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SUOMEN PUNAINEN RISTI
HÄMEEN PIIRI 
 
Käynti- ja postiosoite:
Rongankatu 11 C 83, 2 krs., Tampere

Sähköpostiosoitteet:
hame@punainenristi.fi
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Pankkiyhteys: 
TSOP FI69 5731 2020 0532 53

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

PIIRIN HENKILÖKUNTA:

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja 
Pentti Savolainen
040 776 4891
 
Kehitysjohtaja 
Salla Heiskanen 
040 809 3568 
 
Va. ohjelmapäällikkö 
Leila Ahonen 
040 135 8717 
 
Vastaanottotoiminnan johtaja 
Tatu Jeskanen 
040 689 2750 
 
Järjestösihteeri 
Riitta Konttinen 
040 589 5783 
 
Ensiaputoiminnan asiantuntija 
Pirjo Mattila 
040 589 5779 
 
Valmiuspäällikkö 
Tommi Mattila 
040 589 5780 
 
Järjestötoiminnan asiantuntija 
Sosiaalinen hyvinvointi, ystävätoiminta 
Hanne-Miia Niemi 
040 848 3067 
 
Talous- ja henkilöstöasiantuntija 
Essi Nuolioja 
040 809 6849 
 
Taloussihteeri 
Petri Peltonen 
040 809 6854 
 
Va. järjestötoiminnan asiantuntija 
Maahanmuuttotyö ja nuorisotoiminta 
Emma Peura 
040 184 6911 
 
Järjestötoiminnan asiantuntija 
Viestintä ja sosiaalinen hyvinvointi 
Johanna Raivio 
040 076 6957 
 
Va. ensihuollon asiantuntija 
Mari Rantio  
040 823 2767 
 
Taloussihteeri 
Raili Ruojärvi-Koivumäki 
040 809 6847 
 
Järjestötoiminnan asiantuntija 
Järjestön sääntömääräiset ja hallinnolliset asiat 
Marjut Välimaa 
040 809 6853 
 
Taloussihteeri 
Tanja Ylinen
040 193 8533
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ME MUUT
Aikanaan luin paikallislehteä, jossa julka-
istiin sarjakuviastrippiä nimellä ”Me Muut”. 
Siinä pääosissa olivat hahmot, jotka 
muistuttivat ulkonaisesti nautaeläimiä, 
mutta joiden olemus ja kommunikaatio oli 
varsin ihmismäistä. Stripeissä tarkasteltiin 
maailmaa kahdesta eri näkökulmasta: 
sosiaalisesta eli meidän ja muiden välisistä 
suhteista ja asemasta sekä siitä, millä 
tavoin kielellä voidaan jäsentää maailmaa, 
kuvata todellisuutta tai asetta ihmisiä eri 
asemiin. Mieleeni on jäänyt yksittäinen 
kuva, jossa diakoni esitetään heijasteku-
vassa olevana hevosena. Me ja muut.

Kielen ja vallan suhdetta on pohdittu 
modernin ajan filosofisessa ja yhteiskun-
nallisessa tutkimuksessa ja keskustelussa, 
ja yhä enenevässä määrin tunnistetaan 
niitä mekanismeja, joilla ihmisten tai 
ihmisryhmien toiseuttamista tai siihen 
liittyvää valtapuhetta tuotetaan. Tähän 
keskusteluun me kaikki olemme osallisia. 
Aihe on herkkä ja vaatii tarkkuutta jo 
siksikin, että erityistä mielenkiintoa saattaa 
kohdistua meihin Punaisen Ristin toimi-
joihin, jotka perustamme toimintamme 
periaatteisiimme, joissa yhdenvertaisuus 
korostuu. On varmasti tilanteita, joissa 
olemme ”luupin alla”. Jos perusajatuk-
semme on, että kielellä tuotetaan kuvaa 
todellisuudesta ja luodaan valtasuhteita, 
tulee meidän olla ”kielellisiä” eli huolehtia 
siitä, miten kuvaamme maailmaa tai 
puhumme siitä. Se ei ole välttämättä kovin 
yksinkertainen tai helppo tehtävä, mutta 
jo tietoisuus kielen luonteesta auttaa meitä 
tällä tiellä. 

Olen törmännyt eri yhteyksissä kysymyk-
seen siitä, että huomioimalla tai korosta-
malla jonkin ihmisryhmän tilannetta 
tai haavoittuvaa asemaa, saatamme 
herättää jossakin toisessa ihmisryhmässä 
kysymyksen heidän asemansa vähätte-
lystä tai jopa huomiotta jättämisestä. Se, 
että huomiomme on jossakin ihmisessä 
tai ihmisryhmässä ei saisi luoda tilan-
netta, jossa ajatellaan, että jokin toinen 
ryhmä ei olisi arvokas tai tarpeen mukaan 
huomiomme kohteena. Vaikka pyrkimyk-
semme ovatkin vilpittömät, saattaa 
tarkoituksemme tai toimintamme tulla 
kyseenalaistetuksi. Siksi on tärkeää, että 
pyrimme antamaan äänen niille, joiden 
ääni asemansa haavoittuvuuden vuoksi jää 
taka-alalle. Meidän täytyy aktiivisesti olla 
mukana niissä verkostoissa, jotka pyrkivät 
ehkäisemään sivuun jäämistä, syrjäyty-
mistä, polarisaatiota tai syrjintää sekä 
lisätä vuorovaikutustamme erilaisten tilan-
teiden ja asemien tunnistamiseksi. 

Kevät on tuloillaan ja piireissä sekä koko 
Suomen Punaisessa Ristissä odotetaan 
tärkeitä kokouksia. Toivon voimia ja 
viisautta kaikille tehdä hyviä ja kauaskan-
toisia päätöksiä!

PÄÄKIRJOITUS - HÄMEEN PIIRI

Pentti Savolainen

toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖTIEDOTE 2/2023
Järjestötiedote 3/2023  ilmestyy v. 34. Aineistojen ja osastoma-
teriaalien viimeinen toimituspäivä on to 10.8.2023. Ne lähetetään 
osoitteeseen hame@redcross.fi.

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/sprhameenpiiri

SEURAA Instagramissa
instagram.com/sprhameenpiiri

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

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

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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SOPPI KIERRÄTYSPUTIIKKI

Tiiriönsuontie 2, 13130 Hämeenlinna, 
040 540 7626

Liiketalousjohtaja 
Satu Mustajärvi 
050 311 0911 | satu.mustajarvi@punainenristi.fi

Asiantuntija 
Miska Keskinen 
040 546 6440 | miska.keskinen@punainenristi.fi

HÄMEENLINNAN  
VASTAANOTTOKESKUS
Keilakatu 1, 13210 Hämeenlinna
p. 040 197 6074 | hmlvok@redcross.fi 
Johtaja Aija Hiisilä p. 040 194 8375
Avoinna: ma 9-15.45, ti 9-14.45, ke 9-15.45,  
to 9-13.45, pe 9-15.45 

HÄMEENLINNAN  
VASTAANOTTOKESKUS /  
FORSSAN SIVUTOIMIPISTE 
Kartanonkatu 8 B, 30100 Forssa
p. 040 487 8649 | forssavok@redcross.fi 

HÄMEENLINNAN  
VASTAANOTTOKESKUS /  
LAMMIN SIVUTOIMIPISTE
Lamminraitti 25, 16900 Lammi 

HÄMEENLINNAN  
VASTAANOTTOKESKUS /  
YKSITYISMAJOITUSYKSIKKÖ
Keilakatu 1, 13210 Hämeenlinna
p. 040 684 0693 | ymhmlvok@redcross.fi 

TAMPEREEN YKSITYIS- 
MAJOITUSYKSIKKÖ 
Parantolankatu 5, 33500 Tampere
Arkisin virka-aikaan: p. 040 752 9233  
tai p. 040 589 4661

NUORTEN TURVATALO
Hämeenkatu 22, 33200 Tampere
p. 040 556 6661

KONTTI LAHTI
Ajokatu 65, 15500 Lahti
p. 040 737 9821

KONTTI TAMPERE
Harjuntausta 3, 33400 Tampere, 
p. 040 737 9155 

SPR LOGISTIIKKAKESKUS
Kalkun kehätie 4, 33330 Tampere
p. 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

HÄMEENKYRÖN HYBRIDIYKSIKKÖ / 
KOTORINNE
Kirkkoahde 4 B, 39100 Hämeenkyrö
p. 040 560 1696 | hameenkyrovok@redcross.fi
Johtaja Risto Piirainen p. 040 8448 749

LAHDEN VASTAANOTTOKESKUS JA  
LAHDEN YKSITYISMAJOITUS
Hämeenkatu 5 A 4, 15110 Lahti
Toimiston päivystävä p. 044 038 4143 
lahtivok@redcross.fi 
Yksityismajoitus toimisto p. 040 168 0362 
Nastolan toimipiste nastolavok@redcross.fi
Johtaja Anne Jaakkola p. 040 8323 895 

LAHDEN VASTAANOTTOKESKUS,  
TEHOSTETUN TUEN OSASTO (TETU)
Töpöhännänpolku 3, 15950 Lahti
Toimiston päivystävä p. 040 832 4808
tetuvok@redcross.fi
Johtaja Anne Jaakkola p. 040 8323 895 

MÄNTTÄ-VILPPULAN  
VASTAANOTTOKESKUS 
Vilpunkatu 10 A, 35700 Vilppula
Toimisto p. 040 723 0659
Johtaja Martti Heikkuri p. 040 687 5748

KESKUSTEN YHTEINEN JOHTAJA: 
vastaanottotoiminnan johtaja Tatu Jeskanen  
p. 040 689 2750

VASTAANOTTOKESKUKSET:
 

mailto:satu.mustajarvi@punainenristi.fi
mailto:miska.keskinen@punainenristi.fi
mailto:hmlvok@redcross.fi 
mailto:forssavok@redcross.fi 
mailto:ymhmlvok@redcross.fi 
mailto:hameenkyrovok@redcross.fi
mailto:lahtivok@redcross.fi 
mailto:nastolavok@redcross.fi
mailto:tetuvok@redcross.fi


5

MITÄ YLEISKOKOUS MUUTTAA?

Joensuun yleiskokous antaa meille mahdol-
lisuuden irrottautua arkisesta tekemisestä 
ja katsoa, mihin suuntaan menemme seu-
raavien kolmen vuoden aikana. 

On ilo huomata, että edellisessä yleiskoko-
uksessa päätetyt linjaukset ovat vaikutta-
neet apua tarvitsevien ja auttajien arkeen 
monella tavoin.

