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PÄÄKIRJOITUS - HÄMEEN PIIRI

JATKUVUUS TOIMINNAN KESKIÖSSÄ
Lähestyvän syksyn tunnistaa monestakin
merkistä, ei vähiten siitä, että niin postilaatikosta kuin muistakin tuuteista tipahtelee
harrastustoimintaan houkuttelevia esitteitä ja mainoksia. Ilmassa on uuden alkua, innostusta siitä, millaisia asioita itse kukin haluaa toteuttaa arjessaan. Koronapandemiaan
liittyen on ollut aistittavissa niin järjestössämme valtakunnallisesti kuin myös meillä
SPR Hämeen piirissä huolta siitä, miten käy
vapaaehtoistoiminnan kentän. Onko niin, että jatkuva rajoitusten virta väsyttää kentän
toimijoita ja toisaalta onko niin, että tällainen pysähdys pistää pohtimaan myös muita
asioita, mitä arjessaan voi toteuttaa?
Näyttää kuitenkin selkeästi siltä, että huolet eivät kaikilta osin ole toteutuneet. SPR
on saanut korona-aikana paljon uusia vapaaehtoisia. Tähän on osaltaan varmasti vaikuttanut se vahva ja vakiintunut asema, mikä Punaisella Ristillä on. Olemme luotettava,
toimintakykyinen ja tässä ajassa innostava
järjestö. Yhteiskunnan ja kuntien tarpeet liittyen rokotuksiin, asiointiavun tarjoamiseen
riskiryhmiin kuuluville ihmisille, sekä ruoka-apuun muun muassa ovat saaneet liikkeelle uusia vapaaehtoisia ja ilahduttavassa määrin myös nuoria uusia toimijoita. On
ilahduttavaa, että pakon edessä kehitellyistä etä- ja digivapaaehtoistoiminnoista on tullut suosittuja ja tarkoituksenmukaisia. Tästä
yksi hyvä esimerkki on verkkoystävätoiminta. Näiden lisäksi myös kasvokkaista toimintaa tarvitaan ja sitä on mahdollista toteuttaa
tällä hetkellä terveysturvallisuus huomioiden
pienissä ryhmissä ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkona.

me entistä paremmin palvella osastokenttää
ja vastata niihin muuttuviin tarpeisiin, joita
yhteiskunnallinen tilanne ja vallitseva pandemiatilanne jatkuvasti synnyttää. Kysymys
on pitkälti auttamis- ja valmiustoimintamme
toimintakyvyn ylläpidosta ja vahvistamisesta. Kuluneen kesän aikana on palanut taloja,
kadonnut ihmisiä, ollut vesikriisiä ja erilaisia onnettomuuksia vain joitakin tapahtumia mainitakseni. Iso kiitos SPR Hämeen piirin vapaaehtoistoimijoille siitä työstä, mitä
näissä tilanteissa olette tehneet ja osaltanne
osallistuneet siihen suureen avun ketjuun,
minkä osa olemme.
Nuorten merkitys tulevaisuuden vapaaehtoistoiminnassa on suuri. Nuorisotoimikuntaa
ei piirissämme lakkautettu siksi, että nuorten
arvoa ei nähtäisi, vaan siksi, että nuorten
merkitys nähdään keskeisenä menestyksen
mittarina. Tehdyillä painotuksilla keskitymme yhä enemmän siihen, että jokaisessa toimikunnassa olisi aktiivisia nuoria toimijoita, jotka voivat tuoda oman osaamisensa,
intonsa ja vahvuutensa toimikuntatyöskentelyyn. On hienoa, että niin osastoissa, toimintaryhmissä kuin luottamustoimissamme
kiinnitämme yhä enemmän huomiota nuoriin
osallistamalla nuoria toimijoita ja tarjoamalla heille mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan
paikkoja. Tällaisen toimintakulttuurin vahvistaminen on tärkeää. Jokaisen työpanos on
arvokas ja tärkeä, ilman nuoria meillä ei ole
tulevaisuutta.
Hyvää ja innostavaa alkavaa syksyä!

Kuluneen vuoden aikana on meillä piiritoimistossa tehty muutoksia tehtävänkuviin
ja SPR Hämeen piirin hallituksen päätöksillä muutoksia myös toimikuntarakenteeseen. Kaikki tämä tähtää siihen, että voisim-

Salla Heiskanen
va. toiminnanjohtaja

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/sprhameenpiiri

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

SEURAA Instagramissa
instagram.com/sprhameenpiiri

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

Järjestötiedote 3/2021

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

Seuraava tiedote 4/2021 ilmestyy viikolla 44.
Aineistojen ja osastomateriaalien
viimeinen toimituspäivä on 21.10.2021
3 hame@redcross.fi

PÄÄKIRJOITUS - KESKUSJÄRJESTÖ

Nälkäpäivä tulee taas!
Odotatko sinäkin jo malttamattomana Nälkäpäivän yhteisöllisyyttä ja auttamisen riemua?
Tänä syksynä kaduilla ja kauppakeskuksissa
ympäri Suomen nähtäneen poikkeuksellisen
suuri joukko punaliivejä. Apua tarvitaan nyt
todella, mutta kaipaus auttamiseen on myös
suurta.

Me todella tarvitsemme toisiamme ja haluamme olla toistemme tukena.
Suomen Punainen Risti on jo kymmenen
vuoden ajan ollut mukana auttamassa Filippiineillä, joka kuuluu maailman katastrofialttiimpiin maihin lukuisten vuosittaisten
luonnonkatastrofien vuoksi. Filippiineillä työskennelleet suomalaiset tuovat palatessaan mukanaan paikallisilta kollegoilta
ja käytännön kautta opittua korvaamatonta
osaamista, jota hyödynnetään Suomen valmiuden vahvistamisessa. Suomalaiset delegaatit puhuvatkin Filippiineistä katastrofien
korkeakouluna.

Viime vuonna seisoin lipaskerääjänä perjantaiaamuna lähes autiossa Helsingin keskustassa. Yksittäisten kulkijoiden ja hiljaisen liikenteen lomassa näkyi kuitenkin tasaisin
välimatkoin punaliivisiä lipaskerääjiä. Näky
oli koskettava ja se loi toivoa hämmentävän
ja pelottavankin ajan keskellä. Tämä sama
näky ja nämä samat tunnelmat uskoakseni
toistuivat ympäri Suomen.

Käteisen käytön väheneminen on entisestään kiihtynyt korona-aikana. Tämä on tosiasia, joka tulee varmasti näkymään lipaskeräyspäivien aikana. Meidän ei ole syytä
lannistua tästä, vaan sinnikkäästi muistuttaa
mahdollisuudesta lahjoittaa esimerkiksi tekstiviestillä tai mobiilimaksusovelluksella.
Hyvän tuloksen lisäksi tärkeää on myös se,
että jo pelkästään lipaskerääjien näkeminen
kadulla luo monelle toivoa ja herättää auttamisen halun!

Koronapandemian osoittaessa hiipumisen
merkkejä ja rokotusten turvaamina haluan uskoa siihen, että syyskuussa pääsemme
taas turvallisin mielin sankoin joukoin yhdessä auttamaan. Toivottavasti voimme kerätä
hilpeissä ja energisissä tunnelmissa! Ainakin
sellaisen tunnelma on välittynyt etäkohtaamisissa.
Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään koko maassa 23.-25.9., mutta keräykseen voi
aloittaa netissä jo syyskuun alussa. Keräys
kestää lokakuun loppuun saakka.

Ikimuistoista Nälkäpäivää toivottaen

Tänä vuonna Nälkäpäivänä haluamme tuoda
esiin ihmisten samankaltaisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Hädän keskellä ihmisten perustarpeet kaikkialla maailmassa ovat samanlaisia: tarvitaan ruokaa, vettä ja suojaa – sekä
usein näiden jälkeen myös henkistä tukea.
TYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA
Youtubessa

youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME
Instagramissa

instagram.com/punainenristi/

Hilkka Korte
Nälkäpäivä-kampanjan
koordinaattori

OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

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

SOITA JA LAHJOITA

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Aku Suomalainen, 040 664 3236, aku.suomalainen@punainenristi.fi Kuvat: Suomen Punaisen Ristin
kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen, aineistot@punainenristi.fi
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021
Heljä Tilli

Hirvensalmen osaston Kalevi Puukko keksi kiinnittää iZettlen selfiekeppiin, jolla turvaväleistä voitiin ottaa
kaikki ilo irti. Kikka tuotti neljänneksi eniten korttimaksulahjoituksia koko maassa.

Nälkäpäivä on osaston yhteishengen ja
auttamisvalmiuden mittari
Nälkäpäivänä testataan, miten hyvin
yhteistyö osastossa sujuu. Porukalla tehty keräys nostaa yhteishenkeä ja
varmasti myös keräystulosta. Puhaltakaa siis yhteen hiileen ja tehkää Nälkäpäivästä osaston yhteinen asia!

Nälkäpäivä on meille tärkeä. Yritämme parantaa tulosta vuosi vuodelta ja pandemiasta
huolimatta onnistuimme siinä taas. Saimme
aiempaa enemmän kerääjiä ja anteliaan vastaanoton kylillä.
”Tekemisen intoa ja meininkiä on, mutta epätoivoa ja hallinnan tunteen puutetta
myös.”

Viime vuoden osastokyselyn tuloksista voi
aistia, miten voimaannuttava kokemus Nälkäpäivän järjestäminen voi parhaimmillaan
olla. Ja toki myös sen, että epätoivon hetkiäkin on koettu.

Kerääjärekrytointi kannattaa aina
Taloustutkimuksen keväällä julkaiseman Vapaaehtoistyö Suomessa -selvityksen mukaan 38 % suomalaisista haluaisi osallistua
vapaaehtoistoimintaan, jos heitä pyydettäisiin mukaan. Nuorista 15-24 -vuotiaista halukkaita oli jopa 61 %. Pidetäänhän yhdessä huoli, ettei kerääjäksi tuleminen ainakaan
pyytämisen puutteesta jää kiinni!

”Mutta jälleen kerran keräys järjestettiin,
raitilla näyttiin ja ihmisille annettiin auttamisen mahdollisuus ja ennen kaikkea apua
välitettiin rahaa keräämällä! Koronakaan ei
lannista Punaista Ristiä!”
”Saatiin draivi päälle. Kaikki kolme päivää
aamusta iltaan! Tulos parani viime vuodesta!”

