainasta sotaa paenneiden auttamiseen.

Eija Rantanen, 64, aavisti jo pienenä, mikä hä-
nestä voisi tulla isona. Hän kävi seurakunnan 
kerhossa, jossa kerrottiin apua tarvitsevista 
lapsista Afrikassa. Mieleen jäi kytemään intohi-
mo: hänkin haluaisi auttamistyöhön Afrikkaan.

Auttamistyön haave toteutui kyllä, mutta vasta 
myöhemmin juuri tuossa muodossa.

Rantanen aikuistui ja valmistui sairaanhoitajak-
si, Hän asui Imatralla ja liittyi Punaisen Ristin 
Vuoksenniskan osastoon. Sen jäsenenä hän on 
pysynyt siitä pitäen, vaikka asuinpaikat ovat 
vaihtuneet.

– Punainen Risti oli minulle jo silloin iso mie-
lenkiinnon kohde, jota varten ja jonka kautta 
olen pystynyt opiskelemaan lisää, kehittämään 
osaamistani ja etenemään kohti lapsuuden 
unelmieni toteutumista, Rantanen sanoo.

Nuorena sairaanhoitajana hän halusi kokeilla 
opettamista ja kouluttautui Punaisen Ristin 
ensiapuopettajaksi. Hän piti ensimmäisen 
kurssinsa Imatran kansalaisopistossa syksyllä 
1986. Kiinnostus Punaisen Ristin kurssia koh-
taan oli suurta, ja kursseja hän saikin pitää 
kaksi – ja seuraavat keväällä. Hän koulutti en-
siaputaitoja Imatran kansalaisopistossa lopulta 
kymmenenä vuonna.

UKRAINAN PAKOLAISILLE KATTO PÄÄN 
PÄÄLLE, RUOKAA, VETTÄ JA VAATTEITA

Eija Rantasen viimeinen varsinaisen työuran 
rupeama oli Punaisen Ristin Hämeen piirin Lah-
den vastaanottokeskuksen johtajuus syyskuus-
ta 2019 alkaen. Eläkkeelle hän jäi tehtävästä 
marraskuussa 2022.

Punainen Risti perustaa, ylläpitää ja lakkaut-
taa Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta 
vastaanottokeskuksia, joissa autetaan uuden 
elämän alkuun Suomeen saapuneita turvapai-
kanhakijoita. Vastaanottotoimintaan ei käytetä 
Punaisen Ristin lahjoitusvaroja vaan Maahan-
muuttovirasto rahoittaa toiminnan.

Aiemmin Rantanen on toiminut Punaisen Ristin 
Orimattilan vastaanottokeskuksen apulais-
johtajana ja vastaanottotoiminnan johtajana 
Kotipalvelu Mehiläinen Oy:n vastaanottoyksi-
köissä Hyvinkäällä ja Inkeroisissa. Lisäksi hän 
oli syksyllä 2015 mukana perustamassa uusia 
vastaanottokeskuksia Punaisen Ristin Helsingin 
ja Uudenmaan piirin alueelle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022 nosti 
vastaanottotoiminnan tarvetta dramaattisesti, 
kun Suomeen alkoi virrata sotaa paenneita, 
tilapäistä suojelua tarvitsevia ukrainalaisia per-
heitä.

– Ennen sotaa meillä Lahden vastaanottokes-
kuksessa oli asiakkaita noin 170 ja henkilöstöä 
24, Rantanen kertoo.

Maaliskuusta 2022 alkaen Ukrainan pakolaisia 
alkoi saapua maahan, ja syksyllä asiakkaita oli 
1 300, joista suurin osa on ukrainalaisia per-
heitä. Työntekijöitä rekrytoitiin lisää, ja heitä 
on nyt 42: lähihoitaja- tai sosionomitaustaisia 
ohjaajia, sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia, sosi-
aalityöntekijöitä ja vastaavia ohjaajia.

– Maahanmuuttoviraston pyynnöstä perustim-
me nopealla aikataululla Nastolaan satelliittiyk-
sikön. Asiakkaamme asuvat tavallisissa vuokra-
asunnoissa, joita on eri puolilla kaupunkia ja 
Nastolaa. Uusien asuntojen yhtäkkinen tarve ja 
asuntojen varustaminen sekä suojelua tarvit-

”Jos haluaa haastaa it-
seään, Punaisen Ristin 

töissä haasteita löytyy.”

Punaisen Ristin töissä maailma on näyttänyt 
Eija Rantaselle monet kasvonsa. Rantanen jäi 
hiljattain eläkkeelle Punaisen Ristin Lahden 
vastaanottokeskuksen johtajan tehtävästä.
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sevien muu auttaminen vaativat ponnistusta, 
jossa ahkerilla vapaaehtoisilla oli merkittävä 
roolinsa.

