
1

Järjestötiedote 4/2022

Hämeen piiri

K
ristiina H

em
m

inki / S
uom

en Punainen R
isti



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

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

Pankkiyhteys: 
TSOP FI69 5731 2020 0532 53

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

Piirin henkilökunta:

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja 
Pentti Savolainen
040 776 4891
 
Kehitysjohtaja 
Salla Heiskanen 
040 809 3568 
 
Va. ohjelmapäällikkö 
Leila Ahonen 
040 135 8717 
 
Va. vastaanottotoiminnan johtaja 
Tatu Jeskanen 
040 689 2750 
 
Ruoka-aputoiminnan projektityöntekijä 
Tiina Kivelä 
040 775 9837 
 
Järjestösihteeri 
Riitta Konttinen 
040 589 5783 
 
Ensiaputoiminnan asiantuntija 
Pirjo Mattila 
040 589 5779 
 
Valmiuspäällikkö 
Tommi Mattila 
040 589 5780 
 
Järjestötoiminnan asiantuntija 
Sosiaalinen hyvinvointi, ystävätoiminta 
Hanne-Miia Niemi 
040 848 3067 
 
Talous- ja henkilöstöasiantuntija 
Essi Nuolioja 
040 809 6849 
 
Taloussihteeri 
Petri Peltonen 
040 809 6854 
 
Va. järjestötoiminnan asiantuntija 
Maahanmuuttotyö ja nuorisotoiminta 
Emma Peura 
040 184 6911 
 
Järjestötoiminnan asiantuntija 
Viestintä ja sosiaalinen hyvinvointi 
Johanna Raivio 
040 076 6957 
 
Va. ensihuollon asiantuntija 
Mari Rantio  
040 823 2767 
 
Taloussihteeri 
Raili Ruojärvi-Koivumäki 
040 809 6847 
 
Järjestötoiminnan asiantuntija 
Järjestön sääntömääräiset ja hallinnolliset asiat 
Marjut Välimaa 
040 809 6853 
 
Taloussihteeri 
Tanja Ylinen
040 193 8533

@sprhameenpiiri

SISÄLLYSLUETTELO 
PÄÄKIRJOITUS - HÄMEEN PIIRI  3

PÄÄKIRJOITUS - KESKUSJÄRJESTÖ 5

JOULU LÄHESTYY     6

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.    7

KIITOS NÄLKÄPÄIVÄSTÄ   8

YLEISKOKOUS 2023    10

APUA OSASTON TALOUSHALLINTOON 11

ENSIAPUPÄIVYSTYKSET    12

KOULUTUSTA JA TUKEA    13

KOULUTUS PIIRISSÄ   14

OSSI-JÄRJESTELMÄ TUTUKSI  16

AJANKOHTAISTA PIIRISSÄ   17

OSASTOKUULUMISIA PIIRISTÄ  26

MENNEITÄ TAPAHTUMIA PIIRISSÄ 29

JÄRJESTÖTOIMINTAA PIIRISSÄ  30

TAPAHTUMAKALENTERI 2022-23  32

mailto:hame%40punainenristi.fi?subject=


3

TURVALLISUUDEN TUNTEESTA

Elämme suuren muutoksen aikaa. 
Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa 
kysymyksiä ja huolta sekä painetta 
muuttaa totuttuja toiminta- ja käyttäy-
tymismalleja. Ukrainan konflikti sekä 
muut jännitteet maailmalla tekevät 
olostamme turvattoman ja huolten 
täyttämän. Yhteiskunnassamme sekä 
palvelurakenne että ikärakenne muut-
tuvat, huoltosuhteen muutos ja yhteis-
kunnan taloudelliset haasteet tuntuvat 
painolastina. Korona -epidemiakaan ei 
näytä olevan ohitse. Iloa ja toivoa voi 
olla vaikea nähdä. Tarvitaan selviyty-
miskykyä – resilienssiä, kuten nykyään 
termiä käytetään.

Useat tutkimuksen viittaavat siihen, että 
yleisen turvattomuuden lisääntyessä selviy-
tymiskykyä ja turvallisuutta lisäävät raken-
teet löytyvät ihmisten lähipiiristä: toisista ih-
misistä, lähiyhteisöstä ja sen rakenteista. 
Punaisen Ristin toiminnassa korostuu tämä 
periaatteisiimme nojaava näkökulma kah-
della erityisellä tavalla: hyvinvoivan yhteisön 
rakentamisen sekä avun löytymisen läheltä 
päämäärien muodossa. Nämä toimintaam-
me ohjaavat päämäärät ovat ajankohtaisem-
pia kuin ehkä niitä laatiessamme osasimme-
kaan ajatella. 

Meidän tulee kiinnittää yhä enemmän huo-
miota siihen, että sosiaalisen hyvinvoinnin 
vahvistamisella, ystävätoiminnalla, on mer-
kittävä rooli ihmisten turvallisuuden tun-
teen ja paikallisen auttamisvalmiuden nä-
kökulmasta. Tätä toiminnanaluetta meidän 
tulee entisestäänkin vahventaa, jotta voim-
me toteuttaa liikkeemme perustehtävää haa-
voittuvimmassa asemassa olevien auttami-

sesta. Avun ulottaminen ihmisten lähipiirin, 
jossa auttamishalukkaat ihmiset ovat kou-
lutettuja ja kyvykkäitä toimimaan erilaisissa 
onnettomuus- ja häiriötilanteissa, jopa poik-
keusoloissa, tekee yhteisöistämme ja koko 
yhteiskunnastamme turvallisemman, ja aut-
taa yksilöitä selviytymään paremmin. Tähän 
nojaa eetoksemme järjestömme perustehtä-
västä valmiusjärjestönä.

Alussa mainitut suuret kysymykset haas-
tavat meitä toimimaan. Tarvitsemme kat-
tavan määrän ihmisiä antamaan inhimillis-
tä tukea lähiyhteisöissään. Ystävätoiminta 
on monimuotoinen ja ihmisen kokoinen aut-
tamisen tapa, johon on helppo tulla ja jonka 
tuotos inhimillisen hyvinvoinnin ja turvalli-
suuden tunteen lisääntymisenä on mittaa-
maton. Samaan aikaan voimme tarjota ihmi-
sille mielekkään harrastustoiminnan paikan 
erilaisissa auttamisvalmiuttamme ylläpitävis-
sä toiminnoissa, joissa laadukas koulutus ja 
innostava yhteisö muodostavat kokonaisuu-
den, jolla voidaan paremmin vastata erilai-
siin eteen tuleviin tilanteisiin. Ja lisätä ihmi-
sen kokemaa turvallisuutta. Huomioikaamme 
nämä ns. punaisena lankana laatiessamme 
suunnitelmia tulevalle vuodelle ja vuosille.

PÄÄKIRJOITUS - HÄMEEN PIIRI

Pentti Savolainen 
 
toiminnanjohtaja
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JÄRJESTÖTIEDOTE 4/2022

Seuraava tiedote 1/2023  ilmestyy v. 4. Aineistojen ja osastoma-
teriaalien viimeinen toimituspäivä on to 12.1.2023. Ne lähetetään 
osoitteisiin riitta.konttinen@redcross.fi ja hame@redcross.fi

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/sprhameenpiiri

SEURAA Instagramissa
instagram.com/sprhameenpiiri

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

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

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

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

Soppi kierrätysputiikki

Tiiriönsuontie 2, 13130 Hämeenlinna, 
040 540 7626

Liiketalousjohtaja 
Satu Mustajärvi 
050 311 0911

Asiantuntija 
Miska Keskinen 
040 546 6440

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

Hämeenlinnan vastaanottokeskus / 
Forssan sivutoimipiste
Isoniityntie 51 D 22, 30300 Forssa

Hämeenlinnan vastaanottokeskus / 
Lammin sivutoimipiste
Sähkömyllyntie 14 as 1, 16900 Lammi

Tampereen yksityismajoitusyksikkö
040 752 9233 tai 040 589 4661

Hämeenkyrön hybridiyksikkö
Kirkkoahde 4 B, 39100 Hämeenkyrö
040 560 1696

Lahden vastaanottokeskus ja 
yksityismajoitus
Hämeenkatu 5 A 4, 15110 Lahti
044 038 4143

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

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

Nuorten turvatalo
Hämeenkatu 22, 33200 Tampere
040 556 6661

Kontti Lahti
Ajokatu 65, 15500 Lahti
040 737 9821

Kontti Tampere
Harjuntausta 3, 33400 Tampere
040 737 9155 

SPR logistiikkakeskus
Kalkun kehätie 4, 33330 Tampere
03 3142 1400

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

Ensiapukurssit
Ensiapukurssien valtakunnallinen 
palvelunumero 0400 112 113 

HÄMEEN PIIRIN ALUEEN TOIMIPISTEET

mailto:riitta.konttinen@redcross.fi
mailto:hame@redcross.fi
http://facebook.com/sprhameenpiiri
http://twitter.com/sprhameenpiiri
http://instagram.com/sprhameenpiiri
https://rednet.punainenristi.fi/hame
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Digitalisaatio vapauttaa aikaa auttamiseen

Suomen Punainen Risti on tänään paljon 
 digimpi kuin vielä neljä vuotta sitten. 

Kun Oman Punainen Risti tuolloin julkais-
tiin, osastojen tiedot saattoivat löytyä vielä 
monesta paikasta: paperilistoilta ja sähkö-
posteista, tekstareista tai puhelinkeskuste-
lun aikana kirjoitetuilta muistilapuilta.

Sähköinen tietojärjestelmä osoitti tehon-
sa viimeistään koronaepidemian ja Ukrainan 
kriisin aikana. Oman käyttäjäprofiilien ja 
 tapahtumailmoitusten kautta olemme saa-
neet mukaan uusia vapaaehtoisia samalla, 
kun olemme pystyneet kutsumaan ja kou-
luttamaan vanhoja konkareita uudenlaisiin 
tehtäviin.

Tässä lehdessä kerromme kolmesta 
uudesta järjestelmästä, josta jokainen 
osaltaan helpottaa osaston arkea.  Sähköiset 
järjestelmät auttavat vapaaehtoisia kes-
kittymään siihen, minkä vuoksi olemme 
 Punaiseen Ristiin liittyneet: auttamiseen.

•  OSSI-järjestelmään kirjataan osaston 
luottamus- ja yhteyshenkilöt. Tietojen 
 ilmoittaminen sähköisesti vähentää 
virheitä ja vahvistaa osaston jäsenten 
ja vapaa ehtoisten tietosuojaa. OSSI on 
Oman serkku, sillä molempiin järjestelmiin 
 kirjaudutaan samoilla tunnuksilla.

•  Ensiapupäivystykset saatiin entistä use-
amman tilaajan ulottuville, kun tilauksia 
varten perustettiin verkkosivu ja yhdis-
tettiin se päivystysten hallintajärjestel-
mään Hupsikseen. Sivuston kautta tilaa-
ja löytää entistä helpommin päivystäjät 

 tapahtumaansa, ja saa tarvittaessa avuk-
seen myös selviämispisteen sekä kiertävät 
päihde- ja seksuaaliterveystyön vapaa-
ehtoiset.

•  Kirjanpitojärjestelmä Procountorista 
ropisi  pilottivaiheen kehuja esimerkiksi 
Kuopiosta.  Osaston rahastonhoitaja Jouni  
iloitsee, että paperisesta tositerumbasta 
on voitu luopua.

Vapaaehtoiset ovat olleet digikehittämi-
semme ytimessä alusta asti, ja niin Oma 
kuin OSSIkin näyttäisivät täysin erilaisilta 
 ilman satojen ideointiin ja pilotointiin osal-
listuneiden vapaaehtoisten panosta. Hupsis 
on rakennettu kokonaan vapaaehtoisvoimin. 
Lämmin kiitos kaikille kehitystyöhön tähän 
asti osallistuneille!

Digitalisaatio ei pääty järjestelmän 
 julkaisemiseen, vaan tarvitaan toiminta-
tapojen muutosta ja työkalujen jatkuvaa 
kehittämistä  yhdessä käyttäjien kanssa.  
Osaston sisällä on hyvä suunnitella  sitä, 
 miten uudet järjestelmät muuttavat tuttuja 
toimintatapoja.

