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HÄMEEN PIIRI

Vuosi 2021 on pyörähtänyt käyntiin globaa-
lissa ja paikallisessa myllerryksessä. Jos joku 
olisi vuosi sitten sanonut, että vuoden päästä 
elämme pandemian kourissa, erilaisten rajoi-
tustoimien kanssa ja mielenosoittajat valtaavat 
Yhdysvaltojen kongressin ihan kirjaimellisesti, 
en olisi uskonut. Tuskin moni muukaan. Mutta 
tässä sitä ollaan ja arkeamme eletään pienem-
pien ja suurempien haasteiden äärellä.

Pandemian äärellä on nähtävissä väsymystä, 
mutta myös tottumista poikkeuksellisiin aikoi-
hin. Viime vuoden toimintaa helpotti ihmisten 
erittäin sujuva digitaalisten kokouskäytäntöjen 
haltuunotto. Se tukee alkaneenkin vuoden toi-
mintaa. Moni työpaikka ja yhteisö jatkoi pienen 
uudelleen järjestäytymisen jälkeen toiminnan 
kehittämistä etäyhteyksin siitä, missä oli oltu-
kin ja otti samaan aikaan uusia toimintatapoja 
ja palveluita käyttöön. Näin tehtiin myös meillä 
SPR:n Hämeen piirissä. On ollut webinaaria, 
etätärskyjä ja koulutuspäiviä.  Lisäksi sujuva 
päätöksenteko on saatu turvattua ja saman-
aikaisesti on oltu toiminnan ytimessä; on 
pystytty pitämään valmiutemme yllä ja vastaa-
maan hätään tarjoamalla apua ja turvaa niille, 
jotka sitä eniten tarvitsevat.

Jatkossa järjestöjen roolia haastaa juuri se, 
että digitaalisuus ei voi korvata inhimillistä 
vuorovaikutusta. Silti toimintaa on kehitet-
tävä myös digitaalisesti saavutettavaksi. On 
oltava ihmisten tarpeiden ja hädän eturinta-
massa monella tapaa, mutta kapeilla resurs-
seilla. SPR:n Hämeen piirin vahvuus tässä 

ajassa on se, että vapaaehtoisjoukkomme, 
luottamuselimissä toimivat päätöksentekijät 
sekä palkatut ammattilaiset ovat hyvin sitou-
tunut porukka ja osaamista on monelta sekto-
rilta. Samanaikaisesti taloutemme on vakaalla 
pohjalla ja olemme arvostettuja kumppaniksi 
niin yritysten, kuntien, turvallisuusviranomais-
ten kuin toisten yhdistystenkin kanssa. Tämä 
arvostus ei synny tyhjästä, vaan se rakenne-
taan vuosien työnä meidän kaikkien esimer-
killä. Pandemian kaltaiset poikkeusajat ovat 
koetinkivi, jossa SPR:n kaltainen vakaa organi-
saatio osoittaa jälleen kerran merkityksensä.

Tuleva kevät tarkoittaa jälleen myös piirin toi-
mielinten nimeämistä seuraavaksi kaksi-
vuotiskaudeksi. Piirin vuosikokous pidetään 
lauantaina 24.4.2021. Ketä luottamuspaikoilla 
jatkossa vaikuttaakin, niin yksi asia on tätä 
kaikkea taustaa vasten selvä; edessä on ”koro-
nan jälkeisen ajan jälleenrakentaminen”. Se 
vaatii herkkyyttä tehdä oikeita päätöksiä toi-
minnan kehittämiseksi. Tämän toimivan jär-
jestön äärellä tähän on parhaat mahdolliset 
edellytykset.

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

Anna-Kaisa Heinämäki 
SPR Hämeen piirin 
puheenjohtaja
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Vähennetään yksinäisyyttä yhdessä 

Naapurissamme asuu vanhempi herrasmies 
nimeltään Ville. Hänellä on verkkaiset eleet ja 
aikaa pysähtyä juttelemaan rapussa.

Villen silmät aina tuikahtavat kysyessäni, mitä 
kuuluu. Hyvää, hän vastaa ja kertoo, mitä on 
puuhannut.

Vuosi sitten Villen puoliso menehtyi. He oli-
vat olleet naimisissa 56 vuotta. Sitten puhkesi 
koronakriisi ja vanhuksia kehotettiin pysy-
mään etäällä kaikesta.

Veimme Villelle kukkia ja tarjosimme kaupan-
käyntiapua. Mitä vaan hän tarvitsisi. Suru 
paistoi kasvoilta.

Suomi on yksinäisille kova paikka. Meillä pär-
jätään sisulla. Ei vaadita halausta, vaikka iho 
sitä kaipaisi. Mutta se on vain puoli totuutta. 
Meillä on myös pitkä auttamisen historia, 
jonka osa jokainen Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoinen on. 

Vuonna 1987 Punainen Risti toi Suomeen 
ystävän päivän. Tarkoitus oli vähentää yksi-
näisyyttä etenkin lähettämällä postikortteja. 

Olemme edelleen samalla asialla. Nyt tekoja 
tarvitaan entistä kipeämmin, sillä korona on 
lisännyt yksinäisyyttä.

Vuoden 2021 ystävänpäiväkampanjamme kut-
suu jokaisen mukaan huolehtimaan toisistaan. 

Tuomme yksinäisyyden ja sitä helpottavat 
teot näkyvästi esille. Piirit ja osastot ovat 

ääni torvemme, jotka jalkauttavat sanomaa 
eri puolelle Suomea ja kutsuvat mukaan 
toimintaamme.

Kampanjaan voi osallistua sekä ilmoittautu-
malla mukaan vapaaehtoiseksi että lahjoitta-
malla kotimaan työhömme.

Jokainen teko on yhtä arvokas.

Viime keväänä Ville tiputti postilaatikostamme 
kirjeen. Hän kertoi siinä, miten paljon hänelle 
merkitsi, että tarjosimme apua. Kirje oli pitkä, 
ja minä itkin.

Ymmärsin, miten arvokkaita pienet teot ovat. 
Mitä tapahtuisi, jos jokainen kysyisi naapuril-
taan, mitä kuuluu?

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi HUOM! Toimittaja 1.1.2021 lähtien 
Aku Suomalainen, aku.suomalainen@punainenristi.fi Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Vies-
tinnän palvelut, graafinen suunnittelija Marja Keränen, 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 osasto materiaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Eija Wallenius 
Ystävänpäivä-
kampanjan  
kampanjapäällikkö

PÄÄKIRJOITUS - KESKUSJÄRJESTÖ
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Hyviksi todettuja tapahtumia ovat esim. 
Nähdään-kahvilat ja Tutustu tuntematto-
maan -tapahtumat sekä ulkona pidettävät 
tempaukset, jotka soveltuvat erittäin hyvin 
korona-aikaan. Tapahtumissa tulee noudat-
taa voimassa olevia turvallisuusohjeita koro-
nan suhteen. 