Kerääjiä tarvitaan erityisesti
suurissa kaupungeissa
Nälkäpäivän kerääjämäärä on jostain syystä laskenut aika tavalla viime vuosina. Viime
vuoden vähentynyttä kerääjämäärää selittää luonnollisesti korona. Mutta jo sitä ennen kerääjämäärä oli kahdeksassa vuodessa
pudonnut peräti 17 %. Toisin sanoen meil-

”Kaikki olivat harvinaisen innostuneita. Ilmeisesti olemme parhaimmillamme, kun ei
mene kaikki rutiinilla ja voidaan käyttää luovuutta ja on riittävän korkea päämäärä.”
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021
Suomen Punainen Risti

99 % lipaskerääjänä olleista ovat halukkaita tulemaan
uudestaan keräämään.

lä oli vuonna 2019 yhteensä 2640 kerääjää
vähemmän, kuin vielä vuonna 2013. Etenkin
suurissa kaupungeissa tämä on näkynyt suoraan keräystuloksessa.

kin näin toiminut viime vuosina. Koululaisia on kutsunut kerääjiksi 58 % osastoista,
opiskelijoita 18 %, yrityksiä 11% ja muiden
järjestöjen aktiiveja 11 %. 34 % osastoista
on vienyt kerääjämainoksia ilmoitustauluille ja 10 % on jakanut kerääjäkutsu-flyereita.
Osaston Facebook-sivuilla kerääjiä on kutsunut 48 % osastoista ja 20 % on hyödyntänyt
paikkakunnan muita Facebook-ryhmiä. 33 %
osastoista oli hakenut lipaskerääjiä paikallislehden kautta. Jotkut osastot ovat hyödyntäneet myös muita somekanavia sekä muita
paikallismedioita.

Tiesitkö?
Käteisen käyttö on vähentynyt ja viime vuonna suomalaisten käteisen käyttö laski peräti
20 %. Siitä huolimatta kerääjämäärään suhteutettu lipaskeräyksen tuotto on kasvanut.
Viimeisen kahdeksan vuoden aikana vapaaehtoiset ovat keränneet käteistä keskimäärin
97 € kerääjää kohden. Viime vuonna lipaskerääjät yltivät täsmälleen keskiarvoon, vaikka
lahjoittajia oli koronan takia liikkeellä tavallista vähemmän. Tilastojen valossa kerääjärekrytointiin satsaaminen kannattaakin yhä vähintään yhtä paljon kuin ennen!

Isoissa kaupungeissa kerääjiä voidaan tarvita useita kymmeniä, tai jopa satoja. Silloin
on hyvä miettiä, mistä kerääjiä voisi saada
kerralla enemmän.

Mistä lisää kerääjiä?
Nälkäpäivän kerääjäkyselyn perusteella lipaskerääminen on todella suosittua. Peräti
99 % keräämässä olleista haluavat tulla mukaan uudestaan. Muistakaa siis pyytää piiristä kaikkien teidän osastonne alueella asuvien
kerääjärekisterissä olevien yhteystiedot ja
olla heihin yhteydessä. Huolehdittehan myös
siitä, että keräyksen jälkeen kaikkien halukkaiden kerääjien yhteystiedot lisätään kerääjärekisteriin.

Mikään konsti ei peittoa henkilö
kohtaista pyyntöä tulla kerääjäksi
Kaikenlaisia mainoskeinoja on vuosien varrella kokeiltu, mutta edelleen tehokkain tapa
innostaa ihmisiä mukaan on henkilökohtainen pyytäminen. Mitä isompi kerääjätarpeenne on, sitä useamman ihmisen panosta
kerääjärekrytoimisessa tarvitaan.
Muistakaa kertoa, että kerääminen on paitsi
helppoa, myös oikeasti tosi hauskaa. Aikaisemmin keräämässä olleiden tarinat voivat
rohkaista mukaan niitä, jotka eivät vielä tiedä, miten palkitsevasta puuhasta on kyse.

Myös jäseniä kannattaa pyytää mukaan kerääjiksi. Keskimäärin 56 % osastoista on-
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021
Marjaana Malkamäki

Lipaskerääjälle voi lahjoittaa
myös puhelimella.

Lahjoittaminen
onnistuu, vaikkei
lompakossa ole
pennin pyörylää
Kaikissa keräyslippaisiin liimattavissa
keräyslupatarroissa on tekstiviestilahjoitusnumeron lisäksi katastrofirahaston yleinen MobilePay-numero, joka
mahdollistaa lahjoituksen tekemisen
älypuhelimella. Jos olette jo hankkineet osastollenne oman MobilePay-numeron, voitte liimata osastokohtaiset
numerotarranne tuon yleisen numeron
päälle.

Uusien lahjoitustapojen käytöstä
on kertynyt jo paljon kokemusta ja
muutama asia toistuu palautteissa:

Osastokohtaisen MobilePay-numeron avulla voitte seurata, kuinka paljon lahjoituksia
juuri teidän alueellanne kertyy. Tekstiviestilahjoituksissa tätä mahdollisuutta ei valitettavasti ole.

Näin vaihtelevasti eri keräystavoilla
onnistuttiin viime vuonna:

1. Uusillakin keräystavoilla lahjoituksia
täytyy rohkeasti pyytää
2. Teknisiä asioita kannattaa harjoitella
hyvissä ajoin
3. Tekemällä oppii

”iZettleä ei tänä vuonna käytetty, koska kukaan kerääjistä ei osannut käyttää sitä. MobilePay oli helppo.”

Lipaskerääjille kannattaa myös 5.9. mennessä hankkia verkkokaupastamme pieniä lahjoitustapakortteja, joita he voivat sujauttaa
niille lahjoittajille, joita kiinnostaa vielä laajempi lahjoitustapojen kirjo.

”iZettle oli kolmatta kertaa, nyt lahjoittajat
alkavat tottua siihen ja tuotto lisääntyy vuosittain.”
”Facebook-keräys tuotti yllättävästi tulosta.
MobilePay ja iZettle eivät sitä vastoin tuoneet paljonkaan varoja.”

Nettikeräystä kannattaa jatkaa vaikka
lokakuun loppuun saakka
Nettikeräys on oiva tapa kerätä Instagramissa, Twitterissä, Whatsappissa ja sähköpostitse. Facebookissa kerääminen onnistuu parhaiten Facebookin omalla keräystyökalulla.
Molempien käytöstä löydät selkeät ohjevideot Nälkäpäivän nettisivuilta.

”MobilePay onnistui jo melko hyvin, sen sijaan Facebook-keräys ei onnistunut.”
”Kirje osoittautui ihan hyväksi tavaksi kerätä rahaa, sitä vastoin sähköiset keräystavat
tuottivat pettymyksen.”
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KESÄKUMIKAMPANJA JA ANSIOMITALIANOMUKSET
Juuli Aschan

Kesäkumikampanja
tulee taas!
Kesäkumikampanja on ollut osa suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten kesää jo vuodesta 1995. Kampanja tukee kondomin helpompaa käyttöä,
jakaa tietoa seksitaudeista ja niiltä
suojautumisesta sekä puhuu turvallisemman seksin puolesta.
Tänä vuonna Kesäkumikampanjan avasi YleX-radiokanavan järjestämä perinteinen YleXPop, joka toteutettiin virtuaalifestarina 5.6.
Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat osallistua Kesäkumikampanjaan alueellisessa toiminnassaan, tapahtumissa sekä kiertävässä
työssä keskustelemalla ja tarjoamalla tietoa turvallisesta seksistä, jakamalla kesäkumeja ja esitteitä sekä tekemällä aiheeseen
liittyviä postauksia some-kanaville. Seksuaaliterveyden vapaaehtoiset voivat ohjata Kondomiajokortti-tuokioita, ja kesäkumin
ojentamisen yhteydessä on hyvä tilaisuus
vinkata Kondomiajokortin teoriaosuudesta,
jonka voi suorittaa visan muodossa nyt myös
verkossa: spr.fi/kondomiajokortti

Vuoden 2021 Kesäkumiartistit ovat
Arttu Wiskari ja Erika Vikman.

Kesäkumikampanjaa voi seurata Instagramissa @kesakumivirallinen, Facebookissa
@Kesäkumi ja TikTokissa @kesakumi
Lisätietoja
• Kesäkumeja voi tiedustella piireistä
• Kondomi kunniaan -esitteitä voi tilata
Punaisen Ristin verkkokaupasta osaston
tai piirin tunnuksella kirjautuneena

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Suomen Punainen Risti, YleX, Väestöliitto, Syöpäjärjestöt ja Sotilaskotiliitto. Sosiaali- ja
terveysministeriö tukee kampanjaa. Kampanjointi on osa Suomen Punaisen Ristin tekemää terveyden edistämistyötä ja tukee
tavoitteitamme väestön seksuaaliterveyden
edistämiseksi.

• Kesäkumiin liittyvät materiaalit ja ohjeet
löytyvät RedNetistä
• Kaikessa toiminnassa tulee
huomioida terveysturvallisuus:
rednet.punainenristi.fi/node/59469

Ansiomitalianomukset osastoilta
piireihin jo syyskuussa
Huomionosoitusohjetta päivitettiin Punaisen
Ristin hallituksen kokouksessa 12.3.2021.
Merkittävä muutos on, että jatkossa osastot
toimittavat pronssisen, hopeisen ja kultaisen ansiomitalin anomukset piireihin vuosittain jo syyskuun 15. päivään mennessä aiemman 31.10. sijaan. Näin ansiomerkkien

ja ansiomitalien hakuaika syksyllä on sama
eli 15.9.
RedNetin osastotoimiston kohdasta ”Ohjeita
ja lomakkeita” löytyy uusi ohje ja anomuslomake.
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MMKV-HANKE JA ASUNNOTTOMIEN YÖ

Uusi hanke monikielisen koronaviestinnän
levittämiseksi käynnistyi
Kimmo Holopainen

Piirit mukana monikielisen korona
tiedon levittämisessä.
Suomen Punaisen Ristin Keskustoimistolla alkoi toukokuussa Järjestöjen monikielisen
ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinaatio -hanke. STEA:n rahoituksen saanut hanke pyörii vuoden 2022 loppuun saakka. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat 18
järjestöä, seitsemän SPR:n piiriä sekä THL
ja kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.
Hankkeen idea syntyi THL:n pyöreässä pöydässä, jossa järjestöt ilmaisivat erikielisten
kohderyhmien huolen koronainfon saavutettavuudesta.

Kuvassa hankekoordinaattori Marian Ismail ja
viestinnän asiantuntija Erika-Evely Ee Eisen.

Hanke on kartoittanut toukokuussa eri kieliryhmien tarpeita ja haasteita koronaviestintään liittyen. Moni järjestö on jo tehnyt koronaviestintää, mutta hankkeen tarkoitus on
yhdistää eri toimijoita tekemään vielä enemmän yhteistyötä, selkeyttämään viestintää,
jakamaan ideoita ja materiaaleja sekä oppimaan yhdessä.

monikanavaiseen koronaviestintään. Punaisen Ristin piirien kautta voimme yhdessä levittää entistä paremmin ja tehokkaammin
tietoa koronasta juuri sitä eniten tarvitseville.
Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinointi -hankkeessa on kaksi työntekijää, hankekoordinaattori Marian Ismail
(marian.ismail@redcross.fi , ti-to 040 573
8778 ) ja viestinnän asiantuntija Erika-Evely
Ee Eisen (erika-evely.eisen@redcross.fi,
040 578 9197).

Hanke järjestää kesäkuun aikana kaikille
kiinnostuneille piireille tilaisuuden, jossa kerrotaan hankkeen suunnitelmista ja etenemisestä. Kuulemme myös mielellämme piirien
jo hyväksi havaittuja tapoja monikieliseen ja

Asunnottomien yö 17.10.
Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyyden
ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään
Asunnottomien yön merkeissä 17.10. Punaisen Ristin osastot osallistuvat teemapäivän
tapahtumiin eri puolilla Suomea.

