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VOISIKS SÄÄ?

Järjestötiedote 4/2021
PK-paino Oy, Tampere, levikki n. 600 kpl
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neistot ja osastomateriaalit osoitteisiin riitta.konttinen@punai-
nenristi.fi ja hame@redcross.fi

HÄMEEN PIIRI

”Voisiks sää?” on osoittautunut merkit-
täväksi sanapariksi elämässäni. Vielä 
tässä iässä ja näillä kokemuksilla tai-
pumukseni on vastata liiankin nopeasti 
”Juu, totta kai.” Tämän vuoden alussa 
”Voisiks sää tulla koronan takia siirret-
tyyn osaston syyskokoukseen?” päätyi 
yllättäen ja pyytämättä osaston halli-
tuksen jäsenyyteen. Ensimmäisen ko-
kouksen jälkeen kysyttiin ”Voisiks sää 
ruveta ehdokkaaks piirihallitukseen?” 
Kerrankin ymmärsin jäädä miettimään 
asiaa, mutta pian kysyttiin uudestaan, 
ja vuosikokous valitsi minut varapu-
heenjohtajaksi.

Jäin taannoin eläkkeelle työskenneltyäni vuo-
sikymmeniä Punaisen Ristin palveluksessa 
ja oltuani sitä ennen liki pari vuosikymmen-
tä vapaaehtoisena ja luottamushenkilönä. Olin 
ajatellut, että tämä oli tässä. Jatkossa olen jä-
sen ja satunnaisesti mukana auttamassa ja 
kampanjoissa. Olisiko siis niin, että minulla ei 
vain ollut riittävää luonteen lujuutta pysyäkse-
ni suunnitelmissani? Mikäli yhtään on uskomi-
nen perheeni, sukuni, ystävieni ja työkaverie-
ni sanaan, olen yksi itsepäisimmistä junteista, 
jonka he ovat tavanneet – joten ei, selitys ei 
toimi.

Olen kuvannut SPR:n kansainvälisten avus-
tustyöntekijöiden tärkeimmäksi yhteiseksi ni-
mittäjäksi halun oppia. Uusi ympäristö – jota 
paikallisetkaan eivät täysin tunne katastro-
fin jäljiltä –, hetkessä koottu kansainvälinen ja 
moniammatillinen työntekijäjoukko ja vastaa-
minen ihmisten tarpeisiin vähillä resursseilla 
saavat jokaisen auttajan soveltamaan ammat-
titaitoaan ja kokemustaan ja pystymään mie-
likuvituksellisiin suorituksiin ihmishenkien pe-
lastamiseksi ja ihmisten auttamiseksi. 

Meillä kotimaassa ei juuri katastrofeja satu, ja 
siksikin maassamme on paremmin resursseja 

päivittäisten ongelmien hoitoon. Punaisen Ris-
tin vapaaehtoiset tekevät kuitenkin mittavan 
määrän auttamistyötä päivystyksissä, ystävi-
nä, etsinnöissä tai vaikka rokotuksissa. Aina 
pääsee uusissa tilanteissa soveltamaan aikai-
semmin opittua erilaisissa auttajien kokoonpa-
noissa. Se on samanlaista oppimista kuin ka-
tastrofioperaatiossa, vaikka usein pienemmin 
askelin. Yhteistä on kuitenkin se uusissa tilan-
teissa yhä uudestaan tuleva tunne hyvästä po-
rukasta, joka pystyy yhteistyöllä tekemään 
mahdottomia asioita nopeasti, eikä ihmeissä-
kään kestä kuin hieman kauemmin.

Siinä on syy, miksi on ollut helppoa ja muka-
vaa palata vapaaehtoiseksi ja vastata myön-
tävästi, kun joku kysyy sen ”Voisiks sää”. Sitä 
hyvän olon tunnetta ei suinkaan vähennä, et-
tä tästä meidän harrastuksestamme on apua 
ja hyötyä sekä täällä kotipuolessa että maa-
ilmalla. Kuten kaikki katastrofit myös ympäri 
maailman vieläkin voimakkaasti vaikuttava ko-
ronapandemia on muokannut elämänmenoa 
paikoitellen vaikeasti tunnistettavaksi. Ympä-
ristö ja siinä navigoiminen voi muuttua näin-
kin. Meidän on osattava arvioida niitä muutok-
sia ja muokata toimintatapojamme sellaisiksi, 
että saamme innostettua sekä vanhoja et-
tä uusia vapaaehtoisia toimintaan ja oppimaan 
yhä uusia asioita auttamisesta ja kukin omista 
kyvyistämme.

Kannattaa siis kysyä tutuilta ja tuntematto-
milta: ”Voisiks sää tulla auttamaan?” Valtaosa 
meistä ihmisistä on sillä tavalla rakennettu, 
että me voidaan.

PÄÄKIRJOITUS - HÄMEEN PIIRI

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

KESKUSTELE Twitterissä 
twitter.com/sprhameenpiiri

SEURAA Instagramissa 
instagram.com/sprhameenpiiri

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

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

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

Kalle Löövi 
SPR Hämeen piirin  
varapuheenjohtaja

https://rednet.punainenristi.fi/node/6086
mailto:riitta.konttinen@punainenristi.fi
mailto:riitta.konttinen@punainenristi.fi
mailto:hame@redcross.fi
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Vuoden pimein aika on nyt käsillä. On-
neksi monella muulla tapaa elämä alkaa 
näyttää nyt valoisammalta kuin pitkään 
aikaan. Tätä olemme kaikki odottaneet!

Syksyä ja Suomen Punaisen Ristin suurim-
man keräyksen Nälkäpäivän suunnittelua lei-
masi vielä syvä epävarmuus. Moni osasto 
ja potentiaalinen vapaaehtoinen alkoi suun-
nitella Nälkäpäivää todenteolla lomien jäl-
keen elokuussa. Silloin elimme vielä suures-
sa epävarmuudessa: alkavatko koulut, miten 
käy harrastusten, millainen syksy mahtaa ol-
la edessä?

Onneksi pääsimme toteuttamaan lipaskerä-
yksen syyskuun lopussa. Yhdessä tekemi-
sen riemu näkyi, ja auttamisen halu oli suuri 
niin lipaskerääjien kuin lahjoittajienkin kes-
kuudessa. Lipaskeräyksen aikana osastoilta 
kysyttiin vaikuttiko korona jotenkin keräyk-
seen: suurin osa ei osannut sanoa vaikutti-
ko, mutta noin neljäosa vastasi koronan vai-
kuttaneen. Normaalioloissa ei siis keräystä 
toteutettu tänäkään vuonna. Suurkiitos kai-
kille vapaaehtoisille, jotka tekivät Nälkäpäi-
västä totta poikkeusoloissa jo toista kertaa! 

Nälkäpäivän suunnittelussa otettiin huomi-
oon sekin vaihtoehto, että lipaskeräystä ei 
päästäisi toteuttamaan lainkaan. Avun ket-
ju -heijastin syntyi tarpeesta mahdollistaa 
auttaminen mahdollisimman monelle vaivat-
tomasti: ohi kulkiessa lähikaupassa asioi-
dessa ja sellaisen tuotteen myötä, joka olisi 
tarpeellinen kaikille. Heijastimen tuotot oh-
jataan Nälkäpäivän keräystuottojen tavoin 
Suomen Punaisen Ristin katastrofirahas-
toon. Korona-ajan jälkeenkin on tärkeää, et-
tä meillä kaikilla on monta tapaa auttaa, ja 

että jokainen voi auttaa juuri itselleen par-
haiten sopivalla tavalla. 

Avun ketju -heijastin tuo valoa ja turvalli-
suutta pimeimpään vuodenaikaan. Heijastin 
on Avainlipputuote – mainio ja merkityksel-
linen lahja itselle tai pukinkonttiin. Heijastin 
on myynnissä loppuvuoden ajan esimerkik-
si S-ryhmän ruokakauppojen ja Tokmannien 
kassoilla. 

Kiitos kaikille Nälkäpäivän toteuttajille ympä-
ri Suomea. Valoisaa loppuvuotta meille kai-
kille!

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 Salminen,  
aineistot@punainenristi.fi 

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubes-
sa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramis-
sa
instagram.com/punainenristi/

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

Hilkka Korte 

Nälkäpäivä-kampanjan 
koordinaattori

PÄÄKIRJOITUS - KESKUSJÄRJESTÖ

mailto:aku.suomalainen@punainenristi.fi
mailto:aineistot@punainenristi.fi
http://facebook.com/punainenristi
http://rednet.punainenristi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
http://twitter.com/punainenristi
http://humanitaarinenoikeus.fi
http://youtube.com/suomenpunainenristi
http://instagram.com/punainenristi/
http://punaisenristinkauppa.fi
mailto:myynti@punainenristi.fi
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KIITOS NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Valtava kiitos kaikille Nälkäpäivään 
osallistuneille! 

S
uvi-Tuuli K

ankaanpää

Korona oli edelleen läsnä lipaskeräys-
viikonloppuna, mutta ei läheskään niin 
voimakkaana kuin viime vuonna. Esi-
merkiksi koulut eivät lähteneet mukaan 
keräykseen niin vahvasti kuin edellisinä 
vuosina, mutta tapahtumia voitiin jär-
jestää useilla paikkakunnilla. Keräystu-
lokset ympäri Suomen ovat lähtökoh-
taisesti parempia kuin viime vuonna, 
mutta koronaa edeltävien keräysten tu-
loksiin jää vielä matkaa.

Syyskuun loppuun mennessä Nälkäpäivän 
tulosarvio on 800 000 euroa. Tarkka tulos 
varmistuu myöhemmin.

Mobiililahjoittaminen jatkaa tasaista kasvu-
aan. Nälkäpäiväksi lanseerattu Avun ketju 
-heijastin tuonee myös lisää varoja katastro-
firahastoon. Lisäksi perinteiset lipaskeräys-
tapahtumat ja myyjäiset tuovat hienon potin 
katastrofirahastoon.

Nälkäpäivä-keräyksen teemoiksi nousivat 
Haitin ja Afganistanin kriisit. Haitin kenttä-
sairaala onkin mitä mainioin esimerkki siitä, 
kuinka katastrofirahasto toimii!
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.11.2021

Hyvä Joulumieli -keräys 
alkaa marraskuussa  
– kärkenä on tänä vuonna 
lapsen kokemukset 
ulkopuolisuudesta 

Varainhankinnan 
ajankohtaiset Punaisen 
Ristin kaupasta
Korona toi mukanaan kaikenlaista ikävää, 
mutta joitain positiivisia vaikutuksiakin 
poikkeusoloilla on ollut. Verkkokaupas-
sa huomasimme selkeän myynnin kasvun 
joulukorteissa viime jouluna, kun kulutta-
jat intoutuivat lähettämään taas perintei-
siä kortteja läheisilleen. Nyt osastojenkin 
kannattaa tarttua tilaisuuteen ja hyödyn-
tää joulukorttivalikoimaamme varainhan-
kinnassaan. Joulukorteista osastot saa-
vat suuremman alennuksen kuin monista 
muista tuoteryhmistä, joten niiden avul-
la on helppo hankkia varoja osaston toi-
mintaan.

Myyjäiset ja joulutorit tuovat ihmiset 
yhteen

Rajoitusten helpottaessa on jälleen mahdollis-
ta osallistua joulumyyjäisiin ja joulutoritapah-
tumiin parin vuoden tauon jälkeen. Ihmisillä 
on kaipuu tapahtumiin ja toisten ihmisten seu-
raan, joten joulutapahtumat ovat hyvä tilai-
suus varainhankintaan. Verkkokaupastamme 
löydät hyvän valikoiman myyntituotteita edulli-
silla osastohinnoilla. Olemme lisänneet tiettyi-
hin hyvän menekin tuotteisiin paljousalennuk-
sia, eli mitä enemmän ostat, sitä halvemmalla 
saat. Tällaisia tuotteita ovat esim. osa heijasti-
mista sekä adressit. Osastolle jää isompi kate, 
jos ostat kerralla enemmän. 

Tuotevinkki! 

Olemme alentaneet Punaisen Ristin matkalauk-
kujen hintaa. Saat laadukkaan matkalaukun nyt 
huomattavan edullisesti, hinta vain 50 €! Lauk-
kuun pakkaat vaikka pienikokoisen joulumyy-
jäispisteen tuotteineen. Tartu tarjoukseen, ale-
hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää!

Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme tai eh-
dotuksia valikoimaamme liittyen?  
Ota yhteyttä: myynti@redcross.fi tai puheli-
mitse 020 701 2211 arkisin klo 8.30-15.00.

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hankitaan 
vähävaraisille lapsiperheille ruokalahja-
kortteja, joilla voi ostaa syömistä joulu-
pöytään. Keräystavoite tänä vuonna on 
2 500 000 euroa, jolla voidaan jakaa 36 
000 lahjakorttia. 

Tänä vuonna lahjakortin arvo on 70 euroa. Ke-
räyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti yh-
dessä Ylen Puoli seitsemän -ohjelman, Yle Ra-
dio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 

Keräyksen kaupallisina partnereina ovat K-ruo-
kakaupat, S-ryhmä ja Lidl. Keräys alkaa tors-
taina 19.11.2021 ja jatkuu jouluaattoon asti. 

Kortit ajoissa perheille

Kortit tilataan sähköisellä lomakkeella 
lokakuussa ja ne toimitetaan MLL:n 
keskustoimistolta tilauslomakkeessa 
ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 45–46. 