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja muista-
kaa ottaa suunnitteluun mukaan myös uusia 
vapaaehtoisia. Kertokaa tapahtumista paikal-
liselle medialle ja tarjotkaa haastateltaviksi 
ystävätoiminnassa mukana olevia vapaaeh-
toisia ja ystäväpareja.

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. 
Otetaan heidät kaikki mukaan osaston eri 
vapaaehtoistehtäviin.

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

Viestinnän asiantuntija  
Senni Puustinen, p. 040 610 9447

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2020

Ystävänpäiväkampanja on kaksiviikkoinen
Tänä vuonna ystävänpäiväkampanja  
kestää kaksi viikkoa: 3.–21.2. Pää paino 
on kuitenkin tuttuun tapaan ystävän-
päivän viikolla 8.–14.2., jolloin näymme 
somessa, mediassa ja tapahtumissa. 

Kerromme ja keskustelemme yksinäisyyden 
kokemuksista sekä vaikutuksista. Kutsumme 
uusia vapaaehtoisia kursseille ja toimintaan 
sekä haluamme tavoittaa heidät, jotka toivo-
vat itselleen ystävää. Toivotamme kaikki ter-
vetulleiksi mukaan!

Kampanjamateriaalit – tilaa 
viimeistään 24.1.
Jatkamme kampanjaa viime vuonna uudiste-
tulla ilmeellä. Kampanjan kasvoina toimivat 
Ella ja Ville kertovat omat tarinansa yksinäi-
syydestä. Tilaa painetut materiaalit (mm. 
julisteet, banderollit ja postikortit) Punaisen 
Ristin verkkokaupasta 24.1. mennessä.

Digitaaliset materiaalit osastoille
Löydät digitaaliset materiaalit Punaisen 
Ristin aineistopankin Ystävänpäivä 2021 
-kansiosta (aineistopankki.punainenristi.
fi). Aineistopankissa on verkkoon ja sosiaali-
seen mediaan sopivia kuvia, jako kuvia, vide-
oita ja bannereita. Haluamme haastaa kaikki 
suomalaiset huomaamaan toiset ihmiset 
ympärillään. Jakakaa ja pyytäkää jakamaan 
materiaaleja ahkerasti somessa – yhdessä 
näymme ja kuulumme! 

Viestimme on: Jokainen voi vähentää  
yksinäisyyttä ympärillään. Pienikin teko on 
tärkeä. Nähdään – Toisemme. Sosiaalisessa 
mediassa käytämme hashtageja  
#nähdääntoisemme ja #punainenristi.

Tapahtumia toivotaan
Koronavuoden jälkeen kasvokkaiset koh-
taamiset ovat entistä tärkeämpiä. Siksi 
kannustamme kaikkia suunnittelemaan 
ystävänpäivän tapahtumia entiseen mal-
liin. Varasuunnitelmaksi voi miettiä verkossa 
pidettävää tapahtumaa. Seuraamme korona-
tilannetta ja ohjeistamme tapahtumista sekä 
niiden turvallisesta järjestämisestä tarkem-
min RedNetissä.

Joon
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 15.-21.3.2021

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on 
vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asenteisiin 
niin, että rasismi vähenee yhteis kunnassa. 
Koronatilanteen vuoksi kampanja keskittyy 
etenkin digitaali seen ympäristöön ja sosiaali-
seen mediaan. Piirit voivat jakaa Ennakko-
luuloton edelläkävijä -tunnustukset. Hyväksi 
valintatavaksi on osoittautunut se, että 
kuka tahansa voi ehdottaa saajaa sähköi-
sesti. Toiveena on, että piirit jakaisivat tun-
nustukset 15.3. Näin tunnustuksen saajista 
voi kertoa kampanjan valta kunnallisessa 
avaustiedotteessa. 

Rohkaisemme osastoja jakamaan rasismin-
vastaisen viikon materiaalia omissa sosiaa-
lisen median kanavissa. Someviestinnässä 
käytämme aihetunnistetta #rasisminvas-
tainenviikko. Osastojen käyttöön suun-
nitellut materiaalit tulevat aineistopankkiin 
helmi-maaliskuussa 2021. 

Black Lives matter –liike näkynyt koko 
maailmassa
Yhdysvalloista poliisiväkivaltaa vastaan nous-
sut Black Lives Matter -liike on näkynyt koko 
maailmassa. Rasisminvastainen toiminta ja 
keskustelu rasismista eivät ole kuitenkaan 
uusia ilmiöitä. Suomessa on monia yhdis-
tyksiä, liikkeitä ja yksittäisiä toimijoita, jotka 
ovat tehneet antirasistista työtä pitkään. 

Rasisminvastaisuus on osa Suomen Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoimintaa ja se näkyy jo 
periaatteissakin: inhimillisyydessä ja tasa-
puolisuudessa. Rasisminvastaisuutta tarvi-
taan kaikessa Punaisen Ristin toiminnassa, 

Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä
oli kyse katastrofiavusta, ystävätoiminnasta 
tai kotoutumisen tuesta. Järjestön vapaa-
ehtoistoiminta voi olla monelle se turvallinen 
porukka, jossa tulee kohdatuksi yksilönä, 
eikä esimerkiksi ihonvärinsä perusteella. 

Valitettavan usein asetelman on annettu 
ymmärtää olevan sellainen, että ei-kokijat 
auttavat rasismin kokijoita. Mielikuva joh-
tuu kenties dynamiikasta, jossa on selkeät 
autettava ja avun saaja -roolit. Kahtiajako 
ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, vaan 
ihmisillä on monia rooleja elämässään. 
Moninaisuuden ytimessä on pyrkimys sii-
hen, että ihminen voisi itse määritellä, 
missä roolissa haluaa tulla nähdyksi. Juuri 
tähän viittaa rasisminvastaisen viikon 2021 
teema ”Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi 
yksilönä”.

Rasisminvastaisuus ei ole mielipidekysy-
mys. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusjulistuk-
sen perusteella jokaisella on samat oikeudet 
ja vapaudet muun muassa väriin, kie-
leen, uskontoon, kansalliseen tai yhteis-
kunnalliseen alkuperään katsomatta. Myös 
Suomessa syrjintä on kielletty yhdenvertai-
suuslain nojalla, ja rikoslaissa on kielletty 
esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää 
vastaan. Näihin voi myös vedota kohda-
tessaan rasismia, tai joutuessaan rasismin 
kohteeksi.

Lisätietoja: Piirien monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjät 

Lue lisää: RedNet / Rasisminvastainenviikko
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KUNTAVAALIT 18.4.2021

Kuntavaalit on järjestölle näytön paikka
Kunnat ovat suuressa muutoksessa muun 
muassa sote-uudistuksen, hyvinvointialu eiden 
perustamisen ja pelastustoimen uudistuksen 
vuoksi. Kuntien rooli ihmisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä kasvaa, kun sosiaali- 
ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden 
vastuulle.