Tänä vuonna 2021 osastot voivat hakea
asunnottomien yön kuluihin LähiTapiolan 500
euron avustusta!
Lue lisää yhteisöllisen ruoka-aputapahtuman
järjestämisestä ja avustuksen hakemisesta
Rednetistä

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon,
omaan kotiin. Osallistuminen on oiva keino
osoittaa tukea kaikista heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Asunnottomuus on
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäisimpiä muotoja ja heikentää asunnottoman
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista elämää.

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen:
Rednet > ruoka-apu > asunnottomien yö
Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, puh. 040-358 3257
maaret.alaranta@punainenristi.fi
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PAPERITTOMAT

Punainen Risti tukee ja neuvoo
paperittomuudessa
Suomen Punainen Risti aloitti alkuvuodesta valtakunnallisen neuvonnan paperittomuudessa tai sen uhan
alla eläville ja heidän kanssaan toimiville. Neuvontaan voivat olla yhteydessä vapaaehtoiset, järjestötoimijat, viranomaiset ja yksityishenkilöt kaikissa
paperittomuuteen liittyvissä asioissa.
Yhteydenottoihin vastaavat VarsinaisSuomen, Satakunnan, Oulun ja HUPin
työntekijät arkisin klo 10-16 puhelimitse, sähköpostitse tai Whatsappviestillä. Tarvittaessa käytetään tulkkiohjaajaa tai virallista puhelintulkkia.

Paperittomien määrä Suomessa ei tiedetä,
mutta asia koskettaa tuhansia ihmisiä. Eniten paperittomuutta kohdataan pääkaupunkiseudulla, mutta kyseessä ei missään tapauksessa ole ainoastaan pääkaupunkiseudun
ilmiö, vaan asia koskettaa eri kokoisia paikkakuntia ympäri Suomea.
Paperittomuus on prosessi ja uuvuttava elämänvaihe. Paperittomuudessa elävät ovat
haavoittuvassa asemassa, koska he ovat yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolella. Tällaisessa tilanteessa riski hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi päätymiseen kasvaa.
Monet ovat entuudestaan traumatisoituneita ja kärsivät mielenterveyteen liittyvistä ongelmista.

Punainen Risti auttaa paperittomia monin tavoin. Toiminnantavoitteina on neuvonnan ja
palveluohjauksen antaminen, välttämättömien palvelujen piiriin ohjaaminen tai saattaminen sekä palveluiden inhimillisyyteen ja
tasavertaisuuteen vaikuttaminen. Neuvomme asiakkaita turvapaikkaprosessiin ja oleskelulupiin liittyvissä asioissa yhteistyössä
Pakolaisneuvonnan lakimiesten kanssa. Kartoitamme kuntien palveluja ja varmistamme
niiden turvallisuuden.

Paperittomuudessa elää myös lapsiperheitä, joiden tilanne on usein kestämätön. Lasten kasvua ja kehitystä ei välttämättä seurata, eikä ole olemassa tahoa, joka varmistaisi
jokaiselle lapselle turvallisen asuinympäristön sekä mahdollisuuden vapaa-aikaan ja lepoon.
Lisätietoja: Punaisen Ristin valtakunnallinen neuvonta arkisin klo 10-16: Puh 040
6210706 (myös Whatsapp-viestit) S-posti
paperittomat@punainenristi.fi

Tuemme myös sosiaaliviranomaisia palvelujen kehittämisessä ja varmistamme sujuvan
viestinnän eri toimijoiden välillä. Lisäksi vapaaehtoisemme järjestävät erilaista ryhmätoimintaa ja toimivat tukihenkilöinä. Vapaaehtoistyö on ammatillisesti tuettua.
Paperittomuus koskettaa tuhansia
ihmisiä Suomessa
Paperittomuus on uusi, mutta vakiintunut ilmiö Suomessa. Euroopassa paperittomuudessa elää miljoonia ihmisiä. Paperittomaksi
voi päätyä esimerkiksi kielteisen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen jälkeen, mutta
myös viisumin tai oleskeluluvan umpeutumisen takia. Joissakin tapauksissa oleskelulupaa ei ole haettu Suomesta ollenkaan, toisissa oikeudellinen status voi olla häilyvä,
esimerkiksi henkilön odottaessa oleskelulupapäätöstä. Ihmiset liikkuvat myös EU:n sisällä.
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AUTTAJAT AULANGOLLA 2022 JA BRÄNDIUUDISTUS

Auttajat Aulangolla 2022
Valtakunnallinen vapaaehtoistapahtuma Auttajat ulapalla 2018 saa jatkoa!

osallistumismaksuista syyskuun puoleen väliin mennessä. Tapahtuma löytyy myös Oma
Punaisesta Rististä.

Haluatko tavata muita Punaisen Ristin vapaaehtoisia, oppia uutta ja nauttia viikonlopusta luonnon keskellä? Jos vastasit kyllä,
olet lämpimästi tervetullut seuraavaan valtakunnalliseen vapaaehtoistapahtumaan, joka järjestetään 1.-3.4.2022 Hämeenlinnassa
Aulangolla!

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki
1.10.-30.11.2021 ja mikäli tilaa jää, tullaan
ilmoittautuminen avaamaan uudestaan alkuvuodesta 2022.
Tavoitat tapahtuman tekijät sähköpostilla
osoitteesta
vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi.

Tapahtuma on suunnattu kaikille Punaisen
Ristin vapaaehtoisille eli juuri Sinulle. Viikonlopun aikana pääset innostumaan, keskustelemaan, rentoutumaan ja solmimaan uusia
tuttavuuksia. Käytössämme on upea Aulangon kokous- ja kylpylähotelli unohtamatta ympäristön lumoavaa luontoa ja lukuisia
harrastusmahdollisuuksia.

Nähdään Aulangolla!

Viime kerralla tapahtuma myytiin loppuun
ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joten
ole tarkkana ja seuraa tapahtuman tiedotusta osoitteessa rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla. RedNetissä julkaistaan lisätietoa mm. ohjelmasta, ilmoittautumisesta,

Suomen Punaisen Ristin brändiä uudistetaan
Olemme käynnistäneet alkuvuodesta brändinuudistusprojektin, jonka tavoitteena on
saada yhteinen näkemys siitä, millaisena
haluamme Punaisen Ristin näkyvän ulkopuolisille. Lisäksi tarvitsemme yhteiset työvälineet, joilla haluttu mielikuva voidaan
saavuttaa.

paehtoisilta. Brändityön kumppanina toimii
Miltton, joka työstää haastattelujen ja kerätyn materiaalin pohjalta ehdotukset mielikuvasta ja visuaalisesta ilmeestä.
Punaisen Ristin edelliset brändiohjeet ovat
vuodelta 2003 ja graafiset ohjeet vuodelta 2014. Uudistuksen myötä niin työntekijöille kuin vapaaehtoisillekin saadaan nykyaikaiset, selkeät ohjeet ja työvälineet, joiden
avulla positiivisen mielikuvan rakentaminen
on kaikille helpompaa. Ohjeiden tulee toimia työkaluna viestinnän ja markkinoinnin
ammattilaisten lisäksi myös järjestön laajalle vapaaehtoiskentälle ja yhteistyökumppaneille.

Haluamme, että luottamus järjestöämme
kohtaan lisääntyy ja viestinnällinen ilme uudistuu. Uudistuksen tulisi auttaa meitä houkuttelemaan toimintaan mukaan lisää vapaaehtoisia, jäseniä, lahjoittajia ja muita
kumppaneita, jotta voimme toteuttaa perustoimintaamme.
Projektin puitteissa otetaan organisaation eri tasoja mukaan mahdollisimman laajasti haastattelujen ja kyselyiden muodossa.
Tietoa on kerätty yksiköistä, laitoksista, piireiltä, vokeista sekä toimihenkilöiltä ja va-

Projektin omistajana toimii varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen ja projektipäällikkönä viestinnän palvelupäällikkö Merja
Tummunki.
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VERKKOKAUPPA

Punaisen Ristin verkkokauppa uudistui
Magento on moderni verkkokauppa, jossa sisällöntuotanto ja erilaiset kampanjatyökalut mahdollistavat monenlaisia uusia toimintatapoja. Tavoitteenamme on houkutella
kauppaan uusia asiakkaita ja tehostaa myös
osastojen varainhankintaa, kertoo Eija Tiittanen.

Uusi Punaisenristinkauppa.fi julkaistiin maaliskuussa suomeksi ja ruotsiksi. Verkkokauppa-alusta on Kontin kanssa yhteinen, mutta
asiakkaalle verkkokaupat ovat kaksi erillistä. – Näin saimme kustannussäästöjä ja kun
teimme yhdessä, opimme yhdessä, toteaa
keskustoimiston puolella projektia vetänyt
verkkokauppasuunnittelija Eija Tiittanen.

Jos osastoltasi puuttuvat vielä tunnukset uuteen kauppaan, rekisteröityminen kannattaa hoitaa heti kuntoon. Käyttäjätunnuksena
toimii sähköpostiosoite ja osasto voi tehdä useitakin tunnuksia, jos verkkokauppaa
käyttää aktiivisesti useampi vapaaehtoinen.
Ohjeet rekisteröitymiseen on lähetetty osastojen puheenjohtajille ja keräysjohtajille.

Uudessa verkkokaupassa on vanhaan tapaan
kirjautumisen takana osio, joka on vain järjestömme omille toimijoille. Sieltä löytyvät
järjestötuotteet sekä kampanjamateriaalit.
Lisäksi kirjautuneena osaston tai piirin tunnuksilla näkee kaikista tuotteista edullisemmat jälleenmyyntihinnat.

Myyntipalvelu auttaa ongelmatilanteissa, laita vain viestiä myynti@redcross.fi.

- Aika oli ajanut jo ohi vanhasta kaupastamme ja sen nykyaikaistaminen ei ollut enää
mahdollista. Uusi verkkokauppa-alustamme
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HÄMEEN PIIRI
AJANKOHTAISTA

Uusia vanhoja
työntekijöitä
Piiritoimistolla on elokuun alussa tapahtunut työntekijä- ja työnkuvamuutoksia. Hoitovapaalta on töihin palannut Hanne-Miia
Niemi, joka aiemmin toimi monikulttuurisuustoiminnan kehittäjänä. Hän on aloittanut
ystävätoiminnan uutena työntekijänä. Alkuvuoden ystävätoimintaa ja monikulttuurisuutta luotsannut Emma Peura jatkaa puolestaan uudessa työnkuvassa, joka yhdistää
monikulttuurisuus- (60%) ja nuorisotoiminnan (40%).