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit yh-
teistyökumppaneiden eli kunnan sosiaalitoi-
men, maahanmuuttopalveluiden, neuvoloiden, 
seurakuntien diakoniatyön tai muun yhteistyö-
kumppanin kautta. Jos osasto tilasi kortit itsel-
leen on tärkeää, että kortit toimitetaan hyvissä 
ajoin kumppaneille, jotta kortti ei jää matkan 
tai muiden joulukiireiden vuoksi käyttämättä. 
Lahjakortti on voimassa 7.–31.12.2021.

K
ristiina H

em
m

inki

mailto:myynti@redcross.fi
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JOULUMIELTÄ KAHVILOISTA JA SOMESTA

Hyvää joulua! Mitä kuuluu? 
– Joulupuhelu-somehaaste 
tulee jälleen
Jouluna laitetaan jälleen hyvä kiertämään 
soittamalla tutulle yksinäiselle ja kannus-
tetaan myös muita mukaan #Joulupuhelu-
haasteeseen.

Viime vuonna kiitosta kerännyt Punaisen Ristin 
sosiaalisen median haaste soittaa joulupuhelu 
järjestetään jälleen tänä vuonna.

Moni viettää tänäkin vuonna joulua yksin ja 
voisi ilahtua muistamisesta. Joulumieli löytää 
tiensä myös puhelinlinjoja pitkin.

#Joulupuhelu-haasteessa kannustetaan soitta-
maan yksinäiselle tutulle, sukulaiselle tai kenel-
le tahansa, joka saattaisi ilahtua puhelusta. Ky-
symällä kuulumiset voi tuoda valtavasti lohtua 
yksinäisen päivään ja saada itsekin hyvän  
mielen.

Helppo tapa kannustaa osaston jäseniä mu-
kaan on jakaa Punaisen Ristin sosiaalisen me-
dian #Joulupuhelu-julkaisuja ja haastaa kaik-
kia mukaan lievittämään yksinäisyyttä jouluna. 
Osaston vapaaehtoiset voivat tempauksena 
esimerkiksi soittaa paikkakunnan iäkkäille jä-
senille.

Haasteesta voi kertoa myös osaston tapahtu-
missa ja viesteissä. 

Somemateriaaleja #joulupuhelu-haasteesta voi 
ladata Punaisen Ristin aineistopankista.

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

Joulukahvilat tuovat iloa 
monelle yksinäiselle

Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat jäl-
leen tänä jouluna iloa monelle yksinäisel-
le. Lämpimät kohtaamiset luovat hyvää 
joulumieltä myös kahviloita pyörittäville 
vapaaehtoisille. 

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät 
joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivot-
tu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä tuntuvien 
joulun juhlapyhien keskellä.  

 Joulukahvilat tarjoavat jouluna seuraa kaipaa-
ville mukavan tilaisuuden viettää aikaa muiden 
ihmisten seurassa. Vapaaehtoisille lämpimät 
kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa luovat 
todellista joulumieltä. 

Mukava tapa olla yhdessä jouluna

Joulukahvilat ovat olleet sekä järjestäjille et-
tä vierailijoille mukava tapa viettää yhdessä ai-
kaa. Kahviloissa on aiempina vuosina ollut jär-
jestäjien mukaan lämmin ja leppoisa tunnelma.

 Ystävätoiminnan yhteistyökumppanina toimii 
tänäkin vuonna Tavarataloketju Tokmanni, joka 
tarjoaa taloudellista tukea joulukahviloiden to-
teuttamiseen. 

Saadakseen avustusta osaston tulee ilmoittaa 
kahvilasta ennakkoon ja raportoida siitä tapah-
tuman jälkeen. Tuki maksetaan kuluja vastaan 
ja se voi olla enintään 200 euroa.  

Ilmoituspohjia kahvilan mainostamiselle löytyy 
RedNetistä. 

 – Nyt on hyvä hetki kutsua vapaaehtoiset mu-
kaan järjestelemään tämän vuoden joulukah-
vilaa. Moni heistäkin kaipaa tekemistä pit-
kiin pyhiin ja kohtaamisia korona-ajan jälkeen, 
kannustaa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaat-
tori Maaret Alaranta. 

Kasvokkaiselle kohtaamiselle on varmasti eri-
tyistä tilausta tänä jouluna. Joulukahviloita voi 
turvallisin mielin järjestää, kunhan huomioi ko-
ronaan liittyvät viranomaisohjeet ja Punaisen 
Ristin vapaaehtoisten Turvallisuus- ja hygienia-
ohjeet.  

Vinkkejä järjestämiseen ja ilmoituspohjat: Red-
Net > Tieto ja taito > Ystävätoiminta > Tapah-
tumamallit. Koronaohjeet: RedNet > Tieto ja 
taito > Korona 2020. Lisätietoja: Maaret Ala-
ranta, p. 040 358 3257 / maaret.alaranta@
punainenristi.fi  

Päivi N
iem

i

mailto:maaret.alaranta@punainenristi.fi
mailto:maaret.alaranta@punainenristi.fi
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YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Ystävänpäivänä 2022 tuodaan 
esille keinoja taistella 
yksinäisyyttä vastaan

Tule mukaan tekemään 
yhdessä uusi ja parempi 
Rednet. 
Nykyinen Rednet on päässyt jo yli kymmenen 
vuoden ikään, mikä digimaailmassa on jo ai-
kamoinen saavutus. Tutun Rednetin tekniik-
ka on jo kauan ollut vanhentumassa; ja siksi 
sille ollaan rakentamassa seuraajaa Rednet2-
projektin muodossa. Projektin aikana uusitaan 
webbipalvelun keskeisimmät ja tärkeimmät 
toiminnot sekä työkalut. Tarkoituksena on ra-
kentaa nykyaikainen kotipesä kaikelle vapaa-
ehtoisviestinnälle riippumatta siitä, onko kyse 
osastosta, piiristä tai keskustoimiston toimin-
nosta. Uuden Rednetin on tarkoitus olla entis-
tä toimivampi, käytettävämpi ja paikallisempi. 
Uudistuksen myötä palvelussa paranevat niin 
mobiliteetti, saavutettavuus kuin tietoturvalli-
suuskin. 

Uutta Rednettiä rakennettaessa on ensisijai-
sen tärkeää, että käyttäjien ääni kuuluu alusta 
pitäen palvelukokonaisuutta mietittäessä. Voit 
osallistua Rednetin uudelleenrakennukseen 
monella tapaa. Jos sähköpostilaatikkoosi tipah-
taa kysely, niin vastaa siihen empimättä, sil-
lä jokainen vastaus tuo meille tietoa siitä mil-
lainen uuden palvelun pitäisi olla. Voit vastata 
kyselyyn myös menemällä Rednettiin projek-
tisivuille Sivuilla voit liittyä Rednetin postitus-
listalle, ilmoittautua työpajoihin ja lukea kes-
keiset uutiset ja dokumentit. Näin tiedät missä 
mennään ja miten olla mukana, sillä kaikki nä-
kemykset, kokemukset ja ajatukset ovat ar-
vokkaita. Rednetin projektisivut löytyvät luon-
nollisesti Rednetistä: rednet.punainenristi.
fi/Rednet2.

Ystävänpäivänä meillä on jälleen tilaisuus 
yhdistää voimamme ja nostaa esiin ratkai-
suja vakavaan yhteiskunnalliseen ongel-
maan: yksinäisyyteen. 

Ystävänpäivän kampanjassa herätellään kes-
kustelua yksinäisyyden seurauksista niin yksi-
lölle kuin yhteiskunnalle, kannustetaan ihmisiä 
muistamaan toisia sekä kutsutaan kaikkia mu-
kaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan.

Ystävänpäiväkampanja syntyy yhdessä 
tehden

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voi-
vat osallistua kaikki eli myös ne osastot, joil-
la ei ole varsinaista ystävätoimintaa. Some-
viestinnässä auttavat keskustoimiston 
tuottamat valmiit materiaalit.

Verkkoystävän voi saada tai toimia itse verk-
koystävänä paikasta riippumatta, joten toimin-
nasta kannattaa kertoa aivan kaikkialla. 

Kampanjamateriaaleja voi tilata Punaisen Ristin 
verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyödyntää 
monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa. 

Paikallismedia kaipaa erityisesti tarinoita ihmi-
sistä, ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. 
Löytyisikö paikkakunnaltanne avoin ja inno-
kas ystävätoiminnan vapaaehtoinen ystävineen 
paikallismedian haastateltavaksi? 

Tapahtumat houkuttelevat mukaan 
ystävätoimintaan

Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän-
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan 
 tapahtumat. 

Poikkeusaikojen jälkeen ihmisillä on suuri tarve 
kohdata muita kasvokkain ja siksi tapahtumien 
järjestäminen on nyt entistä tärkeämpää. Ide-
oita tapahtumiin löydät RedNetistä.

Keskustoimisto tukee osastojen tapahtumia 
150 eurolla. 

Uudet toiminnasta kiinnostuneet 
kutsutaan heti mukaan

Ystävänpäivän aikaan tuhannet ihmiset ovat ol-
leet kiinnostuneita yksinäisyyden lievittämises-
tä ja Punaisen Ristin toiminnasta ja ovat jättä-
neet meille yhteystietonsa. 

Onkin tärkeää, että toiminnasta kiinnostuneil-
le tarjotaan heti ystävänpäivän jälkeen lisätie-
toa ja kursseja. 

Ystävänpäivätapahtumat ovat oiva paikka 
markkinoida kursseja. 

Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty 
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistä-
päin tahansa. 

Muistakaa tehdä kursseista tapahtumat myös 
Omaan! 

Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävän-
päivä. Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori Maaret Alaranta, p. 040 358 
3257. Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth, 
p. 040 610 9447

http://rednet.punainenristi.fi/Rednet2
http://rednet.punainenristi.fi/Rednet2
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VAPAAEHTOISEKSI NUORTEN TURVATALOON

Vapaaehtoisuus - Vastalääkettä hektiselle arjelle
Työelämä on monelle kuormittavaa. Jat-
kuva kiire, keskeytykset, työn sirpaleisuus 
ja yksin puurtaminen aiheuttavat stressiä. 
Töitä tehdään intensiivisesti koneen ää-
rellä ja päivän aikana tapahtuvat kohtaa-
miset voivat jäädä pintapuolisiksi. 

Kohtaamiset ovat kuitenkin olennainen osa pa-
lautumista ja hyvinvointia. Sosiaalisuus on 
meidän ihmisten elinehto ja mieli kaipaa sitä 
palautuakseen kuormituksesta. Toisten kans-
sa vietetty merkityksellinen ja läsnäoleva het-
ki saa stressin helpottamaan. Harva tulee aja-
telleeksi, että vapaaehtoistoiminta onkin mitä 
parhainta vastalääkettä hektiselle arjelle. Pu-
naisen Ristin Nuorten turvatalojen majoitusva-
paaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä.

Mindfulness-vapaaehtoisuus

Majoitusvapaaehtoiset viettävät turvatalolla il-
lan ja yön nuorten sekä vuorossa olevan kriisi- 
ja perhetyöntekijän kanssa. Illan aikana teh-
dään asioita, joista rento koti-ilta muodostuu: 
kokataan, pestään pyykkiä, katsotaan televisi-
ota ja jutellaan päivän kuulumisista. Tällä kai-
kella vapaaehtoinen luo turvallista ilmapiiriä, 
jossa nuori voi rentoutua ja levätä, kuvaa eräs 
turvatalon vapaaehtoisista.

Kiire ja hötkyily jäävät turvatalon ovelle. ”Ta-
vallisesta kotielämästäni olennaisesti toisenlai-
nen ympäristö”, kertoo toinen vapaaehtoinen 
palautteessaan, kun kysytään mikä toiminnas-
sa motivoi. Ja tämä on varmasti monille vapaa-
ehtoisille tärkeä seikka: turvatalon illassa oman 
arkielämän saa hyvällä omatunnolla jättää syr-
jään ja keskittyä hetkeen. Majoitusvapaaeh-
toisuutta voisi kutsua siis todelliseksi mindful-
ness-harjoitteluksi.

Merkityksellinen tehtävä 

Turvatalovapaaehtoisuus tuo elämään läsnä-
olon lisäksi merkitystä. Turvatalojen vapaa-
ehtoisilta kerätyssä palautteessa vapaaeh-
toistoiminnan parhaaksi puoleksi kuvataan 
konkreettista auttamisen mahdollisuutta. Li-
säksi vapaaehtoiset kertovat saavansa mieli-
hyvää vapaaehtoisuudesta, koska tietävät ole-
vansa tarpeellinen osa turvataloyhteisöä.

Vapaaehtoisella on oma tärkeä tehtävänsä tur-
vatalon kriisiavun mahdollistajana. Nuoret voi-
vat tulla turvataloille ilman ajanvarausta ja 
lähes mihin vuorokauden aikaan tahansa. Krii-
si- ja perhetyöntekijän on tarkoitus kyetä otta-
maan nuori tai hänen läheisensä vastaan no-

peallakin aikataululla. Vapaaehtoinen luo siis 
rauhaa kriisityöhön, kun työntekijän ei tarvit-
se hämmentää kiehuvaa soppakattilaa samalla 
kun kohtaa nuoren.

Haluaisitko lisätä omaa hyvinvointiasi, tarttua 
kauhan varteen ja viettää nuorten kanssa rau-
hallisen koti-illan kerran kuussa? Espoon, Hel-
singin, Turun ja Tampereen turvataloilla kaiva-
taan majoitusvapaaehtoisia juuri nyt.