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

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Ilpo Kiiskinen 

Viestintäjohtaja

Suomen Punainen Risti

PÄÄKIRJOITUS - KESKUSJÄRJESTÖ

mailto:sari.hakkinen@punainenristi.fi
mailto:aineistot@punainenristi.fi
http://facebook.com/punainenristi
http://rednet.punainenristi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
http://twitter.com/punainenristi
http://humanitaarinenoikeus.fi
http://youtube.com/suomenpunainenristi
http://instagram.com/punainenristi/
http://punaisenristinkauppa.fi
mailto:myynti@punainenristi.fi
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JOULU LÄHESTYY 

Joulukahviloissa jokainen voi tulla nähdyksi

K
uva: Joonas B

randt / S
uom

en Punainen R
isti

Punaisen Ristin joulukahvilat ovat 
 tärkeitä kohtaamisen paikkoja monelle 
yksinäiselle. Kahviloissa viihtyvät niin 
järjestäjät kuin vierailijat.

Joulukahvilat ovat Punaisen Ristin tarjoama 
tärkeä henkireikä pitkien juhlapyhien kes-
kellä. Ne tarjoavat mahdollisuuden lämpi-
miin kohtaamisiin erilaisten ihmisten kanssa. 
Yhdessä vietetyt rennot hetket luovat joulu-
mieltä sekä vapaaehtoisille että yksinäisille.

Kahviloissa on aiempina vuosina ollut järjes-
täjien mukaan lämmin ja leppoisa tunnelma. 

– Nyt on hyvä hetki kutsua vapaaehtoiset 
mukaan järjestelemään tämän vuoden joulu-
kahvilaa. Moni heistäkin kaipaa tekemistä 
pitkiin pyhiin, kannustaa sosiaalisen hyvin-
voinnin koordinaattori Maaret Alaranta.

Ystävätoiminnan yhteistyökumppanina toimii 
tänäkin vuonna tavarataloketju Tokmanni , 
joka tarjoaa taloudellista tukea joulu-
kahviloiden toteuttamiseen.  

Saadakseen avustusta osaston tulee ilmoit-
taa kahvilasta ennakkoon ja raportoida siitä 
tapahtuman jälkeen. Tuki maksetaan kuluja 
vastaan ja se voi olla enintään 200 euroa.  

Ilmoituspohjia kahvilan mainostamiselle 
 löytyy RedNetistä.  

Vinkkejä kahvilan järjestämiseen ja 
 ilmoituspohjat: RedNet > Tieto ja taito > 
Ystävätoiminta > Tapahtumamallit 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin 
 koordinaattori Maaret Alaranta,   
p. 040 358 3257

Joulupuhelu lämmittää mieltä
Kasvokkaiset kohtaamiset eivät joulunakaan 
ole aina mahdollisia esimerkiksi pitkien etäi-
syyksien tai sairauksien vuoksi. 

 – Kannustan jälleen kaikkia osastoja soit-
tamaan joulupuheluita ja lähettämään jou-
lutervehdyksiä. Pienikin muistaminen voi 

merkitä paljon yksin jouluaan viettäväl-
le,  sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
 Maaret Alaranta muistuttaa.

Joulupuhelu-haasteen somemateriaalit tu-
levat ladattaviksi Punaisen Ristin aineisto-
pankkiin lähempänä joulua.
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2. 

Ystävänpäivän kampanjalla tavoitel-
laan uusia vapaaehtoisia 

Joka kolmas kokee yksinäisyyden 
tunteita Suomessa, eikä yksinäisyys 
katso ikää tai elämäntilannetta. Yksinäi-
syys on paitsi tragedia yksilölle, myös 
suuri  yhteiskunnallinen ongelma.
 
Punaisen Ristin ystävätoiminta on yksi ratkaisu 
yksinäisyyden lievittämiseen. Ystävänpäivänä 
meillä on hyvä tilaisuus nostaa esille vapaa-
ehtoisten tekemää merkityksellistä työtä. Ja 
erityisesti innostaa uusia ihmisiä mukaan toi-
mintaan!

Tarvitsemme uusia, koulutettuja vapaa-
ehtoisia, jotta jokainen ystävää kaipaava saisi  
ystävätoiminnan kautta itselleen kaverin. 
Seuraavan kolmen vuoden aikana puhumme 
rohkeasti yksinäisyydestä ja pidämme huolta 
siitä, että kukaan ei jäisi yksin. Ystävänpäivän 
kampanjassa keskitytään herättämään kiin-
nostusta vapaaehtoisuutta kohtaan ja aktivoi-
maan ihmisiä osallistumaan ystäväkursseille. 

Tehdään kampanja yhdessä – 
osallistumisen tapoja on monia

Yksinäisyydestä ja ystävätoiminnasta on 
 tärkeää kertoa paikkakunnasta riippumatta. 
Ystävä kursseja järjestetään myös etänä, eikä 
esimerkiksi verkkoystävyys katso paikkaa eikä 
aikaa. Kaikki osastot voivat osallistua kampan-
jaan – myös ne, joilla ei ole varsinaista ystävä-
toimintaa.

Varsinainen ystävänpäivä on 14.2., ja ystävän-
päivän kampanjaa vietetään sen ympärillä.

Täytetään sosiaalinen media tällä tärkeällä 
aiheella ystävänpäivän aikaan. Hyödynnetään 
siinä uudistettavia kampanjamateriaaleja, jot-
ka tulevat löytymään aineistopankista. Näiden 
osastojen käyttöön tehtävien some- ja digi-
materiaalien aktiivinen käyttäminen on helppo 
tapa osallistua Ystävänpäivän kampanjaan. 

Paikallisuus ja ihmisten tarinat kiinnostavat 
aina,  ja paikallismedialle kannattaa tarjo-
ta haastateltavaksi ystäväparia tai ystävä-
toiminnan vapaaehtoista. Haastateltava voi 
olla pitkän linjan konkari tai vasta toimintaan 
mukaan tullut. Tärkeää on, että haastatelta-
vaksi tarjottavat haluavat itse kertoa koke-
muksistaan.

Ja lopulta: mikä olisikaan ihanampi tapa ker-
toa ystävätoiminnasta ja houkutella mukaan 
uusia vapaaehtoisia kuin ihmisten kohtaami-
nen kasvokkain? Hyödyntäkää keskustoimiston 
myöntämää 150 euron tapahtumatukea ja 
järjestäkää Ystävänpäivä-tapahtuma. Ideoita 
tapahtumiin löydät RedNetistä.

Varmistetaan uusien pääsy mukaan

Tehkää ystävänpäivän tapahtumista ja ystävä-
kursseista tapahtuma Omaan, jotta toimin-
nasta kiinnostuneet löytävät niihin. Otetaan 
uudet toiminnasta kiinnostuneet innolla vas-
taan ja tarjotaan heille lisätietoja ja toiminnan 
paikkoja!

Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävän-
päivä. 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin koordi-
naattori Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 

 

Nuorten yleiskokous maaliskuussa Rovaniemellä

Kaikille alle 29-vuotiaille jäsenillemme 
suunnattu  nuorten yleiskokous järjeste-
tään 17.–19.3. Rovaniemellä. 

Nuorten yleiskokouksesta saat tukea, tietoja ja 
taitoja vaikuttamistyöhön Punaisessa Ristissä. 
Viikonlopun aikana pääset muun muassa vai-
kuttamaan järjestömme seuraavaan toiminta-
linjaukseen 2024–2026. Viikonloppuun mahtuu 
myös paljon mukavaa oheisohjelmaa ja mah-
dollisuus tavata muita nuoria vapaaehtoisia.

Tapahtuma on suunnattu erityisesti Punaisen 
Ristin luottamustehtävissä oleville tai 
luottamustehtävistä kiinnostuneille alle 
29-vuotiaille, mutta tapahtumaan ovat 
lämpimästi tervetulleita kaikki Punaisen Ristin 
nuoret!

Lisätietoja RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/nyk2023

http://rednet.punainenristi.fi/nyk2023
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KIITOS NÄLKÄPÄIVÄSTÄ

Kiitos Nälkäpäivään osallistuneille

Keräsimme Nälkäpäivän lipaskeräyk-
sessä noin 800 000 euroa. Tulos on  
erinomainen saavutus lipaskerääjiltä,  
osaston keräys päälliköiltä ja 
kaikilta keräy ksen järjestämiseen 
osallistuneilta.

Punaisen Ristin suurimpaan vuosittaiseen 
ponnistukseen, Nälkäpäivä-keräykseen, 
osallistui tänä vuonna kaikkiaan noin 8600 
lipaskerääjää. Alustavien arvioiden mu-
kaan jokainen lipaskerääjä keräsi katastrofi
rahastoon keskimäärin 90 euroa, ja käteistä 
lahjoitetaan jopa enemmän kuin ennen.

– Kerääjämäärä ylsi viime vuoden tasolle , 
ja hieno keräystulos on lipaskerääjien, 
keräys päälliköiden ja osastojen aktiivisen 
työn tulosta. Tuloksesta on nähtävissä, 
että Punaisen Ristin auttamistyöhön meillä 
ja maailmalla luotetaan, ja luottamuksen 
rakentamisessa paikallisilla vapaaehtoisilla 
on suuri merkitys, kiittää Nälkäpäivä-
kampanjan koordinaattori Heta Hyvärinen.

Keräystulokseen voidaan olla tyytyväisiä 
myös siksi, että viime vuosien korona tilanne 
on vaikuttanut Nälkäpäivä-keräykseen ja 
taustalla on myös Ukraina-keräys, johon 
monet  lahjoittajat ovat osallistuneet. 

Kokonaisuutena keräys sujui valtakunnalli-
sesti hyvällä fiiliksellä aurinkoisessa säässä: 
ihmiset nauttivat toistensa kohtaamisesta ja 
kerääjien saama palaute oli aiempien vuo-
sien tapaan pääosin positiivista. Lahjoitus-
tavoista MobilePayn ja iZettlen kasvu näkyi 
monelle kerääjälle ja myös euromääräisenä 
kasvuna tuloksessa.

– Kiitämme lämpimästi kaikkia Nälkäpäivä- 
keräykseen tavalla tai toisella osallistuneita  
– jokaisen panos oli tärkeä ja yhdessä 
saimme jälleen kerran upean keräyksen ja 
tuloksen aikaan! Hyvärinen iloitsee.

Katastrofirahaston sitomattomia varoja tar-
vitaan juuri nyt kipeästi: rahaston turvin 
 autetaan esimerkiksi ruokapulasta kärsi-
vässä Itä-Afrikassa sekä Pakistanissa, jossa 
massiiviset tulvat vaikeuttavat kymmenien 
miljoonien elämää.

K
uva: Joonas B

randt / S
uom

en Punainen R
isti

Nälkäpäivä-kerääjät jalkautuivat kaduille Porvoossa. Keräämässä Tuula Rönkkö ja Suomen Punaisen Ristin 
puheenjohtaja Elli Aaltonen. 
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Nälkäpäivän lipaskeräykseen 
osallistui Hämeen piirin alueella 
noin 1 150 vapaaehtoista lipas-
kerääjää. Hämäläiset lahjoit-
tivat lipaskeräyksen kautta 
Punaisen Ristin katastrofira-
hastoon noin 120 000 euroa, 
jonka turvin autetaan kriiseistä 
kärsiviä Suomessa ja maail-
malla.

SUURI KIITOS Sinulle, joka 
olit vapaaehtoistyölläsi teke-
mässä Nälkäpäiväkeräyksen 
mahdolliseksi! On tärkeää, että 
olimme näkyvillä ja keräyksen 
lisäksi muistutimme siitä, että 
Punainen Risti on paikalla ja 
valmiina auttamaan!

Kuva: Johanna Raivio

Kuva: Marjut Välimaa

Kuva: Johanna RaivioKuva: Lassi Koivisto

Kuva: Marjut Välimaa

Kuva: Riitta Konttinen
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YLEISKOKOUS 2023 

Yleiskokous 2023 kokoontuu Joensuussa – tervetu-
loa!

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous 
kokoontuu kolmen vuoden välein päät-
tämään Punaisen Ristin tulevaisuuden 
suunnasta ja järjestön korkeim-
mista luottamushenkilöistä. Seuraava 
yleiskokous järjestetään Joensuussa 
10.–11.6.2023.

Joensuun yleiskokouksessa päätetään 
 yhdessä seuraavasta toimintalinjauksesta 
vuosille 2024–2026 sekä valitaan järjestölle 
uusi puheenjohtaja ja luottamushenkilöt hal-
litukseen ja valtuustoon.

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa 
10.2.2023. Osaston hallitus valitsee koko-
ukseen äänivaltaiset edustajansa, joiden 
määrä perustuu jäsenmaksun maksaneiden 
jäsenten määrään 31.12.2022. Yleiskokous-
viikonloppu kokoaa yhteen yli tuhat Suomen 
Punaisen Ristin aktiivia, niin vapaaehtoista 
kuin työntekijää.