– Ukrainalaiset ottivat selvästi tyytyväisinä 
vastaan omat perhekohtaiset tilat. He olivat 
myös huojentuneita, kun olo tuntui turvallisel-
ta, Rantanen kertoo.

Osa ukrainalaisista on hankkinut majoituksensa 
itse, esimerkiksi sukulaisten tai tuttavien luota. 
Hekin ovat oikeutettuja vastaanottopalveluihin, 
kuten terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin.

Rantasen mukaan sotaa paenneiden auttami-
sessa on tärkeintä ensin vastata perustarpei-
siin: tarjota turvaa, katto pään päälle, ruokaa, 
juomaa ja lämpimiä vaatteita. Kun perustar-
peet on tyydytetty, alkaa arkeen kiinnittyminen 
uudessa elinympäristössä.

”VIELÄ VOISIN JATKAA  
DELEGAATTINA MAAILMALLA”

Eija Rantanen pääsi toteuttamaan lapsuuden 
haaveitaan, kun hänen neljä lastansa olivat 
kasvaneet isoiksi. Hän oli kansainvälisen Pu-
naisen Ristin delegaattina Zimbabwessa taltut-
tamassa koleraa kuukauden ajan vuodenvaih-
teessa 2008–2009.

Mosambikissa hän työskenteli kuukauden 
huhti-toukokuussa 2019, kun tuhoisa trooppi-
nen hirmumyrsky Idai oli aiheuttanut kolera- ja 
malariaepidemian

– Nämä olivat työntäyteisiä ja raskaita, mutta 
ihania komennuksia, Rantanen sanoo.

Afganistanissa Rantanen työskenteli Kandaha-
rin kaupungissa sairaalan henkilöstöhallinnossa 
puoli vuotta 2018–2019. 

– Afganistan oli minulle merkittävä kokemus, 
sillä ymmärsin, että osaan ja kykenen ja olen 
riittävä juuri tällaisena kuin olen. Tunsin tur-
vallisuutta, vaikka olin keskellä sotivaa maata. 
Kansainvälinen Punaisen Ristin komitea (ICRC) 
työskentelee juuri konfliktialueilla, ja heidän 
delegaattinsa tulevat eri puolilta maailmaa. 
Olin siellä ainoa suomalainen.

Afganistanissa Rantanen koki yhteenkuuluvuut-
ta ja vahvaa yhteisöllisyyttä sekä koki olevan-
sa osa suurempaa auttamisketjua. Punaisella 
Ristillä on vahva asema konfliktialueilla apua 
tarvitsevien ja muiden avustusjärjestöjen kes-
kuudessa.

– Apumme oli konkreettista ja hyvin kohden-
nettua sairaalassa ja ympäröivillä alueilla. Ko-
kemus oli minulle ainutlaatuinen, sillä sain teh-

dä työtä osana suurta kansainvälistä perhettä, 
jolla oli aito tavoite auttaa hädässä olevia niillä 
resursseilla, joita oli käytettävissä.

Rantanen sanoo olevansa valmis kansainväli-
siin komennuksiin vielä eläkkeelläkin.

Punaisen Ristin toiminta on erittäin laaja-alais-
ta

Punainen Risti on Suomen suurimpia kansa-
laisjärjestöjä. Humanitaarinen avustusjärjestö 
auttaa katastrofien ja onnettomuuksien sattu-
essa Suomessa ja maailmalla. Punainen Risti 
kannustaa ihmisiä pitämään huolta toisistaan, 
turvallisuudestaan ja terveydestään sekä aset-
tumaan heikomman puolelle.

Punaisessa Ristin toiminta on erittäin laaja-
alaista: esimerkiksi ystäväpalvelusta ruoka-
apuun, katastrofiavusta lasten ja nuorten 
auttamiseen, monikulttuurisuustyöhön ja vas-
taanottokeskustoimintaan. Työtä on niin eri 
taustoista tuleville vapaaehtoisille kuin useiden 
toimialojen ammattilaisille ja asiantuntijoille. 
Kansainvälistä humanitaarista apua varten pi-
detään henkilöreserviä.

– Auttaminen on mielekästä mutta haastavaa, 
koska ei ole olemassa valmista sabluunaa, jol-
la työtä tehdään. Jos haluaa haastaa itseään, 
Punaisen Ristin töissä haasteita löytyy. Työ 
kuitenkin tehdään aina nöyrästi autettavien hy-
väksi, ei oman imagon nostamiseksi, Rantanen 
sanoo.