Samaan aikaan on monia haasteita, kuten 
terveys erojen ja eriarvoisuuden kasvu, syr-
jäy   tyminen, yksinäisyyden kokemusten 
sy ven tyminen, harva-alueiden palveluiden 
vähentyminen sekä ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset. Koronan jäljet voivat näkyä monin 
tavoin pitkään. Toimeentulon ongelmat, pieni-
tuloisten lapsiperheiden haasteet sekä hoita-
mattomat sairaudet voivat vaikeuttaa elämää, 
vaikka itse virus saataisiin kuriin. 

Punaisella Ristillä merkittävä rooli kunta-
laisten hyvinvoinnissa 
Kevään kuntavaaleissa tuomme esille, mikä 
on järjestön ja vapaaehtoisten merkitys sekä 
toiminta mahdollisuudet. Kyse on muun 
muassa tiloista ja avustuksista sekä siitä, 
miten järjes töjä ja vapaaehtoisia toimijoita 
kuullaan, osal listetaan ja huomioidaan. Hyvin-
voiva tulevaisuuden kunta on tietoinen järjes-
töistä, luo mahdollisuuksia toiminnalle ja 
tukee vapaaehtoistoimintaa. 

Vapaaehtoiset luovat yhteisöllisyyttä 
ja vahvistavat arjen turvallisuutta. He 

tarjoa vat tukea, tuottavat tietoa ja ovat val-
miudessa toimimaan yllättävissä tilanteissa. 
Vapaaehtoiset toimivat ilman taloudellista 
hyötyä, mutta toiminta tarvitsee resursseja, 
vaikuttamisen paikkoja ja tunnustusta.

Vaalit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden tuoda 
Punaisen Ristin toiminnan kannalta merkittä-
viä teemoja keskusteluun, esimerkiksi näin:

1. Vapaaehtoiset hyvinvoinnin ja  
terveyden edistämisen voimavarana

Punaisella Ristillä on noin 500 paikallis osastoa, 
joissa toimii 40 000 vapaaehtoista. He päivys-
tävät ja antavat ensiapua yleisö tilai suuksissa 
ja tapahtumissa, vierailevat yksinäisten ikä-
ihmisten luona ja kohtaavat nuoria, tukevat 
maahanmuuttajien kotoutumisessa uudella 
paikka kunnalla, tarjoavat maksutonta tukea ja 
apua terveyspisteissä omaan terveyteen liitty-
vissä kysymyksissä, järjestävät tempauksia 
seksuaaliterveyteen liittyen tai tarjoavat festa-
reilla tietoa päihteistä.

He ovat ihmisiä, jotka välittävät, osaavat 
auttaa ja kuulevat avun tarpeessa olevia. 
Toimintansa tueksi he tarvitsevat tukea, tun-
nustusta, koulutusta, välineitä, ohjausta ja 
tiloja toiminnalle. Järjestö voi tarjota alustan 
aktiivisille ihmisille luoda uutta toimintaa ihmis-
ten ja yhteisöjen hyväksi.

Vapaaehtoiset yksinäisyyden lievittäjinä

Ketkä sinun kunnassasi ovat yksinäisiä? Suomessa asuu noin miljoona ihmistä yksin. Iso osa 
yksin asuvista on ikäihmisiä, joista moni kokee yksinäisyyttä ja tarvitsee apua ja tukea. Joka 
viides suomalainen kokee yksinäisyyttä ajoittain, joka kymmenes usein. Yksinäisyys on ter-
veysriski, joka aiheuttaa mm. sydän- ja verisuonisairauksia ja masennusta. Yksin oleminen 
ja yksinäisyys lisäävät myös haavoittuvuutta tapaturman tai muun yllättävän onnettomuu-
den sattuessa. 

Suomen Punaisen Ristin reilu 8 000 vapaaehtoista ystävää kohtaavat vuosittain noin 25 000 
avun tarvitsijaa. Kahdenvälinen ystävätoiminta yksinäisten vanhusten parissa, saattoapu 
kauppaan tai terveyskeskukseen sekä senioriryhmät ovat yleisimpiä ystävätoiminnan muo-
toja. Omaishoitajille tarkoitetut ryhmät sekä kanssakulkija-vierailut omaishoitoperheessä 
auttavat jaksamaan. Palvelutaloissa ja laitoksissa järjestetään ryhmätoimintaa, virkistysta-
pahtumia sekä vierailuja. Nuorten tueksi koulutetaan ystäviä toimintaan kasvokkain tai ver-
kossa. Maahanmuuttajille vapaaehtoiset tarjoavat asumisapua ja kohtaamispaikkoja.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat olleet apuna koronan aiheuttamassa tilanteessa asiointi-
avussa, yksinäisyyden lievittämisessä ja ruoka-avun antamisessa.
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KUNTAVAALIT 18.4.2021

Kysy ja keskustele, miten sinun  
tulevaisuuden kunnassasi:
• vapaaehtoiset ja järjestöt huomataan  

ja otetaan mukaan voimavaraksi arjen  
turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä?

• vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimin-
taa tuetaan ja kannustetaan?

• kuullaan järjestöjen ja vapaaehtoisten tietoa 
ihmisten hyvinvoinnista?

• Miten korona on muuttanut auttamisen  
muotoja? Onko tarvetta tukea joitakin ihmis-
ryhmiä enemmän, jos esim. toimeentulo on 
heikentynyt?

2. Vapaaehtoiset valmiudessa  
äkillisessä auttamistilanteessa

Punaisella Ristillä on lakisääteinen tehtävä  
toimia viranomaisia avustavissa tehtävissä 
onnettomuuksissa tai yhteiskunnan häiriö-
tilanteissa. Punaisen Ristin vapaaehtoisista  
yli 5 000 on koulutettu toimimaan viran-
omaisten tukena erilaissa hälytys tilanteissa. 
Punainen Risti koordinoi 52 järjestön muodos-
tamaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua 
(Vapepa), jonka hälytysryhmissä toimii 22 000 
vapaaehtoista valmiina viranomaisia tukeviin 
tehtäviin. Äkilliset onnettomuudet ja häiriö-
tilanteet saavat liikkeelle myös suuren joukon 
spontaaneja auttajia ja myös heille järjestö voi 
tarjota organisoitua toimintaa.

Hyvä valmius tarvitsee osaamisen ylläpitämistä 
koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä eri toi-
mijoiden ja viranomaisten kanssa. Tuekseen 
toiminta tarvitsee aktiivista yhteistyötä ja 
resursseja, kuten välineitä ja tiloja toiminnalle. 

Kysy ja keskustele, miten sinun  
tulevaisuuden kunnassasi: 
• vapaaehtoiset ja järjestöt ovat osa äkillisen 

avun valmiutta viranomaisten tukena?

• vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimin-
taa tuetaan ja kannustetaan?