Tulen työskentelemään näin alkuun
80 % työajalla. Näin töihin paluuni ja
päiväkodin aloitus pienelle 2-vuotiaalle tyttärellemme sujuu hieman kevyemmin ja pääsemme hiljalleen totuttelemaan uudenlaiseen arkeen.
Vastaan jatkossa ystävätoiminnasta ja saan perehtyä syvemmin tähän merkittävään vapaaehtoistoimintaamme. Levollisin mielin ja uteliain
silmin otan ystävätoimintaa vähitellen haltuun ja yhdessä pääsemme
jatkamaan ja kehittämään elinvoimaista toimintaamme myös tällä saralla. Kuullaan ja nähdään!

Jatkan edeltäjien hyvää työtä lasten
ja nuorten toimintojen tukemisessa ja olen mielelläni mukana suunnittelemassa ja pohtimassa eri ikäisten
ja -taustaisten uusien vapaaehtoisten juurruttamista osastoihin. Koulu- ja oppilaitosyhteistyön suunnittelu ja kotoutumisen tuen tuki jatkuvat
myös tuttuun tapaan sekä kampanja- ja vaikuttamistyön kehittäminen
yhdenvertaisuusteemojen parissa.
Jatkan myös vapaaehtoisten säännöllisten tapaamisten järjestämistä molemmilla toimialoilla.
Teemme Hanne-Miian kanssa toimialojen välistä yhteistyötä jatkossa
entistä suunnitelmallisemmin eri toimintojen ja yhteisten koulutusten sekä kampanjoiden saralla. Olemme
tiiviisti mukana myös toimikuntatyöskentelyssä sekä kummitiimissä. Olkaa rohkeasti yhteyksissä pientenkin
ideoiden ja avausten tai avuntarpeiden suhteen!

Järjestötoiminnan asiantuntija,
ystävätoiminta:
Hanne-Miia Niemi, 040 848 3067,
hanne-miia.niemi@redcross.fi

Järjestötoiminnan asiantuntija, monikulttuurisuus- ja nuorisotoiminta:
Emma Peura, 040 184 6911,
emma.peura@redcross.fi
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HÄMEEN PIIRI

Hyväpäivä-avustukset

NÄLKÄPÄIVÄN TULOSARVIO
Jo tutuksi tulleeseen, joka vuotiseen tapaan
osaston arvioitu Nälkäpäivätulos (setelit lasketaan ja kolikot punnitaan) ja mukana olleiden vapaaehtoisten määrä (per päivä) ilmoitetaan piiriin viimeistään maanantaina 27.9.
joko tekstiviestinä tai sähköpostilla marjut.
valimaa@redcross.fi tai puh. 040 809 6853.

Osastojen Hyväpäivä-avustusten hakuohjeet ja -kriteerit on päivitetty yleiskokouskaudelle 2021-2023. Isoimpana muutoksena aiempaan verrattuna
on se, että budjettimuutosten takia ei
jatkossa enää myönnetä projektitukia
(max 2000€/vuosi), vaan jatkossa jaetaan vain kertaluonteisia avustuksia
(max.300€/toiminta) osastojen toiminnan kehittämiseen ja uuden toiminnan
aloittamiseen.
Päivitetyt hakuohjeet ja -kriteerit löytyvät RedNetistä (också på svenska).

Etätärskyjä jatketaan
kerran kuussa
Etätärskyillä jutellaan mielen päällä olevista asioista liittyen osastojen arkeen ja miksei juhlaankin. Saat kysyä, haastaa, pohtia
ja kuulla muiden ajatuksia.
Syksyn tärskyilyajankohdat ovat
ma 6.9., ma 4.10., ma 1.11. ja
ti 7.12. klo 18 - 19.
Jos mielessäsi on jokin askarruttava asia
tai teema, mistä haluaisit puhuttavan, laita
viestiä etukäteen marjut.valimaa@redcross.
fi.
Linkki on sama kuin keväälläkin (Liity Etätärskyille napauttamalla tästä) ja se löytyy
Rednetistä piirin tapahtumakalenterista tai
Oman Punaisen Ristin tapahtumista nimellä
Hämeen piirin etätärskyt.
Kaikki toimijat tervetuloa mukaan linjoille!
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

Kuva: Marjaana Malkamäkii
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Starttirahaa syksyn toiminnan käynnistykseen
Koronalla on ollut monenlaisia vaikutuksia
osastojen toimintaan ja toiminnan käynnistäminen voi olla erilaista, kun aiempina vuosina. Piiri haluaa tukea osastojen toiminnan
käynnistelyä myöntämällä hakemuksesta
”syksyn starttirahaa” 300 € / osasto.

puun mennessä osoitteeseen marjut.valimaa@redcross.fi tai paperiversiot SPR Hämeen piiri, Marjut Välimaa, Rongankatu
11 C 83, 33100 Tampere.
Tukien maksaminen aloitetaan elokuun puolessa välissä.

Tukea voi hakea 30.9.2021 mennessä,
hakemuslomakkeen saa piiristä. Hakemukseen tulee vapaamuotoisesti kuvailla starttirahan käyttökohde. Aihetta ei ole tarkasti rajattu, joten vain mielikuvitus on rajana, mikä
olisi tepsivä keino saada toimintaa käyntiin
ja uusia vapaaehtoisia sekä konkaritoimijoita
takaisin toimintaan. Kaikki piirin toimialaihmiset ovat käytettävissänne ideoinnin tukena ja sparrauskaverina.

Muistutuksena myös mahdollisuus hakea
keskustoimistosta Lähi-Tapiolan tukea (300
€). Tukea voi hakea 15.10.2021 mennessä
vapaaehtoisten / kansalaisten hyvinvointia
ja jaksamista tukemaan. Lisätietoja ja päivitetyt ohjeet löydät täältä https://rednet.punainenristi.fi/koronaavustus tai keskustoimistosta järjestökehityskoordinaattori Maija
Erpestadilta (maija.erpestad@redcross.fi,
040 626 5370).

Hakemukset tulee lähettää syyskuun lop-
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Kuva: Unsplash

Päivittyvät hygieniaja turvallisuusohjeet
Vapaaehtoistoiminnan valtakunnallisia suosituksia osastoille ja piireille koronaepidemian aikana päivitetään säännöllisesti. Ohjeet
löytyvät https://rednet.punainenristi.fi/node/59992
Sivulta löytyvät edelleen toimintamuotokohtaiset suositukset ja linkit päivittyvään turvallisuus- ja hygieniaohjeeseen (päivitetty
19.5.) ja Elvytys COVID-19 -epidemian aikana-ohjeeseen.
Pääsääntönä ohjeistuksessa on edelleen se,
että kaikessa vapaaehtoistoiminnassa osastojen ja piirien on tärkeää seurata paikallista
tautitilannetta ja oman alueen viranomaisohjeita sekä sopeuttaa Punaisen Ristin paikallinen toiminta niihin.
Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on.
Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista tartuntatautilainsäädännön mukaisesti.
Tietoa oman alueesi tilanteesta löydät sairaanhoitopiirien ja oman kunnan sivuilta.
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/
tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset
Jos osastossa pohdituttaa, voidaanko kokoontua/harjoitella jne., niin olkaa yhteydessä ja mietitään yhdessä ratkaisua asiaan,
pirjo.mattila@redcross.fi 0405895779
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SPR Tampereen yksityismajoitusyksikkö
esittäytyy
Hämeen piirillä on ollut turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa vuodesta 2009. Tällä hetkellä toiminnassa
on kaksi vastaanottokeskusta, Lammi
ja Lahti, jonka osana toimii myös Tehostettu tuki, sekä Hämeenkyrön hybridiyksikkö alaikäisille yksintulleille
turvapaikanhakijoille ja oleskeluluvan
saaneille. Näiden lisäksi Tampereella toimii yksityismajoittujia palveleva
Tampereen yksityismajoitusyksikkö.
Vastaanottotoiminnan johtaja on Minna Jussila, joka toimii eri yksiköiden
johtajien esihenkilönä.

Tampereen keskustassa piiritoimiston naapurissa sijaitsevassa yksityismajoitusyksikössä
tarjotaan lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut Pirkanmaan alueella yksityismajoituksessa asuville turvapaikanhakijoille. Asiakkaat ovat turvapaikkaprosessissa olevia
aikuisia ja perheitä, jotka ovat itse järjestäneet asumisensa, yleensä perheen tai ystävien luona. Monet asiakkaista ovat töissä tai
koulussa alueen oppilaitoksissa. Asiakkaille tarjotaan tukea ja ohjausta heidän turvapaikkaprosessinsa ajan erilaisiin elämän
haasteisiin. Asiakkaita ohjataan, neuvotaan
ja tuetaan omien asioidensa itsenäiseen hoitamiseen.
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Pieneen ja tehokkaaseen työtiimiin kuuluu
sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja, esihenkilönä
toimii vastaanottotoiminnan johtaja. Työ on
erittäin monipuolista ja
vaihtelevaa. Työryhmän
kesken kehitetään yhdessä yksikön käytäntöjä yhä toimivammiksi.

Jasmine Mustonen,
sosiaalityöntekijä

Tiina Paloniemi,
sosiaaliohjaaja

Työskentelen vastaavana sosiaalityöntekijänä yksityismajoitusyksikön lisäksi kaikissa SPR Hämeen
piirin vastaanottotoiminnan yksiköissä, vedän ammattiryhmätapaamisia ja tarjoan konsultaatiota
sosiaalityön kysymyksissä. Tampereen yksityismajoitusyksikössä vastaan sosiaalipalveluista yksikön osalta sisältäen palvelutarpeen arviot, asiakassuunnitelmat, lausuntojen kirjoittamiset sekä
verkostotyön. On mukavaa tehdä työtä pienessä
ja tiiviissä työyhteisössämme, kun työ sujuu jouhevasti ja asiat hoituvat helposti. Tunnemme toisemme hyvin, kun yhteistyö on niin tiivistä. Olen
ollut töissä yksikössä 3 vuotta.

Työni on monipuolista ja vaihtelevaa. Olen ollut
tehtävässä nyt puoli vuotta, joten aika on mennyt uutta työtä haltuun ottaessa. Kuten Jasminekin kertoo, parasta työssämme on se, että apu
on lähellä ja asiat hoituvat näppärästi. Työssäni tulee esiin koko elämän kirjo, asiakkaiden elämäntarinat ja erilaiset kysymykset tuovat työhöni
monipuolisuutta. Suurin osa asiakkaista on myös
todella mukavia ja heitä on kiva tavata.

Laura Vilander,
sairaanhoitaja

Minna Jussila,
vastaanottotoiminnan johtaja

Olen toiminut yksityismajoituksen sairaanhoitajana vuodesta 2015 ja koordinoin myös muiden Hämeen piirin vastaanottoyksiköiden terveydenhoitoa tarjoten tukea ja konsultaatiota työryhmille ja
järjestäen hoitajien kokouksia. Hoitajan työ yksikössä on järjestää asiakkaiden välttämättömät
terveyden- ja sairaanhoidon palvelut. Turvapaikanhakijoille kuuluu akuutti ja välttämätön hoito,
mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että vastaanottoyksiköissä joudutaan tarkasti pohtimaan mitä ja
miten asiakkaita hoidetaan. Hoitajat toimivat yhteistyössä kunnallisen ja yksityisen sairaanhoidon
kanssa sekä järjestävät asiakkaille hoitoa heidän
tilanteensa mukaan. Turvapaikanhakijalapasilla on
oikeus samaan hoitoon kuin kuntalaislapsilla.