Ruoka-apumme tavoittaa entistä suurem-
man joukon apua tarvitsevia, ja ystäväva-
paaehtoisemme tarjoavat entistä enem-
män matalan kynnyksen kohtaamisia siellä, 
missä ihmiset liikkuvat. Evakuointiyksiköt 
ja niihin koulutetut vapaaehtoiset vahvista-
vat valmiuttamme ympäri Suomen. Tuem-
me lasten ja nuorten kaveritaitoja kouluis-
sa, ja Nuorten turvatalo antaa apuaan myös 
digitaalisesti. Festarien ja muiden tapah-
tumien järjestäjät voivat tilata ensiapupäi-
vystyksen keskitetysti verkosta. Vapaaeh-
toisten viestintäkoulutusta tarjotaan entistä 
enemmän, ja koko järjestön yhteinen johta-
misvalmennus kokoaa yhteen toimijat osas-
toista, piireistä, keskustoimistosta ja laitok-
sista. Ossi-järjestelmä helpottaa osastojen 
hallintotyötä.

Näiden edistysaskelien ansioista olemme 
nyt vahvempi auttaja kuin kolme vuotta sit-
ten, mutta samalla muutos ympärillämme 
jatkuu. Ilmasto lämpenee, konfliktit ja kiris-
tynyt talous muuttavat avun tarvetta meillä 
ja maailmalla. Ihmiset kaipaavat apua yk-
sinäisyyteen ja konkreettisia osallistumisen 
mahdollisuuksia. Läpinäkyvyyden ja vas-

tuullisuuden vaatimukset kasvavat, ja yh-
teiskunta muuttuu yhä moninaisemmaksi.

Näihin muutoksiin pyrimme vastaamaan 
uudessa toimintalinjauksen luonnokses-
sa. Tarttuessasi luonnokseen huomaat, että 
se on strategiapaperiksi lyhyt. Tällä kertaa 
olemme tuoneet järjestön käsiteltäväksi na-
pakan paketin, jossa näkyvät valinnat – ne 
asiat, joiden haluamme seuraavan kolmen 
vuoden aikana muuttuvan. 

Mitä mieltä sinä olet verkkoauttamisesta, 
tiedon hyödyntämisestä, monikielisyydestä, 
toiminnan eettisyydestä, mielenterveyden 
tukemisesta tai laajamittaisiin kriiseihin va-
rautumisesta?

Juuri näistä ja monista muista asioista linja-
taan Joensuun yleiskokouksessa 10.–11.6. 
Tule mukaan!

Muista, että olet lämpimästi tervetullut 
yleiskokoukseen, vaikka et olisi osastosi ää-
nivaltainen edustaja. Viikonloppuun sisältyy 
monipuolista ohjelmaa ja kiinnostavia koh-
taamisia kaikille.

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 Meri Luoto,  
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

Kristiina Kumpula 

Pääsihteeri

Suomen Punainen Risti

PÄÄKIRJOITUS - KESKUSJÄRJESTÖ

mailto:sari.hakkinen%40punainenristi.fi?subject=
mailto:aineistot%40punainenristi.fi?subject=
https://www.facebook.com/punainenristi
https://rednet.punainenristi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
https://twitter.com/punainenristi
http://humanitaarinenoikeus.fi
https://www.youtube.com/suomenpunainenristi
https://www.instagram.com/punainenristi/
http://punaisenristinkauppa.fi
mailto:myynti%40punainenristi.fi?subject=
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YLEISKOKOUS JOENSUUSSA 10.–11.6.

JUURI SINÄ OLET TERVETULLUT YLEISKOKOUK-
SEEN – ILMOITTAUDU NYT!

Suomen Punaisen Ristin yleiskokousvii-
konloppu kokoaa Joensuuhun noin tuhat 
vapaaehtoista ja työntekijää 10.–11. 
kesäkuuta. Tervetuloa mukaan!

Yleiskokoukseen ovat lämpimästi tervetulleita 
kaikki jäsenet – myös muut kuin osaston ää-
nivaltaiset edustajat. Viikonloppuun sisältyy 
kiinnostavaa ohjelmaa kaikille, ja lauantai-
illan kruunaa yhteinen iltajuhla. Paikkana on 
Carelia-sali.

Jos osastosi ei vielä ole valinnut kokoukseen 
äänivaltaisia edustajiaan, se kannattaa tehdä 
nyt. Ilmoittautuminen yleiskokoukseen on auki 
30.4. asti osoitteessa  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023. 

Yleiskokouksessa päätetään, mitä 
seuraavina vuosina tehdään

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous kokoontuu 
kolmen vuoden välein päättämään Punaisen 
Ristin tulevaisuuden suunnasta ja järjestön 
korkeimmista luottamushenkilöistä. Joensuun 
yleiskokouksessa päätetään yhdessä seuraa-
vasta toimintalinjauksesta vuosille 2024–2026 
sekä valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja ja 
luottamushenkilöt hallitukseen ja valtuustoon.

Toimintalinjaus on tärkeä koko Suomen Punai-
sen Ristin yhteinen linjaus, joka määrittelee 
toimintamme keskeisimmät painopisteet seu-
raavien kolmen vuoden ajan.

Huom! Muista varata majoitus yleiskokouksen 
kokouskiintiöstä.

10.–11.6. 
Yleiskokous  
Joensuussa

10.5. 
Kokouskutsu 
asialistoineen 

lähetetään osastoille 
ja piireille.

30.4. 
Ilmoittautuminen 
yleiskokoukseen 

päättyy.

10.4. 
Viimeinen päivä 
jättää aloitteet 

yleiskokoukselle.

29.4. 
Viimeinen päivä 
jättää esitykset 

hallituksen ja valtuuston 
henkilövalinnoiksi.

9.6. 
Nuorten etkot 
Joensuussa.

https://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 8.–14.5.

VAPAAEHTOISUUS NOUSEE UUDISTUVAN 
PUNAISEN RISTIN VIIKON TEEMAKSI

Uudistamme Punaisen Ristin viikon 
tämän ja ensi vuoden aikana. Viikon 
pääsisällöksi nousee vapaaehtoisuus: 
auttajiemme juhliminen, paikallisen 
toiminnan esittely ja uusien kutsuminen 
mukaan.

Keskustoimisto kysyi osastojen luottamus- ja 
yhteyshenkilöiltä sähköpostitse, millainen Pu-
naisen Ristin viikko palvelisi osastojen tarpeita 
parhaiten. Vastauksissa toivottiin, että Punai-
sen Ristin viikolla keskityttäisiin uusien vapaa-
ehtoisten rekrytointiin ja osaston toiminnan 
esittelyyn paikkakunnalla, jäsenhankintaan 
sekä nykyisten vapaaehtoisten kiittämiseen ja 
yhteishengen parantamiseen.

Näiden toiveiden mukaisesti Punaisen Ristin 
viikko konseptoidaan tämän vuoden aikana 
niin, että ensi vuonna käytössämme on työka-
lut uudenlaisen teemaviikon järjestämiseen. 
Kokoamme yhteen toteutusmallit, joiden avul-
la osastot voivat järjestää tapahtumia ja saa-
da näkyvyyttä omalla paikkakunnallaan.

Kerro mielipiteesi käytännön 
toteutuksesta ja tarvittavasta tuesta

Uudistustyössä kuullaan vapaaehtoisia tarkalla 
korvalla. Juuri nyt on oikea hetki kertoa, mil-
laisen Punaisen Ristin viikon haluat!

Tule Teamsissa 16.5. järjestettävään tapaami-
seen kertomaan mielipiteesi näistä aiheista:

• Mistä teemoista toivot tapahtumamalleja? 
Millaiset ohje- ja materiaalipaketit palvele-
vat tapahtuman järjestämisessä? 

• Mitkä ovat parhaita tapoja juhlistaa vapaa-
ehtoisuutta osaston sisällä ja kiittää toi-
minnassa mukana olevia vapaaehtoisia?

• Mitä tukea tarvitsette vapaaehtoisuudesta 
viestimiseen?

Tapaamisen järjestää keskustoimiston järjestö-
kehitysyksikkö yhdessä kampanjakoordinaatto-
rin ja viestinnän kanssa. 

Lisätietoja ja linkki tapahtumaan Omassa: 
oma.punainenristi.fi/event/22121

Vinkit Punaisen Ristin viikkoon 2023

Vapaaehtoisuuden juhlistaminen kannattaa 
aloittaa jo nyt! Tänä vuonna osastosi voi viet-
tää Punaisen Ristin viikkoa esimerkiksi näin:

• Kokoontukaa yhteen ja kiittäkää vapaaeh-
toisia – toisianne! Voitte järjestää vaikka-
pa yhteisen virkistyspäivän.

• Ottakaa yhteys kaikkiin Oma Punaisen 
Ristin kautta rekisteröityneisiin uusin va-
paaehtoisiin ja kutsukaa heidät mukaan 
toimintaan. Voitte viestiä tai soittaa hen-
kilökohtaisesti tai lähettää kohdennetun 
viestin kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 
samantyyppisestä toiminnasta.

• Ottakaa yhteys kaikkiin vuoden aikana 
liittyneisiin uusiin jäseniin. Kiittäkää heitä 
jäsenyydestä ja kutsukaa mukaan vapaa-
ehtoistoimintaan.

• Voitte järjestää uusille esimerkiksi pereh-
dytysillan, Lapsiperheiden auttajakurssin 
tai toimitilojen avoimet ovet kahvitarjoilui-
neen.

Mikä Punaisen Ristin viikko?

Punaisen Ristin viikkoa vietetään vuosittain 
Punaisen Ristin päivän 8.5. ympärillä. Kysei-
nen päivä on Punaisen Ristin perustajan Henry 
Dunant’n syntymäpäivä. Tänä vuonna Punai-
sen Ristin viikkoa vietetään 8.–14. toukokuuta.

Lisätietoja: rednet.punainenristi.fi/viikko
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NÄLKÄPÄIVÄ 28.–30.9.

NÄLKÄPÄIVÄN YKKÖSTAVOITE: 
LISÄÄ LIPASKERÄÄJIÄ

Nälkäpäivää kehitetään kokemusten ja saadun palautteen perusteella. Osastot, 
kerääjät ja keräystulos kertovat samaa asiaa: lipaskerääjät saavat keräämisestä iloa, 
ja lahjoittajat lahjoittavat mielellään juuri lippaaseen. 

Lipaskeräys on vapaaehtoiselle tehokkain tapa 
kerätä varoja. Kerääjiä kuitenkin tarvitaan tuntu-
vasti nykyistä enemmän.

Keräyslippaisiin lahjoitetaan jopa entistä 
ahkerammin, mutta kerääjiä tarvitaan lisää

Vielä ennen koronapandemiaa lähes puolet Näl-
käpäivän tuotoista tuli osastojen keräysten ja 
myyntitapahtumien kautta. Viime vuonna vapaa-
ehtoisten osuus Nälkäpäivän tuotosta oli enää 36 
prosenttia. 

Käteisen väheneminen ei yksin selitä tuloksen 
romahtamista, sillä yksittäiset kerääjät ovat vii-
me vuosina keränneet jopa enemmän kuin vielä 
kymmenen vuotta sitten. Suurin syy kentän tu-
loksen romahdukselle näyttääkin olevan radikaali 
pudotus kerääjien määrässä. Siinä, missä ennen 
koronaa lipaskerääjiä oli vielä 14 000, oli kerää-
jiä viime vuonna enää 8 500. 