Vapaaehtoiset viranomaisen tukena äkillisessä auttamisessa

Mitä jos kunnassasi juomaveden epäillään saastuneen laajalta alueelta? Sadat ripuliin ja 
oksennus tautiin sairastuneet ihmiset ilmoittautuvat terveyskeskuksen vastaanottoon,  
mahdollisia sairastuneita voi olla jopa tuhansia. Terveysviranomaiset tiedottavat tilanteesta. 
Vettä ei saa nyt käyttää. Esimerkissä vapaaehtoiset voivat auttaa viranomaisten tukena 
puhtaan veden jakelussa, levittää ja kerätä tietoa tai tukea tilanteesta huolestuneita ihmisiä. 

Koronatilanteessa vapaaehtoiset ovat olleet viranomaisten pyynnöstä mm. soittamassa 
ikäihmisille, vastaamassa auttavaan puhelimeen, opastamassa ihmisiä testaukseen sekä 
antamassa ajankohtaista tietoa mm. satamissa ja lentokentällä. 

Äkillisessä suuressa onnettomuudessa tai häiriötilanteessa tarvitaan nopeasti paljon voima -
varoja. Punaisen Ristin ja Vapepan vapaaehtoiset toimivat vuosittain noin 300 hälytys-
tehtä vässä viranomaisten tukena. He ovat mukana kadonneiden etsinnöissä, osallistuvat 
ensi huollon tehtäviin, kuten muonittamiseen ja suojan tarjoamiseen evakuointi-  tai 
onnettomuus  tilanteissa ja antavat henkistä tukea onnettomuustilanteissa. Katastrofi  rahas
tosta voidaan tukea mm. tulipalossa kotinsa menettäneitä. 

Tärkeitä linkkejä:
• RedNet / Soteuudistus

• Punaisen Ristin laatima on lausunto 
laki esityksestä: punainenristi.fi/ 
Ajankohtaista / Lausuntoja 2020

• Sote-uudistuksen sivusto:  
soteuudistus.fi

• Pelastustoiminen uudistus: intermin.fi 
/pelastustoimenuudistus

Lisätietoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden yksikön 
päällikkö Maria Viljanen,  
p. 040 532 6888
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OSASTOT JA PIIRIT MUKANA SOTE-UUDISTUKSESSA

Sote-uudistus etenee alkuvuodesta eduskunnan 
käsittelyyn. On tärkeää seurata, miten omalla 
hyvinvointialueella uudistukseen valmistaudutaan. 
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
kuluu Punaisen Ristin keskeisimpiin vapaaehtois-
toiminnan tavoitteisiin. Kunnat ja hyvinvointialu-
eet tulevat saamaan hyvinvoinnin ja terveyden 
(hyte) edistämisen valtionosuuksia sen mukaan, 
miten hyvin kunnan ja alueen toimet edistävät 
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Paikallinen 
vapaaehtois toiminta saattaa olla riippuvainen 
näistä avustuksista. Tämä vuoksi onkin todella 
tärkeää, että Punaisen Ristin toiminta alueella 
tulee näkyväksi. Toiminta täytyy dokumentoida ja 
välittää toiminnasta tietoa paikallisille viranomai-
sille sekä toisille järjestöille. 

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa
Olkaa yhteydessä oman alueenne järjestöihin.  
Kannattaa järjestää esimerkiksi tapaaminen tois-
ten järjestöjen kanssa ja keskustella, miten 
muissa järjestössä on valmistauduttu sote-uudis-
tukseen. Osastojen ja yhdistysten hallitukset voi-
vat pohtia näkemyksiä ja tulevaisuuden haasteita 
sekä mahdollisuuksia toimia yhdessä. On tulossa 
järjestöjen alueellisia verkostoja. Kannattaa olla  
aktiivinen ja kysyä paikallisesta Sosiaali- ja ter-
veys  turva yhdistyksestä (jos sellainen on), mitä on 
meneillään. 

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä?

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään  
nettisivuilta. Tulevan aluehallinnon toimijoita 
kannattaa tavata ja kutsua tilaisuuksiin. 

• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa  
keskustella ja verkostoitua. Useilla alueilla 
on jo valmiina järjestöverkostoja, joihin voi olla 
yhteydessä.

• Omat tarjottavat palvelut on hyvä kuvata. 
RedNetissä on hyte-toiminnasta diat. On myös 
syytä varautua siihen, että hyvinvointialueet 
ja kunnat tarvitsevat yksityiskohtaisia tietoja, 
yhteystietoja ym. toiminnastamme.

• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitel-
miin: miten tulevassa aluevaltuustossa ollaan 
organisoimassa järjestöjen yhteistyötä? Onko 
tuleva hyvinvointialue koordinoimassa sitä? 
Aiheesta on hyvä keskustella toisten järjestö-
jen kanssa. 

• Alueilla voi järjestää toisten järjestö-
jen kanssa yhdessä esimerkiksi kunta-
kierros. Sen tarkoituksena on saada 
vapaa ehtoistyöllemme näkyvyyttä viranomais-
ten sekä kuntalaisten keskuudessa ja osoittaa 
toimin tamme vaikuttavuus sekä muiden toimi-
joiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitys. 

Nyt jos koskaan on tärkeää välittää tietoa 
toiminnastamme 

Seminaariehdotus järjestöjen ja 
muiden kumppaneiden tapaamiseen 
Satakunnassa järjestettiin keväällä 2018 
Kansa  laistärskyjä järjestöjen ja yritys-
kumppaneiden kanssa. Mukaan kutsut-
tiin viranomaisia. Tärskyjen teemoina oli 
kunta laisten hyvin voinnin ja terveyden 
edistäminen kunnan, yritys elämän ja jär-
jestöjen kanssa.

Seminaarimalli:
• Alustus
• Paneelikeskustelu

• kahoot-työkalu (ilmainen, osallistava 
ja vuorovaikutteinen kyselyjen teko-
ohjelma, joilla saa osallistettua yleisöä.  
https://kahoot.com/)

• Taustatyö: lainvalmistelu ja 
yhteistyövelvoite

• Tavoite: osoittaa aito kuunteluhalu, 
kehittää vapaaehtoistoimintaa vieläkin 
enemmän tarve lähtöiseksi, yhteistyön 
merkityksellisyys sekä vapaaehtoistyön 
vaikuttavuus.
• Mukaan myös muut kumppanit, kuten 

yrityskumppanit
• Näkökulma: kunnissa tehtävä terveyden  

edistäminen, pääpaino on 
ennaltaehkäisyssä
• uusien näköalojen ja yhteistyö-

muotojen etsiminen
• ylijäämäruoka, verkostot, yritysten 

yhteiskuntavastuu
• vapaaehtoistoimijan näkökulma  

1) vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia  
2) harrastuksen ja yhteisön saaneet  
(yksinäisyyden lieventäminen)

• asiakasnäkökulma: pakolaiset, kriisin 
kokeneet, työllistetyt 

• yksityisen palvelutuottajan ja järjestön  
suhde: miten palvelun tuottaja näkee 
vapaa ehtoistoiminnan?
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LYHYESTI 

Kotoutumistarjotin on työkalu, mihin koo-
taan järjestöjen ja yhteisöjen kotoutumista 
tukevat toiminnot. Myös viranomais-
ten toiminta tulee tarjottimella näkyväksi. 
Tavoitteena on kutsua mukaan myös niitä 
järjestöjä, jotka eivät ole kotoutumisen 
asiantuntijoita ja lisätä niiden toiminta tar-
jottimelle. Näin maahan muuttaneilla on 
mahdollisuus osallistua monipuolisesti 
kaiken laisten järjestöjen toimintaan.