Teksti: Leena Huovila

Eija Rantanen, sairaanhoitaja Dmitri Tskonja, 
sairaanhoitajaopiskelija Lilian Thaniu ja 
sairaanhoitaja Ilona Bortiina.   
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SPR HÄMEEN PIIRIN 
VIESTINNÄN  
OSASTOKYSELY 2022 

Viestinnän osastokyselyn tarkoituksena oli 
kerätä tietoa siitä, miten piirin ja osaston vä-
linen viestintä toimii ja miten sitä voitaisiin 
kehittää. Kysely lähetettiin osastojen J1- ja 
J2- korteissa oleville luottamushenkilöille. 
Kysely toteutettiin 1.11.-1.12.2022 välise-
nä aikana. Kyselyyn vastaajia oli tasan 100 
henkeä 

• Keskimäärin piiri viestii osastojen vapaaeh-
toisten mielestä sopivasti. Erityisesti kerran 
kuukaudessa lähetetty osastokirje koetaan 
hyvänä tiedonlähteenä. 

• ”Tietoa tulee riittävästi ja liiat voi ohittaa”

KYSELYSTÄ NOUSSEITA ASIOITA 

LÄMMIN KIITOS KYSELYYN  
OSALLISTUNEELLE! 

Kaikkien kyselyyn osallistuneiden ja yhteys-
tietonsa jättäneiden kesken arvottiin Punai-
sen Ristin heijastava cityreppu ja se matka-
si Ruovedelle.

• Järjestötiedote luetaan edelleen mielellään 
paperisena versiona. Järjestötiedotteeseen 
kaivataan vielä enemmän juttuja osastojen 
toiminnasta ja onnistumisista.

• ”Hyviä käytänteitä osastoissa. Onnistuneita 
tapahtumia haluaisin lukea.”

• Sosiaalinen media ei näyttele kovinkaan 
suurta roolia piirin ja osastojen välisessä 
viestinnässä. 

• Rednetistä ja Omasta Punaisesta Rististä et-
sitään erityisesti tapahtumia ja koulutuksia. 

•  MITEN PIIRIN JA OSASTOJEN VÄLISTÄ  
VIESTINTÄÄ VOISI KEHITTÄÄ?

• ”Laajentaa levikkiä. Lähettää tietoa usealle 
osastossa toimivalle henkilölle . Tällä hetkellä 
ilmeisesti lähetetään yhdelle max kahdelle 
joiden "pitäisi " jakaa sitä myös muille. Se 
jakaminen pahus vain toisinaan unohtuu tai 
jaetaan niille lähimmille henkilöille, joiden 
kanssa on usein oltu tekemisisä. Ei tunnu 
kivalta kun ilmoitetaan että me olimme siellä 
viimeviikolla. Olisin myös halunnut sinne mut 
mut…”

• ”Eri toimikuntien ja hallituksen asioista voisi 
ehkä kertoa avoimemmin.”

• ”Käyntejä osaston tapahtumissa.”
• ”Koordinoimalla osastokirjeiden ja toiminta-

ryhmäkohtaisten viestin lähetyksen ajankoh-
taa ottaen huomioon keskustoimistolta tule-
vat kirjeet. Piirin kirjeet tulevatkin lomittain, 
mutta välillä tuntuu, että sähköposti täyttyy 
SPR:n viesteistä.”

Avoimia vastauksia vapaaehtoisilta

PIIRIN JA OSASTON VÄLINEN VIESTINTÄ

KANAVAT JOISTA TIETOA SAA PARHAITEN 

PIIRI VIESTII OSASTOIHIN PÄIN
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OSASTO 2022 2021 2020 2019 2018
AITOO 942,9 1112,3 973,02 1054,2 1258,46