Joonas B
randt

Nuorten turvatalojen 
majoitusvapaaehtoisuus:
• Vapaaehtoinen on turvatalon kriisi- ja 

perhetyöntekijän aisapari, jonka tehtä-
vänä olla läsnä nuorille turvallisena ai-
kuisena, vastata päivällisen ja iltapa-
lan järjestelyistä, vastailla tarvittaessa 
talon puhelimeen ja toimia työntekijän 
apuna tilanteen mukaan.

• Vapaaehtoinen saapuu klo 17, ja viet-
tää illan sekä yön turvatalolla. Vuoro 
päättyy sovitusti vapaaehtoisen omien 
aikataulujen mukaan.

• Turvatalolla on vapaaehtoiselle oma 
huone, johon talon toiminnan rauhoi-
tuttua voi käydä nukkumaan.

• Vapaaehtoinen toimii vuorossaan noin 
kerran kuukaudessa.

• Vapaaehtoinen saa kattavan perehdy-
tyksen paikallisen turvatalon majoi-
tustoiminnan arkeen. Työntekijältä saa 
myös tarvittaessa neuvoja, ohjausta ja 
tukea jokaisessa vapaaehtoisvuorossa.

• Nuorten turvataloilla on tarjolla monen-
laista vapaaehtoistoimintaa ja verkko-
vapaaehtoisena voi tukea nuoria mis-
täpäin Suomea tahansa. Lisätietoja 
täältä: punainenristi.fi/vapaa- 
ehtoiseksi/nuortenturvatalot/ 

http://punainenristi.fi/vapaa-
ehtoiseksi/nuortenturvatalot/ 
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OSASTOT JA PIIRIT MUKANA SOTE-UUDISTUKSESSA. ALUEVAALIT 23.1.2022.

Tehdäänkö osastossanne 
katutyötä tai suunnitellaanko 
jalkautuvaa työtä?

Aineistoja päihdeteeman 
käsittelemiseen

Aluevaalit 23.1.2022. 
Olemmeko valmiina 
vaikuttamaan?
Sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksyttiin 
kesäkuussa eduskunnassa ja nyt uudistus ete-
nee toimeenpanoon. Uudistuksen etenemis-
tä voi seurata virallisilta sivuilta soteuudistus. 
fi/etusivu. Vielä tärkeämpää on seurata, mi-
ten omalla hyvinvointialueella uudistukseen 
valmistaudutaan soteuudistus.fi/mika-
on-hyvinvointialue. Aluevaalit järjestetään 
23.1.2022.

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat 
väliaikaiset valmistelutoimielimet, joiden työ 
käynnistyi syksyllä 2021. Hyvinvointialue on 
vastuussa sille lailla säädetyistä tehtävistä, joi-
ta ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen järjestäminen. 

Sekä uudet hyvinvointialueet että kunnat ovat 
jatkossa vastuussa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä. Vielä ei ole varmaa, miten jär-
jestöjen resurssit tulevat asettumaan uudes-
sa organisaatiossa. Väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen kuluu Punaisen Ris-
tin keskeisimpiin vapaaehtoistoiminnan tavoit-
teisiin. Siksi on tärkeää seurata oman kunnan 
ja alueen suunnittelua ja tehdä omaa toimin-
taa näkyväksi. Samalla säännöllinen yhteistyö 
toisten järjestöjen kanssa tulee yhä tärkeäm-
mäksi. RedNetistä löytyy sote-uudistus sivujen 
alta materiaalipohjia, joita voi käyttää oman 
toiminnan kuvaamisen tueksi. 

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa

Olkaa aktiivisesti yhteydessä oman alueen-
ne muihin järjestöihin. Kannattaa kysellä tois-
ten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Jokaisella 
alueella on myös erityisiä, Järjestöjen sote-
muutostukihankkeen työntekijöitä, jotka jär-
jestävät verkostotapaamisia alueen järjestötoi-
mijoille. Kannattaa olla aktiivinen ja selvittää, 
millaisia verkostoja omassa kunnassa tai alu-
eella on. 

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä? 

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään net-
tisivuilta. 

• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa kes-
kustella ja verkostoitua. 

• Tarjottavat palvelut on hyvä kertoa selkeästi.
• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitel-

miin.
• Alueilla voi järjestää toisten järjestöjen 

kanssa yhdessä esimerkiksi kuntakierros. 

Jos osastossanne tehdään jo katutyö tai 
sitä on suunniteltu jossain muodossa, niin 
käykää täyttämässä kysely toiminnasta: 
www.lyyti.fi/questions/c8baed3098

Toivomme mahdollisimman monen osaston 
vastaavan, jotta saamme kokonaiskuvan katu-
työn tilanteesta.

Korona on lisännyt nuorten pahoinvointia ja 
partiointi on noussut monessa osastossa esiin. 
Toimintaa voitaisiin toteuttaa osastossa eri toi-
mintamuotojen yhteistyönä vastaten alueelli-
seen tarpeeseen. Lisätietoja voi kysyä  
kati.laitila@redcross.fi

Punaisen Ristin kaupasta voi osastotunnuksilla 
tilata katutyön selkämerkkejä:  
punaisenristinkauppa.fi

Suomen Punaisen Ristin oppimateriaalialustal-
la Cloubissa on julkaistu Päihteet ja minä -ai-
neisto. Materiaali tarjoaa tietoja ja harjoituksia 
päihdeteeman käsittelyyn yläasteikäisten ja si-
tä vanhempien kanssa. Se sisältää tieto-, toi-
minta- ja keskusteluosioita tarjoten kattavan, 
monipuolisen ja toiminnallisen kokonaisuuden 
oppitunneille. Myös vapaaehtoiset voivat käyt-
tää aineistoa oppilaitosyhteistyössä.

Cloubin osoite on sproppimateriaalit.fi

Ehkäisevän päihdetyön viikko 8.-14.11.2021

Kampanjan verkkosivuilla on tarjolla tukea ja 
apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön 
liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Sivuilla on myös 
aineistoja asian puheeksi ottamiseen. 
www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/

On OK
kieltäytyä jointista.

On OK puhua kannabiksesta. On myös OK olla kavereiden kanssa eri mieltä  
päihteistä. Apua ja tukea saat verkkosivulta www.kysyminenkannattaa.fi

On OK
olla eri mieltä kavereiden kanssa.

On OK puhua kannabiksesta. On myös OK olla kavereiden kanssa eri mieltä  
päihteistä. Apua ja tukea saat verkkosivulta www.kysyminenkannattaa.fi

http://soteuudistus.fi/mika-on-hyvinvointialue
http://soteuudistus.fi/mika-on-hyvinvointialue
http://www.lyyti.fi/questions/c8baed3098
mailto:kati.laitila@redcross.fi
http://punaisenristinkauppa.fi
http://sproppimateriaalit.fi
http://www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/
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AUTTAJAT AULANGOLLA

Seuraavan valtakunnallisen vapaaehtois-
ten koulutustapahtuman Auttajat Aulan-
golla ilmoittautuminen on nyt auki! Voit il-
moittautua tapahtumaan 30.11.2021 asti 
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/autta-
jataulangolla, josta löydät myös lisätietoa 
tapahtumasta.

Ohjelma

Auttajat Aulangolla on avoin kaikille Suomen 
Punaisen Ristin vapaaehtoisille eli mukaan voi-
vat tulla sekä osastojen konkarit että satunnai-
sesti toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset. Oh-
jelma on antoisa meille jokaiselle ja se koostuu 
kolmesta eri teemasta:

• Varautuminen muuttuvaan maailmaan

• Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

• Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Yksi tapahtuman pääpuhujista on sunnuntain 
päätösohjelmassa esiintyvä tunnettu yhteis-
kunnallinen keskustelija Jani Toivola, joka pu-
huu meille erilaisuuden kohtaamisesta ja moni-
naisuuden hyödyntämisestä toiminnassamme. 
Ohjelman lomaan jää myös vapaa-aikaa, jon-
ka voi hyödyntää esimerkiksi pulahtamalla ho-
tellin kylpylään tai retkeilemällä Aulangon nä-
kötornille.

Vastuullisuus

Vastuullisena tapahtumana Auttajat Aulangolla 
toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja il-
mastoystävällisesti. Tunnistamme tapahtuman 
ympäristövaikutukset suunnittelu- ja toteutus-
vaiheessa ja teemme töitä vaikutusten pienen-
tämiseksi.

Edistämme vastuullisuutta mm. tarjoamalla ta-
pahtumassa ravitsevaa ja monipuolista kas-
vispainotteista ruokaa ja toimittamalla ta-
pahtumamateriaalit osallistujille ensisijaisesti 
sähköisinä. 

Kannustamme myös osallistujia vastuullisiin 
valintoihin mm. saapumalla tapahtumapaikal-
le yhteiskuljetuksilla tai julkisilla kulkuvälineillä. 
Järjestämme tapahtumapaikan ja Hämeenlin-
nan keskustan sekä rautatieaseman välillä ta-
pahtuman osallistujille maksuttoman bussikul-
jetuksen jokaisena tapahtumapäivänä ennen ja 
jälkeen ohjelman. 

Kiitos-illallinen

Sinä olet meille tärkeä ja haluamme kiittää Si-
nua tekemästäsi vapaaehtoistyöstä! Tarjo-
amme tapahtumaan Aulangolla osallistuville 
herkullisen Kiitos-illallisen Scandic Aulangon ra-
vintolassa lauantaina 2.4.2022.  

Illallinen on jatkoa aiemmin kolmen vuoden 
välein pidetyille vapaaehtoisten Kiitos-gaaloille. 
Illallisen aikana voit nauttia tapahtuman tun-
nelmasta vanhojen ja uusien vapaaehtoisystä-
viesi kanssa ja sen jälkeen jatkaa iltaa hotellin 
yökerhossa, joka on varattu käyttöömme.

Alle 29-vuotiaiden vapaaehtoisten 
stipendi

Tuemme nuorten vapaaehtoisten osallistumis-
ta Auttajat Aulangolla -tapahtumaan. Kaikki 
vuonna 1993 tai sen jälkeen syntyneet vapaa-
ehtoiset voivat hakea ilmoittautumisen yhte-
ydessä stipendiä, jolla on mahdollista kattaa 
80% tapahtuman osallistumismaksusta. 

Stipendit jaetaan Folke Bernadotte muistosää-
tiön apurahoituksesta, joten mahdollistamme 
tapahtuman osallistujille myös kansainvälisiä 
kokemuksia.

Auttajat Aulangolla on kaikkea tätä ja vielä pal-
jon enemmän! Tapahtumatiedot löytyvät suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta  
rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla. 
Tule sinäkin mukaan!

Auttajat Aulangolla 1.-3.4.2022

http://rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla
http://rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla
http://rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla
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KUULUMISIA KILTAPÄIVILTÄ

Lämpökeskuksella räjähtää, loukkaantu-
neita on useita. Tuulisella rannalla apua 
tarvitsee perhe, jonka kanssa yhteisen 
kielen löytyminen ja luottamuksen synty-
minen ottaa aikaa. Golfkentällä pallo osuu 
katsojaa, ja myös pelaajan sydänoireet 
työllistävät ensiapupäivystäjiä. 

Tätä kaikkea ja paljon muuta sattui ja tapah-
tui harjoituspäivän aikana, kun Punaisen Ristin 
ryhmänjohtajakoulutetut kokoontuivat vuosit-
taisille koulutuspäivilleen Kiltapäiville, Lappa-
järvelle. Harjoituspäivän annin lisäksi pitkään 
viikonloppuun mahtui luentoja, joissa käsitel-
tiin Punaisen Ristin ajankohtaisten kuulumisten 
lisäksi muun muassa yhteistyötä viranomais-
ten kanssa ja auttajan jaksamista. Elvyttämis-
tä päästiin luonnollisesti harjoittelemaan, tällä 
kertaa pienen kilpailun merkeissä. Selvisi, että 
ryhmänjohtajat ovat melkoisia elvytyskoneita. 

Kiltapäivien järjestelyistä vastasivat tällä ker-
taa Nynäs Killan Länsi-Suomen piirin kiltalai-
set. Punaisen Ristin ryhmänjohtajakoulutuk-
sen käyneet vapaaehtoiset perustivat Nynäs 
Killan vuonna 1973. Vuosittain eri puolilla Suo-
mea järjestettävillä koulutuspäiville kokoontuu 
yleensä noin sata ryhmänjohtajaa Ivalosta Han-
koon. Yksi Killan tärkeimmistä tehtävistä on-
kin verkostoitua eri puolilla Suomea asuvin kil-
talaisten kesken ja pitää yllä yhteishenkeä sekä 
vaihtaa ajatuksia ryhmän johtamisesta sekä sii-
hen liittyvistä asioista. Lauantaisessa iltajuhlas-
sa myös palkittiin ansioituneita kiltalaisia.

Päivät avannut Länsi-Suomen piirin toiminnan-
johtaja Tero Hintsa painotti puheessaan ensi-
apuryhmien sekä ensihuollon ja henkisen tu-
en ryhmien merkitystä nopeasti muuttuvassa 

maailmassa. Ensiapuryhmätoiminta on ollut 
Punaisen Ristin auttamisen ytimessä koko jär-
jestön olemassaolon ajan, yli 150 vuotta. 

– Ryhmänjohtajat toimivat usein vastuunkan-
tajina päivystyksissä ja auttamisoperaatioissa. 
Kiltapäivillä on suuri merkitys ryhmänjohtajien 
korvaamattoman tärkeän työn jatkumisen var-
mistamisessa, Hintsa totesi. 