Olen ollut töissä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnassa Hämeen piirissä yli 12 vuotta.
Työhöni kuuluu yksiköiden esihenkilöiden tukeminen ja haastavien tilanteiden selvittäminen yhdessä paikallisen esihenkilön kanssa. Tampereen
yksityismajoitusyksikössä toimin tiimin lähiesihenkilönä. Työni on erittäin monipuolista ja liikkuvaa. SPR Hämeen piirin vastaanottotoimintaa
on kehitetty systemaattisesti vastaamaan aina tilanteita ja Maahanmuuttoviraston tarpeita, asiakkaita unohtamatta. Hurjia vuosia elettiin vuosina
2015-2017, kun ensin perustettiin paljon uusia
yksiköitä ja sitten alas ajettiin niitä melkein yhtä
hurjalla vauhdilla. Toimimme Maahanmuuttoviraston tilauksesta, mutta vahvasti Punaisen Ristin periaatteilla.
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Suru-uutinen
SPR Hämeen piirin entinen järjestöpäällikkö Kaija Repo kuoli kotikaupungissaan Tampereella 31.7.2021 vaikean sairauden murtamana. Hän oli
syntynyt heinäkuussa 1950.
Kaija tuli SPR Hämeen piirin työntekijäksi vuonna 1975, ensin toimistoon aputytöksi ja myöhemmin myyntisihteerin, -päällikön
ja järjestösihteerin tehtävien kautta järjestöpäälliköksi, josta toimesta hän jäi eläkkeelle
vuoden 2012 lopussa. Jonkin aikaa hän hoiti
myös piirin toiminnanjohtajan tehtäviä. Kaijan omia sanoja lainaten voi todeta, että valmiuspäällikön tehtävä oli ainoa, jota hän ei
jossain kohtaa piirissä sijaistanut.
Kaija oli erittäin pidetty ja lämmin ihminen,
jolla oli aina aikaa kuunnella muita ja olla
toisten apuna. Hänen valoisa ja positiivinen
elämänasenteensa loi myönteisen ilmapiirin
niin työkavereiden kun vapaaehtoisten keskuuteen, missä ikinä Kaija kulkikin. Punaisen
Ristin toiminnan perusta, hädänalaisten ihmisten auttaminen lähellä ja kaukana, näkyi
kaikessa Kaijan toiminnassa.

Jonakin päivänä olen puu,
ja tuuli laulaa oksissani
ja aurinko tanssii lehdilläni,
ja olen vahva ja kaunis
kaikkina vuodenaikoina.

Kaijaa jäi ison ystävä- ja tuttavajoukon lisäksi kaipaamaan perhe, joka oli Kaijalle äärettömän tärkeä, sekä Tottijärven kesämökin
perennapenkit ja polut, joita Kaija huolella
hoiti ja vaali.

- Kahil Gibran
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Jäsenmäärä
31.12. 2020

Euroja osaston
toimintaan
Taas muistuttelen, että Harjanteen rahaston tuottoja jaetaan
kaikkien jäsenmääräänsä kasvattaneiden osastojen kesken. Tällä
hetkellä tilanne näyttää siltä, että neljä osastoa on varmistanut
jo jonkun rahasumman tililleen
(Hattula, Kihniö-Parkano, Luopioinen ja Vesilahti).
Tosi moni osasto on vain muutaman jäsenen päässä viime vuoden vaihteen jäsenmäärästä. Nyt
kannattaa hankkia vielä muutama uusi jäsen ja ansaita samalla
osastolle toimintarahaa!

Ainais- ja kunniajäsenet ja
10.3.2021 mennessä maksaneet
jäsenet

Ainais- ja kunniajäsenet ja
10.8.2021 mennessä maksaneet
jäsenet

SPR Aitoon osasto

29

28

28

SPR Akaan osasto

239

207

227

SPR Asikkalan osasto

118

107

114

SPR Forssan osasto

262

218

246

SPR Hattulan osasto

148

134

149

69

57

62

SPR Heinolan osasto

133

119

129

SPR Hollolan osasto

175

163

174

SPR Hämeenkyrön osasto

237

207

227

SPR Hämeenlinnan osasto

617

552

593

SPR Janakkalan osasto

204

187

198

SPR Jokioisten osasto

112

98

105

SPR Juupajoen osasto

70

60

70

SPR Hauhon osasto

357

320

335

SPR Kihniö-Parkanon osasto

76

73

77

SPR Kuhmalahden osasto

42

40

41

SPR Kuhmoisten osasto

86

78

82

SPR Kurun osasto

27

26

26

SPR Kärkölän osasto

58

57

57

SPR Lahden alueen osasto

709

638

679

SPR Lammi-Tuuloksen osasto

112

102

103

SPR Lempäälän osasto

171

159

167

SPR Lopen osasto

133

122

128

SPR Luopioisten osasto

122

98

126

SPR Kangasalan osasto

SPR Länsi-Teiskon osasto
SPR Mäntän osasto

50

45

48

180

168

178

82

72

77

SPR Nokian osasto

411

368

398

SPR Orimattilan osasto

139

126

137

SPR Oriveden osasto

318

274

303

SPR Nastolan osasto

SPR Padasjoen osasto
SPR Pirkkalan osasto

53

48

51

164

157

162

SPR Pälkäneen osasto

66

64

66

SPR Riihimäen osasto

372

337

362

SPR Ruoveden osasto

124

114

123

39

34

38

139

128

135

SPR Sääksjärven osasto
SPR Tammelan osasto

2703

2367

2592

SPR Teiskon osasto

39

38

38

SPR Tervakosken osasto

77

66

71

SPR Urjalan osasto

86

74

80

248

232

244

98

95

100

122

110

118

91

78

85

260

240

252

45

40

41

10212

9125

9842

SPR Tampereen osasto

SPR Valkeakosken osasto
SPR Vesilahden osasto
SPR Vilppulan osasto
SPR Virtain osasto
SPR Ylöjärven osasto
SPR Ypäjän osasto
Hämeen piiri yht.
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KOULUTTAJIEN YHTEISTAPAAMINEN

SPR:n kokonaisvalmiuden
peruskurssi osastoille

(etenkin ehu, hetu, humo, moku, nuoriso ja
ystävä)

SPR:n Hämeen piiri järjestää ensimmäisen “SPR:n kokonaisvalmiuden peruskurssin”. Koulutus perehdyttää
siihen, mitä Punaisen Ristin auttamisvalmius on, miten valmiutta pidetään
yllä ja millaisissa valmiustilanteissa
osastojen apua tarvitaan.

27.10. Kello 17:30-19 Teams
Kouluttaja, varaa aika kalenteriisi! Tapaamisessa ideoidaan uusia eri toimialojen vapaaehtoisille yhteisiä koulutuksia. Ajatus on
hyödyntää ja jakaa monipuolista osaamista, jota kouluttajiltamme löytyy. Esittelemme myös pari uutta valmista sisältöä, joita
voi lähteä kouluttamaan. Lisätietoa ja linkki
ilmoittautumiseen seuraa!

Koulutus on suunnattu Punaisen Ristin avainvapaaehtoisille, esimerkiksi osaston hallitukselle, osaston yhdyshenkilöille ja toimintaryhmien vetäjille, joilla on jo kokemusta
osaston toiminnasta.
Kurssi on kaksiosainen. Ensimmäinen osa
järjestetään tiistaina 28.9. klo 17:30-21:00
Teamsissä. Illan aikana tutustutaan mm. valmiuden perusteisiin ja valmiussuunnitteluun.

ENSIHUOLLON JATKOKURSSI
29.-30.10. TAMPEREELLA
Ensihuollon jatkokurssilla perehdytään organisoituun ensihuollon vapaaehtoistoimintaan
harjoitusten kautta. Koulutus on suunnattu
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen hälytysryhmätoiminnassa mukana oleville.

Toinen ilta on tiistaina 5.10. (lähikoulutus).
Illan aikana pöytäpeliharjoituksessa tutustutaan osaston auttamisvalmiuteen.
Ilmoittautuminen 18.9. mennessä : https://
www.lyyti.in/SPRn_kokonaisvalmiuden_peruskurssi_9908

Koulutus toteutetaan pe klo 17.30-21.00 ja
la klo 9.00-19.00 Tampereella, Tampurissa
(Otavalankatu 12). Kurssin hinta on 20€, joka sisältää koulutuksen, kahvit ja lounaan.
Pääkouluttaja Päivi Heikkilä. Ilmoittautumiset 20.10. Mennessä:

Kurssi pohjautuu pitkälti Hämeen piirin
2018-2019 kokonaisvalmiuden koulutuksiin.

Hälytysryhmien koulutus- ja
harjoituspäivä la 4.9. Nokialla

https://www.lyyti.in/Ensihuollon_jatkokurssi_29_30_102021
Tiedustelut Leila p. 040 135 8717, leila.ahonen@redcross.fi

SIIRTYY MYÖHEMPÄÄN AJANKOHTAAN!

SPR:n ja muiden Vapepa-järjestöverkoston ryhmille tarkoitettu yhteinen koulutus- ja
harjoituspäivä siirtyy myöhempään ajankohtaan. Päivä on tarkoitettu Pirkanmaa, KantaHämeen ja Päijät-Hämeen alueen toimijoille. Koulutuspäivän järjestää SPR:n Hämeen
piiri.
Hienoa, että jo moni vapaaehtoinen oli ilmoittautunut tapahtumaan. Nyt odotellaan
koronatilanteen tasaantumista ja palataan
uudella innolla tekemään tapahtumaa.
Pirjo, Tommi ja Leila
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Kuva: Joona Kotilainen

VALOKUVAAJAVAPAAEHTOISTEN TAPAAMINEN
Valokuvaajavapaaehtoisten Teams
tapaamisessa 6.9.
Klo 17.30 – 19 vaihdamme kuvauskuulumisia ja valmistaudumme Nälkäpäivä
-keräyksen kuvaamiseen eri paikkakunnilla.
Ilmoittaudu mukaan tapaamiseen 5.9.
mennessä https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11298

Kuva: Leena Koskela/SPR

OSASTOVIESTINNÄN
PERUSTEET –KOULUTUS
26.08. klo 17.30–19.30 Teamissa

Viestintä on valmiutta.
Viestintä lisää vetovoimaa.
Viestintä parantaa yhteishenkeä.
Usko tai älä, osastoviestinnällä on iso merkitys osaston toiminnan kannalta.
Vapaaehtoisten hyvä keskinäinen viestintä
vahvistaa me-henkeä. Valmiutta vaativissa
tilanteissa sisäisen viestinnän merkitys entisestään korostuu.
Illan aikana asiaa sisäisestä ja ulkoisesta
viestinnästä, somesta ja auttamisviestinnästä.

Viestinnän avulla voimme kertoa omalla
paikkakunnalla ketä olemme, mitä teemme
ja kuinka pääsee mukaan porukkaan. Sopivalla viestinnällä voimme saada lisää jäseniä
ja aktiivisia toimijoita osastoon.