Työkalu on otettu käyttöön 2016 
ja monissa piireissä on järjestetty 
Starttipajoja, joissa eri paikkakuntien 
kotoutumisen tuen toimijat ovat kokoon-
tuneet yhteen. Tapaamisen aikana on 
jäsennetty ja tuotettu paikkakunnan oma 
kotoutumistarjotin valmiiksi. 

Tilaa kotoutumistarjottimen A3-kokoinen 
pohja Punaisen Ristin verkkokaupasta 
(suomi, ruotsi tai englanti):  
punaisenristinkauppa.fi. 

Lue lisää: RedNet / SPR Monikulttuurinen 
ryhmä / Materiaaleja

Kotoutumistarjotin tuo  
toiminnan kaikkien  
ulottuville

Avustuksen hakuaikaa voimavarakahviloille 
on pidennetty helmikuun 2021 loppuun 
saakka. Palauttavien harjoitteiden, ulkoilun 
ja herkullisen purtavan avuin vapaaehtoi-
set voivat yhdessä auttaa toisiaan palau-
tumaan haastavista ajoista ja luoda intoa 
tulevaan. Avustus on 300 euroa/osasto. 

Osastoille on suunniteltu valtakunnallinen 
kevätkalenteri. Se on mieltä virkistävä, 
kehoa palauttava ja sosiaalisesti innostava 
kokonaisuus. Kalenteri tuo vapaaehtoiselle 
hyvinvointiin liittyvän harjoitteen, tehtävän 
tai muunlaisen iloa tuovan viestin sähkö-
postitse. Kalenterin saajaksi voi ilmoittau-
tua Oma Punaisessa Ristissä tammikuusta 
lähtien. Harjoitteet julkaistaan myös osoit-
teessa sproppimateriaalit.fi. 

Lue lisää: RedNet/Voimavarakahvila

Punainenristi.fi uudistuu
Kotisivustomme punainenristi.fi ja sen 
ruotsinkielinen versio ovat uudistumassa 
pian. Uuden sivuston sisältöjä ja toimin-
nallisuutta on suunniteltu sekä tuotettu 
uutterasti noin vuoden verran, ja vaikka 
pandemiatilanne on välillä pysäyttänyt pro-
jektin etenemisen, on kokonaisuus nyt 
lähestulkoon valmis. Punainenristi.fi on 
suunniteltu palvelemaan erityisesti lah-
joittajia, (uusia) vapaaehtoisia ja jäseniä, 
avunhakijoita/tarvitsijoita, tiedonhakijoita 
ja yhteistyökumppaneita. 

Kun julkaisupäivä varmistuu, siitä viesti-
tään Rednetissä. Sisällöntuotannossa on 
huomioitu, että esim. osastojen omilla 
sivuilla Rednetissä voi olla linkkejä punai-
nenristi.fi:n sivuille. Eniten käytetyt lin-
kit uudelleen ohjataan uusille sivuille niin, 
että ne toimivat automaattisesti jatkossa-
kin. Viestintäyksikkö kertoo sähköpostitse 
uudelleenohjauksista tarkemmin osastojen 
tiedottajille.

Punainenristi.fi:n englanninkielinen versio 
jää toistaiseksi ennalleen. Punainenristi.fi:n  
uudistaminen ei vaikuta myöskään 
RedNetiin. 

Voimavarakahviloille voi 
hakea edelleen avustusta

Tilaa kierrätystavaratalo 
Kontin uutiskirje!
Pysy ajan tasalla ja tilaa Kontin uutiskirje. 
Samalla saat tietoja myös eduista ja kuu-
let ensimmäisten joukossa Kontin verkko-
kaupasta, joka avataan alkuvuodesta 2021. 
Kontissa myydään lahjoitettuja vaatteita, 
tavaroita ja huonekaluja. Myynnistä saa-
dut tulot menevät Punaisen Ristin avustus-
työhön.  
 
Tilaa uutiskirje ja vinkkaa myös kaveril-
lesi: spr.punainenristi.fi/kontti
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Perjantai 22.1.  klo 17:00

• Ilo, Toivo, Luottamus: Suomen Punaisen Ristin Toimintalinjaus 2021–2023
Pääsihteeri Kristiina Kumpula

Lauantai 23.1.  klo 9:00–15:00

Webinaariaiheina mm. seuraavat:

• Etäkouluttaminen Teamsin kautta –perusteet
Sinulle, joka pohdit etäkouluttamisen maailmaan hakeutumista lähikoulutuksen tukena ja 
rinnalla.

• Etäkouluttaminen Teamsin kautta –jatkokoulutus
Sinulle, joka olet jo kouluttanut Teams-etäyhteyden kautta ja haluat lisätä osaamistasi mm. 
oppijoiden osallistamisessa ja harjoitusten vetämisessä.

• Punainen Risti tutuksi – miten koulutan?
Tämä on tärkeä osaaminen jokaisen kouluttajan salkussa!  Sisältöinä mm. Punaisen Ristin 
perustehtävä, Periaatteet ja arvot, Punainen Risti valmiusjärjestönä, Monipuolinen vapaaeh-
toistoiminta, Oma Punainen Risti, Osaston toiminta paikallisesti…

• Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa – miten koulutan? 
Yhdenvertaisuus on keskeistä Punaisen Ristin toiminnassa! Tästä eväitä tutkia normeja ja 
ennakkoluuloja kriittisesti sekä ymmärtää niiden vaikutus kohtaamisessa ja vuorovaikutuk-
sessa. Saat myös ideoita siitä, miten vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi. 

• Suojelu Punaisen Ristin toimintatapana 
Suojelu on keskeinen Punaisen Ristin toimintatapa. Mutta mitä suojelu tarkoittaa? Mitä ovat 
suojeluperiaatteet? Työpajassa katsomme Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaa suoje-
lulinssin läpi.

• Maahantulovarautuminen: väliaikaismajoituksen perustaminen
Osana Punaisen Ristin maahantulovarautumista järjestö on laatinut vapaaehtoisille suunnatun 
koulutuksen Väliaikaismajoituksen perustaminen. Koulutuksessa käsitellään turvapaikanha-
kijoiden vastaanottojärjestelmää yleisesti sekä vapaaehtoisille soveltuvia tehtäviä väliaikais-
majoitusyksikön perustamisesta laajamittaisessa maahantulotilanteessa. Tässä webinaarissa 
pääset tutustumaan koulutuksen taustaan ja sisältöön. Koulutuksen kouluttajiksi soveltuvat 
kaikki valmiudesta ja varautumisesta sekä maahanmuuttotyöstä kiinnostuneet vapaaehtois-
kouluttajat ja varsinainen kouluttajavalmennus järjestetään myöhemmin keväällä.