AKAA 4697,63 4399,99 3237,12 4712,53 4789,26

ASIKKALA 1033,48 1285,05 1276,31 1841,2 2308,80

FORSSA 6531,06 2722,65 2851,25 3816,63 4219,96

HATTULA 1510,22 1978,73 1333,64 2164,5 1996,35

HAUHO 1059,01 251,13 429,31 1020,04 1247,60

HEINOLA 3281,15 2705,62 1613,22 2451,56 2288,75

HOLLOLA 1554,79 1583,28 913,04 2309,14 2706,97

HÄMEENKYRÖ 4216,61 3802,36 3071,73 3253,08 3039,28

HÄMEENLINNA 7971,2 6028,23 6379,86 10911,23 10179,50

JANAKKALA 4000 4500 5200,00 5000 4000,00

JOKIOINEN 1665,55 2196,03 1181,79 1673,64 1792,39

JUUPAJOKI 2904,08 1705,8 2000,00 3835,75 2601,36

KALVOLA (liitetty Hämeenlinnaan) 246,23 491,42

KANGASALA 6308,05 7278,33 7325,16 11089,4 8465,30

KIHNIÖ-PARKANO 208,3 241,10 179,9 54,55

KUHMALAHTI 700 415,85 365,65 388,8 520,00

KUHMOINEN 2840,45 2147,24 2524,44 3000 3400,00

KURU 684,17 500 0 500,00

KÄRKÖLÄ 0 426,68 483,53

LAHDEN ALUE 2009,35 2029,14 1413,09 4102,52 4977,22

LAMMI-TUULOS 1832,71 564,25 1371,64 1971,37

LEMPÄÄLÄ 1805,13 3776,75 4266,66 5446,42 6348,62

LIELAHTI (liitetty Tampereeseen) 8843,6 10369,88

LOPPI 2053,25 1409,17 1660,82 2125,22 2433,97

LUOPIOINEN 2319,49 2061,82 1702,19 1807,51 1701,74

LÄNSI-TEISKO 552,75 660,99 705,00 610 667,20

MESSUKYLÄ (liitetty Tampereeseen) 5514,65

MÄNTTÄ 2579,73 2874,44 2644,70 3556 3955,00

NASTOLA 0 347 711,05 1616,31 2049,58

NOKIA 2308,27 2387,69 4411,11 5437,91 7245,73

ORIMATTILA 2866,53 2744,42 1736,13

ORIVESI 2431,75 1824,91 2579,91 3335 2802,11

PADASJOKI 264,55 392,06 401,32 626,48 197,00

PIRKKALA 2216,01 2909,9 2392,89 2771,75 3404,83

PÄLKÄNE 1602,13 913,48 1242,61 1609,18 1538,10

RIIHIMÄKI 7002,51 8621,18 6513,84 7983,78 9148,59

RUOVESI 2234,35 2497,03 242,00 2473,41 2554,50

SÄÄKSJÄRVI 2084,8 1964,35 1838,59 1647,43 1297,42

TAMMELA 1183,3 973,1 932,24 1597,84 1885,97

TAMPERE 34379,05 36557,96 28959,00 32663,53 23885,59

TAMPERE-HERVANTA (liitetty Tampereeseen) 1584,64 3005,53 3241,34

TEISKO 1417 877,71 404,05 643,13 100,11

TERVAKOSKI 1658,95 1603,89 1487,89 2088,38 1640,06

URJALA 941,9 497,5 727,20 779,65 917,05

VALKEAKOSKI 3248,62 2764,73 2289,52 4105,11 4067,41

VESILAHTI 1284,39 1269,5 718,31 1435,56 1557,98

VILJAKKALA (liitetty Ylöjärveen) 383,2 358,25

VILPPULA 500 927,36 568,35 1500 1500,00

VIRRAT 1219,04 904,65 122,50 0 1834,13

YLÖJÄRVI 2833,44 2779,89 2988,33 3457,22 4007,16

YPÄJÄ 302,41 175,2 146,80 308,93 278,05

PIIRITOIMISTO 2341,95 17678,95 2236,28 2040,89 3319,55

YHTEENSÄ 137541,00 151078,37 119107,91 168747,64 173113,64

NÄLKÄPÄIVÄTULOS HÄMEEN PIIRI 2022
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TOIMINTAAMME V. 2022 TUKENEET YRITYSJÄSENET. LÄMMIN KIITOS TUKIJOILLEMME! 