Haastamme kaikki osastot pohtimaan ratkaisuja:

• Mikä on muuttunut niin, että kerääjiä on ny-
kyään näin paljon vähemmän? Mitä voimme 
itse tehdä toisin, jotta saamme lisää kerääjiä 
mukaan?

• Osallistavuus on Nälkäpäivän ydin ja kantava 
voima. Mikä teidän mielestänne on hauskaa 
ja mihin saatte ihmiset innostettua mukaan 
tänä Nälkäpäivänä?

Erilaisia osallistavia tapoja miettiessänne kan-
nattaa pitää mielessä, että lipaskeräys on 
yksi helpoimmista tavoista tulla tutustumaan 
paikallisosaston toimintaan. Parhaimmillaan 
lipas kerääminen voi olla pitkän ja antoisan 
vapaaehtois uran alku. 

Jokaisen panosta tarvitaan, jotta kerääjämäärät 
saadaan uuteen nousuun!

Kerääminen antaa hyvää mieltä

Nälkäpäivän kerääjäkyselyn tulosten perusteella 
kerääjiä saadaan mukaan jatkossakin, kun jak-
samme innostaa ihmisiä mukaan. Peräti 96 pro-

senttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että 
kerääminen on mukava tapa osallistua Punaisen 
Ristin auttamistyöhön. 

Muukin palaute on lähes pelkästään positiivista: 

”Todella positiivinen kokemus: tuntui, että itsellä 
kasvoilla oli hymy koko ajan! Tuli juteltua erilais-
ten ihmisten kanssa; mielenkiintoisia tarinoita!” 

”Hienosti organisoitu keräys. Kokemus innostaa 
osallistumaan toistekin.” 

”Ihan paras kokemus. Me oltiin työporukalla ja 
kokemus yhdisti meitä. Rahan keräämisen ohella 
ihmisille oli tärkeää saada kertoa elämästään.”

Lipaskeräys on vapaaehtoiselle tuottoisin 
tapa kerätä varoja

On totta, että lipaskeräys on vaikeutunut sen 
myötä, että ihmisillä yhä harvemmin on käteistä 
mukanaan. Yksittäisten kerääjien nettikeräykset 
ovat välillä tuottaneet ihan huikeita summia. Ak-
tiivisia nettikerääjiä on kuitenkin toistaiseksi ol-
lut sen verran vähän, että kokonaistuotot jäävät 
vielä kauas lipaskeräyksen tuloksista. 

Vapaaehtoisten käytössä olevista keräystavoista 
lipaskeräys onkin yhä kirkkaasti tuottoisin.  

Taloustutkimuksen vuonna 2022 tekemä tutkimus 
osoittaa, että suomalaisten kolmanneksi mie-
luisin tapa osallistua hyväntekeväisyyteen 
on lahjoittaa rahaa keräyslippaaseen. Suo-
situmpaa on vain tavaralahjoittaminen ja kanna-
tustuotteen ostaminen. 

Samaa viestiä kertoi viimesyksyinen kohtaami-
nen nuoren miehen kanssa, joka lähestyi kerää-
jää riemastuneena. Mies oli tyytyväinen, kun sai 
pitkästä aikaa tyhjentää painavat kolikot pois 
lompakostaan: ”Lipaskerääjiä ei nykyään näe 
enää ikinä, ihanaa, että sinä olet siinä!”.

Tutkimukset ja kokemuksemme kertovat, että 
ihmiset kaipaavat lipaskeräystä. Siinä yhdistyy 
meille tärkeä kohtaaminen. Auttaminen tuntuu 
hyvältä, kun apu kulkee ihmiseltä ihmiselle, ihan 
konkreettisesti.
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NÄLKÄPÄIVÄ 28.–30.9.

Merkitse Nälkäpäivä kalenteriisi! 

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään 28.–
30. syyskuuta, jolloin haluamme Punaisen 
Ristin paikallisen auttamisvalmiuden 
näkyvän koko maassa. 

Kutsumme siis jokaisen mukaan 
keräykseen, joko kerääjänä tai 
lahjoittajana. Kaikkien panosta tarvitaan, 
jotta voisimme olla heikomman puolella 
aina, kun Punaisen Ristin apua Suomessa 
tai maailmalla tarvitaan. 

Tutustu Nälkäpäivän uuteen  
ilmeeseen 3.5.

Nälkäpäivän valtakunnallisessa 
ideointityöpajassa esitellään Nälkäpäivän 
uusi visuaalinen ilme ja ideoidaan, mitä 
uutta kampanjassa voidaan yhdessä tehdä.

Työpaja järjestetään Teamsissa 
keskiviikkona 3.5. kello 17.00–18.30, ja 
se on tarkoitettu kaikille Nälkäpäivästä 
kiinnostuneille. 

Ilmoittautuminen Omassa:  
oma.punainenristi.fi/event/21815.

NÄLKÄPÄIVÄ-KOULUTUKSET ENTISTÄ TIIVIIMMÄSSÄ PAKETISSA

Järjestämme tänäkin vuonna valtakunnallisia etä-
koulutuksia. Uutuuksia tänä keväänä ovat keräys-
johtajan peruskoulutus ja osastojen oman varain-
hankinnan koulutus. Nälkäpäivä-koulutuksia on 
tiivistetty ja niitä järjestetään tänä vuonna vain 
kolme: yksi keväällä, yksi loppukesästä ja viimei-
nen heti lipaskeräyksen jälkeen. 

Tule mukaan innostumaan, oppimaan ja jaka-
maan kokemuksia muiden vapaaehtoisten kanssa! 

Ilmoittautumislinkit ja koulutusten tarkemmat 
sisältökuvaukset löydät sekä Oma Punaisesta Ris-
tistä että RedNetin Nälkäpäivä-sivulta. 

Varainhankinnan valtakunnallisten 
etäkoulutusten aikataulu

Huhtikuu

• Keräysjohtajan peruskoulutus ma 8.5. klo 
13.–14.30 ja klo 17–18.30, ruotsiksi ma 15.5. 
klo 17–18.30

• Osastojen oman varainhankinnan koulutus 
to 27.4. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30, ruot-
siksi to 4.5. klo 17–18.30

Toukokuu

• Nälkäpäivän suunnittelu ma 22.5. klo 13–
14.30 ja klo 17.00–18.30, ruotsiksi ma 29.5. 
klo 17–18.30

Elokuu

• Nälkäpäivä 2023 yleisesittely to 17.8. klo 
13–14.30 ja klo 17–18.30, ruotsiksi to 24.8. 
klo 17–18.30

Lokakuu

• Tilannekatsaus ja pikapalaute to 5.10. klo 
17–18.30, ruotsiksi ma 9.10. klo 17–18.30
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KESÄN PÄIVYSTYKSET 

UUSI SIVU HELPOTTAMAAN ENSIAPUPÄIVYSTYSTEN 
MARKKINOINTIA

MUISTILISTA KESÄN 2023 TAPAHTUMAPÄIVYSTYKSIÄ VARTEN

Punainenristi.fi:stä löytyy nyt katta-
vasti tietoa organisaatioille, jotka halu-
avat tilata päivystyksen tapahtumaansa. 
Sivustolle kannattaa linkata, kun mark-
kinoitte osaston omia ensiapupäivys-
tyksiä tapahtumajärjestäjille.

Päivystyssivulla kerrotaan, miten 
ensiapupäivystyksen voi tilata, mitä 
palveluun sisältyy ja miten kokonaisuuden 
hinta määräytyy. Sivulta löytyy myös linkki 
päivystysten tilausjärjestelmään. Sivu löytyy 
osoitteesta punainenristi.fi/paivystykset.

Alkuvuodesta julkaistu päivystysten 
tilausjärjestelmä on sujuvoittanut päivystysten 

Isoihin tapahtumapäivystyksiin tilataan 
yhä useammin selviämispiste. Myös kier-
tävä päihdetyö, seksuaaliterveystyö ja 
henkinen tuki ovat toivottuja oheispal-
veluita.

Pyritään tarjoamaan tilaajalle ja juhlijoille 
mahdollisimman kokonaisvaltainen paketti, 
tarvittaessa yhdessä alueen muiden osastojen 
ja toimintaryhmien kanssa!

Kaikki palvelut on esitelty tilaajille 
päivystystoiminnan esittelysivulla osoitteessa 
punainenristi.fi/paivystykset

Muista nämä asiat ennen kesää:

• Päihdetyön koulutuksia on hyvä 
markkinoida nyt kevään aikana, jotta 
saatte osastoon lisää vapaaehtoisia myös 
näihin tehtäviin. Tulevat koulutukset 

tilaamista huomattavasti. Järjestelmän 
kautta organisaatio voi tilata ja vahvistaa 
päivystyksen ja sen oheispalvelut. Samassa 
järjestelmässä osasto pystyy hallinnoimaan 
päivystystään.

Kannattaa varmistaa, että osastosi 
ensiapuryhmä vastaanottaa Hupsiksessa 
tilauksia tilausjärjestelmän kautta, jotta 
kaikki tiedustelut ohjautuvat oikeaan 
ensiapuryhmään.

Lisäohjeita löydät RedNetistä: rednet.
punainenristi.fi/Eatilaukset

löydät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/66235

• Päivystyksen, johon on tilattu 
selviämispiste, voi Hupsiksessa 
avata naapuritoiminnolla ryhmään 
Selviämispisteet ja Kiertävä terveyden 
edistäminen. Tätä kautta koulutetut 
vapaaehtoiset voivat ilmoittautua kyseiseen 
päivystykseen kauempaakin.

• Osastostanne saatetaan kysyä myös 
seksuaalisen häirinnän yhdyshenkilöä. 
Yhdyshenkilöiden koulutusta tarjotaan 
kevään aikana, päivämäärät ja ohjeet 
sivulla rednet.punainenristi.fi/node/66270

• Jos omassa osastossanne ei ole riittävästi 
eri toimintamuotojen vapaaehtoisia, 
kannattaa lähestyä naapuriosastoja tai 
kysyä lisätukea osoitteesta festarit@
punainenristi.fi. 
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HYVINVOINTIA JA VALMIUSYHTEISTYÖTÄ 

EUROOPPALAINEN HANKE VAHVISTAA SUOMEEN 
PAENNEIDEN JA VAPAAEHTOISTEN HYVINVOINTIA

EVACUATION READY -HANKE VAHVISTAA 
AUTTAMISVALMIUTTA YMPÄRI BALTIAN

Suomen Punainen Risti käynnistää 
mittavan hankkeen, jossa tuetaan 
Suomeen Ukrainasta ja muista maista 
paenneiden mielenterveyttä ja vapaaeh-
toisten hyvinvointia sekä vahvistetaan 
niihin liittyvää osaamista.