Ylisukupolvisuus onkin yksi kiltapäivien tär-
keimmistä arvoista. Mukana Killan toiminnas-
sa on yhä muutamia perustajajäseniä ja uusim-
mat nyt Kiltapäivillä olleista ovat osallistuneet 
viimeisimmälle järjestetylle Punaisen Ristin ryh-
mänjohtajakurssille. Kun mukana on eri ikäi-
siä ihmisiä, osaaminen siirtyy tehokkaasti ikä-
polvelta toiselle. Tosin vanhimpien toiveena on, 
että yhä useampi uusi, ryhmänjohtajakoulu-
tuksen saanut lähtisi aktiivisesti mukaan Killan 
toimintaan, perustuuhan se täysin jäsentensä 
omaehtoiseen haluun pitää osaamistaan yllä.

Seuraavan kerran Kiltapäiviä vietetään en-
si vuoden elokuussa Leppävirralla, ja vuon-
na 2023 kokoonnutaan Killan 50-vuotisjuhlien 
merkeissä jossain päin Lappia. 

Osaamisen ja yhteishengen ylläpitoa

Osastojen Hyväpäivä avustukset 2021-2023
Kaipaako osastosi taloudellista tukea toi-
minnan kehittämiseen ja uuden toimin-
nan käynnistämiseen? Hakekaa Hyväpäi-
vä-avustusta!

Avustuksia myönnetään vuosina 2021-2023 
kertaluonteisina

• ensiapuryhmätoimintaan,
• monikulttuurisuustoimintaan,
• nuorisotoimintaan,  

• terveyden edistämisen toimintaan  
(terveyspisteet) ja 

• ystävätoimintaan. 

Avustuksiin on erilliset hakukriteerit ja -ohjeet, 
jotka löytyvät RedNetin osastotoimistosta osoit-
teesta rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva. 
Kertaluonteista avustusta myönnetään vuosit-
tain samalle toiminnalle enintään 300 euroa. 
Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä 
sähköisellä lomakkeella ennakkoon. 

http://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva
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Maailman aids-päivää 
vietetään 1.12.

Maailman Terveysjärjestö WHO julis-
ti vuonna 1988 Maailman aids-päivän 1. 
joulukuuta vietettäväksi kansainvälisek-
si terveyden edistämisen teemapäiväksi. 
Päivän tavoitteena on lisätä ihmisten tie-
toisuutta hivistä ja aidsista sekä kampan-
joida hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja 
hiv-positiivisten oikeuksien puolesta. 

Suomen Punainen Risti osallistuu Maailman 
aids-päivän viettoon valtakunnallisesti ja vai-
kuttavasti. Vapaaehtoiset järjestävät kyntti-
lätapahtumia ja glögitarjoiluja sekä tarjoavat 
tietoa, tukea ja keskustelumahdollisuuden päi-
vän teemaan liittyen ympäri Suomen. Kam-
panja on näkyvillä sosiaalisen median eri 
kanavilla. Tänä vuonna päästään myös päivit-
tämään hiviin liittyviä tietoja uuden Maailman 
aids-päivän toimikunnan laatiman materiaali-
paketin avulla. 

Maailman aids-päivän toimikunta haastaa päi-
vittämään tiedot hivistä

Hiv sairautena on mullistunut hyvän lääkehoi-
don ansiosta, mutta toisinaan tiedot ja asen-
teet kaipaavat yhä päivitystä. 

Asiantuntijoiden laatimaa monipuolista ja help-
pokäyttöistä materiaalipakettia voi hyödyn-
tää eri toiminnoissa, seksuaaliterveystyön kou-
lu- ja nuorisotilavierailuilla sekä omien tietojen 
päivittämisessä. Materiaalipaketti sisältää toi-
minnallisia harjoituksia ja tietovisoja, faktatie-
toa hivistä, somejakokuvia sekä julisteita tu-
lostettavaksi käyttöön. Harjoitukset soveltuvat 
sekä lähi- että etätoimintaan.

Tänä vuonna Maailman aids-päivän toimikun-
ta kannustaa erityisesti nuorten parissa toimi-
via työntekijöitä ja vapaaehtoisia päivittämään 
nuorten tiedot hivistä nuorisotiloilla ja kouluis-
sa, materiaalipakettia hyödyntäen. 

Lisätietoja aiheesta löytyy verkosta! Rednetis-
tä, Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta ja 
Maailman aids-päivän sivuilta.

Rasisminvastainen viikko 
jälleen maaliskuussa

Maahanmuuttajan 
kotoutumiskaari visualisoitu

Rasisminvastaista viikkoa vietetään ensi 
vuonna 21.-27. maaliskuuta. Kampanjan 
teema tarkentuu syksyn kuluessa.

Voit tutustua kampanjaan RedNetissä: rednet.
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko.

Viime vuonna julkaistut Rasisminvastaiset toi-
mintaohjeet ovat verkkosivuillamme:  
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Kampanja-aineistoja voi ladata aineistopankis-
ta helmi-maaliskuussa 2022. Lisätietoja kam-
panjasta voi kysyä piirien monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjiltä.

Maahan muuttaminen ja Suomeen kotou-
tuminen voi tuntua vuoristoradalta: siihen 
kuuluu nousuja ja laskuja. Punaisen Ristin 
kotoutumiskaari kuvaa prosessia, joka on 
jokaisella erilainen. Nousuihin ja laskui-
hin vaikuttavat oman elämän tapahtumat, 
mutta myös ulkopuoliset asiat ja tahot. 

Mieti, missä tilanteessa sinä voisit tukea maa-
han muuttanutta kotoutumisessa. Tutustu So-
maliasta Suomeen tulleen perheen kotoutu-
miskaareen ja katso Punaisen Ristin tuottama 
uusi video: youtu.be/eICieNHfp_M

Lisätietoja kotoutumiskaaresta:  
rednet.punainenristi.fi/kotoutumiskaari 

Maailman aids-päivän toimikuntaan kuuluvat 
Suomen Punainen Risti, Hivpoint, Positiiviset 
ry, Pro-tukipiste ja Väestöliitto.

Petra Lemmetty, terveyden edistämisen 
suunnittelija, petra.lemmetty@redcross.fi

http://rednet.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko
http://rednet.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko
http://punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko
http://youtu.be/eICieNHfp_M
http://rednet.punainenristi.fi/kotoutumiskaari
mailto:petra.lemmetty@redcross.fi
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AJANKOHTAISTA

Lipaskeräys tuotti Hämeessä arviolta 140 000 €. 
Aivan loistava tulos, josta SUURI KIITOS Sinul-
le, joka olit mukana tekemässä Nälkäpäiväkerä-
ystä! Auttamisen mahdollistavien varojen kerää-
misen lisäksi on tärkeää, että olemme näkyvillä 
ja muistutamme siitä, että Punainen Risti on pai-
kalla ja valmiina auttamaan! Toistemme tukena. 
Aina.

KIITOS NÄLKÄPÄIVÄÄN 
OSALLISTUNEILLE!
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Kuvassa Kalle Löövi ja Pälkäneen osaston pitkäaikai-
nen vapaaehtoinen Anneli Verkkosaari, joka oli mu-
kana jo ensimmäisessä Nälkäpäiväkeräyksessä. 

Nälkäpäivä -keräys 
seinälaatta julkistettiin 
Pälkäneellä 

Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäi-
vä -keräys sai alkunsa SPR Pälkäneen 
osaston ”kaikkien pälkäneläisten ra-
hankeruutalkoista” vuonna 1980. Jo 
seuraavana vuonna keräys oli valta-
kunnallinen. Tänäkin vuonna Nälkäpäi-
vä -keräys toteutettiin lähes jokaisella 
Suomen paikkakunnalla.

Torstaina 23.9. paljastettiin Nälkäpäivä -ke-
räyksen seinälaatta osoitteessa Onkkaalantie 
70, 36600 eli paikassa, jossa toimi ensim-
mäisen Nälkäpäivän keräyskeskus.

SPR:ssä pitkään toiminut kansainvälisen 
avun johtaja Kalle Löövi kertoi tilaisuudes-
sa, miten Nälkäpäivän keräysvaroin autetaan 
ulkomailla ja kotimaassa. Pälkäneen kun-
nan puolesta tervehdyksen toi Mirva Kitti-
lä, kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Laatan 
paljastavat SPR Pälkäneen osaston vapaaeh-
toiset.

Tilastot ovat tärkeitä toiminnan seu-
raamisen, kehittämisen sekä toimin-
nasta viestimisen välineitä niin pai-
kallisesti kuin valtakunnallisestikin. 
Tilastot ovat myös ainoa virallinen tapa 
kertoa, miten laajaa toimintamme on ja 
miten paljon vapaaehtoisia on toimin-
nassamme mukana.

Siksi on todella tärkeää, että tilastot vuodel-
ta 2021 tulevat täytetyksi, tilastokysely löy-
tyy tammikuun alusta alkaen osoitteesta 
https://rednet.punainenristi.fi/toimintatilasto  
Sieltä löydätte kaikki dokumentit, myös ky-
symykset tulostettavassa muodossa.

Ehkä vähän tylsää, mutta kovin tärkeätä 

Toiminta- ja koulutustilastot  

https://rednet.punainenristi.fi/toimintatilasto


16

HÄMEEN PIIRI

Yksinäisyys on lisääntynyt korona-ai-
kana. Kasvokkainen ystävätoiminta on 
mitä parasta auttamistoimintaa yksi-
näisyyden vähentämiseksi. 

Kasvokkaisen ystävätoiminnan tärkeys on 
korostunut korona-aikana. Myös uudenlaiset 
ystävätoiminnan muodot ovat vahvistuneet 
ja erityisesti virtuaaliset tapaamiset videoyh-
teyksien avulla ovat tuoneet helpotusta tilan-
teeseen. 

Olemme entistä ahkerammin myös ulkoilleet 
yhdessä ja se onkin mitä mainioin yhdes-
sä tekemisen muoto jatkossakin silloin, kun 
siihen on mahdollisuus. Kävely ja ulkoilu li-
säävät hyvinvointia itse kullekin ja niitä voi 
tehdä uudenlaisilla ideoilla. Hyvä esimerkki 
tästä on vaikkapa aistikävely, jossa ajatuk-
sena on mennä lähiympäristöön kävelylle jo-
ko kahden kesken tai yhdessä pienen poru-
kan kanssa. Kävelyn aikana havainnoidaan 
yhdessä ympäristöä. Pysähdytään ja keskus-
tellaan siitä, mitä näemme, kuulemme, tun-
nemme ja haistamme. Kävelyt lisäävät hy-
vinvointia kokonaisuudessaan, mieli lepää, 
olemme läsnä ja kehokin saa liikettä. 
Ystävätoiminta on voimauttavaa ja hoitaa 
meitä kokonaisvaltaisesti. Rovaniemeläi-
sen ystävätoiminnassa mukana olevan Lei-
lan sanoin: ” Kyllä pystyy olemaan yhtey-
dessä, kun ossaa vaan puhua ja tietää kelle 
soittaa.”

Ystäviä tarvitaan aina – vinkkejä toiminnan 
suunnitteluun tapahtumamalleista

K
u
va: H

an
n
e-M

iia N
iem

i

Ystävätoiminnan tapahtumamalleista 
voi hakea vinkkejä ystävätoiminnan 
suunnitteluun osastoissa. Löydät mal-
lit Rednetistä osoitteesta: https://red-
net.punainenristi.fi/node/46926

Tarvittaessa voit olla yhteydessä SPR 
Hämeen piirissä Hanne-Miiaan, 
040 8483067, hanne-miia.niemi@
redcross.fi

https://rednet.punainenristi.fi/node/46926
https://rednet.punainenristi.fi/node/46926
mailto:hanne-miia.niemi@redcross.fi
mailto:hanne-miia.niemi@redcross.fi
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Nyt kannattaa vielä rutistaa 
jäsenhankinnassa, sillä joulu-
kuussa liittyneiden jäsenyys 
on voimassa koko seuraavan 
vuoden.

Harjanteen rahaston tuottoja jae-
taan kaikkien jäsenmääräänsä 
kasvattaneiden osastojen kesken. 
Tosi moni osasto on vain muuta-
man jäsenen päässä viime vuo-
den vaihteen jäsenmäärästä. Nyt 
kannattaa hankkia vielä muuta-
ma uusi jäsen ja ansaita samalla 
osastolle toimintarahaa!  