• Sivisverkko koulutuksen järjestämisen välineenä 
Sivisverkossa hallinnoidaan kaikki Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan koulutuk-
set ja näihin saadaan myös taloudellista tukea. Käymme läpi Sivisverkon toimintoja koulutta-
jan näkökulmasta.

• OMAn ja tapahtumakalenterin käyttö kouluttajana 
Opit, miten kouluttajana voit parhaiten hyödyntää OMA Punaisen Ristin toimintoja.

KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TERVETULOA MUKAAN!

Kouluttaja, tule päivittämään osaamistasi
Valtakunnalliset ja maksuttomat Kouluttaja päivät järjestetään etäyhteyksin Teamsissa 22.–24.1.2021. 
Ohjelma alkaa perjantaina, lauantaina on yhteisiä kouluttajataitojen vahvistamiseen liittyviä webinaa-
reja ja sunnuntaina virallisia täydennyskoulutuksia muutamille kouluttajalinjoille. Ruotsinkielisiä webi-
naareja järjestetään myöhemmin keväällä ja niistä tiedotetaan erikseen ruotsinkielisille kouluttajille. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: RedNet/Vapaaehtoiskouluttajat
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KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TERVETULOA MUKAAN!

Leena K
oskela

Sunnuntai 24.1.  klo 9:00–max.15:00

Täydennys- tai muuta sisällöllistä jatkokoulutusta on tarjolla seuraavasti:

• Ensiaputoiminnan lisäkoulutus, täydennyskoulutus

• Eläkevalmentajat, täydennyskoulutus

• Henkinen tuki, täydennyskoulutus

• Humanitaarinen oikeus, täydennyskoulutus

• Järjestötoiminta, täydennyskoulutus

• Monikulttuurisuus, täydennyskoulutus

• Terveyden edistäminen (Päihdetyö tai Terveysneuvonta)

• Ystävätoiminta, täydennyskoulutus

 
Täydennyskoulutukset saattavat sisältää ennakko- ja jälkitehtäviä.

Kouluttajakoulutuksen aikataulu  2021

Svenskspråkig utbildarutbildning 5.–7.2.

EVY-kouluttajakoulutus 11.–14.2.

EVY-täydennyskoulutus 12.–14.2.

Kouluttajakoulutuksen välineosa ”Oppimisen ohjaaminen” 12.–13.3. + 8.4.

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 5.–7.3.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 19.–21.3.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 9.–11.4.

Kouluttajakoulutuksen välineosa 30.–31.10.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 19.–21.11.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26.–28.11.
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HÄMEEN PIIRI

KOULUTUS

KoVaJaKo-koulutus 
2021 

(Kokonaisvalmiuden jatkokoulutus)

SPR:n Hämeen piiri järjestää osas-
tojen auttamisvalmiudesta vastaa-
ville henkilöille vuoden 2021 aikana 
KoVaJako-koulutusohjelman, joka 
muodostuu useasta osasta.

Tavoitteemme on luoda vahva verkosto 
osaavia Punaisen Ristin valmiuden ja 
varautumisen toimijoita, jotka vahvista-
vat osastojen auttamistoimintaa onnetto-
muus- ja häiriötilanteissa. Tämän vuoksi 
toivomme, että etenkin osastojen valmiu-
den yhdyshenkilöt pyrkivät osallistumaan 
mahdollisimman moneen osioon.

Osat ovat itsenäisiä, joten niihin voivat 
myös muut osallistua oman mielenkiin-
tonsa mukaan. Lisätietoja Tommilta.

Koulutusohjelman tiedot ja ilmoittautumis-
ohjeet löytyvät: https://rednet.punainen-
risti.fi/node/7248

Ensihuollon jatkokurssi  
16.-17.4.

Tampereella, Ensihuollon jatkokurssilla 
perehdytään organisoituun ensihuollon 
vapaaehtoistoimintaan harjoitusten kautta. 
Koulutus on suunnattu Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen hälytys-
ryhmätoiminnassa mukana oleville. Kurssin 
hinta on 20€, joka sisältää koulutuksen, 
kahvit ja lounaan. Pääkouluttajana Päivi 
Heikkilä. Koulutus pe klo 17.30-21.00 ja 
la klo 9.00-19.00

https://www.lyyti.in/
Ensihuollon_jatkokurssi_16_17042021

Purkukoulutukset 

Auttaminen onnettomuus- ja kriisiti-
lanteissa on henkisesti ja psyykkisesti 
kuormittavaa. Sinulla saattaa ilmetä 
samanlaisia reaktioita ja tunteita kuin 
autettavilla. Purkukeskustelu eli defu-
sing on tarkoitettu tehtäväksi pienryh-
mille ja yhdessä työskenteleville ihmi-
sille tunteita herättävän kokemuksen 
jälkeen.

Koulutus on suunnattu hälytysryhmien 
vetäjille ja muille purkutoiminnasta kiin-
nostuneille. Illat ovat samansisältöisiä. 

Ilmoittautumislinkit alla:

Ke 27.1. klo 18.00-20.30 Nokialla,  
SPR Nokian osaston tila, Pirkkalaistori 1 
https://www.lyyti.in/
Purkukoulutus_Nokia_27012021

Ti 23.2. klo 18.00-20.30 Lahdessa,  
Lahden alueen osasto, Vapaudenkatu 8 
https://www.lyyti.in/
Purkukoulutus_Lahti_23022021

To 18.3. klo 18.00-20.30 Forssassa,  
tarkempi sijainti vielä avoinna 
https://www.lyyti.in/
Purkukoulutus_Forssa_18032021
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HÄMEEN PIIRI

Henkisen tuen kouluttajien ja 
ryhmänjohtajien tapaaminen 
Ke 3.2.2021 klo 18-19 

Teamsissä, käydään läpi ryhmien kuulumisia 
ja tulevia koulutuksia. Tapaamiseen ovat ter-
vetulleita myös muut asiasta kiinnostuneet!

Illmoittautumiset: leila.ahonen@redcross.fi

SPR Hämeen piirin Henkisen 
tuen kouluttajien ja 
ryhmänjohtajien koulutuspäivä 

La 20.2. klo 10 - 17 Hämeenlinnassa 
(Kumppanuustalo, Kirjastokatu 1)

Päivän tärkeimpänä teemana alueellinen 
yhteistyö. Mukaan saamme SPR:n keskus-
toimiston kotimaan valmiusyksiköstä Mira 
Miettisen, jolla on pitkä kokemus viran-
omaispuolelta. Pia Yli-Pirilä tarjoaa meille 
pohdittavaa teemalla ”Mielen ja kehon 
yhteys”. 

https://www.lyyti.in/
Hetu_kouluttajat_ryhmanjohtajat_Hml

Ystävätoiminnan peruskursseja 
verkossa

To 28.1. kello 17:30-20:00 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/10169

Ke 24.3. kello 17:30-20:00 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/ 
event/10173

Tiedottajat Teamsissa 11.2.