AGCO POWER OY

AINESMESTARIT OY

AJAN ARKKITEHDIT OY

AKTIIVIRATKAISUT HALME OY

ALLWATEC OY

ARKKITEHTIKONTTORI PETRI PUSSINEN OY

ARKKITEHTITOIMISTO LASSE KOSUNEN OY

ARKKITEHTITOIMISTO ROSBERG IKÄVALKO OY

ASIANAJOTOIMISTO ROMO & ILONEN OY

BST-ARKKITEHDIT OY

CHOCOSIS OY TALLIPIHAN SUKLAAPUOTI

CONNECTION HOUSE OY

CREANEX OY

DESIGN KUMINA OY

EC ELECTRO CENTER OY

ELMONET

ETELÄ-HÄMEEN METALLI OY

EURO LOGHOUSES OY

EUROTANK OY

FENNOSTEEL OY

FINN LAMEX SAFETY GLASS OY

FINN-KORKKI OY

FLÄKTGROUP FINLAND OY

FORSSAN YMPÄRISTÖURAKOINTI OY

FSC-SERVICE OY

GIRAFE OY

H.G. PALOHEIMO OY

HARTOLAN APTEEKKI

HATTULAN APTEEKKI

HEKSA KIINTEISTÖT OY

HEL-PACK OY

HF-AUTOHUOLTO OY

HOLLOLAN VIILU JA LAMINAATTI OY

HYVÄMAA OY

HÄMEEN LAATUSIIVOUS OY

HÄMEEN PUSSITEHDAS OY

HÄRMÄN SNACKPOINT OY

IMEX WOOD OY

INNOFOR FINLAND OY

INSINÖÖRITOIMISTO AX-LVI OY

IOGEN OY

ISÄNNÖINTI ILKKA SAARINEN OY

ISÄNNÖINTIKESKUS TAMMEN OY

IVASO OY

JAAKKO POHJOLA OY

JANAVALO OY

JATESAL OY

JUVENES OY

KARIRAKENNE OY RKL

KATEPAL OY

KEMPPI GROUP OY

KERA GROUP OY

KIINTEISTÖ OY ORIMATTILANKATU 1

KIINTEISTÖTOIMISTO ASUNTONOKIA OY

KIVINUMMEN KULJETUS OY

KOIVISTO PATENTIT OY

KOIVU APTEEKKI

KONEPAJA AHO OY

KULJETUSLIIKE AHTI LAAKSO OY

KULTAKESKUS OY

KVL-TEKNIIKKA OY

LAHTI ENERGIA OY

LASITALO OY TAMPERE

LEGUAN LIFTS OY

LIELAHDEN AUTOKESKUS OY

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI

LIISAN LEIPOMO OY

LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY

LVI-ASENNUS SALO OY

LÄMPÖINSINÖÖRITOIMISTO

LÄNNEN PALVELUYHTIÖT OY

LÖYTÖTEX OY

MAANSIIRTO VÄINÖ TENKANEN KY

MEDIDIA OY

MEDITE OY

METLAB OY

YRITYSJÄSENET VUONNA 2022
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MILCON OY

MITTAKONEISTUS 2 R OY

MP-KIERREPORRAS & RAKENNE OY

MRB-HOLDING OY

MYYNNIX OY

MÄNTÄN TILAUSLIIKENNE OY

NCC SUOMI OY

NOKIAN SÄHKÖTEKIJÄT OY

NORDIC SIMULATORS OY

OILON GROUP OY

OPTOFIDELITY OY

ORIMATTILAN APTEEKKI

ORIMATTILAN TASAERISTE OY

OY TAMPEREEN KOVAKIVI

P&R HEALTH OY

PAKKAUS-PIIPPO OY

PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FINLAND OY

PEKKA MOISIO OY

PIHLAJALINNA TERVEYS OY

PIHLGREN RITOLA OSAKEYHTIÖ

PIRKAN RAKENTAJAPALVELU OY

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY

PIRKANMAAN KONTTORIKONE OY

POHJOLA RAKENNUS GROUP PRG OY

PURSO OY

PUUTOIMI TAPIO OUTINEN OY

PÄRNÄSET OY

RAKENNUS KODIX OY

RAKENNUSENTISÖINTILIIKE UKRI OY

RAKENNUSPALVELU TEKNORAK OY

REMUSA OY

RETERMIA OY

RJP RAKENNUS OY

SACMEX OY

SACOMETAL OY

SANTEN OY

SIIVOUSMIX OY

SOINTU SENIORIPALVELUT

STALA OY

SUOMEN RAAKA-AINEKIERRÄTYS OY

SUOMEN SÄILIÖNPÄÄTY OY

SUSMAR OY

SÄHKÖ OK J. MÄNTY OY

TALO & KARHU OY

TAMMED OY

TAMMENLEHVÄKESKUS OY

TAMPEREEN ALUETAKSI OY

TAMPEREEN KAAKELIYKKÖSET OY

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI

TAMPEREEN KAUPUNKI

TAMPEREEN LIHAJALOSTE OY

TAMPEREEN TALOTEKO OY

TAMPEREEN TASORAKENNUS OY

TAMPEREEN TIIVISTETEOLLISUUS OY

TENMARK SERVICE OY

TERÄSELEMENTTI OY

THYSSENKRUPP AEROSPACE FINLAND OY

TILITOIMISTO K. J. WESTERBERG & CO

TPI CONTROL OY

TRIPLAN OY

UUMA DESIGN OY

VARASTOPALVELU VATIALA OY

VESIVEK OY

VIESTINTÄTOIMISTO SELANDER & CO

VIHER-JALANTI OY

VIHERPALVELUT HYVÖNEN OY

VIIALAN APTEEKKI

VIIALAN TERÄSRAKENNE OY

VILLE JA KUMPPANIT KY

VILLÄHTEEN LEIPÄ OY

VISU KALUSTE OY

WATI OY

WIITTA OY

YKKÖS-TELINE OY

YLÖJÄRVEN PUU OY

ÖLJYCENTER FINLAND OY
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JÄRJESTÖTOIMINTAA PIIRISSÄ

PÄÄTÖKSIÄ:
• Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus
• Todettiin piirin tuloslaskelma ja tase ajalta 

1.1. – 31.10.2022.
• Käsiteltiin ja todettiin tilintarkastajien 

raporttiin tehdyt piirin kehittämistoimenpi-
teet.