Ohjelmaa kaikille jäsenille

Yleiskokoukseen ovat lämpimästi tervetullei-
ta kaikki jäsenet – myös muut kuin osaston 
äänivaltaiset edustajat. Viikonloppuun sisäl-
tyy kiinnostavaa ohjelmaa kaikille, ja lauan-
tai-illan kruunaa yhteinen iltajuhla. Paikkana 
on Carelia-sali.

Savo-Karjalan piiri toimii kahden maakunnan 
alueella. Yhteensä 44 osastossa toimii reilut 
1000 vapaaehtoista ja noin 5500 jäsentä.

– Yleiskokous on merkittävä vaikuttami-
sen paikka, mutta myös upea tilaisuus koh-
data yhdessä suurella joukolla. Piirissämme 
kohtaavat savolainen lupsakkuus ja karjalai-
nen iloisuus. Tavataan Joensuussa! toivottaa 
 Savo-Karjalan piirin toiminnanjohtaja Kaisu 
Haataja.

Lisätietoa:  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023 

Kutsu yleiskokoukseen 

Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan yleiskokouksensa 10.–11.6.2023 
Joensuussa Carelia-salissa.

Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 
200 jäsentä kohden. Edustajien määrä perustuu edellisen vuoden henkilöjäsenten 
määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on yksi piirihallituksen valitsema äänivaltainen 
edustaja, joka on yleiskokouksen vaalitoimikunnan jäsen.

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa 10.2.2023. Silloin osastojen ja piirien 
kommentoitaviksi lähetetään:
•  luonnos toimintalinjaukseksi vuosille 2024–2026 sekä 
•  yleiskokouksen hyväksyttäviksi esitettävät muutokset järjestön sääntöihin.

Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee jättää hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta 
ennen kokousta eli 10.4.2023 mennessä. Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikunnalle 
päättyy 29.4.2023. 

Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältävän kokouskutsun osastoille ja piireille 
viimeistään kuukautta ennen kokousta 10.5.2023.

Toivomme jokaisen osaston osallistuvan aktiivisesti yleiskokouksen valmisteluun ja 
valitsevan edustajansa yleiskokoukseen. Tervetuloa vaikuttamaan! 

Suomen Punaisen Ristin hallitus

http://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023
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APUA OSASTON TALOUSHALLINTOON

Uusi järjestelmä osastojen taloushallintoon: helpo-
tusta laskujen käsittelyyn ja talouden seurantaan

Punaisen Ristin osastot voivat nyt tilata 
käyttöönsä Procountor-ohjelmiston, 
joka toimii osaston taloudenhallinnan 
työ kaluna. Sen avulla osasto voi muun 
 muassa käsitellä matkalaskut sekä osto- 
ja myyntilaskut ja seurata talouden-
pitoaan. 

Procountor-kirjanpitojärjestelmän saa käyt-
töön ottamalla yhteyttä keskustoimiston 
osasto kirjanpidon tiimiin sähköpostitse:  
sprosastokirjanpito@punainenristi.fi. Tiimi hoi-
taa yhteydet järjestelmän toimittajaan ja aut-
taa oikean palvelukokonaisuuden valinnassa. 
Järjestelmää käyttävät henkilöt saavat tiimiltä 
käyttäjätunnukset ja perehdytyksen sekä tu-
kea puhelimitse, sähköpostilla tai Teamsilla. 

Perehdytys ja tuki ovat osastoille maksutto-
mia. Järjestelmän kuukausimaksusta 40 pro-
senttia jää osaston maksettavaksi. Edullisin 
kuukausipaketti maksaa osastolle vajaat 7,5 
euroa kuukaudessa.

Osasto voi ottaa Procountorin käyttöön mis-
sä kohtaa vuotta tahansa. Järjestelmä toimii 
pilvipalveluna, joten sitä voi käyttää vaikkapa 
omalta kotikoneelta käsin.

Kuopion osastossa laskujen käsittely 
helpottui

Kuopion osasto oli yksi ensimmäisistä pilotti-
osastoista, joissa Procountor otettiin käyt-
töön. Kahden vuoden kokemuksella osaston 
viesti on, että paperiseen tositerumbaan ei 
ole paluuta. 

Ostolaskut vaikkapa puhelinkuluista ja 
tarvike ostoista saapuvat Kuopion osastolle 
verkko laskuina, ja niiden tiliöinti, asiatarkistus 
ja hyväksyntä tapahtuvat sähköisesti. Pape-
risena tai sähköpostitse saapuvat laskut vie-
dään järjestelmään pdf-tiedostoina. 

– Minä rahastonhoitajana teen laskujen asia-
tarkistuksen ja maksatuksen. Niiden välissä 
osaston puheenjohtaja hyväksyy laskut, ker-
too Kuopion osaston Jouni Nuutinen. 

Nuutisen mielestä myös myyntilaskujen teko 
esimerkiksi päivystyksistä tai tuotemyynnistä 
on helppoa. 

– Niiden lähetys onnistuu järjestelmästä 
käden käänteessä verkkolaskuina tai vastaan-
ottajan sähköpostiin liitetiedostoina, Nuutinen 
toteaa.

Vapaaehtoiset voivat tehdä Procountoris-
sa omat matkalaskunsa. Järjestelmästä saa 
 nähtäväksi myös osaston tuloslaskelman. 

Kuopiossa on koettu, että uusi järjestelmä 
 vapauttaa aikaa itse auttamistyöhön.

– Minusta järjestön tarjoama Procountor-
osastokirjanpito on merkittävin sähköinen 
 järjestelmä, joka vapaaehtoisten arjen tueksi 
on tarjottu, Nuutinen summaa.

Punaisen Ristin yhteiset talouden tukipalvelut osastoille 

Kirjanpitotiimi

•  perehdyttää ja antaa käyttötukea kirjanpito-
ohjelman käyttöön ottaville

•  tukee ja auttaa vapaaehtoisia taloushallinnon 
tehtävissä

•  antaa ohjeita, materiaaleja ja koulutusta 
osaston talouden hoitoon

•  tai hoitaa kirjanpidon, tilinpäätöksen tai 
palkanlaskennan osaston puolesta.

Ota yhteyttä:

•  sprosastokirjanpito@punainenristi.fi 

•  Liisa Karhu p. 040 642 1925,  
Katja Eskman p. 040 354 8584,  
Tarja Hartman p. 040 573 6061 

Henkilöstöpalvelut tukevat ja ohjeistavat 
työsuhde- ja palkkausasioissa.

Ota yhteyttä:

•  Henkilöstöasiantuntija Charlotta Riska,  
p. 040 572 8084

mailto:sprosastokirjanpito@punainenristi.fi
mailto:sprosastokirjanpito@punainenristi.fi
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ENSIAPUPÄIVYSTYKSET 

Kaikki Punaisen Ristin päivystyspalvelut tilattavissa 
samalta sivustolta
Punainen Risti on avannut ensiapu-
päivystyksestä kiinnostuneille 
tapahtuman järjestäjille uuden sivuston, 
josta löytyvät kerralla kaikki Punaisen 
Ristin päivystyspalvelut. 

Uusi sivusto on rakennettu erityisesti ensiapu-
päivystyksestä kiinnostuneille, sillä ensiapu-
päivystyksiä tilataan Punaiselta Ristiltä ylivoi-
maisesti eniten. Ensiapupäivystyksen tilaajalle 
tarjotaan tarpeen mukaan myös selviämis-
pistettä sekä päihdetyön ja seksuaaliterveys-
työn kiertävää päivystystä. 

Sivusto löytyy osoitteesta  
paivystykset.punainenristi.fi/tilaa.

Sivustoa kannattaa markkinoida aktiivisesti 
osaston yhteistyökumppaneille, tutuille ta-
pahtumanjärjestäjille ja esimerkiksi urheilu-
seuroille.

Tilaukset välittyvät vain Hupsikseen 
rekisteröityneille ensiapuryhmille

Uudella sivustolla tehdyt päivystyskyselyt 
kirjautuvat ensiapupäivystysten hallinta-
järjestelmään Hupsikseen. Järjestelmä välittää 
tilaukset osastoille. 

Osastosi ensiapuryhmän kannattaakin 
viimeistään nyt liittyä Hupsikseen ja 
 valita siellä aktiiviseksi kohta ”Ota vas-
taan tarjouspyyntöjä Hupsiksen kautta”. 
Näin jokainen Hupsikseen saapuva päivys-
tyspyyntö ohjautuu postinumeron perusteella 
oikeaan osoitteeseen.

Jos päivystyspyyntöön ei vastata neljän 
vuoro kauden aikana, päivystyspyyntö siirtyy 
piirissä nimetylle päivystystiimille. Tiimi voi 
tarvittaessa jakaa päivystystilauksen laajem-
malle alueelle tai tukea tilauksen saanutta 

Uutta materiaalia ensiapupäivystyksiin

Punaisen Ristin verkkokaupasta on 
nyt tilattavissa uusia banderolleja 
ensiapupisteelle ja selviämispisteelle 
sekä ensiapu-surffilippuja.

osastoa päivystyksen järjestämisessä.

Vahvistusta seksuaaliterveyden ja 
päihdetyön päivystyksiin Hupsiksesta

Nuoriso- tai musiikkitapahtuman järjestäjille 
tarjotaan mahdollisuutta kysyä tapahtumaan 
myös selviämispistettä sekä kiertävää päihde- 
ja seksuaaliterveystyön päivystystä. 

Jos osastossasi ei ole riittävästi päihdetyön 
ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoisia, voit 
 löytää lisävahvistuksia Hupsiksen avulla.  
 Käytä järjestelmän naapuritoimintoa ja 
avaa tapahtuma ryhmiin Selviämispisteet ja 
 Kiertävä  terveyden edistäminen. 

Monta syytä liittyä Hupsikseen ja 
tilausjärjestelmään:

•  Kun syötätte kaikki päivystykset Hupsikseen, 
järjestelmä kokoaa päivystystilastot 
automaattisesti. 

•  Voitte lähettää Hupsiksen kautta 
päivystystarjoukset, tehdä sopimuksen ja 
kerätä tiedot laskutusta varten.

•  Palautteen lähettäminen ja kysyminen 
onnistuvat Hupsiksessa. 

•  Hupsista voi hyödyntää myös päivystyksen 
hinnan laskemisessa.

Näiltä sivuilta löydät tallenteen 
tilausjärjestelmän käytöstä:  
rednet.punainenristi.fi/node/65165

Pian tilattavissa ovat myös uudet selkä- ja 
rinta merkit. Ensiapupäivystyksen uudessa 
selkä merkissä on ensiapu-teksti. Isoa punaista 
ristiä saa kuitenkin käyttää edelleen.

Tutustu valikoimaan:  
punaisenristinkauppa.fi

http://paivystykset.punainenristi.fi/tilaa
http://rednet.punainenristi.fi/node/65165
http://punaisenristinkauppa.fi
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KOULUTUSTA JA TUKEA 

Kutsu vapaaehtoiskouluttajille:  
Kouluttajapäivät 2023 

Kouluttajapäivät järjestetään 
 21.–22.1.2023. Paikka selviää lähempänä  
tapahtumaa, ja ilmoittautuminen alkaa 
marraskuussa. 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoiskouluttajille. Ohjelmassa  
on perinteiseen tapaan sekä yhteistä että  
koulutuslinjakohtaista ohjelmaa. Tarjolla on 
myös virkistystä ja mahdollisuus vaihtaa 
kokemuksia muiden kouluttajien kanssa.

Kirjaa päivämäärät kalenteriisi jo nyt! 
 Lisätietoa saat vapaaehtoiskouluttajien 
 sivustolta RedNetistä sekä piirien koulutus-
vastaavilta. Lämpimästi tervetuloa!

Sivisverkkoon raportoituja koulutuksia ei tarvitse kir-
jata tilastokyselyyn

Tänä vuonna keräämme koulutustilastot 
ensimmäistä kertaa Sivisverkon kautta.
Jos osaston tai piirin koulutukset on vuoden 
2022 aikana viety Sivisverkkoon ja osallistuja-
määrät on raportoitu, erillisiä koulutustilastoja 
ei tämän vuoden osalta tarvitse enää täyttää. 
Jos koulutuksia vielä puuttuu Sivisverkosta, ne 
on yhä mahdollista ilmoittaa täyttämällä erilli-
nen koulutuskysely.
Kyseessä on pilottikokeilu. Tavoitteena on, että 
tulevaisuudessa saamme kaikki tilastot reaali-
ajassa Sivisverkon kautta, ja erillisen tilasto-
kyselyn täyttämisestä voidaan luopua.
Sivisverkko on Opintokeskus Siviksen hallinnoi-
ma koulutusten hallintajärjestelmä. 