Vielä ehtii ottaa 
loppukirin jäsen-
hankinnassa
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SPR Aitoon osasto 29 28 28 29

SPR Akaan osasto 239 207 227 227

SPR Asikkalan osasto 118 107 114 114

SPR Forssan osasto 262 218 246 243

SPR Hattulan osasto 148 134 149 149

SPR Hauhon osasto 69 57 62 62

SPR Heinolan osasto 133 119 129 130

SPR Hollolan osasto 175 163 174 175

SPR Hämeenkyrön osasto 237 207 227 246

SPR Hämeenlinnan osasto 617 552 593 595

SPR Janakkalan osasto 204 187 198 198

SPR Jokioisten osasto 112 98 105 105

SPR Juupajoen osasto 70 60 70 70

SPR Kangasalan osasto 357 320 335 337

SPR Kihniö-Parkanon osasto 76 73 77 77

SPR Kuhmalahden osasto 42 40 41 42

SPR Kuhmoisten osasto 86 78 82 81

SPR Kurun osasto 27 26 26 26

SPR Kärkölän osasto 58 57 57 56

SPR Lahden alueen osasto 709 638 679 677

SPR Lammi-Tuuloksen osasto 112 102 103 103

SPR Lempäälän osasto 171 159 167 167

SPR Lopen osasto 133 122 128 127

SPR Luopioisten osasto 122 98 126 133

SPR Länsi-Teiskon osasto 50 45 48 48

SPR Mäntän osasto 180 168 178 178

SPR Nastolan osasto 82 72 77 78

SPR Nokian osasto 411 368 398 400

SPR Orimattilan osasto 139 126 137 136

SPR Oriveden osasto 318 274 303 302

SPR Padasjoen osasto 53 48 51 49

SPR Pirkkalan osasto 164 157 162 167

SPR Pälkäneen osasto 66 64 66 66

SPR Riihimäen osasto 372 337 362 364

SPR Ruoveden osasto 124 114 123 123

SPR Sääksjärven osasto 39 34 38 38

SPR Tammelan osasto 139 128 135 135

SPR Tampereen osasto 2703 2367 2592 2606

SPR Teiskon osasto 39 38 38 37

SPR Tervakosken osasto 77 66 71 71

SPR Urjalan osasto 86 74 80 80

SPR Valkeakosken osasto 248 232 244 242

SPR Vesilahden osasto 98 95 100 100

SPR Vilppulan osasto 122 110 118 118

SPR Virtain osasto 91 78 85 87

SPR Ylöjärven osasto 260 240 252 251

SPR Ypäjän osasto 45 40 41 40

Hämeen piiri yht. 10 212 9 125 9 842 9885
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Helsingin ja Uudenmaan piiri & Hämeen 
piiri järjestävät marraskuun lopussa yh-
teisen nuorten viikonlopun Hämeenlin-
nassa, jossa teemana on kansainvälisyys 
ja ilmastonmuutos! 

Viikonloppu järjestetään Hotelli Vaakunas-
sa rautatieaseman naapurissa, eli paikalle on 
helppo tulla. Perjantaina saapuminen on kel-
lo 18 mennessä ja sunnuntaina lähtö lounaan 
jälkeen puoliltapäivin. Ohjelmassa on mm. il-
mastoaiheinen työpaja ja saamme vieraak-
si Saksan Punaisen Ristin nuoria. Myös va-
paa-ajanohjelmaa on varattu aikatauluun. 
Molemmista piireistä mukaan mahtuu kuusi 
16-29v. nuorta. 

HUPin ja Hämeen nuorten viikonloppu  
Hämeenlinnassa 26.-28.11.2021

Hae mukaan jo tänään vapaamuotoisella ha-
kemuksella, jossa kerrot hieman itsestäsi ja 
toiminnastasi Punaisessa Ristissä. Pitkä ko-
kemus ei yksistään vaikuta mukaanpääsyyn 
ja myös uudet vapaaehtoiset ovat erittäin 
tervetulleita. Lähetä hakemus viimeistään 
5.11. sähköpostilla emma.peura@redcross.fi, 
Emmalta saat tarvittaessa myös lisätietoja. 

Matkat, majoitus (2hh), ruokailut ja oheisoh-
jelma ovat osallistujille maksuttomia. Lähde 
mukaan viihtymään ja oppimaan uutta!

mailto:emma.peura@redcross.fi
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Etätärskyillä jutellaan mielen päällä 
olevista asioista liittyen osastojen ar-
keen ja miksei juhlaankin, osallistumi-
nen tapahtuu Teamsin avulla verkossa.  
Saa kysyä, haastaa, pohtia ja kuulla 
muiden ajatuksia.

Tämän vuoden puolella tärskyillään itsenäi-
syyspäivän vuoksi poikkeuksellisesti tiistai-
na 7.12.

Ensi kevään tärskypäivät ovat ma 7.2., ma 
7.3., ma 4.4., ma 2.5. ja ma 6.6.

Linkki on sama tuttu (Liity Etätärskyille na-
pauttamalla tästä), linkki löytyy myös Red-
netistä piirin tapahtumakalenterista tai 
Oman Punaisen Ristin tapahtumista nimellä 
Hämeen piirin etätärskyt.

Kaikki osaston toimijat tervetuloa mukaan 
linjoille!

Tavataan etätärskyillä keväälläkin!

Kuva: Marjut Välimaa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmYxYzVkYTctOWQzNC00ODk5LTk2ODItYjVhZDllNmY0Mjky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%22a9191dc5-e031-4bf7-9f5b-9565add5c977%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmYxYzVkYTctOWQzNC00ODk5LTk2ODItYjVhZDllNmY0Mjky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%22a9191dc5-e031-4bf7-9f5b-9565add5c977%22%7d
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Hämeen piirissä on vastaanottotoimin-
taa ollut jo yli vuosikymmenen ajan. 
Lahden vastaanottokeskuksen alai-
suudessa toimii tehostetun tuen yksik-
kö, yksityismajoitus- sekä keskusma-
joitusyksikkö. Keskusmajoituksessa 
asiakkaita on noin 120, yksityisma-
joituksessa noin 70 sekä tetussa 20 
asiakaspaikkaa. Lahdessa vastaanot-
tokeskustoimintaa on ollut vuodesta 
2015.

Työyhteisön moniammatillisesta tiimistä löy-
tyy mm. ohjaaja-opettaja, sosiaaliohjaa-
ja, perhe- ja kriisityöntekijä, etuuskäsittelijä, 
kaksi terveydenhoitajaa, neljä ohjaaja, koor-
dinoiva ohjaaja, apulaisjohtaja sekä johtaja.
Alun perin Hennalan vastaanottokeskuksena 
aloittanut, Ahtialassakin käynyt vastaanotto-
keskus löysi nykyiset hallinnolliset toimitilan-
sa Lahden keskustasta. Kivenheiton päässä 
torilta, vastaanottokeskus palvelee yksityis- 
sekä keskusmajoittujia tarjoamalla lakisää-
teiset vastaanottopalvelut.

Asiakkaat ovat turvapaikkaprosessissa olevia 
yksinäisiä ja perheellisiä, jotka ovat majoit-
tuneet hajasijoitetusti eri puolille Lahtea se-
kä ympäröiviä kuntia. Kerrostaloasunnoissa 
kodinomaisissa oloissa majoittuminen tukee 
asiakkaiden mielenterveyttä. Useat asiak-
kaista ovat jo pitkällä esikotoutumisessa; he 

opiskelevat ammattiin ja ovat työllistyneet.
Vastaanottokeskuksen työyhteisö on monia-
mmatillista ja kehittää paikallisten toimijoi-
den kanssa yhteistyötä asiakaskunnan tuke-
miseksi. Esikotouttavan toiminnan – kuten 
suomen kielen opiskelun - tarkoituksena on 
ylläpitää asiakkaiden mielenterveyttä sekä 
ehkäistä pitkittyneen asiakasprosessin aihe-
uttamaa pahoinvointia. 

Yhteistyö SPR:n Lahden alueen osaston 
kanssa on tiivistä. Viimeisimpänä ideoitu se-
kä pilotointivaiheessa oleva SPR Kaffela, tar-
joaa osaston tiloissa maahanmuuttajille & 
turvapaikanhakijoille paikan, jossa tavata ys-
tävällisiä lahtelaisia maksuttoman kaffen ää-
rellä.

SPR Lahden vastaanottokeskus esittäytyy
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Nyt se toteutuu! 
Soppi avaa ovensa 24.11. 
Hämeenlinnassa.

Mikä on Soppi?

Soppi on kierrätetyn tavaran putiikki. Lyhy-
esti: kierrätetty tavara on toiselle turha, toi-
selle aarre. Sopin aarteissa saattaa siis olla 
lahjoituksena tulleita uusiakin juttuja. Avain-
sana on lahjoitukset. Myytävä tavara tulee 
kotitalouksilta ja yrityksiltä lahjoituksena. 
Soppi muuttaa tavaran avustus- ja vapaaeh-
toistoiminnan tueksi.

Sopin omistavat SPR Hämeen ja Varsinais-
Suomen piirit. Soppi on piirien varainhankin-
taa ja varoja käytetään esimerkiksi näiden 
piirien auttamisvalmiuden parantamiseen. 
Toiminta on alusta lähtien ajateltu ketjuk-
si, tulevaisuudessa putiikkeja avataan lisää 
kummankin piirin alueelle. 

Miksi sitten kiertotalousputiikki?

Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuo-
teta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulu-
tus perustuu omistamisen sijaan palveluiden 
käyttämiseen, jakamiseen, vuokraamiseen 
ja kierrättämiseen. Kiertotaloudessa talous-
kasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen ku-
lutuksesta. Soppi pitää materiaalit ja tuot-
teet mahdollisimman pitkään kierrossa niin, 
että niiden arvo samalla säilyy.  

Punaisen Ristin Soppi kiertotalousputiikki ei 
ole tässä toiminnassa yksin, vaan Soppi ver-
kostoituu aktiivisesti eri toimijoiden kesken. 
Sopista ylijäävälle materiaalille pyritään löy-
tämään jatkokäyttäjiä, tai tarjotaan Sopis-
ta tuotteen ostavalle tietoja, taitoja tai jatko-
ohjausta tuotteen elinkaaren pidentämiseksi.

Kun asiakas löytää Sopista esimerkiksi kivan 
pöydän, joka tarvitsee tuunausta, korjaus-
ta tai muuta käsittelyä, niin Sopissa voidaan 
neuvoa asiassa: joko neuvotaan itse teke-
misessä tai tarvittaessa opastetaan käänty-
mään korjauksia tekevän ammattilaisen puo-

Soppi  
kiertotalousputiikki

leen. Jos taas Soppiin saadaan lahjoituksena 
farkut, joissa oleva vika estää farkkujen 
myynnin sellaisenaan, Soppi voi tarjota ne 
eteenpäin raaka-aineena käsityöläiselle, joka 
tekee farkuista vaikkapa uuden vaatteen tai 
muun tuotteen. 

Tekstiililahjoituksissa on se mahdollisuus, et-
tä tuote ei ole enää käyttökelpoinen. Sopis-
ta ylijäävä tekstiili ei lähde energiajakeeksi 
vaan matkaa kohti Turkua, tekstiilitehtaa-
seen. Siellä vanhasta t-paidasta syntyy kier-
rätyskuitua. Suomessa tulee tekstiilin eril-
liskeräys pakolliseksi vuonna 2023. Sen 
jälkeen tekstiiliä ei saa enää laittaa energia-
jakeeseen. 

Soppi on työllistäjä

Hämeenlinnan Soppiin on palkattu sekä va-
kinainen että erilaisin tukimuodoin toimiva 
henkilökunta. Myymäläesihenkilöksi on valit-
tu Matti Saira. Matin rinnalla toimivat Tar-
ja, Johanna, Jenni, Jesse ja Sami. Työn-
tekijöillä on vahvaa osaamista kaupan alalta, 
logistisista tehtävistä ja järjestelmistä se-
kä hyvät verkostot Hämeenlinnassa. Henki-
löstöltä löytyy myös Punaisen Ristin järjes-
töosaamista muun muassa osastotoiminnan 
kautta.
 
Sopin toimintaa johtaa liiketoimintajohta-
ja Satu Mustajärvi. Vapaaehtoistoiminto-
ja, osastojen tukea ja kiertotaloutta edistää 
asiantuntija Miska Keskinen.
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Soppi vastaanottaa ehjät ja 
puhtaat tuotteet : 

 ● vaatetus, naisten, miesten ja lasten vaat-
teet, asusteet ja jalkineet

 ● kodintekstiilit, verhot, petivaatteet, pyyh-
keet, matot, liinat

 ● astiat 
 ● sisustustuotteet, koriste-esineet, taulut, 
kellot

 ● pienhuonekalut
 ● ehjät sähkölaitteet ja pienelektroniikka-
tuotteet 

Ennakkoon tavarantulon tai noudon  
sopien:

 ● isot huonekalut kuten hyllyköt, pöydät, 
tuolit, sohvat, sängyt

 ● isokokoiset urheiluvälineet, kuten kunto-
pyörät, pyörät

Mitä Soppi ei ota vastaan? 

 ● rikkinäisiä tai likaisia tavaroita
 ● suurikokoisia kodinkoneita, vanhoja tele-
visioita tai tietokoneita

 ● kemikaaleja, lääkkeitä tai elintarvikkeita
 ● 70–90-lukujen tietosanakirjasarjoja
 ● tavaraa, joka on ristiriidassa Punaisen Ris-
tin periaatteiden kanssa (esim. piraatti-
tuotteet tai aseet)

 ● elokuvia tai pelejä, jotka on kielletty alle 
18-vuotiailta

Soppi toimii lahjoituksissa samoilla yhtenäisil-
lä säännöillä kuin SPR Kontti, joka toimii pää-
asiassa isommilla paikkakunnilla. 

Mitä Punaisen Ristin osasto voi tehdä?

Sopin strategiassa on paljon suunnitelmia 
osastojen suuntaan. Ensin aloitetaan kuiten-
kin konseptin kuntoon laittamisesta ja myy-
mälän avaamisesta. Hämeenlinnan lähel-
lä sijaitsevat osastot on jo pyydetty mukaan 
tavarankeräyksiin. Soppi haluaa olla lähellä 
kuluttajaa ja mahdollistaa helpon tavan lah-
joittaa Punaiselle Ristille. Jos osastosi haluaa 
järjestää lahjoitusten keräyksen alueellaan, 
niin ottakaa yhteyttä Miskaan. Sovitaan as-
kelmerkit, kuljetusapu ja muut asiat. 