Psykososiaalisen tuen hanke kestää lähes 2,5 
vuotta, ja siinä kehitetyt menetelmät ja hyvät 
käytännöt jäävät Punaisen Ristin käyttöön 
projektin päättymisen jälkeen.

Suomen hanke on osa Punaisen Ristin ja 
Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen 
liiton (IFRC) johtamaa EU4Health-
yhteishanketta, jossa on mukana 25 kansallista 
yhdistystä Euroopan maista. Hanketta 
rahoittaa Euroopan unionin komissio, ja 
Suomen Punainen Risti täydentää rahoitusta 
katastrofirahastostaan. Hanke on alkanut 
kesällä 2022 Ukrainassa ja sen lähimaissa ja 
nyt mukaan liittyvät muut Euroopan maat.

Suomen Punaisen Ristin hankkeessa tuetaan 
sekä Ukrainasta että muista maista paenneita.

Suomen Punainen Risti on vuoden 
verran koordinoinut Evacuation Ready 
(EvRe) -hanketta, jonka avulla voidaan 
paremmin vastata Baltian alueen autta-
mistilanteisiin. Projektissa ovat mukana 
myös Viron, Latvian ja Liettuan Punaiset 
Ristit.

Projektissa luodaan yhteisiä toimintatapoja 
rajat ylittäviin avustusoperaatioihin ja vah-
vistetaan Punaisen Ristin tukea viranomaisille 
suurissa alueellisissa hätätilanteissa. Erityisesti 
kehitetään evakuointivalmiutta ja valmiutta 
ottaa vastaan ja lähettää kansainvälistä apua. 
Hanketta rahoittaa Euroopan unioni.

Vapaaehtoisilla merkittävä rooli

Vapaaehtoisten apua toivotaan hankkeessa 
esimerkiksi henkisen tuen koulutuksiin 
sekä vertaistukitapahtumien järjestämiseen 
aikuisille, lapsille ja nuorille. Vapaaehtoisia 
tarvitaan avuksi myös ryhmätilaisuuksiin, joita 
Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmä 
järjestää mielenterveyden tukemiseksi.

Hankkeessa panostetaan vapaaehtoisten 
hyvinvointiin kehittämällä vertaistukea ja 
mahdollisuuksia purkukeskusteluihin. Lisäksi 
järjestetään koulutuksia hyvinvoinnin ja 
mielenterveyden teemoista.

Suomen Punaisessa Ristissä tulee 
työskentelemään kolme hanketyöntekijää, 
jotka toimivat yhdessä osastojen ja piirien 
kanssa.

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Katariina 
Väisänen, p. 040 652 9695

Vuoden 2022 aikana projektissa tuotettiin toi-
mintaohjeita ja koulutusmateriaalia. Vuonna 
2023 ohjeet ja materiaalit viedään käytäntöön 
harjoitusten ja koulutusten merkeissä. 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat osallistua 
15.9. Virossa järjestettävään kenttäharjoituk-
seen. Haku harjoitukseen aukeaa myöhemmin. 
Lisäksi evakuointivalmiuden kehittämiseen on 
tulossa kouluttajakoulutuksia.

Lisätietoja:  
punainenristi.fi/tyomme/evre-project

https://www.punainenristi.fi/tyomme/evre-project/
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FEISSARIT TUTUIKSI 

TUNNETKO FEISSARIT? 

Face-to-face -varainhankkijat eli feis-
sarit tekevät tärkeää ja haastavaa työtä 
hankkimalla uusia kuukausilahjoittajia 
Suomen Punaiselle Ristille. 

Säännölliset lahjoitukset ovat edellytys sille, 
että voimme vastata hädänalaisten ihmisten 
avun tarpeeseen Suomessa ja maailmalla. 

Feissaus on ollut pitkään paras tapa hankkia 
uusia kuukausilahjoittajia. Tällä hetkellä kuu-
kausilahjoittajia on lähes 61 000. Viime vuon-
na keräsimme kuukausilahjoituksilla lähes 8 
miljoonaa euroa katastrofirahastoon ja koti-
maan toimintaan. 

Osastoille kerrotaan feissausalueet 
etukäteen

Tällä hetkellä feissarimme toimivat ympäri-
vuotisesti seitsemässä kaupungissa: Helsin-
gissä ja muulla pääkaupunkiseudulla, Turussa, 
Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä, Kuopi-
ossa ja Vaasassa. Lisäksi teemme päiväretkiä 
muille paikkakunnille ja kesän ajaksi laajen-
namme toimintaamme mahdollisesti myös 
muihin kaupunkeihin. Ilmoitamme osastoille ja 
piireille tarkemmat feissausalueet aina kahden 
viikon välein.

Tänä talvena olemme pitkän tauon jälkeen pa-
lanneet feissaamaan myös ovelta ovelle. Alusta-
vat tulokset ovat olleet lupaavia. Näyttää siltä, 
että ovilla ihmisillä on enemmän aikaa keskus-
tella feissarin kanssa ja saamme pysyvämpiä 
lahjoittajia verrattuna katu feissauk seen.

Feissaus on monelle ensiaskel 
työelämään

Feissarit ovat Suomen Punaisen Ristin työnte-
kijöitä. Tiimeissämme on feissareita yhteensä 
noin 60 ja he edustavat kymmeniä eri kansa-
laisuuksia. 

Feissarin työ onkin monelle Suomeen tulevalle 
ensimmäinen kosketus suomalaiseen työelä-
mään. Myös monelle suomalaiselle feissarina 
toimiminen on yksi ensimmäisistä työpai-
koista. Pyrimmekin perehdyttämään feissarit 
työhön mahdollisimman kattavasti ja saada 
heidät tuntemaan, että he ovat tärkeä osa Pu-
naista Ristiä, aivan kuten kaikki työntekijäm-
me ja vapaaehtoisemme. 

Keräyskohteena vain 
kuukausilahjoitukset

Feissarin tunnistaa helposti Punaisen Ristin 
tunnuksella varustetusta sinisestä liivistä. 
Lisäksi heillä on aina mukana keräysluval-
lamme varustettu kuvallinen nimikortti, pu-
navalkoinen Punaisen Ristin kansio sekä muu 
materiaali kuukausilahjoituskaavakkeineen. 
Feissarimme rekisteröivät lahjoituksia sekä 
tableteilla että paperisilla valtakirjoilla. 

Feissarimme tekevät vain kuukausilahjoitusso-
pimuksia, eli he eivät koskaan pyydä käteistä 
rahaa.

Lisätietoja:  
punainenristi.fi/lahjoita/lahjoittajapalvelu
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AJANKOHTAISTA

PYÖRÄILEMÄLLÄ ILMASTONMUUTOSTA VASTAAN

Ketjureaktio on Kilometrikisan yhte-
ydessä poljettava Suomen Punaisen 
Ristin kampanja, jolla kerätään varoja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. 
Kannusta pyöräilevät tuttusi mukaan!

Ketjureaktion lahjoituspotti kertyy poljettavien 
kilometrien mukaan: työyhteisön tai ystävä-
porukan pyöräilyjoukkue lahjoittaa jokaisesta 
polkemastaan 25 kilometristä 1 euron Punaisen 
Ristin ilmastotyöhön. 

Kilometrikisa on Pyöräkuntien verkosto ry:n 
pyöräilytapahtuma, johon osallistuu vuosittain 
yli 30 000 pyöräilijää. Osallistua voi sekä ke-
sällä että talvella. Yhä useampi Kilometrikisaan 
ilmoittautunut joukkue osallistuu myös Ketju-

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN AIKATAULU 2023 
 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta,  
ilmoittautuminen 1 kk 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

Webinaari: Kouluttajana Punaisessa Ristissä Elokuu

Webinaari: Kouluttajana Punaisessa Ristissä Lokakuu

Ea-ryhmien kouluttajat Marraskuu

Oppimisen ohjaaminen -verkkokurssin pilotti Elokuu

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 6.–8.10. Nynäs

Webinaari: Kouluttajana Punaisessa Ristissä 3.10.

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 16.10.

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 28.10. Helsinki

Kouluttajakoulutuksen sisältöosia tarpeen mukaan 25.–26.11. Helsinki

reaktio-kampanjaan. Ketjureaktiolla on kerätty 
varoja Punaiselle Ristille vuosien saatossa jo 
965 000 euroa.

Varoja käytetään ilmastonmuutokseen varau-
tumiseen esimerkiksi rankasta kuivuudesta 
kärsivässä Itä-Afrikassa, jossa Punainen Risti 
muun muassa istuttaa hedelmäpuita.

Ilmastonmuutos on yksi Punaisen Ristin tär-
keimmistä teemoista. Vinkkaa siis Ketjureakti-
osta työ- tai harrastusporukassasi, ja kannusta 
kokoamaan joukkue! 

Kesäkisa poljetaan touko-syyskuussa, ja ilmoit-
tautuminen siihen on nyt käynnissä. 

Lisätietoa: www.kilometrikisa.fi

https://www.kilometrikisa.fi
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HÄMEEN PIIRI

Maakunnallisten toiminnallisten koulu-
tusiltojen tavoitteena on tehdä Punaisen 
Ristin toimintaa tutuksi omalla alueella, 
kutsua yhteistyökumppanit sopalle sekä 
parantaa auttamisvalmiuden osaamista 
vapaaehtoistoimijoille.

Evakuointikärry- ja kenttäkeitinkoulutu-
sillan aikana tutkitaan evakuointikärryn 
sisältöä, kootaan ja kasataan evakuoin-
titeltta. Osa osallistujista tutustuu SPR 
Hämeen piiriin hankittuihin kenttäkeitti-
miin ja valmistaa maistuvan päivälliskeiton 
koulutuksen aikana. Mukana tapahtumissa 
on tutustuttavana Tampereen osaston 
tapahtumaperäkärry, jota voi lainata 
tarpeen tullen osastojen käyttöön erilaisiin 
tapahtumiin.

Ilmoittautumiset to 20.4. mennessä: 
Oman kautta tai Lyytissä

Koulutusillat pidetään yhteistyössä Opinto-
keskus Siviksen kanssa.

KOULUTUKSET 

KENTTÄKEITIN-, EVAKUOINTIYKSIKKÖ- JA 
TAPAHTUMAPERÄKÄRRYKOULUTUKSET

KOULUTUKSET PIDETÄÄN 
MAAKUNNITTAIN:
 
PÄIJÄT-HÄME 
ke 26.4. klo 17-20.30,  
Padasjoen tori, Keskustie 23-25, Padasjoki

KANTA-HÄME  
ti 2.5. klo 17-20.30  
Hattulan kirjaston edessä,  
Kauppatie 3, 13720 Parola

PIRKANMAA 
ke 3.5. klo 17-20.30  
Toritupa, Torikatu 8, 39200 Kyröskoski  

Lisätietoja piiristä  
Tommilta tommi.mattila@redcross.fi tai 
Marilta, mari.rantio@redcross.fi.