Sivisverkossa
•  osastot, piirit, laitokset ja keskustoimisto tal-

lentavat tiedot järjestämistään vapaaehtois-
koulutuksista, niiden osallistujamääristä ja 
antavat suoritusmerkinnän koulutuksista

•  vapaaehtoinen voi rekisteröityä, tarkastella 
suorittamiaan koulutuksia ja ladata itselleen 
todistuksen valtakunnallisten koulutusmallien 
mukaisista koulutuksista

•  valtakunnalliset koulutukset on tallennettu 
koulutusmalleiksi, jotka ovat osastojen ja 
piirien käytössä.

•  haetaan Siviksen taloudellista tukea 
koulutuksiin.

Sivisverkon käyttöön voi perehtyä seuraavissa 
osastoille suunnatuissa verkkokoulutuksissa:
•  maanantaina 9.1. kello 18–19, ilmoittautumi-

nen torstaihin 5.1. mennessä Omassa:  
oma.punainenristi.fi/event/16900 

•  tiistaina 7.2.2023 kello 18–19, ilmoittautu-
minen sunnuntaihin 5.2. mennessä Omassa: 
oma.punainenristi.fi/event/16901 

Kouluttajana toimii Opintokeskus Siviksen 
asiantuntija Virpi Markkanen ja koulutukset 
järjestetään yhteistyössä Siviksen kanssa.

Lisätietoa Sivisverkosta: 
•  rednet.punainenristi.fi/node/6478 
•  sivisverkko.oksivis.fi 
•  Piirien Sivis-yhteyshenkilöt
•  Vivi Vaissi, digitaalisten koulutusjärjestel-

mien ja verkkopedagogiikan suunnittelija,  
p. 040 6614249

Avustuksia haettavina
Hyväpäivä-avustusten hakuaika vuoden 
2023 toimintaan on 1.11.2022–31.1.2023.

Punaisen Ristin osastot voivat hakea avustusta 
toiminnan kehittämiseen ja uuden toiminnan 
käynnistämiseen.

Avustettavia toimintamuotoja ovat 
• ensiapuryhmätoiminta 
• monikulttuurisuustoiminta 
• nuorisotoiminta 
• terveyden edistäminen (terveyspisteet) 
• ystävätoiminta.

Lisätietoa:  
rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva 

Folke Bernadotten muistosäätiön avus-
tusta nuorten kansainväliseen toimintaan voi 
hakea aikavälillä 1.11.2022–31.1.2023.

Punaisen Ristin toimijat voivat hakea avustusta 
alle 30-vuotiaiden kansainvälistymistä ja kan-
sainvälistä liikkuvuutta tukeviin projekteihin.

Lisätietoa:  
rednet.punainenristi.fi/folkebernadotte

http://oma.punainenristi.fi/event/16900
http://oma.punainenristi.fi/event/16901
http://rednet.punainenristi.fi/node/6478
http://sivisverkko.ok-sivis.fi
http://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva
http://rednet.punainenristi.fi/folkebernadotte
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KOULUTUS 

Koulutus on tarkoitettu kaikille osaston luotta-
mustoimessa toimiville.

Koulutuksessa käydään läpi toimintaa ohjaavia 
sääntöjä ja ohjeistuksia, tutustutaan organi-
saatioon ja pohditaan oikeuksia ja velvollisuuk-
sia. Ohjelmassa on myös kokoustekniikkaa, 
hallitustyöskentelyä, vapaaehtoisten vastaan-
ottoa, tietosuojaa, Omaa Punaista Ristiä yms.  

la 28.1. klo 9–16, Tampere, piiritoimiston 
koulutustila (Rongankatu 11, 33100 Tampere) 

ilmoittaudu 23.1. mennessä https://www.
lyyti.in/Uusien_luottamushenkiloiden_koulu-
tus_4553

Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille.   

Tervetuloa mukaan! Lisätietoja Marjutilta 
(marjut.valimaa@redcross.fi, 040 809 6853) 
Ilmoittautumislinkit löytyvät myös Rednetistä 
piirin sivuilta tapahtumista ja Oman Punaisen 
Ristin tapahtumista. 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokes-
kus Siviksen kanssa.

KOULUTUSTA TUOREILLE LUOTTAMUSHENKILÖILLE TAI 
KERTAUSTA JO TOIMINNASSA OLEVILLE  

Osastot saavat käyttöönsä uuden 
sähköisen työkalun luottamustietojen 
ilmoittamiseen sekä osaston jäsen-
rekisterin ja jäsenmaksutilanteen 
tarkastelemiseen. Ossi -osastorekisteri 
tulee siis jollain aikataululla korvaa-
maan vanhat J-kortit. 

Keskustoimiston Teamsin kautta järjestettävät 
koulutukset on tarkoitettu lähinnä osastojen 
puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, jotka 
saavat osaston pääkäyttöoikeudet Ossiin.  

Koulutukset löydät täältä:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/65671

MUISTA MYÖS piirin alueelliset Oma -illat, 
joissa tutustumme Omaan ja Ossiin ihan kas-
votusten. 

Ilmoittauduthan iltaan etukäteen, niin tiedäm-
me varata sopivasti pientä tarjottavaa.

OMA ILLAT SYKSYLLÄ 2022:

08.11. KLO 17.30–19.30 LAHTI  
https://oma.punainenristi.fi/event/16201 

17.11. KLO 17.30–19.30 RUOVESI  
https://oma.punainenristi.fi/event/16202

23.11. KLO 17.30–19.30 AKAA  
https://oma.punainenristi.fi/event/16204

29.11. KLO 17.30–19.30 HÄMEENLINNA 
https://oma.punainenristi.fi/event/1620

13.12. KLO 17.30–19.30 TAMPERE  
https://oma.punainenristi.fi/event/16206

VALTAKUNNALLISET OSSI-KOULUTUKSET JA PIIRIN OMA-ILLAT

Ota oma kone mukaan ja tule paikan päälle harjoittelemaan Oman ja Ossin käyttöä!  
Tervetuloa! Lisätietoja saat Johannalta, Riitalta tai Marjutilta.

https://www.lyyti.in/Uusien_luottamushenkiloiden_koulutus_4553
https://www.lyyti.in/Uusien_luottamushenkiloiden_koulutus_4553
https://www.lyyti.in/Uusien_luottamushenkiloiden_koulutus_4553
mailto:marjut.valimaa%40redcross.fi?subject=
https://rednet.punainenristi.fi/node/65671
https://oma.punainenristi.fi/event/16201 
https://oma.punainenristi.fi/event/16202
https://oma.punainenristi.fi/event/16204
https://oma.punainenristi.fi/event/1620
https://oma.punainenristi.fi/event/16206
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ENSIHUOLLON JATKOKURSSI  
PE-LA 18.–19.11. TAMPEREELLA,  
TAMPURISSA 

Järjestämme ensihuollon jatkokurssin SPR 
Tampereen osaston tiloissa, Otavalanka-
tu 12. Kurssi on tarkoitettu jo ensihuollon 
peruskurssin suorittaneille henkilöille sekä 
mahdollista käytännön kokemusta omaaville. 
Kurssi on harjoituspainotteinen. Osallistuja 
syventää kurssilla ensihuoltoryhmässä toimi-
misen taitoja sekä laajentaa ensihuoltotehtä-
vien ymmärtämistä.

Kurssin aikataulu on perjantaina 18.11. klo 
17-20.30 ja lauantaina 19.11. klo  9 -17. 
Kurssin kouluttajina toimivat ensihuollon val-
miuskouluttajat Päivi Heikkilä ja Leila Aho-
nen.

Koulutus maksaa 20 €, joka laskutetaan jäl-
kikäteen osallistujilta. 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opinto-
keskus Siviksen kanssa. 

Ilmoittaudu 11.11. mennessä:  
https://oma.punainenristi.fi/event/15931 

PURKUKESKUSTELUKOULUTUS  
MA 21.11. KLO 17–20 HOLLOLASSA, 
HEINSUON KOULUN KABINETISSA

Purkukeskustelukoulutus on yhden illan 
kokonaisuus, jossa käydään läpi purkukes-
kustelun tavoite, hyödyt ja erilaisia tapoja 
toteuttaa purkukeskusteluja. Koulutus pitää 
sisällään teoriaa ja harjoituksen.

Koulutuksen tavoitteena on saada Hämeen 
piirin alueelle koulutettujen purkukeskustelu-
jen vetäjien joukko toimimaan osastojen eri 
toimintaryhmien vapaaehtoisten tukena. 

Ilmoittaudu viimeistään 14.11.: 
https://oma.punainenristi.fi/event/17214. 

Koulutus on osallistujille maksuton. 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opinto-
keskus Siviksen kanssa.

HENKISEN TUEN PERUSKURSSI  
LA 28.1. KLO 9–17 KANGASALLA

Kasperissa, Ellintie 4, Kangasala 

Kurssi on tarkoitettu peruskoulutukseksi kai-
kille henkisestä tuesta kiinnostuneille sekä 
vapaaehtoisille, jotka toimivat mm. ensi-
apu-, valmius-, kotimaan apu-, ystävä- tai 
nuorisotoiminnassa, päihdetyössä, ystävävä-
littäjille ja muille puhelinauttajille, omaishoi-
tajien tai kotoutumisen tukena toimiville. 
Kurssi on myös ensimmäisiä askeleita kohti 
henkisen tuen vapaaehtoisena toimimista 
hälytysryhmissä.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset kohtaavat hä-
dässä olevia ihmisiä omassa tehtävässään. 
Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja kriisi-
reaktioiden ymmärtäminen antavat valmiuk-
sia auttaa muita ja myös itseä mahdollisissa 
kriisitilanteissa.

Ilmoittautumiset 22.1. mennessä:  
https://oma.punainenristi.fi/event/17298 

Koulutus maksaa 20 €, joka laskutetaan jäl-
kikäteen osallistujilta. 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opinto-
keskus Siviksen kanssa.

Lisätietoja ensihuollon ja henkisen tuen kou-
lutuksista Marilta  
mari.rantio@redcross.fi tai 040 823 2767.

PSYKOSOSIAALISEN TUEN SEMINAARI 
LA 12.11. WEBINAARINA

Keskustoimisto järjestää Psykososiaalisen 
tuen webinaarin nimeltä "Mukana muut-
tuvassa maailmassa – apua ja tukea 
vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen" 
lauantaina 12.11. klo 9.30–16.45. 

Seminaarin ohjelma on monipuolinen ja 
koostuu useammasta lyhyestä luennosta ja 
työpajasta.

Seminaari on tarkoitettu kaikille SPR:n  
vapaaehtoisille. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään  
torstaina 10.11.:  
https://www.lyyti.fi/reg/seminaari2211

Lisätietoja seminaarista: 
sanna.sutela@redcross.fi

https://oma.punainenristi.fi/event/15931 
https://oma.punainenristi.fi/event/17214
https://oma.punainenristi.fi/event/17298
mailto:mari.rantio%40redcross.fi?subject=
https://www.lyyti.fi/reg/seminaari2211
mailto:sanna.sutela%40redcross.fi?subject=
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OSSI-JÄRJESTELMÄ TUTUKSI

Osaston luottamus- ja yhteyshenkilöt  
voi jatkossa ilmoittaa sähköisessä järjestelmässä

Uusi OSSI-järjestelmä korvaa jatkossa 
 kokonaan J-kortit ja muut paperilla tehtävät 
ilmoitukset osaston henkilövalinnoista.

Ottamalla järjestelmän käyttöön osastosi voi 
vahvistaa osaston jäsenten ja vapaaehtois-
ten tietosuojaa ja samalla vähentää hallin-
toon kuluvaa aikaa. Tiedot siirtyvät OSSIsta 
automaattisesti Punaisen Ristin jäsenrekis-
teriin, ja järjestelmästä voi seurata osaston 
jäsen tietoja reaaliaikaisesti.

OSSIin kirjaudutaan samoilla tunnuksilla 
kuin Oma Punainen Risti -järjestelmään. Jär-
jestelmää voi käyttää suomeksi ja ruotsiksi.

OSSIssa osastosi voi:

•  tehdä ilmoituksen osaston 
nimenkirjoittajista sekä luottamus- ja 
yhteyshenkilöistä. 

•  liittää valintakokousten pöytäkirjat 
suoraan OSSIin.

•  nähdä nykyiset ja tulevat luottamus- 
ja yhteyshenkilöt. Jatkossa myös 
osaston aiemmat luottamus- ja 
yhteyshenkilöt näkyvät OSSIssa.

•  nähdä osaston ajantasaisen 
jäsenlistan yhteystietoineen ja osaston 
saamien uusien jäsenien määrän.