Osastot voivat varata keskiviikkopäiviin it-
selleen tilan Sopista ja esitellä toimintaan-
sa sekä myydä osaston vapaaehtoisten val-
mistamia tuotteita. Osastojen tulee hoitaa 
rahastus itse. Keskiviikkopäiviä tarjotaan sa-
moin järjestelyin myös Kanta-Hämeen muille 
toimijoille/järjestöille, joiden toiminnan pai-
nopisteinä ovat luonto, ekologisuus ja sosi-
aalinen toiminta. 

Soppi luo myös uusia vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksia osastoille. Osa vapaaehtois-
tehtävistä on ajasta ja paikasta riippumatto-
mia. Etsimme esimerkiksi sosiaalisen median 
sisällöntuottajia, jotka postaisivat mm. il-
mastoteoista, kiertotaloudesta, kierrätykses-
tä ja Sopin aarteista sekä fiilistelisivät koko 
Soppi-maailmaa. Jos sinua kiinnostaa tämä 
tehtävä tai tiedät jonkun toisen vapaaehtoi-
sen, niin ota yhteyttä Miskaan.   

Ja tästä se sitten alkaa.  
Tervetuloa Soppiin!

 ● AVAJAISEMME ovat ke 24.11 klo 12-18 
 ● Lahjoittajaetkot ovat ke 24.11. klo 10-12
 ● SOPPI on avoinna arkena klo 10-18  
(tiistaisin suljettu) ja viikonloppuisin  
klo 10-15 

 ● Joulutauko 23.12-26.12.2021

SOPPI
Tiiriönsuontie 2 (Powerin ja Euronicsin välissä)
13130 Hämeenlinna
puh. 040 540 7626, soppi.hameenlinna@redcross.fi

Satu Mustajärvi
puh. 050 311 0911 
satu.mustajarvi@redcross.fi

Miska Keskinen
puh. 040 546 6440
miska.keskinen@redcross.fi

Parhaiten pysyt Sopin päivitetyissä tiedois-
sa mukana Facebookin kautta. Löydät Sopin Fa-
cebookista hakusanalla ”Soppi Hämeenlinna 
kiertotalousputiikki” 
RedNet-sivu: https://rednet.punainenristi.fi/hame    

mailto:soppi.hameenlinna@redcross.fi
mailto:satu.mustajarvi@redcross.fi
mailto:miska.keskinen@redcross.fi
https://rednet.punainenristi.fi/hame    
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KOULUTUS

Kuva: Leena Ko
skela/SPR

Kaikille osastojen tiedottajille tai osas-
ton viestinnästä kiinnostuneille tarkoi-
tettu Teams-tapaaminen on 8.11. klo 
17.30-18.30.

Mietitään yhdessä osastoviestinnän ajankoh-
taisia asioita. Tule mukaan kuulolle ja kes-
kustelemaan!

Ilmoittaudu 7.11. mennessä https://vapaa-
ehtoiset.punainenristi.fi/event/12202  ja 
saat Teams-linkin sähköpostiisi 8.11. 

Tiedottajien Teams -tapaa-
minen 8.11.

Torstaina 4.11. klo 17.30-18.30 vaih-
detaan kuvauskuulumiset, kokemukset 
Nälkäpäivästä ja suunnitellaan tulevaa 
yhteisessä palaverissa.

Tervetuloa siis kaikki Hämeen piirin valoku-
vaajavapaaehtoiset ja asiasta kiinnostuneet 
mukaan!

Jos haluaisit toimimaan vapaaehtoisena va-
lokuvaaja Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä tai 
Kanta-Hämeessä, niin tule mukaan linjoille 
tai ole yhteydessä johanna.raivio@redcross.
fi tai 0400 766 957.

Valokuvaajavapaaehtoisten 
tapaaminen Teamsissa 4.11.

Kuva: Pexels

Koulutus on tarkoitettu kaikille osaston luot-
tamustoimessa toimiville.

Koulutuksessa käydään läpi toimintaa oh-
jaavia sääntöjä ja ohjeistuksia, tutustutaan 
organisaatioon ja pohditaan oikeuksia ja 
velvollisuuksia. Ohjelmassa on myös koko-
ustekniikkaa, hallitustyöskentelyä, vapaaeh-
toisten vastaanottoa, tietosuojaa, Omaa Pu-
naista Ristiä yms. 
 
la 29.1. Tampere, piiritoimiston koulutusti-
la (Rongankatu 11, 33100 Tampere)
ilmoittaudu 23.1. mennessä https://www.
lyyti.in/Uusien_luottamushenkiloiden_koulu-
tus_3569 . Tarkempi ohjelma lähetetään il-
moittautuneille.

Koulutusta tuoreille luotta-
mushenkilöille tai kertausta 
jo toiminnassa oleville 

Tervetuloa mukaan! Lisätietoja Marjutilta 
(marjut.valimaa@redcross.fi, 040 809 6853) 
Ilmoittautumislinkit löytyvät myös Rednetis-
tä piirin sivuilta tapahtumista ja Oman Pu-
naisen Ristin tapahtumista. Koulutus järjes-
tetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen 
kanssa.   

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12202
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12202
mailto:johanna.raivio@redcross.fi
mailto:johanna.raivio@redcross.fi
https://www.lyyti.in/Uusien_luottamushenkiloiden_koulutus_3569
https://www.lyyti.in/Uusien_luottamushenkiloiden_koulutus_3569
https://www.lyyti.in/Uusien_luottamushenkiloiden_koulutus_3569
mailto:marjut.valimaa@redcross.fi
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Henkisen tuen jatkokurssi on tarkoitettu  
peruskurssin käyneille.

Henkisen tuen jatkokurssin keskiössä ovat 
yksilöt ja yhteisöt. Menetykset koskettavat 
sekä yksilöä että yksilöä. Suru on luonnolli-
nen reaktio menetykseen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja
 • Tietää, että on monenlaista stressiä sekä tun-
nistaa mielen ja kehon reaktiota stressiin

 • Tietää, että suru on luonnollinen reaktio mene-
tykseen

 • Tuntee kuolemaan, hautaamiseen ja suremi-
seen liittyviä rituaaleja

 • Tietää suru- ja traumatyön eron
 • Osaa antaa henkistä ensiapua surevalle
 • Osaa hakeutua ammattiavun piiriin tarvittaessa
 • Tietää, että järkyttävät tapahtumat vaikuttavat 
yhteisöön

 • Tietää, että resilienssi on yksilön ja yhteisön 
ominaisuus

 • Tuntee tekijöitä, jotka auttavat yksilöä ja yhtei-
söä selviytymään

Kurssi järjestetään yhteistyössä Opintokes-
kus Siviksen kanssa. Kouluttajat Pia Yli-Pi-
rilä ja Päivi Lindstedt.

Kurssi edellyttää läsnäoloa, tällä kurssilla ei 
ole etäosallistumismahdollisuutta.

HENKISEN TUEN JATKOKURSSI Forssassa
LA 20.11.2021 10:00 - 17:00

Ilmoittautumiset 16.11. mennessä:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/11096

Ensihuollon tehtäviä on osastoissa vuoden 
2021 aikana ollut useita. Käydään yhdessä 
läpi tehtäviä ja niistä saatuja kokemuksia.

KE 10.11.2021 18:00 - 20:00  
Pirkanmaan tehtävät, Kasperi Kangasala, 
Ellintie 4-6, Kangasala

TI 16.11.2021 18:00 - 20:00 Kanta-Hä-
meen tehtävät, Tammelan paloasema,  
Iisaksentie 5, Tammela

TI 30.11.2021 18:00 - 20:00 Päijät-Hä-
meen tehtävät, Pakaantie 1 A, Orimattila

Tervetulleita ovat kaikki asiasta kiinnostu-
neet! Tiedustelut Leila Ahonen p. 040 135 
8717

ENSIHUOLTOTEHTÄVIEN ALUEELLISET KATSAUKSET

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11096
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11096
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Häme21  
valmiusharjoitus  
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto jär-
jestää Kanta-Hämeen ja Päijät-Hä-
meen maakuntien kuntien valmiushar-
joituksen (HÄME21) 24. - 25.11.2021. 
Harjoitus ei näy ulospäin, vaan harjoi-
tustoiminta tapahtuu kunnissa omissa 
työpisteissä.

Harjoituksen aikana kunnista tai viranomai-
silta voi tulla alueen osastoihin tiedustelui-
ta mahdollisesta SPR:n valmiudesta auttaa/
tukea harjoitusskenaarion mukaisessa teh-
tävässä.  Tiedusteluihin tulee vastata rea-
listisesti. Toivon myös piiritoimistoon tiedot 
mahdollisista harjoitukseen liittyvistä yhtey-
denotoista. Lisätietoja Tommilta. 

Uusi koulutus : “SPR:n 
osastojen auttamisvalmiuden 
peruskurssi”  
(2 x 3 tuntia)

Koulutus on täysin uusi ja kohderyh-
mänä on SPR:n osastojen luottamus-
henkilöt, toimintaryhmien vetäjät ja 
muut Punaisen Ristin auttamistoimista 
kiinnostuneet vapaaehtoiset.

Koulutus sisältää kolme tuntia teoriaa ja kol-
men tunnin ”pöytäpeliharjoituksen”, jos-
sa osaston valmiutta voidaan tarkastella ku-
vitteellisessa auttamistilanteessa. Koulutus 
on osastoille maksuton ja kouluttajina toimi-
vat piirin rekrytoimat vapaaehtoiskouluttajat.  
Ensimmäiset koulutukset järjes- tetään ensi 
keväänä. Lisätietoja Tommilta.

SPR:n valmiusseminaari la 
11.12.2021 klo 9-16 hotelli 
Petäys, HATTULA

SPR:n Hämeen piiri järjestää valmius-
seminaarin la 11.12.2021.  Päivä on 
tarkoitettu osastojen valmiuden yhte-
yshenkilöille ja muilla osaston autta-
mistoiminnan kehittämisestä kiinnos-
tuneille. 

Tilaisuus on osa KoVaJaKo-koulutusta (Koko-
naisValmiuden JatkoKoulutus).  Päivän aika-
na käsitellään mm:

 • Osaston valmiuden yhteyshenkilön roolia
 • Esitellään uutta osastojen auttamisvalmiuden 
peruskurssia

 • Pohditaan SPR:n osastojen alueellista yhteis-
työtä  SOTE-uudistuksen näkökulmasta

 • Ennakkotietoa SPR:n valtakunnallisesta valmi-
usharjoituksesta 2022. 

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Mu-
kaan mahtuu 40 osallistujaa. Ilmoittautumi-
nen marraskuun loppuun mennessä: https://
www.lyyti.in/SPRn_Hameen_piirin_valmius-
seminaari_3000

Tarkempi ohjelma julkaistaan marraskuun ai-
kana.  Ilmoittautuneille lähetään ilmoittautu-
misajan jälkeen vahvistus ja ennakkomateri-
aali. Lisätietoja Tommilta. 

Ennakkotieto: SPR:n ko-
konaisvalmiuden jatkokou-
lutus (KoVaJaKo) keväällä 
2022
Koulutusviikonloppu osastojen valmiuden yh-
teyshenkilöille järjestetään ensi keväänä la-
su 12.-13.3.2022.  Koulutus on osa SPR:n 
Hämeen piirin kokonaisvalmiuden koulutus-
ohjelmaa, jonka tarkoituksena on kouluttaa 
Hämeen piirin alueelle SPR:n auttamisval-
miuden asiantuntijoiden verkosto.

https://www.lyyti.in/SPRn_Hameen_piirin_valmiusseminaari_3000
https://www.lyyti.in/SPRn_Hameen_piirin_valmiusseminaari_3000
https://www.lyyti.in/SPRn_Hameen_piirin_valmiusseminaari_3000


27

HÄMEEN PIIRI

OSASTOKUULUMISIA

Ajelen syysmaisemissa kohti Luopioista. 
Kaarran autolla Mikkolan navetan pihaan ja 
ihailen ison vaahteran väriloistoa. SPR Luo-
pioisten osaston Raija, Leea ja Margit ovat 
minua vastassa kahvila Pytingissä. Istah-
damme alas tunnelmalliseen huoneeseen ja 
toteamme, miten mukavaa on päästä tapaa-
maan ihmisiä pitkän tauon jälkeen. 

Ystävätoiminta on pyörinyt koronasta huoli-
matta, mutta toki tuonut omat haasteensa 
mukanaan. Toiminnot ylipäätään ovat olleet 
paljon tauolla, mutta nyt on jo muutosta il-
massa. Osaston ystävävälittäjä Raija kertoo, 
että ystäville on tarvetta. Luopioisissa teh-
dään hyvää yhteistyötä muun muassa seura-
kunnan diakonin sekä läheisten palvelutalo-
jen kanssa. 

Luopioisiin on ansiokkaasti rekrytoitu uusi 
ystävävälittäjä Leea, joka perehtyy parhail-
laan ystävätoimintaan ja ystävävälitykseen 
Raijan parina. Raija kertoo, että parhaimpa-
na uusien vapaaehtoisten rekrytointivinkkinä 
voi sanoa olevan suora kysyminen, että tu-
letko mukaan. Sekä Leea että tapaamisessa 
mukana oleva ystävätoiminnasta kiinnostu-
nut Margit, ovat tulleet mukaan henkilökoh-
taisesti pyydettäessä. Margit kertookin, että 
nyt on hyvä hetki lähteä mukaan vapaaeh-
toistoimintaan. Aikaa on enemmän ja ystä-
vätoiminta tuntuu tärkeältä. 