Kaikille SPR Hämeen piirin osastojen tiedot-
tajille tai osastoviestinnästä kiinnostuneille 
tarkoitettu Teams tapaaminen torstaina 
11.2. klo 17.30-19. Mietitään yhdessä osas-
toviestinnän ajankohtaisia asioita ja Johanna 
kertoo viestintäkyselyn tuloksista. Tule 
mukaan kuulolle ja keskustelemaan!

Ilmottaudu 10.2. mennessä Omassa: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/10020

ja saat Teams linkin sähköpostiisi 11.2.
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HÄMEEN PIIRI

Järjestämme leiriohjaajakoulutus-
viikonlopun tuleville leiriohjaajille 
Hauholla Lautsian kartanolla maalis-
kuussa 13.-14.3. 

Koulutusviikonlopun tavoitteena on antaa 
osallistujille tarvittavat tiedot ja taidot toimi-
akseen erilaisissa tehtävissään leirillä. Tämä 
lisäksi ohjaajille järjestetään EA1-kurssi, 
joten ensiaputaidot lisääntyvät hyvässä 
seurassa. 

Kesä tulee ja Punaisen Ris-
tin lasten ja nuorten leiri-
toiminta käynnistyy – 
toivotaan niin ja varaudutaan siihen 
koronan salliessa kokoontumisen

Ilmoittaudu leiriohjaajakoulutusvii-
konloppuun 5.3. mennessä: 

https://www.lyyti.in/Leiriohjaajakoulutus_
Lautsia_131432021_4225

K
uva: Teem

u U
llgren

Osastoviestinnällä on iso merkitys 
osaston toiminnan kannalta. 

Vapaaehtoisten hyvä keskinäinen viestintä 
vahvistaa me-henkeä. Valmiutta vaativissa 
tilanteissa sisäisen viestinnän merkitys enti-
sestään korostuu.  

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

Tule mukaan kuulemaan ja pohtimaan osas-
toviestinnän asioita yhdessä muiden kanssa. 

Illan aikana asiaa mm. sisäisestä ja ulkoi-
sesta viestinnästä, sosiaalisesta mediasta ja 
kriisiviestinnästä. 

Osastoviestinnän koulutuksia keväällä 2021 

Tiistaina 23.2.  
klo 17-19.30 Nokialla, 
osaston toimitilassa 
Kotipesässä  
(Pirkkalaistori 1) 

Ilmoittaudu Omassa viimeis-
tään 22.3.:  
https://vapaaehtoiset.punai-
nenristi.fi/event/10002 

Tiistaina 23.3.  
klo 17-19.30 Hattulassa, 
Hattulapirtillä  (Museotie 7) 

Ilmoittaudu Omassa viimeis-
tään 18.3.:  
https://vapaaehtoiset.punai-
nenristi.fi/event/10007 

Torstaina 29.4. klo 
17-19.30 Vilppulassa, 
Koivulahden Rapukartano 
(Rapukartanontie 15) 

Ilmoittaudu Omassa viimeis-
tään 22.4.: https://vapaa-
ehtoiset.punainenristi.fi/
event/10011 

 Mikäli koulutusiltojen ajankohtana voimassa 
on koronaan liittyen kokoontumisrajoituksia, 
jotka estävät meitä tapaamasta kasvotusten 

- siirtyy koulutus verkkoon ja ilmoittautu-
neille lähetetään sähköpostilla Teams linkki.
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Lähde mukaan tekemään ainukertaista 
kesäleiriä ensi kesä-heinäkuun vaihteessa 
Hauholle Lautsian kartanolle. Leiri on tarkoi-
tettu 8-12 vuotiaille lapsille ja teemana on 
valmius ja sankaruus.

Ohjaajat ovat paikalla 29.6.-4.7. välisen 
ajan. Tule mukaan mahtavaan vapaaehtois-
ten joukkoon! 

Laita hakemus sisään https://www.lyyti.in/
Lautsia_leiriohjaaja_2021 ja varaa mahdol-
lisuuksien mukaan tuo maaliskuinen leirioh-
jaajakoulutusviikonloppu leirin suunnittelua 
ja tutustumista varten.

Lisätietoja Marilta mari.rantio@redcross.fi 
tai 040 809 3436. 

Punaisen Ristin Hämeen piirin Sankarit 2021 -kesäleirin  
30.6.-3.7. ohjaajahaku on avautunut

Koulutus on tarkoitettu kaikille osas-
ton luottamustoimessa toimiville.

Koulutuksessa käydään läpi toimintaa 
ohjaavia sääntöjä ja ohjeistuksia, tutustu-
taan organisaatioon ja pohditaan oikeuk-
sia ja velvollisuuksia. Ohjelmassa on myös 
kokoustekniikkaa, hallitustyöskentelyä, 
vapaaehtoisten vastaanottoa, tietosuojaa, 
Omaa Punaista Ristiä yms. 

Koulutuksia on tarjolla kaksi samansisäl-
töistä lauantaita, klo 8.30 – 16. 

Koulutuspäivien hinta on 20 €, joka lasku-
tetaan osastolta jälkikäteen. Kurssihinta 
sisältää aamukahvit ja lounaan. Tarkempi 
ohjelma lähetetään ilmoittautuneille.  

Tervetuloa mukaan! Lisätietoja Marjutilta 
(marjut.valimaa@redcross.fi, 040 809 
6853) Ilmoittautumislinkit löytyvät 
myös Rednetistä piirin sivuilta tapahtu-
mista ja Oman Punaisen Ristin tapahtu-
mista. Koulutus järjestetään yhteistyössä 
Opintokeskus Siviksen kanssa

Koulutusta tuoreille luotta-
mushenkilöille tai kertausta 
jo toiminnassa oleville 

la 13.2. Tampere, piiritoimiston koulu-
tustila (Rongankatu 11, 33100 Tampere)  
HUOM! PAIKKA MUUTTUNUT 
 
ilmoittaudu 9.2. mennessä  
https://www.lyyti.in/
Uusien_luottamushenkiloiden_koulutus 

la 20.2. Forssa, Ystävän kammari, 
Hämeentie 5, 30100 Forssa

ilmoittaudu 14.2. mennessä  
https://www.lyyti.in/Uusien_luottamus-
henkiloiden_koulutusForssa_1634 
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AJANKOHTAISTA

Ansiomerkkien  
hakeminen 

Ansiomerkin saamisen ehtona on 
SPR:n jäsenyys sekä että henkilö on 
kuuden vuoden ajan aktiivisesti osal-
listunut SPR:n tai Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun toimintaan toimien 
luottamus- tai muissa vastaavissa 
tehtävissä.  

Ansiomerkkianomukset tulee toimittaa pii-
riin Marjutille 31.1.2021 mennessä. 
Huomionosoitusohje ja anomuslomakkeet 
löytyvät Rednetistä: http://rednet.punai-
nenristi.fi/node/2588  tai niitä voi pyytää 
Marjutilta marjut.valimaa@redcross.fi puh. 
040 809 6853.