• Käsiteltiin ja todettiin SPR Hämeen piirin 
henkilöstöhallinon toimenpiteet valtakun-
nalliseen sisäisen tarkastuksen seurantara-
porttiin määritellyt toimenpiteet ja vastuu-
henkilöt.

• Hyväksyttiin piirin hallituksen kokousaika-
taulu vuodelle 2023.

• Päätettiin jakaa vuoden 2023 Harjanteen 
rahastosta jaettavan tuoton osuus kokonai-
suudessaan tukena osastoille, jotka ovat 
kasvattaneet jäsenmääräänsä.

Piirin hallituksen kokous 11/2022, 1.12.2022

• Päätettiin, että piirin hallituksen kokoukset 
järjestetään vuonna 2023 joko etäkokouk-
sina tai läsnäolokokouksina. Läsnäolokoko-
uksiin ei ole etäosallistumismahdollisuutta 
muutoin kuin hyvin perustellusta syystä, 
kun asiasta on etukäteen sovittu toimin-
nanjohtajan tai puheenjohtajan kanssa, tai 
tilanteessa, jossa jokin asiantuntija tai pää-
töspykälän valmistelija osallistuu kokouk-
seen käsittelyssä olevan asiakokonaisuu-
den osalta.

• Käsiteltiin SPR Hämeen piirin pankkitilit ja 
tilinkäyttöoikeudet

• Syyskaudella 2022 toimikunta kokoontui 3 
kertaa

• Työskentelimme paljon toimikunnan roo-
lin ja tehtävän kehittämisen pohdintojen 
parissa. 

• Sosiaalisen hyvinvoinnin vapaaehtoistoi-
mintaa ja sen parissa työskentelyä uudis-
tettiin kokonaisvaltaisempaan suuntaan. 

Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunnan kuulumisia

Erityisesti ystävätoiminta ja kotoutumi-
sen tuen toiminnot ovat entistä enemmän 
yhteisen työskentelyn alla. Tavoitteena on, 
että tavoitamme kaiken ikäisiä ja taustai-
sia mukaan perustoimintamme ja tukemme 
pariin.

Syksyllä 2022 käynnistimme kampanjatiimin, 
joka koostuu kolmesta työntekijästä sekä kam-
panjatyöstä kiinnostuneista vapaaehtoistoimi-
joista. Tiimin tavoitteena on kehittää ja uudis-
taa SPR Hämeen piirin kampanjatyöskentelyä. 

Kevään 2023 aikana kampanjatyötä tehdään 
ystävänpäivän, rasisminvastaisen viikon, Pu-
naisen Ristin viikon sekä Pride-viikkojen yhte-
ydessä. Piiritoimistolla Hanne-Miia, Emma 
ja Johanna vastaavat kampanjatiimin koordi-
noinnista ja toteutuksesta. 

Kampanjatiimi vuoden 2023 kampanjoinnin tukena

Toivomme osastoilta aktiivista osallistumista 
kampanjoihin omilla paikkakunnillaan. Kam-
panjatyö on tärkeä näkymisen paikka, teemme 
Punaista Ristiä ja arvojamme tunnetuksi. Kam-
panjoiden myötä kerromme toiminnanpaikois-
tamme, saamme uusia toimijoita mukaan ja 
kerromme myös, miten Punainen Risti auttaa 
apua tarvitsevia.
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KOKOUSKUTSU SPR HÄMEEN PIIRI VUOSIKOKOUS 2023

 
 
 
     KOKOUSKUTSU 
     1/ 2023 
 
 
 
 
SUOMEN PUNAISEN RISTIN HÄMEEN PIIRIN OSASTOILLE, 
KUNTAJÄSENILLE JA YRITYSKANNATUSJÄSENILLE 
 
 

Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin hallitus kutsuu koolle 
SPR:n Hämeen piirin vuosikokouksen lauantaina 22.4.2023 
klo 13 Kokoushotelli Murikanrantaan Terälahteen (Kuterintie 226, 
34260 Terälahti). 
 
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu alkaen klo 9. Ennen virallista 
kokousta on yhteistä ohjelmaa alkaen klo 10 ja lounas klo 12. 
  
Kokouksessa käsitellään piirien johtosäännön 4§:n määräämät asiat.  
 
Osastoilla on sääntöjen 35§:n mukaan yksi äänivaltainen edustaja 
kutakin alkavaa 100 jäsentään kohden. Äänimäärän perusteena 
oleva jäsenmäärä on edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden 
osaston henkilöjäsenten määrä. Osaston edustajat piirin kokoukseen 
valitsee osaston hallitus. Virallisilta edustajilta vaaditaan 
henkilökohtainen valtakirja. 
 