Tapaamisen jälkeen jään vielä pohtimaan, 
miten tärkeää työtä teemmekään ystävätoi-
minnan parissa. Ystävätoiminta tekee todek-
si inhimillisyyden periaatettamme. Kohtaa-
misissa on paljon voimaa. 

Teksti: Hanne-Miia Niemi

Ystävätoiminta on voimissaan Luopioisissa

Ystävätoiminta tuo hyvää mieltä ihan kaikille. 
Oikealta Raija Vaaleri, Leea Peltonen ja Margit 
Tuomaala

K
uva: H
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Syksyn tullen toiminta käynnistyi korona-
rajoitukset huomioiden, mutta muuten aika 
normaalisti ja yhden ea-päivystyksenkin eh-
dimme hoitamaan ennen kuin tiukemmat ra-
joitukset astuivat marraskuussa voimaan. 
Sen jälkeen harjoitusiltoja lopputalvi jatket-
tiin säännöllisten netti-/hybridikoulutusten 
kautta.

Tänä keväänä sitten alkoi paluu entiseen, tai 
oikeastaan johonkin vähän uuteen. Ensiapu-
ryhmä järjesti toukokuun lopulla kokonai-
sen harjoituspäivän, missä pääsimme konk-
reettisesti harjoittelemaan asioita, mitä oli 
talven aikana teoreettisesti opiskeltu. Päi-
vystystoimintakin alkoi varsin vilkkaana ke-
sän alettua ja teimme muun muassa Laukon 
kartanon kanssa kesän 21 konserttitilaisuu-
den kattavan päivystyssopimuksen. Lau-
kon päivystyksethän alkoivat vuonna 2018, 
kun havaitsimme kartanon mailla järjestet-

Korona-aika Vesilahdessa, este vai mahdollisuus

Koronapandemia näkyi voimakkaasti SPR:n paikallisosaston toiminnassa Vesilah-
dessakin. Kun koronarajoitukset astuivat keväällä 2020 voimaan, niin muutamat 
harjoitusillat jouduimme peruuttamaan, mutta sopivat koulutukset hoidimme ne-
tin välityksellä. Muilta osin ryhmätoiminta oli tauolla syksyyn saakka.
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tävän yleisötapahtumia ja otimme yhteyttä 
heihin tarjoten palveluitamme. Silloin sovim-
me kahdesta päivystyksestä ja seuraavana 
vuonna jo viisi, joten kasvu on ollut hurjaa.  
Nalleneuvollallekin oli taas reilun vuoden jäl-
keen käyttöä rajoitusten kevenemisestä li-
sääntyneiden kesätapahtumien myötä. Kun 
samaan aikaa alkoivat rokotusavustusteh-
tävät paikallisessa terveyskeskuksessa, niin 
elimme kaikkien aikojen vilkkainta kesää 
SPR:n Vesilahden osastossa. 

Nyt syksyllä toiminta onkin palannut melko 
normaaleille urilleen. Nälkäpäivä sujui aika 
normaaliin malliin ja ensiapuryhmätoimin-
takin palannut melkein tutuille urilleen. En-
siapupäivystystilauksiakin alkaa pikku hiljaa 
tippumaan sähköpostiin.

Mitä sitten meille jäi käteen tästä puolentois-
ta vuoden jaksosta? No ainakin se, että jat-
kossakin meillä on niin ea-harjoituksissa, 
kuin osaston hallituksen kokouksissa käytös-
sä hybridimalli. Muutenkin olemme oppineet 
hyödyntämään netin ja sosiaalisen median 
käyttöä niin tiedottamisessa, kuin jäsenhan-
kinnassakin. Tämä vuosi onkin kaiken kaik-
kiaan meille mahtava näyteikkuna, missä 

olemme niin virtuaalisesti, kuin konkreetti-
sesti tavoittaneet runsaasti kuntalaisia ja sen 
myötä saneet uusia toimijoita joukkoomme. 
Kun olemme vähentyneistä tuotoista huo-
limatta pystyneet kehittämään niin koulu-
tuksellista, kuin materiaalista valmiuttamme 
(mm. oma defibrilaattori), niin olemme val-
miimpia auttamaan kuin ennen koronaa.

Myös yhteistyö lähiseudun osastojen kans-
sa on tiivistynyt entisestään ja pitääkin kiit-
tää tässä yhteydessä kaikkia muiden osas-
tojen edustajia, jotka ovat olleet auttamassa 
meitä niin ea-päivystyksissä, kuin rokotus-
aputehtävissä.



30

HÄMEEN PIIRI

Takana on hyvin poikkeuksellinen puolitois-
ta vuotta, jolloin kaikkea perinteistä vapaa-
ehtoistoimintaa on jouduttu tarkastelemaan 
useamman kerran uudelleen, ajoittain jopa 
väliaikaisesti lopettamaan toimintoja – kul-
loinenkin epidemiatilanne huomioiden. Toi-
mettomina me vapaaehtoiset emme kuiten-
kaan Janakkalan osastossa ole olleet, SPR:n 
vapaaehtoisia on ollut vuoden 2021 helmi-
syyskuun aikana kunnan järjestämissä koro-
narokotustilaisuuksissa avustamassa opas-
tus- ja valvontatehtävissä yli 1500 tuntia.  
Rokotustilaisuuksissa huomasi selvästi erityi-
sesti iäkkäämpien henkilöiden ilon, kun sai-
vat pitkästä aikaa tavata ihmisiä ja jutella. 
Monelle heistä kevättalven rokotustilaisuus 
saattoi olla ensimmäinen kerta koko talvena, 
jolloin he olivat poistuneet kotoaan. Eli ro-
kotuksissa avustamalla saatoimme toteuttaa 
osaltamme myös ystävätoimintaa!

SPR Janakkalan osastossa toimii 16 vapaa-
ehtoista ystävää, osa aloittelee ystävänä, 
osalla on ollut jo vuosia yhdestä kahteen ys-

tävää, osa vapaaehtoisista lähtee tarvitta-
essa mukaan ystävän tueksi kuntoutus-, 
poliklinikka- tai tutkimuskäynneille. Vapaa-
ehtoisystävien toimintaan epidemiarajoit-
teet ovat tuoneet epävarmuutta ja muutok-
sia. Koska ystävätapaamisia ei ole aina ollut 
mahdollista toteuttaa entiseen tapaan kas-
vokkain ystävän kotona, on löydetty mui-
ta tapaamismuotoja - lähdettiin ulos lenkille, 
metsään marjastamaan ja sienestämään tai 
vaihdettiin kuulumisia puhelimitse. 

Lisäksi ystävävälittäjän vaihdos keväällä 
2021 toi sekin muutoksia vakiintuneisiin toi-
mintatapoihin, tutustuttiin ja yhteyttä pi-
dettiin puhelimen välityksellä. Puhelimes-
sa käytiin pääasiassa läpi koronarajoitteita 
ja niiden vaikutuksia toimintaan sekä vapaa-
ehtoisten ystävien kuulumisia ja jaksamis-
ta. Keskusteluista välittyi ystävävälittäjälle 
vapaaehtoisten ystävien vahva sitoutuminen 
ystävätoimintaan ja myös huoli ystävien jak-
samisesta.

SPR Janakkalan osaston vapaaehtoisystävät 
viettivät pitkästä aikaa yhteistä iltaa

Ystävävälittäjä Asta Lehtiö avaa illan teemaa

K
uva: Liisa Puran

en
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Kun koronatilanne salli, sain 
osaston hallitukselta myön-
teisen päätöksen vapaaeh-
toisystävien yhteisen tapaa-
misen järjestelyille. Yhteistä 
ystävien tapaamista oli sel-
västi kaivattu! Kun aloin soi-
tella tapaamisesta ystäville, 
niin kaikki halusivat osallis-
tua tapaamiseen ja raivasi-
vat kalenteriinsa ajan! 

Tapaaminen järjestettiin 
13.10.21 Hakolan Marjatilal-
le, vajaan 10 kilometrin mat-
kan ajoimme kimppakyydillä 
auringon meitä saatellessa. 
Marjatilan pihalla rapsutte-
limme vastaanottokomitea-
na laiduntavia Ahvenanmaan 
lampaita ja astuimme si-
sään hirsiseen kahvila-myy-
mälään, jonka yläkerrassa 
oli viihtyisä kokoontumisti-
la. Asettuessamme talok-
si emäntämme Outi tarjosi 
meille oman tilansa tervetu-
liaismaljat ja kertoi luomu-
tilansa historiasta sekä illan 
tarjoiluista. 

Aloitimme illan esittely-
kierroksella - jokainen kertoi omasta ystä-
vätilanteestaan, tavoista miten on pitänyt 
yhteyttä ystäväänsä ja yleensä kokemuk-
sistaan ystävätoiminnassa, kaikki kertoi-
vat sekä antaneensa, mutta vielä enemmän 
saneensa toimiessaan ystävänä. Kokeneem-
pien ystävien kertomuksista vasta ystävä-
nä aloittelevat saivat monipuolista tietoa 
ystävätoiminnasta. Juttua jatkettiin esitte-
lykierroksen jälkeen talon herkkujen äärel-
lä – mieleen jäi erityisesti villiyrttipiirakka, 
moninaiset uunijuurekset, timjamin makui-
set possurullat… lähiruokaa parhaimmillaan! 
Ruokailun jälkeen kävimme läpi osaston ys-
tävätoimintaa, alustavaa suunnitelmaa ke-
vään toiminnasta. Ystäviltä tuli innostunut-
ta palautetta ystäväkoulutuksesta osaston 
omissa tiloissa Juttutuvalla, samoin koet-
tiin hyvänä ajatuksensa vapaaehtoisystävien 
säännölliset teematapaamiset. Lisäksi suun-

niteltiin uusien vapaaehtoisten rekrytointia ja 
ystävien tietojen siirtoa sähköiseen järjestel-
mään. Ilta päätettiin kahvitellen ja puolukka-
kinuskikakulla herkutellen.

Mukana olleet antoivat myönteistä palautetta 
tapaamisestamme, ystävävälittäjän tapaa-
minen kasvokkain oli ystäville tärkeää, jat-
kossa yhteydenpidon koettiin olevan puolin 
ja toisin helpompaa. Kotimatkalle pimenty-
neeseen iltaan lähdettiin tyytyväisin ja hyvil-
lä mielin, vatsa täynnä ja mieli virkeänä! 

Asta Lehtiö
SPR Janakkalan osaston ystävävälittäjä

Hakolan Marjatilan runsas ja herkullinen 
lähiruokapöytä täytti vatsat
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Mitä kuuluu? 
Aitoon VPK järjesti kirpputoritapahtuman 
Honkalassa 3.10.2021. SPR:n Aitoon osas-
to on jo monta kertaa pitänyt omaa pöytää 
myyden kirpparitavaraa ja arpoja. Nälkäpäi-
vän hernekeittopäivänä  Hanne-Miia Hä-
meen piiristä vieraili Aitoossa. Kun hän kuu-
li kirpparisuunnitelmista, hän vinkkasi, että 
tapahtumaan voisi sopia uusi idea ”Mitä kuu-
luu penkistä”.

Tuumasta toimeen. Hallituksen kokoukses-
sa juttelijan rooli lankesi minulle. Olen ute-
lias ja puhelias ihminen. Ne varmaan olivat 
tekijät, jotka tässä hommassa auttoivat al-
kuun. Tein tussilla ison lapun, jossa luki: MI-
TÄ KUULUU? Laitoin kyltin käytävällä olevien 
sohvien väliin. Itselleni pistin SPR:n punai-
sen liivin.  

Käytävä, jossa istuin oli kahvilan lähellä ja 
kirpparipöydistä erillään. Selvästi näkyi, et-
tä en myynyt mitään. Pitkin päivää aina joku 
istui viereeni. Kyselin kuulumisia ja juttelim-
me niitä näitä. Parhaan arvion minusta an-
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toi vaimoaan ostoksilta odotteleva mies, kun 
hän sanoi: ”Löysin puhuvan ihmisen”. Toivot-
tavasti osasin olla myös kuunteleva ihminen.

Elina Pehkonen, 
Aitoon osaston pj.

”On hienoa tehdä hyvää yhdessä mukavan 
ja toimivan porukan kanssa”, sanoo Suomen 
Punaisen Ristin Hämeenkyrön osaston va-
paaehtoinen Paula Saarilahti. Hän oli yksi 
16.10.2021 järjestetyn yhteisöllisen ruokata-
pahtuman monista tekijöistä. 

Tarjolla tapahtumassa oli hernekeittoa ja 
vohveleita, ja paikalla kävi noin 100 ruokaili-
jaa porukalla tai yksin. Kaikille riitti kuitenkin 
juttuseuraa, sillä yksin istuvia kävivät jutut-
tamassa SPR:n vapaaehtoiset. Paula kertoo, 
että tunnelma oli leppoisa ja lämmin, ja hy-
vää mieltä lisäsi sekin, että paikalla oli esiin-
tymässä trubaduuri Juha Ritalahti. Ruoka 
oli kävijöille maksutonta. Sen mahdollisti Lä-
hiTapiolan tarjoama rahallinen avustus, jo-
ka oli tarkoitettu tämänkaltaisen tapahtuman 
järjestämiseen. Tapahtuma ilahdutti paitsi 
kävijöitä, myös sen tekijöitä.  