•  hakea jäseniä nimellä tai 
jäsennumerolla sekä suodattaa 
maksaneiden ja maksamattomien 
jäsenten tiedot.

Tunnukset automaattisesti 
puheenjohtajille ja 
varapuheenjohtajille

Ossin käyttöön tarvitaan: 

• Suomen Punaisen Ristin jäsenyys 

• profiili Oma Punaisessa Ristissä 

• käyttöoikeus

Osastojen puheenjohtajat ja varapuheen-
johtajat saavat käyttöoikeuden OSSIin 
auto maattisesti. He voivat antaa tarvitta-
essa muokkausoikeuden eteenpäin osas-
ton vastuunjaon mukaisesti yhdelle hallituk-
sen  jäsenelle. Muille hallituksen jäsenille on 
mahdollista antaa tarvittaessa katseluoikeus 
osaston tietoihin.

Osaston puheenjohtajat ja varapuheen-
johtajat saavat sähköpostitse tiedon, kun 
heille on annettu tunnukset.

OSSIa koekäytettiin alkuvuodesta 
pilottiosastojen ja piirien kanssa. Järjestelmä 
sai pilotoinnissa kiitosta niin osastoista kuin 
piireistä. Molemmat nostivat esiin kehitys-
kohteita, jotka on otettu huomioon nyt 
julkaistussa järjestelmässä.

Koulutuksia tarjolla

Piirit ja keskustoimisto järjestävät OSSI- 
koulutuksia syksyn ja alkutalven aikana. 
 Tiedot niistä löytyvät muun muassa Omasta 
osoitteesta oma.punainenristi.fi. 

Toivomme, että OSSIsta on sinulle ja 
osastollesi paljon hyötyä! Kehitämme OSSIa 
edelleen tarvittaessa käyttäjäpalautteen 
pohjalta. Apua ja tukea Ossin käyttöön saat 
omasta piiristäsi. 

Osastot ovat saaneet tänä syksynä käyttöönsä OSSI-järjestelmän, 
jolla ilmoitetaan osaston luottamus- ja yhteyshenkilöt Punaisen Ristin 
jäsenrekisteriin. OSSIa käytetään samoilla tunnuksilla kuin Omaa.

http://oma.punainenristi.fi
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UUSIA KASVOJA JA TEHTÄVIÄ PIIRITOIMISTOLLA 

Olen Tanja Ylinen ja aloitin SPR Hämeen 
piirissä taloussihteerinä 5.9.2022.

Olen Satakunnasta kotoisin ja muutamien 
opiskelu- ja kurssivuosien jälkeen muu-
tin asumaan ja työelämään Helsinkiin, jos-
sa vierähti toistakymmentä vuotta pääosin 
talouden ja hallinnon ulkomaan reskontran 
tehtävissä.

Nykyisin asumme perheen kanssa Pirkan-
maan Akaassa, jossa vapaa-aika kuluu 
lapsen ja omien harrastusten parissa.

Olen Rantion Mari ja jatkan väli-
aikaisena ensihuollon asiantuntijana 
31.12.2023 asti. 

Työpöydälleni kuuluvat henkiseen tu-
keen, ensihuoltoon ja kotimaan apuun 
liittyvät asiat. Myös tulevat hyvinvointi-
alueet ja niiden mukanaan tuomat ope-
ratiivisen toiminnan asiat, kuten osasto-
jen välisen yhteistyön vahvistaminen ja 
tukeminen ovat osa työtehtäviäni. 

Sydämestäni on osa jokaisessa piirin 
maakunnassa, olenhan asunut ja toimi-
nut niissä kaikissa. Helpottaa työn te-
kemistä, kun on tuttuja vapaaehtoisia 
joka puolella piirin toiminta-aluetta. Täl-
lä hetkellä opettelen arkea Pirkanmaan 
puolella, Lempäälässä. Hauholle minua 
vetää yhä omat tyttäret sekä ensiapu- 
ja valmiusryhmä.

Jatketaan yhteydenpitoa samaan tapaan 
kuin tähänkin asti sijaisuuteni aikana. 
Olkaa rohkeasti yhteydessä ovat haas-
teet ja kysymykset millaisia tahansa.  
Jos en osaa vastata, kysyn viisaammilta. 

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

AJANKOHTAISTA

mailto:mari.rantio%40redcross.fi?subject=
mailto:mari.rantio%40redcross.fi?subject=
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Punaisella Ristillä on Hämeenlin-
nassa Soppi kierrätysputiikki, johon 
voi lahjoittaa itselle tarpeetonta käyt-
tötavaraa ja samalla olla osana avun 
ketjua.
 
Soppi on jo pian yksivuotias ja hämeenlinna-
laiset ovat hyvin löytäneet tiensä Soppiin! 

Huonekalut ovat yksi tärkeimmistä tuoteryh-
mistämme ja niiden lahjoittamisesta sovi-
taan ennakkoon asiakkaiden kanssa. Kerran 
viikossa kuljetusauto kerää lahjoitushuone-
kaluja pääasiallisesti Hämeenlinnan alueella.

Kiertotalouden yhteistyökumppanina on 
myös Hämeen Laatumuutot Oy, jonka asi-
akkaat voivat muuton yhteydessä toimit-
taa itselle turhat huonekalut lahjoituksena 
Soppiin. Myös useampi huonekaluja myyvä 
yritys lahjoittaa vaihdossa tulleita huoneka-
luja.

Saamme jokaisena myymälän aukiolopäivä-
nä useamman kuorman lahjoitustavaraa. Ti-
lamme ja henkilöresurssimme ovat rajalli-
set ja tavaran myyntikuntoon saattamisessa 
menee oma aikansa. Tästä syystä toivom-
me, että jos osastot järjestävät tavarake-
räyksiä Soppiin, niin asiasta sovitaan Sopin 
kanssa ennakkoon. Siten löydämme yhteisen 
hyvän tekemisen tavan ja ajankohdan par-
haiten. Odotamme yhteistyötä kanssanne.

Kutsumme osastoja myös tutustumaan Sop-
piin! Olette myös tervetulleita mukaan ta-
pahtumiin tai myymälään esittelemään omaa 
toimintaanne. Voitte myös lähettää toimin-
nastanne esitteen ja kokoamme lähialueen 
osastoista tietoa Soppiin. 

Olkaa yhteydessä yhteistyön merkeissä:   
satu.mustajarvi@redcross.fi

SOPIN TAVARALAHJOITUKSET SYKSYLLÄ 2022

mailto:satu.mustajarvi%40redcross.fi?subject=
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ENSIAPUTOIMINNAN 
YHTEISTYÖFOORUMI  
1.11. 2022

Yhteistyöfoorumeissa on mukana 
Punainen Risti Ensiavun ja Punaisen 
Ristin keskustoimiston edustajat kes-
kustelemassa piirien ensiaputoimin-
nan vastuuhenkilöiden ja osastojen 
vapaaehtoisten kanssa ajankohtaisista 
aiheista. 

Yhteistyöfoorumi käsittelee ensiapukoulu-
tuksiin keskittyviä aiheita. Yhteistyöfoorumi 
on tarkoitettu osastojen avainvapaaehtoi-
sille, hallituksen jäsenille, ensiapuryhmien 
ensiavun ja terveystiedon kouluttajille, en-
siapuryhmien jäsenille ja muille asiasta kiin-
nostuneille.

Marraskuun kokouksessa keskitymme val-
miuteen poikkeusoloissa ja SPR Ensiavun  
ensiapukouluttajien osaajaohjelmaan.

https://oma.punainenristi.fi/event/17340

SPR HÄMEEN PIIRIN 
VALMIUSSEMINAARI 
LAUANTAINA 10.12. KLO 9-16 
PETÄYKSESSÄ HATTULASSA

SPR Hämeen piirin valmiusseminaari 
on tarkoitettu osastojen valmiuden 
yhteyshenkilöille sekä ylipäätänsä 
osaston auttamisvalmiudesta kiinnos-
tuneille henkilöille. 

Seminaaripäivän aikana kuullaan piirin toi-
minnanjohtaja Pentti Savolaisen terveh-
dys sekä yhteistyöviranomaisten puheen-
vuoroja. Seminaaripäivän aikana tehdään 
osastojen maakunnallisten valmisteluryhmi-
en työskentelyn väliarviointia sekä katsausta 
tulevaan vuoteen. 

Valmiusseminaariin mahtuu 40 osallistujaa. 
Ilmoittautuminen marraskuun loppuun  
mennessä: https://www.lyyti.in/SPR_Ha-
meen_piirin_valmiusseminaari_7404

Ilmoittautuneille lähetään ilmoittautumis-
ajan jälkeen vahvistus ja ennakkomateriaali. 
Ilmoittautuminen määräaikana on tärkeätä 
ruokailuvahvuuden ilmoittamiseksi.

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Koulu-
tusta tuetaan SPR:n yt-toimintarahastosta.

Valmiusseminaari toteutetaan yhteistyössä 
Opintokeskus Siviksen kanssa. 

Lisätietoa piiritoimistolta:  
Mari Rantio (mari.rantio@redcross.fi) ja 
Tommi Mattila (tommi.mattila@redcross.fi)

TOIMINTA- JA 
KOULUTUSTILASTOT 

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 
toiminnassamme mukana. 

Siksipä tilastokyselyyn tulee vastata 
31.1.2023 mennessä. 

Osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/
ilmoitukset löytyy kaikki dokumentit, myös 
kysymykset tulostettavassa muodossa.

ANSIOMERKKIEN 
HAKEMINEN

Ansiomerkkianomukset tulee toimittaa 
piiriin 15.1.2023 mennessä. 

Huomionosoitusohje ja anomuslomakkeet 
löytyvät Rednetistä: http://rednet.punainen-
risti.fi/node/2588  tai niitä voi pyytää Mar-
jutilta, marjut.valimaa@redcross.fi, puh. 
040 809 6853.

https://oma.punainenristi.fi/event/17340
https://www.lyyti.in/SPR_Hameen_piirin_valmiusseminaari_7404
https://www.lyyti.in/SPR_Hameen_piirin_valmiusseminaari_7404
mailto:mari.rantio%40redcross.fi?subject=
mailto:tommi.mattila%40redcross.fi?subject=
https://rednet.punainenristi.fi/ilmoitukset
https://rednet.punainenristi.fi/ilmoitukset
http://rednet.punainenristi.fi/node/2588
http://rednet.punainenristi.fi/node/2588
mailto:marjut.valimaa%40redcross.fi?subject=
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Hyvinvointialueiden tulemiseen valmistavat 
osastoyhteistyön valmistelutyöryhmien ensim-
mäiset tapaamiset käytiin kolmen maakunnan 
alueella hyvässä hengessä. Työryhmät pohtivat 
asioita, joista tulee sopia ensisijaisesti, mm. 
tavoitettavuudestamme yhden numeron avulla 
joka maakunnassa sekä osaamisen ja käytössä 
olevan materiaalin kartoittamisesta. 

Ilmoittautuminen kaikkiin tapahtumiin, 
mielellään noin viikkoa ennen kyseistä tapah-
tumaa: https://www.lyyti.in/Tulevat_hyvin-
vointialueet_ja_maakunnalliset_valmisteluryh-
mat_2729

Etäyhteys on mahdollista jokaisessa tapaami-
sessa, joten voit osallistua myös omalta koti-
sohvaltasi. Tervetuloa mukaan jatkamaan työs-
kentelyä! Yhdessä olemme enemmän.

HYVINVOINTIALUEET JA OSASTOYHTEISTYÖN  
VALMISTELURYHMÄT 

Osaamisen kartoittamisen avulla sel-
viää koulutus- ja kehitystarpeet. Jat-
kamme näiden asioiden työstämistä 
seuraavasti:

• Päijät-Häme ke 2.11. klo 18–19.30,  
SPR Lahden alueen osasto, 
Vapaudenkatu 8A, Lahti.

• Kanta-Häme ti 8.11 klo 18–19.30,  
SPR Janakkalan osaston Kirpputori-
Juttutupa, Kauppakuja 1, Turenki

• Pirkanmaa ke 9.11. klo 18.-19.30 
Piiritoimiston koulutustila, Rongankatu 
11, katutaso, Tampere

K
uva: M

ari R
an

tio

https://www.lyyti.in/Tulevat_hyvinvointialueet_ja_maakunnalliset_valmisteluryhmat_2729
https://www.lyyti.in/Tulevat_hyvinvointialueet_ja_maakunnalliset_valmisteluryhmat_2729
https://www.lyyti.in/Tulevat_hyvinvointialueet_ja_maakunnalliset_valmisteluryhmat_2729
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Osastojen puheenjohtajille ja varapu-
heenjohtajille tarkoitettu yhteinen päi-
vä. Mukaan ovat tervetulleita myös ne, 
jotka ovat mahdollisesti siirtymässä 
puheenjohtajan tai varapuheenjohta-
jan tehtävään ensi vuonna.