Kokousmateriaalit löytyvät Rednetistä Hämeen piirin sivuilta 
kohdasta Piirin hallitus/vuosikokousmateriaalit osoitteesta 
https://rednet.punainenristi.fi/node/54840. Talouteen liittyvät 
materiaalit toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla. Halutessanne 
voitte pyytää kokousmateriaaleja tulosteina piiritoimistosta. 
 
Tervetulleita piirin kokoukseen ovat kaikki SPR:n Hämeen piirin 
alueen osastojen jäsenet.  
 
Ilmoittautumiset ruokailua ja kahvitarjoilua varten pyydämme 
ystävällisesti tiistaihin 11. päivään huhtikuuta 2023 mennessä 
osoitteessa 
https://www.lyyti.in/SPR_Hameen_piirin_vuosikokous_1746 
 
tai marjut.valimaa@redcross.fi puh. 040 809 6853. Tilaisuus on 
maksuton, mutta mikäli tilaisuuteen ilmoittautunut jättää 
saapumatta paikalle, veloitamme kuluina 25 €. 
 
 
 
Tampereella 27. päivänä lokakuuta 2022 
 
 
 
Suomen Punainen Risti 
Hämeen piirin hallitus 
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EHDOTUS VAALITOIMIKUNNALLE   
 

Ehdottaja: 

 

ehdottaa 22.4.2023 piirin vuosikokouksessa valittavaan SPR Hämeen piirin hallitukseen  

piirin puheenjohtajaksi 
piirin varapuheenjohtajaksi 
piirin hallituksen jäseneksi 
 

kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi 2023–2025 

Ehdokkaan nimi, syntymäaika ja osasto

 

Perustelut: 

 

 

Jäsenyys tarkastettu  Ehdokkaan suostumus saatu   

Ehdokas sitoutuu osallistumaan piirin hallituksen työskentelyyn ja piirin hallituksen kokouksiin.  

 

Päiväys, ehdotuksen tekijän allekirjoitus ja nimen selvennys (Asetus 827/2017 3. luku §18)

 

Lomake on palautettava xx.xx.2023 klo 16 mennessä osoitteella SPR Hämeen piiri, Vaalitoimikunta, Rongankatu 11 C 
83, 33100 Tampere tai skannattuna allekirjoituksella varustettuna marjut.valimaa@redcross.fi. 

 

Ehdotamme seuraavaa henkilöä vuoden 2024 piirin vaalitoimikuntaan, nimi ja osasto: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EHDOKASLOMAKE 2023
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VAALITOIMIKUNNAN KIRJE OSASTOILLE 2023



38

HÄMEEN PIIRI



39

HÄMEEN PIIRI



tapahtumakalenteri 2023
HELMIKUU

Puheenjohtajien aluetapaaminen Kanta-Häme 2.2. Riihimäki
Vapepa valmiusavaus (Häme) 4.2. Lammi

Ystävänpäiväkampanja 6.-19.2.
Ensiapupäivystäjän peruskurssi, etäilta II 6.2. Teams

Henkisen tuen ja ensihuoltotoimijoiden etätapaaminen 6.2. Teams
Punaisen Ristin hankintaohjeistuksen osastokoulutus 6.2. Teams

Puheenjohtajien aluetapaaminen Päijät-Häme 7.2. avoin
Sivisverkkokoulutus osastoille 7.2. Teams

Valtakunnallinen Ossi-osastorekisterityökalun koulutus 8.2. Teams
Yhteyshenkilöiden perehdytys / sosiaalinen hyvinvointi 9.2. Teams

Ensihuollon peruskurssi 11.2. Jokioinen
Ystävätoiminnan kurssi 11.2. Heinola

Kotimaan avun koulutusilta kotimaan avun yhteyshenkilöille 13.2. Lahti / Teams
Vapepa-peruskurssi (etäkoulutus) 18.2. Teams

Akaa, elvytyskoulutus 16.2. Akaa, Syke
Ensiapupäivystäjän peruskurssi, lähikoulutus 18.-19.2.

Vammapotilas 22.2 Ylöjärvi

SPR Häme maakunnallinen valmiuskoulutus,  
”Jälkipurkutoiminta Hämeessä”

20.2. Hybridi

Puheenjohtajien aluetapaaminen Pirkanmaa 23.2. Pirkkala
MAALISKUU

Valtakunnallinen Ossi-osastorekisterityökalun koulutus 1.3. Teams
Vapepa toimikuntien pj ja sihteeri tapaaminen 4.3. Lammi
Valtakunnallinen Suuri koulutuspäivä verkossa 4.3. Teams

Elvytyskoulutus 8.3 Lahti
Vapepa peruskurssi 11.3. Nokia

SPR toimintaryhmien harjoitus- ja koulutuspäivä 11.3. Heinola, Nynäs
Valtakunnallinen Somen käyttö osastoissa -koulutus 14.3. Teams