Minttumaria, 
SPR Hämeenkyrön osaston tiedottaja
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Yhteisöllisyyttä yhdessä syöden

Ensimmäinen yhteisöllinen ruokatapah-
tuma sujui mainiosti nimenomaan in-
nostuneiden vapaaehtoisten voimin. 
Hämeenkyrön osaston puheenjohtaja 
Kari Lehtiniemi haluaa kiittää osaston 
vapaaehtoisia. Tukijoina oli LähiTapiolan 
lisäksi Tokmanni sekä Rakennustoimisto 
Pekka Kynnös Oy; kiitokset myös heille. 
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Arjen apua kaikille 
apua tarvitseville
SPR Tampereen osasto laajentaa lop-
puvuoden aikana Arjen avun toimintaa 
kaikkien tamperelaisten saataville. Tä-
hän saakka Arjen avun vapaaehtoiset 
ovat keskittyneet auttamaan arkisissa 
asioissa Suomeen kotoutuvia, ei-suo-
menkielisiä tamperelaisia. Toiminnan 
taustalla on ollut Asumisapu-hanke, 
jossa vapaaehtoiset auttoivat kalusta-
maan kuntaan saapuvien kiintiöpako-
laisten asuntoja. 

Tarkoitus on tarjota apua esimerkiksi kau-
passa ja asioilla käymiseen, huonekalujen 
kokoamiseen sekä saattamisessa sairaala-
käynnille. Vapaaehtoisten tarjoama apu on 
kuitenkin lähtökohtaisesti tilapäistä apua ja 
jos asiakkaalla on tarve esimerkiksi jatkuval-
la kauppa-avulle, aletaan selvittää muita tu-
kimuotoja. 

Innokkaita vapaaehtoisia on toimintaan il-
moittautunut mukaan jo parikymmentä ja 
avustuskeikkapyyntöjä koordinoi jatkossa 
kaksi vastuuvapaaehtoista. Avustuspyyntö-
jä voi lähettää sähköpostitse suoraan vas-
tuuvapaaehtoisille tai soittamalla suoraan 
Kohtaamispaikka Tampuriin erillisinä päivys-
tysaikoina. Kaikki keikkapyynnöt välitetään 
WhatsApp-ryhmään, jossa vapaaehtoiset 
voivat ilmoittautua heille sopivalle keikalle. 
Jokaiselle keikalle on tarkoitus saada kaksi 
vapaaehtoista ja jos asiakas on ei-suomen-
kielinen, keikalle pyritään saamaan asiak-
kaan kanssa samaa kieltä puhuva vapaaeh-
toinen. 

Tampereella vastaavanlaista toimintaa ei täl-
lä hetkellä tarjoa mikään muu taho, joten 
toivotaan, että avustuskeikkapyyntöjä alkaa 
tulla sopivissa määrin!

Kaisa Kuuppo, 
SPR Tampereen osasto
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PÄÄTÖKSIÄ:

 • kuultiin toiminnanjohtajan katsaus
 • todettiin piirin tuloslaskelma ajalta 1.1.-
31.8.2021

 • Käytiin keskustelu tulevan vuoden toiminnan 
suuntaviivoista ja evästettiin toiminnanjohtajaa 
piirin vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunni-
telman valmistelussa. Piirin hallitus edellyttää, 
että nuorten rekrytointiin ja nuoria tavoitta-
vaan viestintään kiinnitetään huomiota vuoden 
2022 talouden ja toiminnan suunnittelussa. Pii-
rin hallitus viestii järjestökehitystoimikunnalle, 
että toimikunta tutkii mahdollisuutta laatia toi-
menpideohjelma nuorten saamiseksi osaksi pii-
rin toimintaa.

 • päätettiin, että toiminnanjohtaja selvittää kes-
kustoimiston ja tarvittaessa muiden piirien 
kanssa mahdollisimman yhdenmukaisen linjan 
liittyen toimikuntien pöytäkirjojen jakamiseen. 
Mahdollinen uudistettu tiedotuskäytäntö ote-
taan käyttöön vuoden 2022 alussa.

 • Käytiin keskustelu esityksestä, joka koskee 
SPR:n sopimuksiin perustuva auttamistoimin-
taa ja sen maksullisuutta. Päätettiin saattaa 
asia järjestön valtakunnalliseen käsittelyyn.

 • myönnettiin ansiomerkkejä seuraaville henki-
löille:
Aalto Minna  SPR Lopen osasto
Antila Marja-Leena SPR Kangasalan osasto
Anttonen Keijo  SPR Akaan osasto
Hiiri Minna  SPR Hauhon osasto
Hyöty Arto   SPR Akaan osasto
Hätönen Juha  SPR Hämeenkyrön osasto
Jaakkola Risto  SPR Valkeakosken osasto
Karjalainen Eeva-Liisa SPR Heinolan osasto
Kiviranta Maija  SPR Akaan osasto
Koho Irma  SPR Kangasalan osasto
Koivula Raija  SPR Kangasalan osasto
Korpio Anitta  SPR Valkeakosken osasto

Käppi Tuula  SPR Akaan osasto
Käpyaho Terhi  SPR Valkeakosken osasto
Lahdensalo Sirpa SPR Riihimäen osasto
Laine Marko  SPR Hämeenkyrön osasto
Lehtiniemi Anita SPR Hämeenkyrön osasto
Lehtiniemi Kari  SPR Hämeenkyrön osasto
Lepistö Marja  SPR Kangasalan osasto
Lähde Sari   SPR Hämeenkyrön osasto
Majuri Maija  SPR Akaan osasto
Manselius Harri SPR Heinolan osasto
Matikainen Terhi SPR Hämeenkyrön osasto
Miikkulainen Leena SPR Lopen osasto
Muurainen-Särkkä  
Katriina   SPR Kangasalan osasto
Nevasto Anne  SPR Valkeakosken osasto
Nylund Kaija  SPR Lopen osasto
Parkkinen Roosa SPR Hämeenkyrön osasto
Pesonen Vesa  SPR Lopen osasto
Pihlainen Maritta SPR Akaan osasto
Rahkonen Tero  SPR Akaan osasto
Rantala Anne  SPR Hämeenkyrön osasto
Saarilahti Paula SPR Hämeenkyrön osasto
Sihvonen Juha   SPR Valkeakosken osasto
Särkimäki Lasse SPR Riihimäen osasto
Tyrväinen Marjukka SPR Heinolan osasto

 • merkittiin tiedoksi katsaus kierrätyshankkee-
seen liittyen

 • muissa asioissa: kuultiin keskustoimiston koor-
dinoiman Sosiaali- ja terveysministeriön val-
tionavun saamiseksi ruoka-apuun vuosille 
2021-2022 -hankehaun etenemisestä. 

 • todettiin piirien hallitusten jäsenten koulutus 
lauantaina 9.10. klo 9.30-13. 

 • Kierrätyshankkeen johtokunnan jäsen haussa 
vuoden loppuun mennessä

 • Syksyn kokousajat piirin hallitukselle to 
18.11.2021 klo 18.00 ja to 16.12.2021 klo 
18.00

Hämeen piirin hallituksen kokous 4/2021 16.9.2021

JÄRJESTÖTOIMINTAA PIIRISSÄ
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Kokouksessa esiteltiin ystävä-, nuoriso-, 
ja monikulttuurisuustoiminnan nykytilaa ja 
käytiin keskustelua toiminnan suunnittelusta 
vuodelle 2022. 

Keskustelua herätti erityisesti nuorisotoi-
minta, sen linjaaminen ja rajaaminen sekä 
nuorten mukaan saaminen kaikkiin Punaisen 
Ristin toimintoihin. Nuoret nähtiin keskus-
telussa laajasti, ei vain alle 29- vuotiaiden 
ryhmänä. Tärkeämpänä pidettiin, että tuli-
si pohtia keitä tai minkäikäisiä juuri nyt tar-
vitsemme mukaan toimintaan ja lähteä rek-
rytoimaan uusi vapaaehtoisia se kärki edellä. 

Tärkeänä nähtiin myös, että nuorten ja yli-
päätään eri ikäisten toimijoiden mukaan saa-
minen on kaikkia koskettava asia, jota tulisi 
pohtia niin osasto kuin piiritasolla. 

Keskusteltiin myös ystävä-, nuoriso-, ja mo-
nikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilöiden 
roolista osastoissa. Tärkeänä nähtiin, että jo-
kaisessa osastossa on nimettynä henkilö, 
jolle voi viestiä myös näiltä toimialoilta. Näin 
viestit tavoittavat jokaisen osaston ja asioita 
voi viedä eteenpäin paikallisesti.

Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunta 3/2021 29.9.2021

JÄKE kokoontui 1.9.2021 Tampereella, pu-
heenjohtajana toimikunnassa toimii Päivi 
Heikkilä ja varapuheenjohtajana Katariina 
Kojo Tampereen osastosta. Piirin hallituksen 
edustaja on Mari Mattila Forssan osastosta. 
Työtekijämuutosten myötä Jäkessä on mu-
kana järjestötoiminnan asiantuntijat Marjut 
Välimaa, Johanna Raivio ja Emma Peu-
ra, joka kertoo enemmän uudesta työnku-
vastaan (60% monikulttuurisuus, 40% nuo-
risotoiminta) seuraavassa kokouksessa.
 
Kokouksessa keskityttiin 28.9. järjestettä-
vän toiminnan suunnittelu -klinikan Luotta-
musta ja vastuullisuutta rakentava yhteisö 
suunnitteluun. Klinikan sisällön pääpainopis-
teeksi nousi hyvien käytäntöjen jakaminen 
esimerkkien voimin. Alustusten aiheiksi va-
littiin uusien vapaaehtoisten vastaanottami-
nen ja nuorten aktiivinen toiminta. Sisällön 
suunnittelussa haluttiin huomioida osasto-
jen monimuotoisuus – esimerkit täytyy ol-
la sovellettavissa monen kokoisille ja näköi-
sille osastoille. Puheisiin nousi myös yleinen 
alusta, johon kerättäisiin hyviä käytäntöjä 
kaikkien käytettäväksi sekä yhteistyön kas-
vattaminen sekä osastojen välillä että osas-

tossa sisäisesti, myös kansainvälisestä nä-
kökulmasta. Yhteistyöstä keskusteltiin myös 
viranomaisnäkökulmasta, sotemuutos tulee 
laajentamaan paikallisviranomaisten toimin-
ta-aluetta. Digitaalisuutta ja viestintää käsi-
teltiin myös, suunnitelmallisuutta ja koulu-
tusta on tarpeen korostaa ja kehittää.
 
Piirin toimintasuunnitelmasta käytiin alus-
tava keskustelu liittyen järjestökehityksen, 
viestinnän, monikulttuurisuuden ja nuoriso-
toiminnan lähtökohtiin. Esiin nousi mm. mo-
nikulttuurisuuteen liittyvä tavoite, että maa-
hanmuuttajat nähtäisiin monimuotoisena 
ryhmänä ja potentiaalisina jäseninä autetta-
vien sijaan. Uusien vapaaehtoisten ja eten-
kin nuorten mukaan saamisesta todettiin, et-
tä esim. kouluvierailujen kautta on löytynyt 
lastenkerhoon tulijoita ja aiemmista kerho-
laisista on kasvanut ohjaajia. Myös erilaisia 
’kertaluonteisia’ tehtäviä voi kehittää sisään-
heittotuotteeksi, josta hyvät perehdyttäjät 
nappaavat ihmiset mukaan toimintaan. Piirin 
panostus viestinnän kehittämiseen työnteki-
järesurssilla on hyvä asia ja tulee näkyä ensi 
vuoden suunnittelussa ja toiminnassa.

Järjestökehitystoimikunnan kokous 



tapahtumakalenteri 2021-22

MARRASKUU 2021

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 4/2021 (lehti) ilmestyy V. 44

Etätärskyt 1.11. Teams

Valokuvaaja vapaaehtoisten tapaaminen 4.11. Teams 

Ensihuoltotehtävien katsaus Pirkanmaa 10.11. Kangasala

Osaston tiedottajien tapaaminen 11.11. Teams 

KoVaJaKo: SPR:n ryhmänjohtajien koulutus 13.11. Tampere

Ensiapupäivystäjän peruskurssi, etäilta I 15.11. Teams

Ensihuoltotehtävien katsaus Kanta-Häme 16.11. Tammela

Somen käyttö osastoissa -koulutus 17.11. Teams 

Osaamisen hallinta/ea päivystäjät Pirkanmaa 20.11. Tampere

Henkisen tuen jatkokurssi 20.11. Forssa

Ensiapupäivystäjän peruskurssi, etäilta II 22.11. Teams

Oma Punainen Risti -peruskoulutus 24.11. Teams 

Ensiapupäivystäjän peruskurssi, lähikoulutus 27.-28.11 avoin 

Ensihuoltotehtävien katsaus Päijät-Häme 30.11. Orimattila

Valtakunnallinen Vapepa-foorumi avoin 

JOULUKUU 2021

Etätärskyt 7.12. Teams

KoVaJaKo: ”SPR:n Hämeen valmiusseminaari” 11.12. avoin 

Oma Punainen Risti -peruskoulutus 15.12. Teams 

TAMMIKUU 2022

Uusien luottamushenkilöiden koulutus 29.1. Piirin koulutustila, Tampere

HELMIKUU 2022

Etätärskyt 7.2. Teams

MAALISKUU 2022

Etätärskyt 7.3. Teams

HUHTIKUU 2022

Auttajat Aulangolla 1. - 3.4. Aulanko, Hämeenlinna

Etätärskyt 4.4. Teams

Rahastonhoitajien Teams-tapaaminen 6.4. Teams

Hämeen piirin vuosikokous 23.4. paikka avoin

TOUKOKUU 2022

Etätärskyt 2.5. Teams

KESÄKUU 2022

Etätärskyt 6.6. Teams
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