K
uva: M

ari R
an

tio

https://oma.punainenristi.fi/event/19804
https://www.lyyti.fi/reg/Evakuointikarry_ja_soppatykkikoulutus_kevat_2023_3996
mailto:tommi.mattila@redcross.fi
mailto:mari.rantio@redcross.fi
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SPR Hämeen piiri järjestää 8 oppitunnin 
Henkinen ensiapu lapsille ja nuorille 
-kurssin etäkoulutuksena ma 8.5. ja 
11.5. klo 17.30-20.30. Koulutus sisältää 
ennakko- ja välitehtävän.

Lapset voivat kohdata kasvaessaan erilaisia 
kuormittavia tilanteita. Tieto kuormittavien 
kokemusten aiheuttamista reaktioista eri 
lapsen kehitysvaiheissa on hyödyksi autta-
mistilanteessa, jossa lapsi tarvitsee suojaa 
ja huolenpitoa.

Hinta: SPR Hämeen piirin hälytys- toimin-
taryhmäläisille maksuton, muille 20€.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opinto-
keskus Siviksen kanssa.

Ilmoittautumiset 30.4. mennessä  
Oman kautta: https://oma.punainenristi.fi/
event/22250. 

HENKINEN ENSIAPU LAPSILLE JA NUORILLE -KURSSI 
ETÄKOULUTUKSENA

KURSSIN KESKEINEN SISÄLTÖ:

• Mitä henkinen ensiapu on
• Lasten reaktiot kuormittaviin tilan-

teisiin
• Lapsen ja huoltajan avun tarpeen 

tunnistaminen
• Menetelmiä keskustella lapsen 

kanssa
• Katso, kuuntele, yhdistä -toiminta-

malli
• Syytä huolestua, jos…, syytä toimia, 

jos…
• Lapsiystävällinen tila

Teams-linkki ja ennakkotehtävä lähetetään 
ilmoittautuneille sähköpostiin.

Lisätietoja:  
Mari Rantio mari.rantio@redcross.fi  
tai 040 823 2767.

K
uva: Pexels

https://oma.punainenristi.fi/event/22250
https://oma.punainenristi.fi/event/22250
mailto:mari.rantio@redcross.fi 
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Punaisen Ristin Soppi kierrätys-
putiikissa järjestetään huutokauppa 
lauantaina 20.5.2023 klo 12. Huuto-
kaupan meklarina toimii televisiosta 
tuttu huutokauppakeisari Aki Palsan-
mäki ja kirjurina vaimonsa Heli. 

Tuotteiden ennakkonäyttö alkaa netissä 
myöhemmin ilmoitettavana aikana ja 
tapahtumapaikalla Soppi kierrätysputiikissa 
20.5. klo 10.30. 

Punaisen Ristin osastot ovat lämpimästi 
tervetulleita osallistumaan, näkymään ja 
tukemaan tapahtumaa. Osastot voivat 
järjestää tapahtumassa joko oman 
toiminnan esittelyä tai tulla mukaan vapaa-
ehtoisiksi tapahtuma-avustajiksi. Tehtävät 
ja ilmoittautumiset löydät Omasta: https://
oma.punainenristi.fi/event/22187 Pereh-
dytämme vapaaehtoiset tehtäviin. Tämä 
tapahtuma on myös kiva keväinen retki-
kohde osaston väelle!

HUUTOKAUPPAKEISARI SOPPI KIERRÄTYSPUTIIKISSA 
LAUANTAINA 20.5. 

SOPPI KIERRÄTYSPUTIIKKI  

Tiiriönsuontie 2 (Powerin vieressä)   
Hämeenlinna

Ma-Pe klo 10–18 ja La klo 10-15

Puh. 040 540 7626

Osastot ja vapaaehtoiset voivat myös 
tukea Punaisen Ristin Sopin toimintaa 
lahjoittamalla tuotteita huutokaupatta-
vaksi. Tuotteen lahjoittaja ja tuotetiedot 
kerrotaan huutokaupassa. Tuotteet ovat 
näkyvissä myös tapahtuman ennakkomark-
kinoinnissa. Tarjotkaa tuotetta viimeistään 
1.4. Miska Keskiselle. 

Tapahtuma toteutetaan Punaisen Ristin 
turvallisuus- ja kiertotaloustoimintamallien 
mukaisesti. 

Lisätiedot:  
asiantuntija Miska Keskinen,  
miska.keskinen@redcross.fi | 040 5466 440  

https://oma.punainenristi.fi/event/22187
https://oma.punainenristi.fi/event/22187
mailto:miska.keskinen@redcross.fi


17

HÄMEEN PIIRI

AJANKOHTAISTA

Hämeen piirin hallitus on päätt-
änyt asettaa kaksivuotiskaudeksi 
määräämäänsä tehtävään seuraavat 
toimikunnat (suluissa esittelijöinä 
toimivat työntekijät, joilta lisätietoja 
toimikunnan toiminnasta). Toimikun-
takausi alkaa 25.5.2023 ja kestää v. 
2025 vuosikokoukseen.

OLISITKO JUURI SINÄ SOPIVA? 

HÄMEEN PIIRISSÄ PAIKKOJA AVOINNA!

Toimikuntien tehtävä on piirin hallituksen 
asiantuntijaeliminä kehittää toimintaa, 
antaa piirin hallitukselle tarvittaessa 
lausuntoja sekä tehdä aloitteita toiminnan 
kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. 
Asioiden valmistelijana ja esittelijänä on 
toimihenkilö/t, jonka vastuualueesta on 
kysymys. Talous- ja kehittämistoimikunnan 
esittelijänä toimii piirin toiminnanjohtaja.

Nyt etsitään toimikuntiin sopivia henkilöitä, 
jotka olisivat valmiita aktiivisesti osallistu-
maan toimikuntien kokouksiin ja omaisivat 
sopivaa osaamista ja intoa osallistua toimi-
alan kehittämiseen. Voitte toki ehdottaa 
myös jotakuta järjestön ulkopuolista 
henkilöä, jolla on sopivaa asiantuntevuutta 
tehtävään. Liitteenä lyhyt kuvaus eri toimi-
kuntien tehtävistä.

• JÄRJESTÖKEHITYSTOIMIKUNTA 
(Johanna Raivio ja Marjut Välimaa)

• SOSIAALISEN HYVINVOINNIN 
TOIMIKUNTA  
(Hanne-Miia Niemi ja Emma Peura)

• TALOUS- JA HALLINTOTOIMI-
KUNTA  
(Pentti Savolainen)

• VALMIUSTOIMIKUNTA  
(Pirjo Mattila, Tommi Mattila ja  
Mari Rantio)

Ehdotukset toimikunnan jäseniksi tulee 
toimittaa 25.4.2023 mennessä osoitte-
eseen Punainen Risti Hämeen piiri / Marjut 
Välimaa, Rongankatu 11 C 83, 33100 
Tampere tai sähköpostilla marjut.valimaa@
redcross.fi.

Muistattehan kysyä ehdokkaalta suostu-
muksen ja varmistaa, että hän sitoutuu 
käymään kokouksissa. Ehdokaslomake ja 
toimikuntien tehtävät löytyvät Rednetistä.

Kuva: Marjut Välimaa

mailto:marjut.valimaa@redcross.fi
mailto:marjut.valimaa@redcross.fi
https://rednet.punainenristi.fi/node/8036
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YLEISKOKOUSERIKOISET

Suomen Punaisen Ristin korkein 
päättävä elin on yleiskokous, joka 
järjestetään tänä vuonna Joensuussa 
10.-11.6. 

Mitä yleiskokouksessa tapahtuu? Mitä 
osaston virallisen yleiskokousedustajan 
tulee tietää ja kuinka toimia osastonsa 
edustajana? Yleiskokouserikoiset ovat 
osastojen virallisille edustajille tarkoitettuja 
koulutuspaketteja, joita on tarjolla kolme 
samansisältöistä. Toki muutkin asiasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Koulutukset järjestetään yhteistyössä 
Opintokeskus Siviksen kanssa. 

Lisätietoja Marjutilta, 
marjut.valimaa@redcross.fi | 040 809 6853

Tervetuloa mukaan!

TIISTAI 23.5. KLO 17–20 

Hämeenlinnassa osaston toimitilas-
sa, Palokunnankatu 20, 13100 Hä-
meenlinna

Ilmoittaudu 21.5. mennessä https://
oma.punainenristi.fi/event/22175 

TIISTAI 30.5. KLO 17–20 

Lahden alueen osaston toimitilassa, 
Vapaudenkatu 8 A, 15110 Lahti

Ilmoittaudu 28.5. mennessä https://
oma.punainenristi.fi/event/22177 

KESKIVIIKKO 31.5. KLO 17–20

Hämeen piirin koulutustilassa, 
Rongankatu 11, 33100 Tampere

Ilmoittaudu 29.5. mennessä https://
oma.punainenristi.fi/event/22178 

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki 
Hämeen piirin alueen osastojen jäsenet, 
päätösvaltaa kokouksessa käyttävät osas-
tojen viralliset edustajat. 

Ilmoittautumiset 11.4. 
mennessä https://www.lyyti.in/
SPR_Hameen_piirin_vuosikokous_1746

Lisätietoja: 
marjut.valimaa@redcross.fi tai puh. 040 
809 6853 tai Oman tapahtumasta.

TULE MUKAAN PIIRIN 
VUOSIKOKOUKSEEN 
MURIKANRANTAAN!

K
uva: Pexels

mailto:marjut.valimaa@redcross.fi
https://oma.punainenristi.fi/event/22175
https://oma.punainenristi.fi/event/22175
https://oma.punainenristi.fi/event/22177
https://oma.punainenristi.fi/event/22177
https://oma.punainenristi.fi/event/22178 
https://oma.punainenristi.fi/event/22178 
https://www.lyyti.in/SPR_Hameen_piirin_vuosikokous_1746
https://www.lyyti.in/SPR_Hameen_piirin_vuosikokous_1746
mailto:marjut.valimaa@redcross.fi
https://oma.punainenristi.fi/event/19916
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Tunnetko jo Punaisen Ristin oppimate-
riaalipalvelun? Verkkosivulla www.sprop-
pimateriaalit.fi on valtava määrä maks-
utonta materiaalia, jota voi hyödyntää 
osaston toiminnassa. Materiaalia löytyy 
kaiken ikäisille, alakoululaisista aikuisiin. 
Oppimateriaalipalvelu on kaikille avoin 
ja sitä voi mainostaa omille verkostoille, 
kouluille, oppilaitoksille sekä muille 
yhteistyötahoille.

Materiaaleista löytyy eri sisältöjä kouluas-
teen, aihealueen tai teemaviikon mukaan. 

Teemoina sivustolla ovat mm. erilaiset 
katastrofit ja niihin varautuminen, humani-
taarinen oikeus, vapaaehtoisen hyvinvointi, 
arjen turvallisuus sekä ystävätoiminnan 
mallit. Osa materiaalista vaatii tunnusten 
luomisen ja kirjautumisen sivulle, jolloin 
saa käyttöönsä tarkemmat ohjeet esimer-
kiksi kouluvierailua varten. 