Lauantaina 26.11.2022 klo 9.30–15  
Rönnvikin viinitilalla  
(Hämeenlinnantie 270, 36660 Laitikkala). 

Päivän aikana puheenjohtajan tehtävässä 
toimivat pääsevät jakamaan ajatuksia tois-
ten kanssa, saavat tietoa ajankohtaisista asi-
oista ja tukea tuohon joskus ehkä vähän yk-
sinäiseenkin tehtävään.

Ilmoittautumiset 17.11.2022 mennes-
sä https://www.lyyti.in/Puheenjohtajapai-
va_5219 Ilmoittautumislinkki löytyy myös 
Oman tapahtumista. 

HÄMEEN PIIRIN PUHEENJOHTAJAPÄIVÄ 26.11.

Osallistumismaksu 20 € laskutetaan suoraan 
osastolta jälkikäteen. 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opinto-
keskus Siviksen kanssa.

Kampanjatiimin jäsenyys on uuden-
lainen vapaaehtoisuuden muoto, 
jossa pääset vaikuttamaan kevään 
kampanjoidemme sisältöihin ja ilmee-
seen. Suunnittelemme kampan-
jatyötä kokonaisuutena Ystävän-
päivään, Rasisminvastaiseen 
viikkoon, Punaisen Ristin viikkoon 
sekä alueemme Pride-tapahtumiin. 
Hämeen piirin alue kattaa Kanta- ja 
Päijät-Hämeen sekä Pirkanmaan.

Tiimin työskentelytapa muotoutuu osal-
listujien mukaan. Tiimissä pääset ideoi-
maan ja toteuttamaan mm. kampanjoiden 

viestintää ja toimintoja. Saat kokemusta 
kampanjaviestinnän erilaisista välineistä ja 
tapahtumajärjestämisestä. Opit uutta konk-
reettisesta vaikuttamistyöstä sekä järjestö-
toiminnan ja vapaaehtoisuuden mahdolli-
suuksista.

Kampanjatiimi tapaa ensimmäisen kerran 
tiistaina 15.11. kello 17:30-18:30 Teamsin 
välityksellä. Ilmoittaudu mukaan jo tänään 
https://oma.punainenristi.fi/event/17431!

TULE MUKAAN HÄMEEN PIIRIN 
KAMPANJATIIMIIN!

https://www.lyyti.in/Puheenjohtajapaiva_5219 
https://www.lyyti.in/Puheenjohtajapaiva_5219 
https://oma.punainenristi.fi/event/17431


22

HÄMEEN PIIRI

Nyt kannattaa vielä rutistaa 
jäsenhankinnassa, sillä 

 I Joulukuussa liittyneiden jäsenyys 
on voimassa koko seuraavan 
vuoden. 

 I Piirin rahastotuottoja jaetaan 
kaikkien jäsenmääräänsä kasvat-
taneiden osastojen kesken. 
Jäseniä hankkimalla voi siis 
saada osastolle rahaa!

 I Ensi vuonna järjestetään 
Punaisen Ristin Yleiskokous, 
jossa päätösvaltaa käyttävät 
osastojen lähettämät edus-
tajat. Osaston yleiskokous-
edustajien määrä riippuu siitä, 
montako jäsentä osastossa on 
31.12.2022. Eli jokaista alkavaa 
kahtasataa jäsentä kohden osas-
tolla on yksi äänivaltainen edus-
taja. 

TÄMÄN VUODEN  
LOPPUKIRI  
JÄSENHANKINNASSA 
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SPR Aitoon osasto 29 28 29 29

SPR Akaan osasto 228 206 231 232

SPR Asikkalan osasto 116 105 115 118

SPR Forssan osasto 248 219 239 240

SPR Hattulan osasto 151 131 153 156

SPR Hauhon osasto 63 60 64 65

SPR Heinolan osasto 130 115 129 128

SPR Hollolan osasto 177 153 177 178

SPR Hämeenkyrön osasto 249 214 237 244

SPR Hämeenlinnan osasto 600 537 583 588

SPR Janakkalan osasto 201 170 187 189

SPR Jokioisten osasto 105 94 103 103

SPR Juupajoen osasto 70 61 67 67

SPR Kangasalan osasto 342 319 342 347

SPR Kihniö-Parkanon osasto 78 67 73 74

SPR Kuhmalahden osasto 42 34 40 40

SPR Kuhmoisten osasto 82 77 80 79

SPR Kurun osasto 26 25 26 26

SPR Kärkölän osasto 56 46 53 53

SPR Lahden alueen osasto 684 626 686 686

SPR Lammi-Tuuloksen osasto 103 93 99 99

SPR Lempäälän osasto 167 148 163 163

SPR Lopen osasto 127 117 121 120

SPR Luopioisten osasto 137 131 151 155

SPR Länsi-Teiskon osasto 48 43 45 45

SPR Mäntän osasto 190 174 189 188

SPR Nastolan osasto 79 71 80 82

SPR Nokian osasto 403 350 378 380

SPR Orimattilan osasto 137 115 138 135

SPR Oriveden osasto 304 279 301 300

SPR Padasjoen osasto 49 43 48 48

SPR Pirkkalan osasto 169 157 177 178

SPR Pälkäneen osasto 66 56 59 61

SPR Riihimäen osasto 382 357 390 394

SPR Ruoveden osasto 123 111 118 118

SPR Sääksjärven osasto 40 34 38 38

SPR Tammelan osasto 135 113 122 123

SPR Tampereen osasto 2649 2382 2662 2687

SPR Teiskon osasto 38 31 37 37

SPR Tervakosken osasto 72 67 73 73

SPR Urjalan osasto 80 72 79 80

SPR Valkeakosken osasto 243 231 250 252

SPR Vesilahden osasto 100 96 99 98

SPR Vilppulan osasto 118 113 116 115

SPR Virtain osasto 87 70 82 83

SPR Ylöjärven osasto 252 216 239 241

SPR Ypäjän osasto 40 40 42 42

HÄMEEN PIIRI YHT. 10015 8 997 9 910 9 977
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Hämeen piirin sosiaalisen hyvinvoinnin 
toiminta käsittää laaja-alaisen joukon 
ystävätoiminnan, kotoutumisen tuen 
ja terveyden edistämisen toimintoja, 
joissa tavoitteena on vahvistaa toimin-
taan osallistuvien sekä vapaaehtois-
temme hyvinvointia. 

Piirin sosiaalisen hyvinvoinnin tiimin vetä-
jät, Emma ja Hanne-Miia, starttasivat syk-
syn käyntiin yhteisellä koulutuspäivällä 17.9. 
Tampereella. Osastojen avainvapaaehtoiset 
viettivät päivää inspiroivassa ympäristössä 

Työväenmuseo Werstaalla. Trauma- ja kriisi-
terapeutti sekä pitkän linjan Punaisen Ristin 
vapaaehtoinen Pia Yli-Pirilä johdatti päivän 
aiheeseen ja keskustelimme monipuolises-
ti sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksestä va-
paaehtoistoiminnassa yhteiskunnan, että yk-
silön tasoilla.

Alueellisia koulutustilaisuuksia hyvinvointiin 
liittyvistä aiheista on tulossa jatkossa lisää. 
Tiedotamme tilaisuuksista muun muassa so-
siaalisen hyvinvoinnin uutiskirjeessä. Jos ha-
luat kirjeen jakelulistalle, pistä viestiä Han-
ne-Miialle, hannemiia.niemi@redcross.fi

SOSIAALISEN HYVINVOINNIN PÄIVÄ KOKOSI YHTEEN 
YSTÄVÄTOIMINNAN JA KOTOUTUMISEN TUEN 
AVAINVAPAAEHTOISIA

mailto:hanne-miia.niemi%40redcross.fi?subject=
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Hämeenkyrön hybridiyksikössä yhdistäm-
me alaikäisten vastaanotto- ja perheryh-
mäkotitoiminnan, tuetun asumisen sekä 
jälkihuollon. Tarjoamme kodinomaiset olo-
suhteet niin yksin tulleille alaikäisille kan-
sainvälisen suojelun hakijoille kuin oleske-
luluvan saaneille nuorille. Asiakkaita meille 
saapuu eri puolilta maailmaa, mutta kaik-
kia nuoriamme kuitenkin yhdistää se, et-
tä he ovat Suomessa ilman vanhempiaan. 
Ohjaajamme tekevät laadukasta ja tärke-
ää kasvatustyötä huomioiden nuorten yk-
silölliset piirteet ja tilanteet. Työyhteisöm-
me on viihtyisä ja työtä tehdään suurella 
sydämellä. On ilo seurata vierestä, kuinka 
lapset ja nuoret löytävät oman paikkansa 
ja polkunsa Suomessa. 

Heidi Ojala, va. vastaava ohjaaja

SPR HÄMEENKYRÖN HYBRIDIYKSIKKÖ ESITTÄYTYY

Olen ollut puolitoista vuotta ohjaajana Hä-
meenkyrön hybridiyksikössä. Työni on to-
della monipuolista sekä 100 % mukaansa 
tempaavaa ja mielenkiintoista. Jokainen 
päivä on erilainen ja työ välillä aaltoile-
vaa, kun nuorten lukumäärät vaihtelevat. 
Välillä mennään tukka putkella ja välil-
lä voi vetää happea. Nuoremme ovat kui-
tenkin ihania. Tykkään paljon työstäni ja 
olen meidän nuorten “fani”. Vaikka työ on-
kin välillä kovin kuormittavaa asukasmää-
rän ja ajoittain riittämättömän resurssin 
vuoksi. Työnkuva on hyvin laaja-alainen, 
kun nuoren polku hybridissä kattaa kaiken 
alun vaatekartoituksesta aikuistumiseen 
saakka. Asumisaika yksikössä vaihtelee 
yhdestä päivästä useaan vuoteen. On hie-
no oppia nuorten eri kulttuureja sekä näh-
dä prosessin eri vaiheet arjessa. Työni on 
kasvatuksellista ja pääsen tukemaan nuo-
ria arjessa sekä Suomeen kotoutumisessa. 
Suosittelen kokeilemaan tätä työtä! Omia 
näkemyksiäni se on avartanut paljon. 

Minna Majanmaa, ohjaaja

Ohjaajat Minna Majanmaa ja Sanna-Mari Mäkelä 
arjen puuhien parissa.

Talo on nimeltään SPR Hämeenkyrön hy-
bridiyksikkö. Se on kaunis ja se on tur-
vallinen. Se on paikka lapsille ja nuorille, 
jotka tulevat jostakin muusta maasta yksi-
nään. Siellä on paljon ohjaajia, jotka aut-
tavat kaikessa. He auttavat kotitehtävissä 
ja laittavat ruokaa nuorille. Talossa asumi-
nen mahdollistaa harrastamisen ja kave-
reiden tapaamisen. Myös koulunkäynti on 
mahdollista. Ohjaajat ovat todella mukavia 
ja he tekevät parhaansa, jotta nuoret ei-
vät tuntisi olevansa yksin, kun heidän per-
heensä ei ole täällä. 

Seeta, Hämeenkyrön hybridiyksikön nuori
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Punaisen Ristin Yleiskokous järjestetään 10.-
11.6.2023 Joensuussa. Piirin hallitus päät-
ti 25.8. kokouksessaan tukea piirin alueen 
osastoja

LÄHDE ILOISEEN ITÄ-SUOMEEN!
PIIRIN TUKEA YLEISKOKOUKSEEN OSALLISTUMISEEN 

 I Kustantamalla kahden osallis-
tujan/osasto majoitus- ja osallistu-
mismaksut 

 I Tarjoamalla yhteiskuljetuksen 
Joensuuhun ja takaisin. Yhteiskulje-
tukset lähtevät jo perjantaina 9.6.2023, 
todennäköisinä reitteinä: 
Bussi 1:  
Forssa-Hämeenlinna-Lahti-Heinola -> 
Bussi 2:  
Tampere-Kangasala-Orivesi-> 

 I Kohdistamalla kymmenelle nuorelle 
osallistumiskustannuksiin määrä-
rahan, jota voi hakea erillisellä haulla. 
Haun voi tehdä vapaamuotoisella, 
perustellulla hakemuksella, joka tulee 
toimittaa piiriin Marjutille helmikuun 
2023 loppuun mennessä.
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SPR:N KUULUMISIA JANAKKALASTA

Janakkalassa on valittu vuoden posi-
tiivisin vuodesta 1994 saakka. Valinta-
kollegio nimeää vuosittain kuntalaisen 
tai yhteisön, joka on ”Arkipäivän 
sankari, joka toiminnallaan, aktiivi-
suudellaan ja olemuksellaan välittää 
ympärilleen iloa ja positiivista elämän-
asennetta. Samalla hän hoitaa 
toimensa ja askareensa pyyteettö-
mästi ja ympäristönsä huomioiden.”