Ilmoittaudu mukaan 25.8. mennessä
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/11296

Tule mukaan kuulemaan ja pohtimaan osastoviestinnän asioita yhdessä muiden kanssa.
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VIESTINTÄILLAT SYYS JA LOKAKUUSSA
Tiedote ja yhteys paikalliseen mediaan
7.9. klo 18–19

Kuvien ja videoiden voima
5.10. klo 18–19

Tervetuloa osallistumaan viestintätuntiin,
jonka teemana on tiedotteen tekeminen ja
yhteys paikalliseen mediaan. Kouluttajina
toimivat viestinnän vapaaehtoiskouluttajat
Marianne Holmström SPR Turun osastosta ja
Tiina Pitkänen SPR Aurajoen osastosta.

Vanhan sanonnan mukaan kuvat kertovat enemmän, kun tuhat sanaa. Nykypäivän
viestinnässä kuvilla ja videoilla on melkeinpä
tekstiä suurempi merkitys. Tule kuulemaan
ja keskustelemaan millaiset kuvat kiinnostavat ja puhuttelevat katsojia, sekä miten ottaa puhelimella parempia kuvia osaston toiminnasta.

Tunnin aikana saadaan esimerkkejä kiinnostavien tiedotteiden laatimiseen ja siihen,
milloin tiedote kannattaa lähettää. Tunnin
aikana käsitellään myös yhteydenottoa paikallismediaan.

Viestintätunti järjestetään yhteistyössä SPR
Hämeen ja Varsinais-Suomen piirien kanssa.
Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset, lämpimästi tervetuloa mukaan!

Viestintätunti järjestetään yhteistyössä SPR
Hämeen ja Varsinais-Suomen piirien kanssa.
Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset, lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumista ei tarvita. Liittymislinkin
löydät tältä sivulta:
https://rednet.punainenristi.fi/node/62551

Ilmoittautumista ei tarvita. Liittymislinkin
viestintätuntiin löydät tältä sivulta:
https://rednet.punainenristi.fi/node/62515

Rednet2
12.10. Klo 18-19

Jäsenkirje
14.9. klo 18-19

Tervetuloa osallistumaan viestintätuntiin,
jonka teemana on tällä kertaa RedNet2, sillä RedNet uudistuu! Tule kuulemaan, missä
uudistustyössä mennään. Samalla mahdollisuus kysyä myös muita kysymyksiä Rednetin
hyödyntämiseen osaston viestinnässä.

Paperilla, sähköpostilla vai sähköisellä uutiskirjeellä? Kuinka usein ja milloin se kannattaisi lähettää?
Jäsenkirje on tärkeä linkki osaston ja sen jäsenten välillä. SPR Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo Majlund kertoo jäsenkirjeen koostamiseen liittyviä hyväksi
havaittuja vinkkejä.

Asiantuntijana keskustoimistosta Örn Witting.

Viestintätunti järjestetään yhteistyössä SPR
Hämeen ja Varsinais-Suomen piirien kanssa.

Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset, lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset, lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumista ei tarvita. Liittymislinkin
viestintätuntiin löydät tältä sivulta:
https://rednet.punainenristi.fi/node/62518

Viestintätunti järjestetään yhteistyössä SPR
Hämeen ja Varsinais-Suomen piirien kanssa.

Ilmoittautumista ei tarvita. Liittymislinkin
löydät tältä sivulta:
https://rednet.punainenristi.fi/node/62550
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Ensiavun huomionosoituksia
Punaisen Ristin ensiavun huomionosoitus
jaetaan tunnustuksena ansioituneesta ensiavun annosta. Huomionosoitus voidaan
myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on
neuvokkaalla ja ripeällä ensiaputoiminnalla pelastanut toisen ihmisen hengen tai on
osoittanut auttamisrohkeutta henkeä uhkaavassa tilanteessa tai on ehkäissyt vakavan
vamman syntymisen.

Anomuksessa on selvitettävä mahdollisimman tarkasti tapahtuman kulku ja suoritetut
auttamistoimenpiteet sekä ilmoitettava tapahtuman silminnäkijät.
Ehdotus huomionosoituksen myöntämisestä
tulee tehdä kahden vuoden kuluessa siitä tapahtumasta, johon anomus kohdistuu.
Lähetä hakemuslomake piiritoimistoon pirjo.
mattila@redcross.fi, https://www.punainenristi.fi/ensiapu/ensiavun-huomionosoitus/

Anomus huomionosoituksesta tehdään joko vapaamuotoisesti tai valmista lomaketta käyttäen Suomen Punaisen Ristin piiritoimistoon.

Viime syksyn ja kevään aikana saimme jakaa
neljä ensiavun huomionosoitusta
Lauantaina 21.10.2020 saimme viettää upean yhteisen hetken ensiavun huomionosoitusten jakamisen parissa. Lokakuussa 2018
asiat olisivat voineet päättyä myös toisin.
Kesken metsästysreissun, ilman mitään ennakko-oireita, Veijo meni elottomaksi. Eero Lahtinen huomasi läheisestä passipaikasta auton pysähtyneen keskelle tietä ja
päätti mennä tarkastamaan tilanteen. Huomattuaan, että ei saa Veijoa hereille, huusi
viereisen passikaverin, Lindemanin Heikin
paikalle. Välitön hätäilmoitus, tehokas peruselvytys, VPK:n ensivaste, ensihoidon ammatillinen toiminta, sydänkeskuksen toiminta...
Näiden kaikkien toiminta avun ketjussa on
yhtä tärkeitä.

Kiitoksena pelastajille, Veijo haki heille Punaisen Ristin ensiavun huomionosoitukset.
Upeana eleenä metsästysseura oli kerännyt
lahjakortit sekä Vpk:n toiminnan kehittämiseen sekä Punaisen Ristin Ruoveden osaston
toiminnan kehittämiseen. Lahjakortteja meni myös diakoniatyön kautta vähävaraisille
perheille. Upeaa toimintaa metsästysseuralta. Iso kunnia saada jakaa ensiavun huomionosoitukset näille henkilöille.

"Neuvokkaalla ja ripeällä toiminnalla Eero
Lahtinen ja Heikki Lindeman pelastivat henkeni". He osoittivat merkittävää auttamisrohkeutta henkeä uhkaavassa tilanteessa.
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Heinäkuun 23. päivä vuonna 2018 11-vuotias Touko ja hänen isoisänsä Kari lähtivät
yhdessä uimaan Virtain laivarannan uimapaikalle.
Yhteinen uimahetki sai dramaattisen käänteen, kun Kari hetken uituaan huomasi voimattomuutta raajoissaan ja alkoi vajota
veden alle. Hän yritti osoittaa kättä heiluttamalla Toukolle, että oli hädässä ja tarvitsee
apua. Näin tehdessään, hän vajosi jälleen
veden alle. Neuvokas Touko tajusi hätätilanteen ja arvioi, että pelastusrengas oli hänestä liian kaukana. Hän hyppäsi veteen, ui nopeasti isoisänsä luo ja lähti käsistä vetämään
tätä kohti läheisen laiturin reunaa. Kari löysi voimia nousta laiturille ja siitä myöhemmin rantaan. Touko pelasti isoisänsä hukkumiselta.

Perjantaina 28.5.2021 viimein pääsimme
Kangasalla palkitsemaan rohkean hengenpelastajan Punaisen Ristin ensiavun huomionosoituksella. Samassa tilaisuudessa Touko
Ahtola palkittiin myös Suomen Uimaopetusja Hengenpelastusliitto ry:n hengenpelastusmerkillä.
Sydämelliset onnittelut Toukolle ja koko perheelle!

"On ihan supersiistiä, että on pystynyt
omalla toiminnalla pelastamaan toisen ihmisen hengen".
Näihin Jimin sanoihin kiteytyi kyllä loistavasti näiden neuvokkaiden nuorten toiminta.
11.6.2020 ilta uimarannalla Hämeenlinnassa
ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Siiri ja Jimi huomasivat jonkun ihmisen veden
varassa ja ryhtyivät välittömästi toimimaan.
Siiri hyppäsi vaatteet päällä veteen, kuljetti
hukuksissa olleen henkilön rantaan ja aloitti elvytyksen hätäkeskuspäivystäjän ohjeilla.
Jimi puolestaan teki välittömästi hätäilmoituksen ja varmisti ensihoidon pääsyn alueelle. Näillä toimilla Siiri ja Jimi todellakin pelastivat hengen.

Tänään saimme palkita heidät Punaisen Ristin ensiavun huomionosoituksilla sekä Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton
ansiomitalein.
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Mielekäs vapaaehtoistoiminta saa kiitosta
kansalaisilta

”

Koronapandemian seurauksena Suomessa, kuten kaikkialla maailmassa on
eletty hyvin poikkeuksellisia aikoja.

Olin tänään Korona-piikillä Tervakoskella. Miten olikaan upeata huomata tänä
itsekkyyden aikana, että te Punaisen Ristin vapaaehtoiset ajattelitte meitä muita ihmisiä. Kaukana oli se nykyinen minä minäajattelu." Samalla pyydettiin välittämään
todella suuret ja lämpimät kiitokset kaikille
hienosta työstä Koronan torjumiseksi.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat hienosti tukeneet viranomaisia tänä vaikeana aikana. Monella paikkakunnalla osastojen vapaaehtoiset ovat ottaneet vastaan ja opastaneet
koronarokotuksiin tulevia kansalaisia. Myös
rokotuksen jälkitarkkailussa on pidetty huolta ihmisten hyvinvoinnista, juteltu ja oltu
läsnä, sanoo SPR Hämeen piirin ensihuollon
asiantuntija Leila Ahonen.

”

Tässä tilastotietoa juhannukseen
mennessä:
• Turengin Janakkalan osastossa, 15 rokotusviikkoa ja tunteja on kaikkiaan 723.
Töitä on tehty 14 vapaaehtoisen voimin.
• Tervakoskella, 17 viikkoa ja tunteja on
kertynyt noin 600. Vapaaehtoisia on ollut
10 henkilöä. Auttamassa oli myös muutama henkilö Tervakosken eläkkeensaajista.

Janakkalan Punaisen Ristin osastot Tervakoskella ja Turengissa ovat olleet mukana helmikuun alusta alkaen. Kun kysyttiin, voisimmeko avustaa rokotuspaikoilla, vastaus oli
suurempia empimättä, että totta kai. Tervakoskella oli kunnia avata uusi liikuntahalli,
Delfort areena, ensimmäisinä käyttäjinä rokotustapahtumassa.
Antoisaa ja palkitsevaa tämä tehtävä on ollut meille vapaaehtoisille. Koska kaikki liikkuminen, kyläilyt ja julkiset tapahtumat olivat
suljettuja, niin monen mielestä oli mukava
tavata pitkästä aikaa toisia ihmisiä ja jutella rokotusten jälkitarkkailussa. Tervakoskella yksi päivä ja Turengissa yksi tai kaksi päivää viikossa on piristänyt tapahtumaköyhää
viikkoa. Ja mikä parhainta oli, että kuulimme
useamman kiittävän ja sanovan, että ”teette
arvokasta työtä”.