Käy tutustumassa ja nappaamassa valmis 
sisältö seuraavaan osastoiltaan!

OPPIMATERIAALIPANKISTA IDEOITA TOIMINTAAN 

Vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukemi-
seksi on osastoissa kehitetty toimin-
tamalli, jossa pidetään huolta osaston 
jokaisesta toimijasta niin arjessa kuin 
kriisin kohdatessa.  

Toimintamalli ohjaa osastoja tekemään 
oman toimintasuunnitelman, miten ja 
kenen vastuulla on toimijoiden hyvin-
voinnin tukeminen. Kriisin kohdatessa 
piirin alueelta löytyy jälkipurkukoulutuksen 
käyneitä vapaaehtoisia, jotka ovat osas-
tojen käytettävissä, mikäli oman osaston 
ihmisistä ei näitä osaajia löydy. 

Toimintamalli sekä lista jälkipurkukoulu-
tetuista osastojen käytettävissä olevista 
vapaaehtoisista lähetetään maaliskuun 
loppuun mennessä osastojen puheenjoh-
tajille sekä toimintaryhmien vastuuvapaa-
ehtoisille J2-kortin tietojen mukaan. 

Lisätietoja asiasta antaa Mari, joka tulee 
mielellään kertomaan toimintamallista juuri 
sinunkin osastoosi. Kysy rohkeasti lisää 
mari.rantio@redcross.fi tai 040 823 2767.

TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISEN HYVINVOINNIN TUKEMISEEN 
NS. JÄLKIPURKUTOIMINNAN PROSESSIKUVAUS VALMIS HÄMEEN 
PIIRISSÄ

Kuva: Kuvankaappaus oppimateriaaleista

http://www.sproppimateriaalit.fi
http://www.sproppimateriaalit.fi
mailto:mari.rantio@redcross.fi
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OSASTOKUULUMISIA

Punaisen Ristin vapaaehtoinen Päivi Uusi-
talo tietää paljon yksinäisyydestä. Hän on 
toiminut Punaisen Ristin vapaaehtoisena 
jo 11 vuotta ja viimeiset vuodet Ystävätoi-
minnan vetäjänä Hämeenlinnassa vastauk-
sena kasvavaan yksinäisyyteen. Yksinäisyyttä 
koetaan kaikissa ikäryhmissä. 

Punaisen Ristin ystävänpäiväkahvituksella 
Hämeenlinnassa kävi ovi tiuhaan, sillä siellä 
tapasivat toisiaan ystävänpäivänä SPR:n 
vapaaehtoisia, toiminnassa mukana olevia 
ja toiminnasta kiinnostuneita sekä ystävän-
päivän viettäjiä vastaanottokeskuksesta. 
Mukana oli perheitä, lapsia, nuoria, HAMK:in 
sosionomiopiskelijoita ja jo 50 vuotta SPR:n 
toiminnassa mukana olleita jäseniä. 

Hämeenlinnan osaston Ystävätoiminnasta 
vastaava Päivi Uusitalo kertoo toimintaan 
mukaan tulevien vapaaehtoisten saavan 
uudenlaista sisältöä elämään toiminnan 
kautta: ”Ystävätoiminnan kautta on mahdol-
lista kohdata ihmisiä, joihin ei ehkä muutoin 
arjessa törmäisi. Se tuo paljon sisältöä 
elämään.” Päivi tietää, mistä puhuu, sillä hän 
on toiminut ystävänä jo 11 vuotta kahdessa 
eri kaupungissa: ”Lähdin mukaan Ystävätoi-
mintaan jouduttuani työttömäksi, ja nyt 
toimin itse Hämeenlinnan Ystävätoiminnasta 
vastaavana. Ystäviä minulla on ollut sekä 
verkossa että ihan kasvokkain kohdattavana.” 

Yksinäisyys koskettaa monella tavalla 
Punaisen Ristin juuri julkaistun yksinä-
isyysbarometrin mukaan yksinäisyys 
koskettaa tällä hetkellä etenkin nuoria ja 
nuoria aikuisia, jotka kokevat ulkopuo-
lisuutta ja eristyneisyyttä. Päivillä on koke-
musta vanhusten yksinäisyydestä: ”Kyllä 
se koskettaa, jos ei ole yhtään omaista, 
joka ehtisi käydä tapaamassa yksinäisyyttä 
kokevaa lähimmäistään. Silloin meillä vapaa-
ehtoisilla ystävillä on erityisen tärkeä rooli.”

Punaisen Ristin Ystävätoimintaan Hämeenlin-
naan tarvitaan lisää vapaaehtoisia. Toimintaa 
varten käytävä kurssi on maksuton ja haas-
tattelun kautta tunnustellaan yhdessäoloa: 
”Teemme työtä sen eteen, että jokaiselle 
löytyy sopiva ystävä, jonka kanssa kohtaa-
miset sujuvat.” Ystävätoiminnassa ei tarvitse 
olla erityisiä taitoja, riittää kun on kyky 

kuunnella ja antaa toiselle tilaa. ”Ystävätoi-
minta on säilynyt mukana elämässäni, vaikka 
tämän 11. vuoden aikana on tapahtunut 
elämänmuutoksia ja jopa paikkakunta on 
vaihtunut muuton myötä.”, Päivi iloitsee.

Punaisella Ristillä on paljon erilaista toim-
intaa, johon voi osallistua, ja joka tuo uusia 
ulottuvuuksia omaan arkeen: Ystävätoiminta 
pysäyttää olemaan läsnä hetkessä, henkisen 
tuen koulutuksissa oppii tunteiden käsittelyä 
ja ensiaputoiminnassa elintärkeitä hätäen-
siaputaitoja. ”Punainen Risti liitetään usein 
ensiapukursseihin, joka on tärkeä osa-alue, 
mutta kannattaa tutustua myös muihin SPR:n 
toimintoihin.”, SPR:n Hämeenlinnan osaston 
puheenjohtaja Virpi Väliö-Huuhtanen kertoo. 
Väliö-Huuhtanen toivottaa kaikki tervetulle-
eksi toimintaan ja kehottaa toiminnasta 
kiinnostuneita tutustumaan Hämeenlinnan 
osaston toimintaan ja oma.punainenristi.fi 
-sivustoon tekemällä sinne profiilin. Häme-
enlinnan osastosta otetaan yhteyttä kaikkiin 
profiilin tehneisiin. Ilmoitukset toimintaryh-
mistä löytyvät myös menoinfo.fi- sivustolta. 
Seuraava ystäväkurssi on Hämeenlinnassa 
16.3.2. 

Teksti:  
Annastiina Rönn,  
SPR Hämeenlinnan osasto 

PUNAISEN RISTIN YSTÄVÄNPÄIVÄKAHVILLA IHMISTEN 
VÄLINEN KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ – 
UUSIA VAPAAEHTOISIA TARVITAAN VASTAUKSENA KASVANEESEEN 
YKSINÄISYYTEEN

K
uva: A

n
n
astiin

a R
ö
n
n

http://oma.punainenristi.fi
http://menoinfo.fi
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SPR Tampereen osaston Tampuri Hervannan 
kielikahvilaa vietettiin tiistaina 14.2. ystävän-
päivätunnelmissa. Kielikahviloissa suomea 
sujuvasti puhuvat ja suomea vasta opettelevat 
keskustelevat yhdessä pienryhmissä. Hervannan 
kahvilaan saapui kävijöitä yli 20 ja edustettuna 
oli jopa 11 eri kansallisuutta. Kahvittelun ja 
jutustelun lomassa kielikahvilassa kuunneltiin 
Diandran esittämä Ystävän laulu ja pohdittiin 
ystävien ja ystävyyden merkitystä. Lisäksi 
keskustelua syntyi siitä, missä uusia ystäviä voi 
tavata.

”Ystävät ovat tärkeitä ja auttavat toisiaan. Ystä-
viltä saa myös erilaisia näkemyksiä asioihin 
esimerkiksi päätöksenteossa. Suomessa olen 
saanut uusia ystäviä suomen kielen kurssilta 
sekä lasten kautta, Venäjältä kotoisin oleva 
Aleksandra kertoo.”

Kielikahvilaan saapuivat myös opiskelijay-
stävykset Alisa ja Suvi. He löysivät kahvilaan 
sosionomiopintojensa kautta. ”Uusia ystäviä 
tapaa esimerkiksi koulussa. Ystävät ovat usein 
samanhenkisiä ihmisiä, joilta saa tukea ja 
neuvoja. Ystävien kanssa voi myös harrastaa 
yhdessä”, Alisa ja Suvi pohtivat.

Monet kahvilassa kävijät ovat löytäneet uusia 
ystäviä nimenomaan kielikahvilasta. Esimerkiksi 
ystävykset Meera, Maral, Daniela ja Elham 
ovat tavanneet toisensa ja ystävystyneet kieli-
kahvilatapaamisissa. ”Tapaamme toisemme 
täällä joka viikko”, ystävykset kertovat.

Kielikahvilassa vapaaehtoisena vetäjänä toimiva 
Heljä on ollut mukana toiminnassa sen alusta 
asti. Hän käy vetämässä Hervannan kahvilaa 
lähes joka viikko. ”Aloitin kielikahvilassa jo 
silloin, kun se oli vielä kirjaston vetämää toim-
intaa. Kielikahvilatoiminta on ollut todella 
antoisaa ja siitä saa itselleenkin energiaa. 
Meillä on täällä Hervannassa mukava ja intiimi 

tunnelma. Täällä on käynyt samoja ihmisiä 
monta vuotta, ja toisaalta usein on tullut myös 
uusia kävijöitä.”

Heljä on myös saanut seurata uusien ystävyyk-
sien syntymistä kahviloissa. ”Olen ilokseni 
huomannut, että kahvilan päätyttyä kävijöitä on 
jäänyt vielä yhdessä juttelemaan ja viettämään 
aikaa esimerkiksi kauppakeskus Duolle.”

Kielikahviloista voi siis löytää ystäviä monesta 
eri kulttuurista ja kansallisuudesta ja samalla 
kehittää suomen kielen taitoa. Kielikahvilaan 
voivat osallistua kaiken tasoiset suomen kielen 
puhujat, myös vasta-alkajat ovat tervetulleita. 
Toimintaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja 
mukaan voi tulla koska tahansa. Tarjolla on aina 
ilmaista kahvia, teetä ja pientä syötävää. 

Tampereella kielikahviloita järjestetään 
Hervannan lisäksi keskustassa, Lielahdessa ja 
Multisillassa. 