Janakkalan positiivisimmaksi 2022 on valittu 
Suomen Punaisen Ristin Janakkalan ja Ter-
vakosken osastot. Tunnustus jaettiin Tervas-
sa tapahtuu –tapahtumassa 13.8.2022.

Janakkalassa SPR osastoja on kaksi ja mo-
lemmat ovat olleet merkittävässä roolissa 

SPR JANAKKALAN JA TERVAKOSKEN OSASTOT 
JANAKKALAN POSITIIVISIMMAT 2022

ensin koronapandemian ja sen jälkeen Ukrai-
nan sodan aiheuttamassa poikkeustilantees-
sa.

SPR:n vapaaehtoiset tekivät mittavan mää-
rän talkootunteja auttaessaan koronaro-
kotusten jakamisessa etenkin rokotusten 
alkuvaiheessa sekä Turengissa, että Terva-
koskella. Vapaaehtoiset huolehtivat itse ta-
pahtuman sujumisesta antaen näin rokotta-
jille rauhan keskittyä rokottamiseen.

Järjestön ja terveydenhuollon yhteistyö on 
kaikin puolin sujuvaa ja Janakkalassa on kai-
killa tahoilla iso luottamus yhdistysten moni-
puoliseen toimintaan koko kuntayhteisön hy-
väksi.

Janakkalan kunnan valtuutetut ovat 
päättäneet kokeilla uutta toimin-
tamallia – yhdistyskummitoiminta. 
Yhdistyskummi on valtuutettu, jolla 
on oma nimikkoyhdistys.

Kummitoiminnan tavoitteena on lisätä vuo-
ropuhelua kunnan eri toimijoiden välillä ja 
tuoda päättäjien tietoon yhdistystoiminnan 
tarpeita. 

SPR Janakkalan osasto on saanut yhdistys-
kummikseen kunnanhallituksen puheen-
johtaja Pirjo Alijärven. Alijärvi on ollut 
myös pitkään SPR Janakkalan osaston jä-
sen. Kummi on osallistunut elokuussa kai-
kille kuntalaisille avoimeen osaston jär-
jestämään virkistyspäivään Mallinkaisten 
leirikeskuksessa. Häneltä saatiin siellä tie-
toa kunnan ajankohtaisista asioista ja myös 
siitä, mitä uudet hyvinvointialueet tulevat 
vaikuttamaan kuntalaisten palveluihin. Li-

säksi kummi on vetänyt osaston hallituksen 
kehittämispäivän. Tällainen vuorovaikutus on 
osoittanut paikkansa.

Liisa Puranen 
SPR Janakkalan osaston puheenjohtaja

YHDISTYSKUMMIT OVAT ALOITTANEET JANAKKALASSA

 I Kummius kestää valtuustokauden.

 I Kummi toimii yhdistystoiminnan ja 
päätöksenteon linkkinä.

 I Kummi sitoutuu yhteistyön aluksi osal-
listumaan yhdistyksen tapaamiseen/
kokoukseen/tapahtumaan.

 I Jatkossa kummi ja yhdistys pitävät 
yhteyttä yhdessä sopimillaan tavoilla 
ja sopivat muusta mahdollisesta 
yhteistyöstä.

OSASTOKUULUMISIA
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Janakkalan kunta muistaa tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa ja jatkossa vuosit-
tain yhtä Janakkalassa toimivaa yhdis-
tystä vuoden yhdistys –tittelillä. 
Vuoden yhdistystä ehdottaa kunnan 
yhdistysyhteyshenkilöistä koostuva 
ryhmä ja valinnan tekee kunnanhal-
litus. 

Ensimmäiseksi vuoden yhdistykseksi on ni-
metty SPR:n Janakkalan osasto. Vuoden yh-
distys julkistettiin 3.9.2022 Delfort Areenalla 
pidettävillä JanakkalaGo-messuilla. 

Vuoden yhdistystä valittaessa kiinnitetään 
huomiota seuraaviin seikkoihin painottuen 
yhteen tai useampaan kriteeriin.

 I Yhdistyksen toiminnan vaikuttavuus, 
vaikutukset jäsenyhteisölle, elinympäris-
tölle tai ympäröivälle yhteiskunnalle.

 I Yhdistyksen toiminnan tuki kunnan stra-
tegialle ja / tai hyvinvointisuunnitelmalle.

 I Yhteistyö kunnan ja muiden toimijoiden 
kanssa.

 I Yhdistyksen reagointi ajankohtaiseen 
tilanteeseen tai tarpeisiin.

 I Yhdistyksen toiminnan positiiviset erityis-
piirteet.

Valintaperusteluissa todetaan: ”Yhdistys 
pyörittää Turengin toimipisteessä merkittä-
vää tekstiilien ja kodin irtaimiston kierrätys-
toimintaa, jonka tuotot ohjataan kuntalais-
ten hyvinvointiin. Yhdistys tuo mm. jouluiloa 
moneen vähävaraiseen lapsiperheeseen lah-
joituksillaan.

Yhdistyksen toiminta tukee useita kunnan 
strategisia tavoitteita tarjoten kuntalaisille 
monenlaista yhteisöllistä toimintaa sekä hy-
vinvointia edistäviä palveluita Terveyspisteen 
vastaanotolla sekä ystävätoiminnassa. Yh-
dessä muiden yhdistysten kanssa toteutettu 
Nallesairaala on mainio esimerkki sen ihmis-
läheisestä, eri ikäryhmiä koskettavasta toi-
minnasta.

JANAKKALAN VUODEN YHDISTYS 2022 ON 
SPR JANAKKALAN OSASTO

Koronapandemian ja sitä seuranneen Ukrai-
nan sodan aikana yhdistys on tarttunut ri-
vakasti talkootunteja laskematta kriisinhal-
lintatehtäviin ja ollut korvaamaton apu niin 
massiivisten koronarokotusten järjestelyis-
sä kuin ukrainalaisten pakolaisten avustami-
sessa.

Yhdistys palkitaan kunniakirjan lisäksi 500 
euron palkkiolla, jonka se voi käyttää jäsen-
tensä ilahduttamiseksi haluamallaan taval-
la. Janakkalan SPR:n työn merkityksellisyy-
destä kertoo hyvin se, että yhdistys nimettiin 
yhdessä Tervakosken SPR:n kanssa myös Ja-
nakkalan positiivisimmaksi. Nimeämisistä 
vastaavat työryhmät tekivät valintansa toi-
sistaan tietämättä.”

Näiden palkintojen saavuttamiseen 
ovat vaikuttaneet kaikki osastojen va-
paaehtoiset - me olemme tehneet ne 
yhdessä! Kiitos kaikille!

SPR Janakkalan osasto on saanut Janakkalan vuoden 
2022 -yhdistys palkinnon. Kuvassa vasemmalta: 
SPR Janakkalan osaston sihteeri Eija Paturi, 
puheenjohtaja Liisa Puranen, kirpputorivastaava 
Juhani Siira sekä Janakkalan kunnanjohtaja Reijo 
Siltala.

K
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Yhteinen lenkki ystävän kanssa lenk-
kipolulla virkistää mieltä ja kehoa. 
Kävely lisää mielen ja kehon hyvin-
vointia kokonaisvaltaisesti.

SPR Lahden alueen osastossa mieltä ja ke-
hoa hoidetaan viikoittain yhteisen sauvakä-
velyryhmän kanssa. Toimintaryhmän idea sai 
alkunsa vuonna 2006, kun osastossa pysäh-
dyttiin pohtimaan keinoja saada senioreita 
liikkumaan enemmän. Ideaan tarttui vapaa-
ehtoinen Ane Backman, jolle liikunta tuntui 
mieluisalta tavalta olla mukana vapaaehtoi-
sena ystävänä. Niin kaikille avoin toiminta-
ryhmä Sauvojat sai alkunsa. 

Sauvakävelyyn haettiin pontta ja tahtia Ju-
ha Miedon alkeiskurssilla. Ane oli Lah-
den hiihtoseuran jäsen ja pääsi sitä kautta 
Miedon sauvakävelyopastukseen. Ane ker-
too, että ”Sitten sitä mentiin Salpausseläl-
lä ylös ja alas mäkiä ja näytettiin tahtia, mi-
ten mennään.”

Nykyään sauvakävelyryhmän nimellä toimiva 
ryhmä toimii syksystä kevääseen ja kesäl-
lä on taukoa. Ryhmä kävelee yhdessä ker-
ran viikossa. Yhteisesti on sovittu, että lähtö 
tapahtuu aina Siiri Rantasen patsaalta Sal-

pausselällä silloin, kun ei ole lunta. Jos on 
lunta, niin lähtö on Radiomäeltä. Lähtö on ai-
na tasan klo 10. Ryhmänvetäjä on aina pai-
kalla. Näiden selkeiden ohjeiden vuoksi ryh-
mään on helppoa tulla mukaan, kokeilemaan 
ja innostumaan. 

”Mukaan voi tulla kävelemään, vaikkei olisi 
sauvoja.” Ane avaa ryhmän toimintaa. ” Mei-
tä on ihmisiä erilaisia, toiset hiljaisia, toiset 
puheliaampia. Kävellään ja sauvotaan, se on 
keskiössä. Kävellessä voi jutustella niitä näi-
tä. Mukavaa yhdessä oloa.” 

Sauvakävelyryhmä on säännöllisen lenkkei-
lyn ohessa tehnyt myös yhteisiä virkistys- 
ja ryhmämatkoja. Ystävyyttä syntyy siellä, 
missä on mahdollisuus tavata samanhenki-
siä ihmisiä. Ane kehottaa kaikkia rohkeasti 
kokeilemaan tällaista kävelyryhmää vapaa-
ehtoistoiminnan muotona: 

”Siitä on kahdenlaista hyötyä, kunto koho-
aa ja ulkoilmaa on. Ottaa sen sillä lailla jat-
kuvasti, siihen tulee kiinnostus niin, ettei sii-
tä voi pois ollakaan. Jutellaan kaikkia yleisiä 
asioita. Se on mielenvirkistystä ja kunnon 
kohotusta.”

HYVÄT IDEAT JAKOON –  
HYVINVOINTIA JA YSTÄVYYTTÄ KÄVELLEN LAHDESSA

Sauvakävelyryhmässä kunto kohoaa ja mieli kevenee. Kävely edistää terveyttä monipuolisesti.
Kuva: Seppo Leppänen / SPR 
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MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Liki kolmekymmentä henkisen tuen ja en-
sihuollon toimijaa kokoontui lokakuun alus-
sa Hattulaan, Inkalan kartanoon koulut-
tautumaan ja virkistäytymään. Mukana oli 
kokeneita konkareita sekä äskettäin mukaan 
tulleita toimijoita, mikä mahdollisti verkostoi-
tumista piirin alueen toimijoiden kesken. 

Psykologi Tiina Taijonlahti psykologien 
valtakunnallisesta valmiusryhmästä kertoi 
meille henkisen tuen tarpeen arvioinnista ja 
akuutissa kriisissä olevan autettavan kohtaa-
misesta. Iltapäivällä pohdimme ryhmittäin 
oppimiamme asioita harjoituksen merkeissä 
ja iltapäivän lopuksi vietimme tunnin upeas-
sa syyssäässä luontobingon ja näppäryyttä-
kin vaatineiden ryhmätehtävien merkeissä. 

HENKISEN TUEN JA  
ENSIHUOLLON TOIMIJAT 
KOOLLA INKALASSA 

Anne, Tinja, Lea ja Ulla virkistäytymisradalla

Harjoituksen palautekeskustelua Inkalassa

Psykologi Tiina Taijonlahti luennoimassa

Ryhmätöiden merkeissä Inkalassa
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PÄÄTÖKSIÄ:
• kuultiin toiminnanjohtajan katsaus, jossa 

va. toiminnanjohtaja raportoi mm. tilan-
teesta liittyen vastaanottotoiminnan kil-
pailutukseen sekä Maahanmuuttoviras-
ton kuntamalliin, osastojen ajankohtaisia 
kuulumisia, taloustiimin rekrytointiproses-
sista sekä koko piirin henkilöstön koulutus-
päivästä, joka pidettiin 26.8. Seuraavassa 
kokouksessa listalla on mm.  vapaaehtois-
kouluttajien palkkioihin liittyvät asiat sekä 
hyvinvointialueyhteistyöhän liittyvät asiat.