Melkoinen määrä talkootunteja on jo kasassa ja vielä niitä tulee paljon lisää. Tällä hetkellä näyttää siltä, että rokotusavustamista
tehdään 16.9. asti. Ja ilahduttavaa on se, että molemmat osastot ovat saaneet uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
Meitä kaikkia koskettava pandemia on aikaansaanut halun auttaa. Koronarokotusavustamisessa tämä halu on muuttunut käytännön toiminnaksi, toteaa Leila Ahonen.

Janakkalan kunnalta saatu myös kiitoksia siitä pyyteettömästä työstä, mitä kaikki SPR:n
vapaaehtoiset ovat tehneet. Olemme saaneet tuoda esille Suomen Punaisen Ristin
auttamisvalmiutta ja yhteistyötä Janakkalan
kunnan kanssa tässä viranomaisten auttamisessa, toteaa Janakkalan osaston puheenjohtaja Liisa Puranen.

Leilan toteamukseen on helppo yhtyä, kaikki
yrittävät parastaan niin koti- kuin työoloissa.
Eiköhän me selätetä tämäkin pandemia, kuten ovat aiemminkin ihmiset voittaneet erilaiset maailmaa koetelleet taudit. Yhteispelillä se sujuu.
Marja-Liisa Koliseva
SPR:n Tervakosken osaston tiedottaja
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Kuva: Lassi Särkimäki

7500 talkootuntia ja 250
vapaaehtoista
Tässä hurjia lukuja SPR Hämeen piirin osastojen toiminnasta koronarokotusten avustavissa tehtävissä. Toimintaa on ollut 11 paikkakunnalla ja
mukana on ollut ainakin 15 osastoa.
Osalla avustaminen vielä jatkuu, osa
on saanut toiminnan jo päätökseen.
Luvut kertovat elokuun alun tilanteen.
Iso kiitos kaikille vapaaehtoisille,
maaliviiva häämöttää….

Tervakosken osaston vapaaehtoiset rokotusavustajat

Kuva: Soila Kröger

Janakkalan osaston vapaaehtoiset rokotusavustajat
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kuva: Sanna Makkonen/Ruovesi-lehti

SPR RUOVEDEN OSASTO 70-VUOTTA
SPR Ruoveden osasto jatkoi 70-vuosisjuhlan viettoa 9.7.2021 Ruoveden Käräjäjuhlien
merkeissä.
Osaston toimintaa Käräjäjuhlilla esittelivät
hallituksen jäsenet Ritva Stenlund, Tapani Huhtala ja Minna Nenonen sekä sihteeri Marjatta Kontuniemi.
Jo aiemmin 21.11.2020 nautittiin vuosikokouksessa täytekakkukahvit osaston 70-vuotispäivän kunniaksi.
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Piirin hallituksen kokous 2/2021 31.3.2021
Päätöksiä:
• Kuultiin Mainiemen korvausvaateeseen liittyvästä neuvottelutuloksesta. Todettiin toiminnanjohtajan katsaus.
• Käytiin keskustelu toimintakertomuksesta ja päätettiin esittää piirin kokoukselle
vahvistettavaksi toimintakertomus vuodelta 2020.
• Merkittiin tiedoksi piirin tilinpäätös vuodelta 2020.
• Todettiin piirin tuloslaskelma ajalta 1.1.
-28.2.2021
• Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus SPR Hämeen piirin työhyvinvointiin
liittyen.
• Hyväksyttiin johtamis- ja hallintojärjestelmän sisäisen tarkastuksen Hämeen piiriä koskeva toimenpide- ja aikataulusuunnitelma.
• Päätettiin nimetä piirin varapuheenjohtaja Teppo Mattila edustamaan ja käyttämään SPR Hämeen piirin ääntä SPR Ensiapu Oy:n yhtiökokouksessa.
• Päätettiin, että piirin koulutustilan käyttöön liittyen koronapandemian ajan tilannetta voidaan seurata rauhassa mahdollisesti koko vuoden 2021 ajan. Päätettiin,
että tilaa voidaan tarjota veloituksetta SPR
Tampereen osastolle toistaiseksi, mikäli tila koetaan ruokajakeluun sopivaksi. Jatkossa palataan koulutustilan käyttötarkoitukseen.
• Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus KOJU
kierrätyshankkeesta
• Hyväksyttiin päivitetty taloussuunnitelma
2020–2021 Talous- ja kehittämistoimikunnan käsittelyn pohjalta.
• Vahvistettiin toimikuntien jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, joka alkaa piirin vuosikokouksesta 24.4.2021. Piirin
hallitus nimeää edustajansa Järjestötoimikuntaan ja Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikuntaan ensimmäisessä vuosikokouksen
jälkeisessä kokouksessaan. Talous- ja kehittämistoimikuntaan nimetään joko piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sitten, kun piirin vuosikokous on päättänyt vuosikokouksessaan 2021 piirin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Siihen asti talous- ja kehittämistoimikunnan
edustajana toimii piirin nykyinen varapuheenjohtaja Teppo Mattila.

tila Mari Forssan osasto, Penttilä Roosa
Janakkalan osasto, Rantanen Pertti Valkeakosken osasto ja Suokas Niko Valkeakosken osasto.
◊ Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunta: Mari
Sääksi Forssan osasto, Mauno Nevalainen
Tampereen osasto, Emilia Likolahti Tampereen osasto, Raija Iivainen Ylöjärven osasto, Rauno Mörö Nokian osasto ja Sirkka
Tapu Hattulan osasto.
◊ Talous- ja hallintotoimikunta: Jari Front OP
Private Tampere, Teppo Mattila Tampereen
osasto, Markku Niskanen Nokian osasto, Kaisa Poussa Ylöjärven osasto ja Jenni
Pöllänen Hämeenlinnan osasto.
◊ Valmiustoimikunta: Heikkilä Kari Vesilahden osasto, Heikkilä Markku Tampereen
osasto, Korhonen Jari-Pekka Lahden alueen osasto, Kuuhimo Jenni Kihniö-Parkanon osasto, Lähde Jari Tammelan osasto,
Rautonen Heikki Kangasalan osasto, Saloniemi Pia Nokian osasto (piirin hallituksen
edustaja), Seppälä Jenna Riihimäen osasto
ja Taipalinen Pekka Valkeakosken osasto.

• Päätettiin myöntää Eerolan rahastosta
jaettavat avustukset Talous- ja kehittämistoimikunnan esityksen mukaisesti; Nokian
osasto 700 €, Kärkölän osasto 200 €, Janakkalan osasto 1247, 28 € ja Tampereen
osasto 2989,82 euroa.
• Päätettiin lopettaa Pohjois-Hämeen Osuuspankin Mäntän konttorin vakuustili. Päätösdokumentit toimitetaan piirin talousarkistoon.
• Todettiin tilinpäätöksen allekirjoitusmenettely ja piirin hallituksen jäsenet antoivat suostumuksensa siihen, että heidän
sähköpostiosoitteensa lähetetään PwC:lle
vuositilinpäätöksen sähköisen allekirjoittamisen toteuttamista varten.
• Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja tai
hänen valtuuttamansa henkilö edustamaan SPR Hämeen piiriä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kokouksissa vuonna
2021.
• Merkittiin tiedoksi, että Ensiapu- terveys- ja valmiustoimikunnan esittämät näkemykset EA-kyselyn kehittämisehdotuksiin
liittyen on viety eteenpäin tiedoksi järjestön johdolle. Kuultiin ETVA:n puheenjohtaja Markku Heikkilää jatkokehittämisen
pohjaksi. Painotettiin, että ensiapukoulutuksen määrää ja kustannusrakennetta tulee seurata piiritasolla ja viedä kehittämisehdotuksia kansalliselle tasolle eteenpäin,
sisältäen mm. osastojen ensiapuvalmiuden
ylläpitämiseen liittyvän koulutuksen kustannustaso.

◊ Järjestökehitystoimikunta: Heikkilä Päivi
Tampereen osasto, Kivelä Tiina Tampereen
osasto, Kojo Katariina Tampereen osasto, Lehmus Arto Vesilahden osasto, Mat31
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Piirin hallituksen kokous 3/2021 27.5.2021
Päätöksiä:
• kuultiin toiminnanjohtajan katsaus
• todettiin piirin tuloslaskelma ajalta 1.1.30.4.2021
• nimettiin piirin hallituksen edustajaksi Talous- ja hallintotoimikuntaan piirin varapuheenjohtaja Kalle Löövi. Valmiustoimikuntaan on valittuna Pia Saloniemi,
joka jatkaa toimikunnassa piirin hallituksen edustajana. Nimettiin piirin hallituksen
edustajiksi Järjestökehitystoimikuntaan
Mari Mattila ja Sosiaalisen hyvinvoinnin
toimikuntaan Lasse Särkimäki.
• päätettiin suositella piirin hallituksen kokouksiin osallistumista läsnäolevana. Perustellusta syystä kokoukseen voi osallistua
etäyhteydellä. Tällöin tieto etäosallistumisesta tulee toimittaa toiminnanjohtajalle
hyvissä ajoin ennen kokouksen ajankohtaa. Osa kokouksista voidaan pitää kokonaan etäyhteydellä.
• kuultiin KOJU liiketoimintajohtaja Satu Mustajärven katsaus KOJU kierrätyshankkeeseen liittyen.
• päätettiin lähteä mukaan hankkeeseen, jo-

ka tarkoitettu ruoka-apua järjestäville toimijoille ruoka-aputoiminnan järjestämisen
kustannuksiin Talous- ja hallintotoimikunnan esityksen mukaisesti. Mikäli rahoitusosuus jäisi alle puoleen hankkeen kustannuksista, tulee asiaa arvioida uudelleen.
• kuultiin Keskustoimiston pilotoimasta hallituskoulutuksesta, joka järjestettiin
18.3.2021 ja 25.3.2021.
• todettiin, että osastoille tarjotaan mahdollisuus hakea piiristä 300 € suuruista rahallista avustusta hankkeisiin, jotka tukevat
osaston toiminnan käynnistymistä syksyllä
pitkän korona-ajan jälkeen.
• käytiin vapaamuotoinen keskustelu Punainen Risti Ensiapu Oy:n tilanteesta ja piirin hallituksen mahdollisuudesta saada tietoa yhtiön tilasta sekä yhtiön toiminnasta
suhteessa järjestölliseen ensiapukoulutukseen.
• todettiin syksyn kokousajat piirin hallitukselle: to 16.9.2021 klo 18.00, to
18.11.2021 klo 18.00 ja to 16.12.2021 klo
18.00