Teksti ja kuvat:  
Liina Rahja, SPR Tampereen osaston 
vapaaehtoinen

KANSAINVÄLISTÄ YSTÄVYYTTÄ KIELIKAHVILASSA
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Punaisen Ristin Hauhon osasto toteutti 
ystävänpäivätapahtuman keskellä 
kylää teemalla ”Tuo ystäväsi ulos 
syömään! Maksa oma annoksesi ja 
tarjoa toinen ystävällesi samaan 
hintaan”. Tapahtuman tuotto on 
sovittu käytettäväksi osaston sosiaa-
lipalvelujen toimintaan, ystävä- ja 
ulkoilutustoimintaan. 

Hernesoppaa keitettiin kahdella piiristä 
lainatulla keittimellä. Sopan kylkeen sai 
yhden vapaaehtoisen aamuyön tunteina 
leipomaa leipää. Sopan tuoksu houkutteli 
pitkin aamupäivää ihmisiä kauppareissul-
laan ja kävelylenkeillään kysymään, koska 

syödään. Soppaa oli varattu 100 annosta, 
se oli erittäin hyvää ja annokset tekivätkin 
kauppansa mainiosti. Vajaassa tunnissa oli 
keittimet tyhjinä ja jouduimme myymään 
sopan suhteen eioota. He, jotka jäivät 
ilman soppaa saivat tilalle ystävänpäivä-
halauksen ja lupauksen pohdinnasta, josko 
seuraavalla kerralla tuplasti enemmän 
soppaa. 

Tapahtuman avulla osasto sai positiivista 
näkyvyyttä sekä jakoi iloa ja hyvää mieltä 
niin sopan syöjille kuin keittäjillekin.  

Teksti: SPR Hauhon osaston väki

YSTÄVÄNPÄIVÄN HERNESOPPA LOPPUI 
ALTA AIKAYKSIKÖN HAUHOLLA

Kuva: Mari Rantio
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Tamperelaisessa Kissanmaan koulussa 
Punaisen Ristin Tampereen osaston vapaa-
ehtoiset Arja, Alina, Helena ja Tiina ovat 
auttamassa läksyissä ja kuulemassa pienten 
koululaisten päivän mietteitä. Hiihtolomaa 
edeltävällä viikolla apua kaivattiin erityi-
sesti matematiikan, englannin ja uskonnon 
läksyissä. 

LäksyHelppi on Kissanmaan koululla joka 
maanantai ja siellä käy kolmen tunnin aikana 
20–30 koululaista, kolmessa eri ryhmässä. 
Pääsääntöisesti läksyhelppiin osallistuvat 
1.–3. luokkalaiset. 

Läksyhelpistä kerrotaan koululaisten vanhem-
mille Wilman kautta viestien. Koululla 
on esillä mainoksia ja luokkien opettajat 
muistuttavat oppilaita, että maanantaisin on 
mahdollista saada vapaaehtoisten aikuisten 
apua läksyihin. 

Arja aloitti LäksyHelpissä syksyllä 2021, hän 
toimii myös vapaaehtoisena suomenkieleno-
pettajana Hervannan Tampurissa. Alina on 
yliopisto-opiskelija ja toimii vapaaehtoisena 
omien opintojen niin salliessa. 

LäksyHelpit toimivat pääosin päivällä heti 
koulujen päättymisen jälkeen. Vapaaehto-
inen voi valita itselleen sopivat ajat ja paikat 
sähköisen Oma Punainen Risti -järjestelmän 
kautta. LäksyHelpissä on paikalla aina vähin-
tään kaksi vapaaehtoista. 

Koulun opettaja Kati Tuomisto kiittelee 
vapaaehtoisia: ” Kiitos koko koulun puolesta. 
Monille oppilaille läksyapu on tärkeää. Läksy-
Helpissä ei vain tehdä läksyjä, vaan opitaan 
etsimään tietoa sekä saadaan läksyjen teke-
misen rutiini. Vapaaehtoiset ovat todella 
huippuja.” 

Vapaaehtoiset antavat myös kiitosta koululle, 
henkilökunnan suhtautuminen vapaaehtoi-
siin on arvostavaa ja yhteistyö sujuu hyvin. 
Lapset taas toivovat, että LäksyHelppi olisi 
joka päivä! 

Lue lisää Tampereen LäksyHelpistä:  
https://rednet.punainenristi.fi/
laksyhelppi_tampere 

Teksti:  
Johanna Raivio, SPR Hämeen piiri

LÄKSYHELPISSÄ VAPAAEHTOISET  
AUTTAVAT LÄKSYISSÄ
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Suomen Punaisen Ristin Janakkalan osaston 
jäsen ja aktiivinen vapaaehtoinen Juhani 
Siira vietti helmikuussa 75-vuotissyntymäpä-
iviään oman perheensä parissa.

Juhani on syntynyt 1940-luvun alusta 
laskettuna toiseksi suurimpaan ikäluokkaan, 
sillä vuonna 1948 syntyi yhteensä 109 694 
lasta. Heistä elävänä syntyneitä oli 107 
759. Vuonna 1948 hyväksyttiin lapsilisälaki. 
Vuotta 1948 pidetään myös maksuttoman 
kouluruuan alkamisvuotena, kun vuonna 
1943 säädetty laki tuli voimaan 5 vuoden 
siirtymäajalla. Tässä kaksi erittäin merkitt-
ävää ”ikätoveria” 1948 syntyneille.

Juhani oli töissä vuonna 1970 Turengin 
sokeritehtaalla, kun työkaveri värväsi hänet 
mukaan sokeritehtaan ensiapuryhmään. SPR 
Janakkalan osasto veti ryhmälle ensiapu-
koulutuksen ja tästä innostuneena hän liittyi 
itsekin Suomen Punaisen Ristin jäseneksi - 
53 vuotta SPR:n jäsenenä on kunnioitettava 
saavutus.

Juhani Siira on ollut ja on edelleen SPR:n 
Janakkalan osaston ”peruspilari” ja hän 
on  vuodesta 1970 lähtien ollut aktiivisesti 
toiminnassa. ”Ristilläisyys” on ollut Juhanille 
kodin perintönä ja sitä hän on jatkanut myös 
perheen seuraaville polville. Myös hänen 
ammattinsa sairaankuljettajana on sitä 
tukenut. Sodan jälkeen Turengin Suokulmalle 
rakennettiin omakotitaloja ja tehtiin talkoita 
ja autettiin naapureita rakennushommissa, 
näistä Juhani uskoo myös hänen vapaaehtoi-
styönsä saaneen kipinän. 

Juhani Siira on ollut Janakkalan osaston 
hallituksen jäsen 1974 alkaen, veripalvelun 
yhdyshenkilö 1985 alkaen, osaston keräys-
johtaja 1987 alkaen, päivystysvastaava 1988 
alkaen, kirpputorivastaava 2011 alkaen jne. 
Hän on ollut aina valmis auttamaan ja toimi-
maan SPR:n hyväksi, olipa kysymys pako-
laisten vastaanottamisesta tai tilojen etsi-
misestä kirpputorille ja sen pyörittämisestä, 
ystäväseurasta tai keräysten organisoinnista. 
Viimeisin iso projekti on ollut Ukrainan pako-
laisten avustaminen asuntojen kalustami-
sessa ja varustamisessa.

SPR:n toiminta on vapaaehtoistoimintaa; 
Juhani ei ole laskenut tunteja ja euroja ja 

on saanut palkkioksi hyvää mieltä. SPR on 
huomioinut hänet aikaisempina vuosina 
niillä ansiomerkeille ja -mitaleilla, mitä ns. 
tavallinen SPR-läinen voi saada, jo vuonna 
2013 hänelle on myönnetty kultainen ansio-
mitali. Hänelle on annettu myös taitei-
lija Laila Pullisen vuonna 1977 SPR:n 
100-vuotisjuhlan kunniaksi suunnittelema 
pronssinen pienoisveistos Hädän kolmet 
kasvot.

Tulevan kesän Joensuun yleiskokoukseen 
Juhani Siira osallistuu Janakkalan osaston 
aktiivien kanssa ja odottaa siellä tapaavansa 
muuta SPR:n mukavaa porukkaa ja vanhoja 
tuttuja.

Juhani Siiralla Punaisen Ristin periaatteet 
ovat jokapäiväisessä elämässä – hän on 
rauhallisuudellaan ja sympaattisuudellaan 
oiva esimerkki meille muille. 

Liisa Puranen

SPR Janakkalan osaston varapuheenjohtaja

JUHANI SIIRA 75 V - 
VAPAAEHTOISTYÖTÄ 
1970-LUVULTA ALKAEN 

SPR Janakkalan osaston Kirpputorin pyörittäminen 
on eläkeläiselle mukavaa puuhaa
ja siltä löytyy mukavia ”kavereita
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MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Reilut 30 vapaaehtoistoimijaa eri puolilta 
Hämeen piiriä kokoontui maaliskuisena 
lauantaina Heinolaan Nynäsin koulutuskes-
kukseen toimintaryhmien koulutus- ja harjoi-
tuspäivään. Koulutuspäivä rakentui kaikille 
yhteisistä osioista sekä osallistujan valitse-
mista ensiapupäivystyksiin sekä evakuoin-
tikeskuksessa toimimiseen liittyvien koulu-
tusten ympärille.

Kaikille yhteisissä osioissa kuulimme viestilii-
kenteen merkityksestä ja käytöstä Punaisen 
Ristin toiminnassa Hämeen piirin Virve-toi-
minnan pääkouluttajan Kari Heikkilän 
johdattamana sekä TtM ja ensihoitaja Jaana 
Koskelan koulutuksen Simulaatio-oppimis-
keskustelun hyödyistä ja siitä, miten voimme 
tätä tapaa hyödyntää kaikessa toiminnassa 
oppimisen välineenä.

Ensiapupäivystysten uusia tuulia ja ajan-
kohtaisia asioita koulutti Lähteen Jari. 
Koulutuksissa käytiin läpi mm. verensokerin 
mittausta, vammatiimin toimintaa sekä 
kylmältä suojaamista. Samanaikaisesti osa 
osallistui evakuointikeskuksen toiminnal-
lisuuksien, evakuoitujen ensilajittelun ja 
tarvekartoituksen koulutuksiin. Ohjelmassa 
oli myös halukkaille viestiliikenneharjoitus, 
jossa opeteltiin Virve-radion käyttöä ja 
opeteltiin puhekäytäntöjä. 

Päivän päätteeksi osa osallistujista valmisti 
herkullisen nakkikeiton illalliseksi piirin kent-

HÄMEEN PIIRIN TOIMINTA- JA HÄLYTYSRYHMIEN 
KOULUTUS- JA HARJOITUSPÄIVÄ NYNÄSISSÄ

täkeittimillä. Keiton valmistuessa osallistujat 
kävivät päivän antia läpi kouluttajien johdolla 
samalla hyödyntäen ja soveltaen oppimiskes-
kustelukoulutuksen antia. 