• päätettiin valita määräaikaiseen ohjelma-
päällikön sijaisuuteen ajalle 1.9.2022 – 
31.12.2023 Leila Ahonen

• päätettiin tukea piirin alueen osastoja kus-
tantamalla kahden osallistujan/osasto 
majoitus- ja osallistumismaksut SPR Yleis-

kokoukseen Joensuussa sekä tarjota koko-
usosallistujille yhteiskuljetus Joensuuhun 
ja takaisin. Lisäksi päätettiin varata kym-
menelle nuorelle osallistumiskustannuk-
siin määräraha, jota voisi hakea erillisellä 
haulla.

• merkittiin Sijoitussuunnitelma, Omistajalin-
jaus ja Digitalisaatiolinjaus tietoon saate-
tuiksi. Päätettiin raportoida Soppi-toimin-
nasta järjestön hallitukselle jatkossa kunkin 
vuoden tilinpäätöksen valmistumisen jäl-
keen.

• merkittiin tiedoksi Sopin tilanne.
• syksyn kokousajat: ti 20.9., to 13.10., to 

1.12.2022 ja Piirin seminaari 10.9.2022

Piirin hallituksen kokous 7/2022 25.8.2022

JÄRJESTÖTOIMINTAA PIIRISSÄ

PÄÄTÖKSIÄ:
• kuultiin toiminnanjohtajan katsaus, jossa 

aiheina vastaanottotoiminnan kilpailu-
tuksen tilanne ja piirin YT-toiminnan ja 
työsuojelutoiminnan järjestäytyminen 
1.1.2023 alkaen

• todettiin piirin tuloslaskelma ja tase ajalta 
1.1. – 31.8.2022.

• päätettiin pyytää SPR Keskustoimistoa 
käynnistämään harmonisointiprosessi kou-
luttajapalkkioiden maksamiseen liittyen.

• käsiteltiin Soppi kierrätysputiikin asioita
• hyväksyttiin toiminnanjohtajan esitys piirin 

alustavaksi talousarvioksi vuodelle 2023.

• hyväksyttiin piirin riskienhallintasuunni-
telma. Käydyn keskustelun pohjalta suun-
nitelmaa täydennetään ja asiakirjan 
muotoa kehitetään. Päätettiin palata ris-
kienhallintaan liittyviin asioihin tulevissa 
kokouksissa.

• merkittiin tiedoksi tilannekatsaus liittyen 
yhteistyöhön Hämeen piirin alueelle perus-
tettavien hyvinvointialueiden kanssa sekä 
kunta- ja järjestöyhteistyöhön.  

• päätettiin tilinkäyttöoikeuksista
• päätettiin myöntää ansiomerkit esityk-

sen mukaisesti ja puoltaa ansiomitaleiden 
myöntämistä liitteessä oleville henkilöille.

Piirin hallituksen kokous 8/2022 29.9.2022

KÄSITELTYJÄ ASIOITA
• esiteltiin sosiaalisen hyvinvoinnin tiimira-

kennetta. Ajatuksena on nähdä hyvinvoin-
tia tukeva vapaaehtoistoiminnan kenttä 
yhtenäisempänä kokonaisuutena ja sen 
myötä suunnitella ja kehittää toimintaa jat-
kossa.

• Hämeen piirin sosiaalisen hyvinvoinnin toi-
minta käsittää laaja-alaisen joukon ystävä-
toiminnan, kotoutumisen tuen ja terveyden 
edistämisen toimintoja, joissa tavoitteena 

Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunnan kuulumisia 22.8.

on vahvistaa toimintaan osallistuvien sekä 
vapaaehtoistemme hyvinvointia.

• toimikuntalaisten asiantuntijuuden hyödyn-
täminen. Keskustelimme oman (ammatti)
osaamisen hyödyntämisestä uusiin avauk-
siin toiminnassa. Pohdimme jatkossa laa-
jemmin keinoja, miten saamme vapaaeh-
toisten osaamisen paremmin näkyviin.
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4_2022 VALMIUSTOIMIKUNNASSA 
KÄSITELTIIN SEURAAVIA ASIOITA:
• piirin toimintasuunnitelma 2023
• Tampereen alueen SPR:n ja seurakunnan 

valmiustoiminnan yhteistyötä
• ryhmänjohtajakurssi osana SPR:n valmi-

utta ja johtamista
• SPR:n Hämeen piirin alueen jälkipurkuval-

mius vapaaehtoisille
• tarvittaessa. Päätettiin perustaa mää-

räaikaisen kehitysjohtajan toimi ajalle 
1.9.2022-31.12.2023. Tehtävä laitetaan 
sisäiseen hakuun.

Valmiustoimikunta 4_2022 ja 5_2022

KÄSITELTYJÄ ASIOITA

• piirin toiminnan suunnittelun kehittämi-
nen ja toimintasuunnitelma 2023: Esitel-
tiin toiminnan suunnittelun toimintatapaa 
ja prosessia sekä toimintasuunnitelman 
sisältöä viestinnän, järjestökehityksen, 
lasten ja nuorten toiminnan sekä huma-
nitaarisen oikeuden osalta.

• Oma Punainen Risti ja piirin jäsentilanne: 
Käytiin läpi tämän hetken luvut Omas-
sa profiileja 3756, uusia profiileja tä-
nä vuonna 1335, jäsentilanne: 10 286, 
maksamatta 331.

• markkinointiviestintähanke: Piirin hallitus 
valitsi helmikuussa Kaski Agency Oy:n 
kehittämään piirin markkinointiviestin-
tää. Tarkoitus on kirkastaa piirin viestin-
nän kohderyhmä, kanavat sekä makse-
tun mainonnan kärjet.

Järjestökehitystoimikunta 3/2022

• yleiskokoustuki: Nuorten yleiskokous ja 
tapaaminen järjestetään Rovaniemellä 
maaliskuussa 17.-19.3.23. Piiriä on pyy-
detty varautumaan tukemaan osallistujia 
matkakustannusten omakustannusosuu-
den (100 €) verran. Kts. Joensuun yleis-
kokouksen tuki piirin hallituksen 7/2022 
päätöksistä.

• verkkouudistus: Rednet poistuu ja osas-
tojen verkkosivut siirtyvät Omaan ensi 
vuonna. Kehotukset osastoille: 

 Whallitusten on syytä huomioida asia toiminnan 
2023 suunnittelussa
 Wnimetkää ”Verkkosivuryhmä”, jossa on mukana 
tiedottaja + 1-2 muuta
 Wverkkosivuryhmä käy läpi Rednet-sivujen sisällön 
 Wottakaa uusia, raikkaita kuvia osaston toiminnas-
ta

5_2022 VALMIUSTOIMIKUNNASSA 
KÄSITELTIIN SEURAAVIA ASIOITA:
• SPR:n Hämeen piirin psykososiaalisen linja-

uksen tarkastelu
• ensiapupäivystystoiminnan kehitysryhmien 

tilannekuva
• mielenterveysongelmien lisääntynyt määrä 

ensiapupäivystyksissä



tapahtumakalenteri 2022-23
MARRASKUU

Ensiaputoiminnan yhteistyöfoorumi 1.11. Teams
Uuden ea - ja valmiusryhmän EA1 6.11 Hattula

Etätärskyt 7.11. Teams
Oma-ilta 8.11. Lahti

Ossi-osastorekisterin käyttöönottokoulutus 9.11. Teams
Operaatioensiapu 12.11 Parkano

Ossi-osastorekisterin käyttöönottokoulutus 17.11. Teams
Oma-ilta 17.11. Ruovesi

Hyvä Joulumieli -keräys 17.11.-24.12. Kaikkialla
Ensihuollon jatkokurssi 18.-19.11. Tampere, Tampuri

Ystävätoiminnan ja kotoutumisen tuen  
vapaaehtoisten voimavarapäivä 19.11. Riihimäki

Ystävätoiminnan ja kotoutumisen tuen  
vapaaehtoisten voimavarapäivä 20.11. Tampere

SPR Hämeen piirin purkukeskustelukoulutus 21.11. Hollola
Infotilaisuus, ea- ja valmiusryhmä Heinola 22.11 Heinola

Oma-ilta 23.11. Akaa, osaston toimitila 
SPR Hämeen piirin puheenjohtajapäivä 26.11. Rönnvik, Laitikkala

Osaamisen hallinnan koulutuspäivä 26.11
Oma-ilta 29.11. Hämeenlinna, osaston toimitila 

Oma Punainen Risti -peruskoulutus 30.11. Teams
JOULUKUU

Etätärskyt 7.12. Teams
SPR Hämeen piirin valmiusseminaari 10.12. Hattula, Petäys Resort

Oma-ilta 13.12. Tampere, piiritoimiston koulutustila
Ossi-osastorekisterin käyttöönottokoulutus 14.12. Teams

Piiritoimiston joulupuurot 16.12. KLO 15-18 Tampere
Hyvä Joulumieli -keräys 17.11.-24.12. Kaikkialla

TAMMIKUU
Ensiapuryhmien kouluttajien täydennys Hämeen piiri 9.1 Tampuri
Tässä ja Nyt -järjestötiedote 1/2023 aineistot piiritoimistoon 12.1.

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 1/2023 (lehti) ilmestyy V. 4
Henkisen tun peruskurssi 28.1 Kangasala

Uusien luottamushenkilöiden koulutus 28.1. Tampere, piirin koulutustila
EA1 Heinola (ea- ja valmiusryhmien uusille toimijoille) 28.1 Heinola

Ensiapupäivystäjän peruskurssi, etäilta I 30.1 Teams
HELMIKUU

Etätärskyt 6.2. Teams
Ensiapupäivystäjän peruskurssi, etäilta II 6.2 Teams

Ensihuollon peruskurssi 11.2.
Ystävänpäiväkampanja 6.-19.2.

Ensiapupäivystäjän peruskurssi, lähikoulutus 18.-19.2
MAALISKUU

Etätärskyt 6.3. Teams
SPR toimintaryhmien harjoitus- ja koulutuspäivä 11.3.

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 2/2023 aineistot piiritoimistoon 16.3.
Ensiapupäivystäjien osaamisen varmentamisen päivä 18.3

Rasisminvastainen viikko 20.-26.3.
Henkisen tuen jatkokurssi 25.3.

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 2/2023 (lehti) ilmestyy V. 13
HUHTIKUU

Etätärskyt 3.4. Teams
Ensiapupäivystysten johtamiskoulutus, etäilta 3.4 Teams

Ensiapupäivystysten johtamiskoulutus,  
harjoituspäivä (etäilta sis koulutukseen) 15.4

Piirin vuosikokous 22.4. Teisko, Murikka

https://oma.punainenristi.fi/event/17340
https://oma.punainenristi.fi/event/15653
https://oma.punainenristi.fi/event/16201
https://oma.punainenristi.fi/event/16274?_ga=2.136381047.672802370.1664542614-351584544.1662353462&_gl=1*10bpt5j*_ga*MzUxNTg0NTQ0LjE2NjIzNTM0NjI.*_ga_FMVLRNR4HM*MTY2NDU0NTgzOS41MS4xLjE2NjQ1NDYxNjMuMC4wLjA.
https://oma.punainenristi.fi/event/16275?_ga=2.209268437.672802370.1664542614-351584544.1662353462&_gl=1*1v5r2ki*_ga*MzUxNTg0NTQ0LjE2NjIzNTM0NjI.*_ga_FMVLRNR4HM*MTY2NDU0NTgzOS41MS4xLjE2NjQ1NDYxNjMuMC4wLjA.
https://oma.punainenristi.fi/event/16202
https://www.punainenristi.fi/hyva-joulumieli-kerays/
https://oma.punainenristi.fi/event/15931
https://oma.punainenristi.fi/event/17214
https://oma.punainenristi.fi/event/16204
https://oma.punainenristi.fi/event/17300
https://oma.punainenristi.fi/event/16205
https://oma.punainenristi.fi/event/16271
https://oma.punainenristi.fi/event/15654
https://oma.punainenristi.fi/event/17159
https://oma.punainenristi.fi/event/16206
https://oma.punainenristi.fi/event/16276
https://www.punainenristi.fi/hyva-joulumieli-kerays/
https://rednet.punainenristi.fi/node/6086
https://oma.punainenristi.fi/event/17298
https://oma.punainenristi.fi/event/17496
https://rednet.punainenristi.fi/node/6086
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