SPR:N HÄMEEN PIIRIN VALMIUSTOIMIKUNTA 24.5.2021
2) Ensiapuryhmien koulutuspolku, tilannekuva tällä hetkellä. Tähän palataan syksyllä ja
avataan koulutuspolkua lisää. On vielä asioita, mistä kt ja PRE sopivat, jotta koulutuspolku olisi selkeä eikä aiheuttaisi toiminnan
suunniteluun ylimääräistä työtä.
• ETVA toimikunta on tehnyt piirin hallitukselle esityksen järjestöllisen ensiapukoulutuksen eriyttämisestä. Piirin hallitus teki
lisäselvityksenä kyselyn osastojen tuottamasta varainhankinnallisesta koulutuksesta. Esitystä ei semmoisenaan laitettu
järjestön hallitukselle, vaan keräämme lisäinfoa, seuraamme sekä kulurakennetta että toiminnallista vaikutusta ja syksyllä
palaamme asiaan uudestaan.
• Toimikunta esitti, että valmiustoimikunnan
muistiot jaettaisiin SPR hälytysryhmille ja
muutoin toimitaan piirin hallituksen päätöksen mukaisesti eli toimikuntien kokouksista tehdään koosteet järjestötiedotteeseen. Syksyn piirin hallitukselle tehdään
tästä esitys käsiteltäväksi
• Toimikunta sivusi ensiapupäivystystoiminnan kehittämistyöryhmien työskentelyä ja
tilannekuvaa sekä päivitettyä STM ja SPR
yhteistyöpöytäkirjaa

• Uusi valmiustoimikunta (entinen ETVA)
järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajaksi
Markku Heikkilän (Tampereen osasto)
ja varapuheenjohtajaksi Heikki Rautosen (Kangasalan osasto)
1) Käsittelimme edelliseltä toimikunnalta terveiset eli asiat, mitkä ovat vielä kesken
Toimeenpanon osalta kesken olevia asioita
todettiin olevan seuraavasti:
• Operaatioensiaputoiminnan jalkautus kattavasti osastoihin
• OHTO-hälytysjärjestelmä (SPR osastojen
hälyttäminen)
Toimeenpanon kannalta kokonaan edistymättä olevia asioita:
• ETVA-toimikunnan huoli valmiuskoulutusuudistuksesta (valtakunnallinen uudistus)
• Piiritoimiston 24/7 nouto- ja palautuspiste (hanke pysäytetty ja uusi hanke aloitettu logistiikkakeskuksen kanssa)
• järjestöllisen ensiapukoulutuksen eriyttäminen (esitys piirin hallitukselle)
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Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunta järjestäytyi 8.6.2021
Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunta (SoHy)
kokoontui 8.6.2021 hybridinä eli osa oli piiritoimiston koulutustilassa ja osa Teamsin
välityksellä. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Mari Sääksi, Forssan osastosta
ja varapuheenjohtajaksi Emilia Likolahti,
Tampereen osastosta. Käytiin läpi SPR Hämeen piirin työjärjestys, toimikunnan tehtävät ja käytännöt kokousten suhteen.
Toimikunnassa nousi esiin se, että toimikunnan tehtävistä ja vaikuttamismahdollisuuksista tulisi viestiä enemmän osastojen ja vapaaehtoisten suuntaan. Jatkossa voisivat
toimikuntien edustajat informoida ainakin
oman osaston hallituksia tulevista toimikuntien kokouksista ja kysyä onko osaston hallituksessa noussut esiin asioita mitä haluttaisiin toimikuntaan tuoda keskusteltavaksi.
Toiminnanjohtajaa toivottiin joskus mukaan
toimikunnan kokouksiin.

taa ei enää ole. Tätä asiaa on syytä yhteisesti seurata ja kuulla kentän ääntä herkällä korvalla.

Esittäytymisen yhteydessä käytiin keskustelua piirin työntekijöiden tehtävänkuvien
muutoksista ja siitä, miten se mahdollisesti
vaikuttaa toimikuntien rakenteeseen. Tästä
informoidaan toimikuntien jäseniä.

Esiin nousi huoli myös siitä, että miten korona on vaikuttanut eri toimintaryhmiin. Onko
meillä pandemian rauhoituttua enää riittävästi vapaaehtoisia.

Huoli on siitä, kuuluuko nuorten ääni enää
riittävästi, kun varsinaista nuorisotoimikun-

Toimikunnassa keskustelu oli vilkasta ja monipuolista. Seuraava kokous pidetään 29.9.
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Järjestökehitystoimikunta järjestäytyi kesän alussa
Piirin hallituksen nimeämä järjestökehitystoimikunta, JÄKE kokoontui 1.6.2021 Tampereella, valiten toimikunnalle puheenjohtajaksi Päivi Heikkilän ja varapuheenjohtajaksi
Katariina Kojon Tampereen osastosta. Piirin hallituksen edustajana toimii Mari Mattila
Forssan osastosta.
Kävimme läpi toimikunnalle asetetut tehtävät piirin työjärjestyksestä ja toimikuntakuvauksesta sekä keskustelimme toimikunnan
tulevista suuntaviivoista ja painopistealueista. Toimikunta toimii piirin hallituksen
asiantuntijaelimenä ja toivoo sitä myös hyödynnettävän vahvana osaajana. Piirin hallitukselle esitettiinkin toive siitä, että toimikuntien tehtävät avataan tarkemmin, mikä
on minkäkin toimikunnan tehtävä ja miten
piirin hallitus haluaa toimikuntaa käytettävän
avukseen ja hyödykseen.

• Sähköiset viestintäkanavat ja verkon välityksellä toteutettavat koulutukset tulevat
jäämään osaksi toimintaa silloinkin, kun
kasvokkainen toiminta on mahdollista.
• Osastojen väestä huoli, että ovat jääneet
pois ja miten heidät saadaan mukaan.
• Yksi erittäin tärkeäksi koettu asia on uusien toimijoiden ja vapaaehtoisten vastaanottaminen. Järjestön ja toiminnan tulisi
olla sellaista, että jokainen uusi vapaaehtoinen kokee olevansa tervetullut mukaan
toimintaan.
• Nuorten mukaan saaminen sekä uudet
auttajasukupolvet
• Osastojen tavoittaminen ja toimikunnan
jäsenten esitteleminen osastoille Järjestötiedotteessa. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus olla vaikuttamassa toimintaan,
siksi on tärkeä, että osastojen väki tietää,
miten toimikunnan jäsenet löytyvät ja miten heihin saadaan yhteys.
• Järjestökehitystoimikunta toimii yhteyskanavana järjestön valtakunnalliseen nuorisoverkostoon, kun piirillä ei ole varsinaista
nuorisotoimikuntaa.
• Työntekijöiden tehtävänkuvien esittely
syksyllä, koska tehtävänkuvamuutoksia on
tapahtumassa 1.8. alkaen.
• Yhteenvetona tästä toimikunnasta voi sanoa, että se elää hetkessä ja toivoo syötteitä sekä piirin hallitukselta että kentältä.

Toimikunnan esiin nostamia suuntaviivoja ja
painopistealueita on kirjattu seuraavasti:
• Ajankohtaiset asiat ja aloitteidenteko, piirin jäsentilanteen seuraaminen sekä Oma
Punaiseen Ristiin rekisteröityneiden määrän seuraaminen
• Avoimuuden lisäämiseksi järjestötoimikunnan kokousten pöytäkirjasta tehdään
koonti esim. piirin kotisivuille sekä järjestötiedotteeseen.
• Toimikunnalla on mahdollisuus käyttää
apunaan järjestön ulkopuolisia asiantuntijoita
• Seurata järjestön erilaisten uudistusten
(OSSI ja REDNET 2.0.) käyttöönottoa ja
antaa tarvittaessa lausuntoja uusia menetelmiä ja ohjelmia kehitettäessä.
• Järjestön toiminnan ja toimintakyvyn palauttaminen korona-ajan jälkeen yksi painopistealue.
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tapahtumakalenteri 2021

Maailman humanitaarisen avun päivä
Tässä ja Nyt -järjestötiedote 3/2021 ilmestyy
Osastojen tiedottajien tapaaminen
VAK-tapaaminen (Pirkanmaa)
Ystävätoiminnan peruskurssi Hollolassa
VAK-tapaaminen (Päijät-Häme, Kanta-Häme)
Osastoviestinnän perusteet -koulutus
Purkukoulutus Riihimäki
Ystävätoiminnan peruskurssi Kangasalla
Valokuvaajavapaaehtoisten tapaaminen
Etätärskyt
Viestintätunti - tiedote ja yhteys paikalliseen mediaan
Henkisen tuen jatkokurssi
Viestintätunti - jäsenkirje
Kanta-Hämeen valmiuspäivystyksen koulutus osa A
Kanta-Hämeen valmiuspäivystyksen koulutus osa B
Hämeen piirin ensiapukilpailut
Nälkäpäivä
SPR:n kokonaisvalmiuden peruskurssi osastoille (osa A)
KoVaJaKo sisältöosa
Etätärskyt
SPR:n kokonaisvalmiuden peruskurssi osastoille (osa B)
Viestintätunti - kuvien ja videon voima
Viestintätunti - Rednet2
SPR:n kokonaisvalmiuden peruskurssin kouluttajakoulutus
Hämeen Rajamailla pepa-taitokilpailu
KoVaJaKo: Opintomatka SPR Keskustoimistoon
Vapepa maakuntatoimikunta
Tässä ja Nyt -järjestötiedotteen 4/2021
materiaali piiritoimistoon
Osaamisen hallinta/ea päivystäjät Kanta-Häme
Kouluttajatapaaminen
(hetu, humo, moku, nuoriso, ystävä)
Ensihuollon jatkokurssi
Pimeäetsintäharjoitus
Etsintäharjoitus
Tässä ja Nyt -järjestötiedote 4/2021 ilmestyy
Etätärskyt
KoVaJaKo: SPR:n ryhmänjohtajien koulutus
Ensiapupäivystäjän peruskurssi, etäilta I
Osaamisen hallinta/ea päivystäjät Pirkanmaa
Valtakunnallinen Vapepa-foorumi
Ensiapupäivystäjän peruskurssi, etäilta II
Ensiapupäivystäjän peruskurssi, lähikoulutus
Etätärskyt
KoVaJaKo: ”SPR:n Hämeen valmiusseminaari”
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ELOKUU
19.8.
V. 34
23.8.
24.8.
24.8.
25.8.
26.8.
30.8.
SYYSKUU
2.9.
6.9.
6.9.
7.9.
11.9.
14.9.
14.9.
16.9.
SIIRTYY
23.-25.9.
28.9.
LOKAKUU
SIIRTYY
4.10.
5.10.
5.10.
12.10.
12.10.
SIIRTYY
20.10.

kaikkialla
Teams
Riihimäki
Hollola
Tampere
Riihimäki + Teams
Kangasala
Teams
Teams
Teams
Forssa
Teams
Kanta-Häme
Kanta-Häme
Nokia
kaikkialla
Teams
Nokia
Teams
avoin
Teams
Teams
Teams
Forssan alue
Helsinki

21.10.
23.10.

Humppila

27.10.

Teams

29.-30.10.

MARRASKUU
V. 44
1.11.
13.11.
15.11.
20.11.
22.11.
27.-28.11
JOULUKUU
7.12.
11.12.

Tampere
Etelä-Pirkanmaa
Päijät-Häme

Teams
avoin
Teams
Tampere
avoin
Teams
avoin
Teams
avoin

Kuva: Jarkko Mikkonen

NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