Vammapotilas ja verensokerin mittaus 14.3 Hollola
Kummitapaaminen Etelä-Pirkanmaa 16.3. Tampere

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 2/2023 aineistot piiritoimistoon 16.3.
Valmiuspäivystäjien työkokous 18.3. Lammi

Ensiapupäivystäjien osaamisen varmentamisen päivä 18.3
SPR Häme maakunnallinen valmiuskoulutus,  

”Evakuointikeskuksen toiminnallisuudet”
20.3. Hybridi

Rasisminvastainen viikko 20.-26.3.
Kummitapaaminen Kanta-Häme 21.3. Hämeenlinna

Vapepa maakuntatoimikunnan kokous 22.3. Hybridi
Henkisen tuen jatkokurssi 25.3.

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 2/2023 (lehti) ilmestyy V. 13
Valtakunnallinen Oma Punainen Risti -peruskoulutus 29.3. Teams

Kummitapaaminen Päijät-Häme 29.3. Orimattila
HUHTIKUU

Johtopaikkakoulutus 1.4. Lammi
Ensiapupäivystysten johtamiskoulutus, etäilta 3.4. Teams

Kummitapaaminen Pohjois-Pirkanmaa 4.4. Ruovesi
Etsintäkurssi 10.4. Nastola

Ensiapupäivystysten johtamiskoulutus, harjoituspäivä  
(etäilta sis koulutukseen)

15.4

SPR Häme maakunnallinen valmiuskoulutus,  
”Tilannekuva johtamisen apuvälineenä”

17.4. Hybridi

Valtakunnallinen Ossi-osastorekisterityökalun koulutus 17.4. Teams
Piirin vuosikokous 22.4. Kokoushotelli Murikanranta, Terälahti

Etsintäkurssi 22.4. Tampere
Evakuointikärry- ja soppatykkikoulutus, Päijät-Häme 26.4. Avoin

TOUKOKUU
Evakuointikärry- ja soppatykkikoulutus, Kanta-Häme 2.5. Avoin

Evakuointikärry- ja soppatykkikoulutus, Pirkanmaa 3.5. Avoin
Ensihuollon jatkokurssi 5.-6.5.

Punaisen Ristin viikko 8.-14.5.
Valtakunnallinen Oma Punainen Risti -peruskoulutus 10.5. Teams

Etsintä- ja viestikurssi 12.-14.5. Asikkala
Ensiauttajien harjoituspäivä, Hämeen piiri 13.5. 

SPR Häme maakunnallinen valmiuskoulutus, 
”SPR kotimaan avustustoiminnan ohjeistus”

15.5. Hybridi

Etsintäkurssi 20.5. Jokioinen
Parkano23 valmiuharjoitus 20.5. Parkano

Yleiskokouserikoinen 23.5. Kanta-Häme
Yleiskokouserikoinen 30.5. Päijät-Häme
Yleiskokouserikoinen 31.5. Pirkanmaa

KESÄKUU
Yleiskokous 10.-11.6. Joensuu

Pirkanmaan Erämessut (SPR ja Vapepa esittely) 9.-11.6. Parkano

https://www.punainenristi.fi/ystavanpaiva/
https://oma.punainenristi.fi/event/19915
https://oma.punainenristi.fi/event/20302
https://oma.punainenristi.fi/event/16901
https://oma.punainenristi.fi/event/20294
https://oma.punainenristi.fi/event/20399
https://oma.punainenristi.fi/event/19988
https://oma.punainenristi.fi/event/20568
https://oma.punainenristi.fi/event/20206
https://oma.punainenristi.fi/event/19655
https://oma.punainenristi.fi/event/19655
https://oma.punainenristi.fi/event/20295
https://oma.punainenristi.fi/event/19759
https://oma.punainenristi.fi/event/19919
https://rednet.punainenristi.fi/node/6086
https://oma.punainenristi.fi/event/19655
https://oma.punainenristi.fi/event/19655
https://www.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko/
https://rednet.punainenristi.fi/node/6086
https://oma.punainenristi.fi/event/20299
https://oma.punainenristi.fi/event/19655
https://oma.punainenristi.fi/event/19655
https://oma.punainenristi.fi/event/20296
https://oma.punainenristi.fi/event/19916
https://oma.punainenristi.fi/event/19804
https://oma.punainenristi.fi/event/19804
https://oma.punainenristi.fi/event/19804
https://oma.punainenristi.fi/event/20301
https://oma.punainenristi.fi/event/19655
https://oma.punainenristi.fi/event/19655
https://www.punainenristi.fi/tyomme/jarjestotoiminta/yleiskokous/
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