Koulutus- ja harjoituspäivä oli tiivis ja 
opettavainen, jopa niin, että ensi kerralla 
vähemmän teemoja ja enemmän aikaa 
käsitellyille asioille. Näin saamme parhaan 
hyödyn irti koulutuspäivästä. Lämmin kiitos 
jokaiselle mukana olleelle ja päivän kulkuun 
vaikuttaneelle!
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HÄMEEN PIIRI JÄSENTILANNE 14.3.2023

OSASTO JÄSENMÄÄRÄ  
31.12.2022

AINAIS- JA 
KUNNIAJÄSENET JA 

15.3.2023 MENNESSÄ 
MAKSANEET JÄSENET 

SPR AITOON OSASTO 29 28
SPR AKAAN OSASTO 232 204
SPR ASIKKALAN OSASTO 120 103
SPR FORSSAN OSASTO 246 211
SPR HATTULAN OSASTO 156 143
SPR HAUHON OSASTO 65 64

SPR HEINOLAN OSASTO 130 119
SPR HOLLOLAN OSASTO 182 168
SPR HÄMEENKYRÖN OSASTO 244 202
SPR HÄMEENLINNAN OSASTO 595 532
SPR JANAKKALAN OSASTO 203 187
SPR JOKIOISTEN OSASTO 105 90
SPR JUUPAJOEN OSASTO 67 66
SPR KANGASALAN OSASTO 349 308
SPR KIHNIÖ-PARKANON OSASTO 75 66
SPR KUHMALAHDEN OSASTO 40 35
SPR KUHMOISTEN OSASTO 79 73
SPR KURUN OSASTO 26 23
SPR KÄRKÖLÄN OSASTO 52 43
SPR LAHDEN ALUEEN OSASTO 690 606
SPR LAMMI-TUULOKSEN OSASTO 100 91
SPR LEMPÄÄLÄN OSASTO 160 146
SPR LOPEN OSASTO 121 110
SPR LUOPIOISTEN OSASTO 157 130
SPR LÄNSI-TEISKON OSASTO 45 37
SPR MÄNTÄN OSASTO 204 178
SPR NASTOLAN OSASTO 83 68
SPR NOKIAN OSASTO 384 335
SPR ORIMATTILAN OSASTO 139 120
SPR ORIVEDEN OSASTO 300 263
SPR PADASJOEN OSASTO 48 44
SPR PIRKKALAN OSASTO 178 164
SPR PÄLKÄNEEN OSASTO 62 60
SPR RIIHIMÄEN OSASTO 403 368
SPR RUOVEDEN OSASTO 120 109
SPR SÄÄKSJÄRVEN OSASTO 39 37
SPR TAMMELAN OSASTO 124 103
SPR TAMPEREEN OSASTO 2718 2366
SPR TEISKON OSASTO 38 33
SPR TERVAKOSKEN OSASTO 73 65
SPR URJALAN OSASTO 81 77
SPR VALKEAKOSKEN OSASTO 255 234
SPR VESILAHDEN OSASTO 99 90
SPR VILPPULAN OSASTO 116 101
SPR VIRTAIN OSASTO 84 76
SPR YLÖJÄRVEN OSASTO 243 215
SPR YPÄJÄN OSASTO 42 38

HÄMEEN PIIRI YHT. 10101 8929
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JÄRJESTÖTOIMINTAA PIIRISSÄ

OSASTO
MAKSETTAVA  

SUMMA
JÄSENMÄÄRÄN  

MUUTOS

SPR Akaan osasto 261,95 € 228 > 232 1,80%

SPR Asikkalan osasto 494,80 € 116 > 120 3,40%

SPR Hattulan osasto 480,25 € 151 > 156 3,30%

SPR Hauhon osasto 465,70 € 63 > 65 3,20%

SPR Hollolan osasto 407,48 € 177 > 182 2,80%

SPR Janakkalan osasto 145,53 € 201 > 203 1,00%

SPR Kangasalan osasto 291,06 € 342 > 349 2,00%

SPR Lahden alueen osasto 130,98 € 684 > 690 0,90%

SPR Luopioisten osasto 2124,74 € 137 > 157 14,60%

SPR Mäntän osasto 1076,91 € 190 > 204 7,40%

SPR Nastolan osasto 742,19 € 79 > 83 5,10%

SPR Orimattilan osasto 218,30 € 137 > 139 1,50%

SPR Pirkkalan osasto 771,30 € 169 > 178 5,30%

SPR Riihimäen osasto 800,41 € 382 > 403 5,50%

SPR Tampereen osasto 378,38 € 2649 > 2718 2,60%

SPR Tervakosken osasto 203,74 € 72 > 73 1,40%

SPR Urjalan osasto 189,20 € 80 > 81 1,30%

SPR Valkeakosken osasto 713,00 € 243 > 255 4,90%

SPR Ypäjän osasto 727,64 € 40 > 42 5,00%

PÄÄTÖKSIÄ:

• Käytiin keskustelu vastaanottotoiminnan kil-
pailutuksiin osallistumisesta ja evästettiin 
piirin toiminnanjohtajaa mahdollisen pää-
töksenteon valmistelussa. Piirin hallitus piti 
tärkeänä, että asiasta käydään pikaisesti jär-
jestötason keskustelu, jossa muodostetaan 
periaatteelliset linjat tulevaisuuden vastaan-
ottotoiminnasta sekä kilpailutuksiin osallistu-
misen edellytyksistä.

• Todettiin toiminnanjohtajan katsaus.
• Todettiin piirin tuloslaskelma ja tasekirjaukset 

ajalta 1.1. – 31.12.2022.
• Käytiin vuoden 2022 toimintakertomuksesta 

keskustelu, jonka pohjalta piirin toimintaker-
tomus viimeistellään SPR Hämeen piirin vuo-
sikokoukselle 22.4.2023 vahvistettavaksi.

• Käsiteltiin SPR:n hallituksen esitykset SPR:n 
Toimintalinjaukseksi 2022–24 sekä SPR:n 
Yleiskokoukselle esitettävät sääntömuutos 
-ehdotukset. Päätettiin antaa em. dokument-
teihin kommentit kokouksessa 30.3.2023.

• Päätettiin asettaa kaksivuotiselle toimikau-
delle (2023–25) seuraavat toimikunnat:

 ◦ Sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen toimi-
kunta

 ◦ Järjestökehitystoimikunta
 ◦ Talous- ja hallintotoimikunta
 ◦ Valmiustoimikunta

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2023 16.2.20231.12.2022

• Päätettiin nimittää toimikunnat toukokuun 
ensimmäisessä kokouksessaan 2023. Nykyi-
set toimikunnat jatkavat piirin kokoukseen 
22.4.2023 asti ja uusien toimikausi alkaa pii-
rin hallituksen nimittämisestä. Ehdotuksia toi-
mikuntien jäseniksi voi antaa 25.4.2023 asti. 
Toimikuntien nimittämisen yhteydessä touko-
kuun kokouksessa hyväksytään toimikunta-
ohje.

• Päätettiin piirin omistamien asunto-osakkei-
den velkaosuuksien maksamisesta

• Päätettiin ottaa vuoden 2023 aikana käyt-
töön CGIn tarjoama uusi SONET Premium 
taloushallintojärjestelmä ja päätettiin jat-
kaa selvittelyä siirtymisestä käyttämään 
SPR Keskustoimiston kautta tuotettua uutta 
taloushallintojärjestelmää myöhemmin.

• Päätettiin vahvistaa oheisen liitteen mukai-
set piirin vuosikokouksessa 2023 käytettävät 
äänimäärät piirin osastoille.

• Päätettiin myöntää ansiomerkit seuraaville:
Arkkola Sirkka SPR Pirkkalan osasto,
Kallioluoma Jaana SPR Pirkkalan osasto,
Kosonen Katri SPR Riihimäen osasto ja
Penttinen Sirpa SPR Riihimäen osasto

SPR Hämeen piirin hallitus päätti jakaa 
vuoden 2022 Harjanteen rahastosta 
jaettavan tuoton kokonaisuudessaan 
tukena osastoille, jotka ovat kasvatta-
neet jäsenmääräänsä. Jaettava summa 
oli 10 623,56 €.

Tänä vuonna on edelleen mahdol-
lisuus hankkia osastolle ylimääräistä 
toimintarahaa kasvattamalla osaston 
jäsenmäärää.

Onnea näille osastoille ja kiitos kaikille 
muillekin jäsenhankintaa tehneille!

HARJANTEEN RAHASTON RIIHIKUIVAA OSASTOILLE

K
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tapahtumakalenteri 2023

HUHTIKUU

Johtopaikkakoulutus 1.4. Lammi

Ensiapupäivystysten johtamiskoulutus, etäilta 3.4. Teams

Kummitapaaminen Pohjois-Pirkanmaa 4.4. Ruovesi

Etsintäkurssi 10.4. Nastola

Henkisen tuen jatkokurssi 15.4. Hattula

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

Ystävätoiminnan jatkokurssi 25.4. JA 9.5. Janakkala

Evakuointikärry- ja soppatykkikoulutus,  
Päijät-Häme 

26.4. Padasjoki

TOUKOKUU

Evakuointikärry- ja soppatykkikoulutus,  
Kanta-Häme

2.5. Hattula

Evakuointikärry- ja soppatykkikoulutus, Pirkanmaa 3.5. Hämeenkyrö, Kyröskoski

Ensihuollon jatkokurssi 5.-6.5.

Punaisen Ristin viikko 8.-14.5.

Henkinen ensiapu lapsille ja nuorille - verkkokoulutus 8.5. JA 11.5. Teams

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

Valtakunnallinen Punaisen Ristin viikon  
ideointityöpaja vapaaehtoisille

16.5. Teams

Etsintäkurssi 20.5. Jokioinen

Parkano23 valmiuharjoitus 20.5. Parkano

Yleiskokouserikoinen Kanta-Hämeen  
osastojen edustajille

23.5. Hämeenlinna

Yleiskokouserikoinen Päijät-Hämeen  
osastojen edustajille

30.5. Lahti

Yleiskokouserikoinen Pirkanmaan  
osastojen edustajille

31.5. Tampere

KESÄKUU

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

Yleiskokous 10.-11.6. Joensuu

https://oma.punainenristi.fi/event/21743
https://oma.punainenristi.fi/event/21488
https://oma.punainenristi.fi/event/20889
https://oma.punainenristi.fi/event/20889
https://oma.punainenristi.fi/event/20296
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/19804
https://oma.punainenristi.fi/event/19804
https://oma.punainenristi.fi/event/22250
https://oma.punainenristi.fi/event/20301
https://oma.punainenristi.fi/event/20301
https://oma.punainenristi.fi/event/20889
https://oma.punainenristi.fi/event/20889
https://oma.punainenristi.fi/event/22121
https://oma.punainenristi.fi/event/22121
https://oma.punainenristi.fi/event/22175
https://oma.punainenristi.fi/event/22175
https://oma.punainenristi.fi/event/22177
https://oma.punainenristi.fi/event/22177
https://oma.punainenristi.fi/event/22178
https://oma.punainenristi.fi/event/22178
https://www.punainenristi.fi/tyomme/jarjestotoiminta/yleiskokous/
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