Muistattehan myös, että osaston hallitus voi 
myöntää aktiivimerkkejä niille osaston jäse-
nille, jotka ovat osallistuneet aktiiviseen toi-
mintaan vähintään kolmen vuoden ajan.

TOIMINTA -JA KOULUTUS-
TILASTOT, VIELÄ EHTII!!!

Toimintatilastoihin kootaan osas-
ton koko vuoden toiminta lukuina. 
Tilastojen kokoaminen on erittäin tär-
keää, koska toimintatilasto on se viral-
linen vapaaehtoistoiminnan laajuu-
desta kertova tieto. Jos osasto ei täytä 
toimintatilastoa, näyttää siltä, että 
osaston alueella ei ole lainkaan toi-
mintaa. Myös avustusten yms. jaossa 
tilastokirja on paikka, josta haetaan 
toiminnasta kertovat luvut. 

Tiedot tulee täyttää tammikuun loppuun 
mennessä. Tästä linkistä voit täyttää tilas-
tokyselyn 2020: linkki https://rednet.
punainenristi.fi/toimintatilasto. Rednetin 
Osastotoimistosta kohdasta Toimintatilasto 
voi tulostaa tilastokysymykset tietojen 
keräämistä helpottamaan. Olkaa aktiivisia ja 
huolehtikaa, että osastonne toiminta näkyy 
myös tilastoissa!

Suomen Punainen Risti on kehittä-
nyt äkillisiä evakuointitilanteita var-
ten erillisiä evakuointikeskusyksiköitä 
(Emergency Evacuation Center, EEC). 
Kunkin yksikön ensisijainen käyttötar-
koitus on suuronnettomuuksiin sekä 
muihin onnettomuus- ja auttamisti-
lanteisiin vastaaminen viranomais-
ten apuna. Yksikköä voidaan käyttää 
ennaltaehkäisevästi myös ensiapupäi-
vystyksissä sekä koulutuksissa. 

SPR:n logistiikkakeskus on hankkinut 15 
evakuointiyksikköä, jotka tullaan hajasijoit-
tamaan eri puolille Suomea. Peräkärryssä 
on kaksi  6 x 8m metallirunkoisia telttaa. 
Telttaan kuuluu erillinen sisäteltta ja irrotet-
tava lattia. Yhden teltan pinta-ala on 48 m2.  
Teltat ovat yhdistettävissä toisiinsa päädyistä 
tai sivuista.

SPR:n Hämeen piirin käytössä on yksi perä-
kärry. Viime vuoden aikana yksikkö on esi-
telty mm. ea-ryhmien aluetapaamisissa ja 
käytetty kurssilla lisätilana sekä suunnistuk-
sen SM-kisojen ea-päivystyspaikkana.

SPR:n evakuointiyksiköt
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Piirin hallitus päätti, että edellis-
vuosien tapaan jaetaan Harjanteen 
rahastosta jaettavasta tuotosta 1/3 
osastoille hakemusten perusteella ja 
2/3 bonuksina osastoille, jotka ovat 
kasvattaneet kokonaisjäsenmää-
räänsä. Koronatilanteen tasaannut-
tua laitetaan osastoille haettavaksi 
hakemusten perusteella vuosien 
2020 ja 2021 jaettava osuus hank-
keisiin, joiden tarkoitus on tukea 
uusien auttajasukupolvien mukaan 
saamista.

Lisäksi piirin hallitus päätti, että Eerolan 
rahaston tuotto käytetään lasten ja nuor-
ten leiritoimintaan. Osastot voivat hakea 
avustusta rahastosta lasten ja nuorten lei-
rejä varten, kuitenkin niin, että mikäli leiri 
joudutaan siirtämään koronan vuoksi, 
myönnetty avustus siirtyy mukana myö-
hemmin käytettäväksi.

Näistä rahastoihin liittyvistä hauista lisää 
infoa kevään kuluessa. 

Ja rahastotuottoja 
jaetaan myös  
vuonna 2021 

Jäsenhankinnalla toi-
mintarahaa osastolle 
Piirin hallitus on päättänyt, että 
kaikille kokonaisjäsenmääräänsä 
kasvattaneille osastoille jaetaan 
Harjanteen rahaston jaettavasta 
tuotosta bonusta. Tukea jaetaan 
suhteessa osaston jäsenmäärän 
kasvuprosenttiin ja vertailulukuina 
käytetään osaston jäsenmääriä 
31.12.2019 ja 31.12.2020 ja niiden 
välistä jäsenmäärän kehitystä.   

Jaettava summa oli nyt niinkin paljon kun 
11 859,33 €. Kuluvan vuoden tuotto voi 
koronan vuoksi olla ehkä vähän pienempi. 
Jäsenmääräänsä oli kasvattanut yhdek-
sän osastoa, joista tosin neljä osastoyh-
distymisen kautta (Lielahti Tampereeseen, 
Längelmäki Oriveteen, Kalvola 
Hämeenlinnaan ja Viljakkala Ylöjärveen). 
Näiden neljän osaston jäsenmäärä ei siis 
ollut kasvanut muuten niin paljoa, että 
heille tuottoa olisi jaettu. 

Puhdasta riihikuivaa saavat seuraavat 
osastot

Forssa                        460,56 €
Hämeenkyrö                1 496,81 €
Kihniö-Parkano        1 554,38 €
Luopioinen                  6 850,77 €
Teisko                           1 496,81 €
 
Onnea rahaa netonneille osastoille ja kii-
tos ihan jokaiselle, joka on viime vuonna 
tehnyt jäsenhankintaa. Tänä vuonna-
kin osasto voi tienata hankkimalla uusia 
jäseniä. 

Jatketaan samaan malliin, niin saadaan 
jäsenmäärä yhdessä nousuun. Jos tarvit-
sette tukea, neuvoja tai vaikkapa jäsen-
hankintaa pohtivan työpajan vetäjää, niin 
olkaa yhteydessä Marjutiin (marjut.vali-
maa@redcross.fi puh. 040 809 6853). 



XXX

Jä
se

nm
ää

rä
  

31
.1

2.
 2

01
6

Jä
se

nm
ää

rä
  

31
.1

2.
 2

01
7

Jä
se

nm
ää

rä
  

31
.1

2.
 2

01
8

Jä
se

nm
ää

rä
  

31
.1

2.
 2

01
9 

Jä
se

n
m

ä
ä
rä

  
3

1
.1

2
. 

2
0

2
0

N
uo

ri
so

jä
se

n 
 a

lle
 2

9 
v

V
uo

si
-j

äs
en

, 
yl

i 2
9 

v

A
in

ai
s-

/ 
ku

nn
ia

jä
-

se
ne

t 
yl

i 2
9 

v

A
in

ai
s-

/k
un

ni
aj

ä-
se

n 
al

le
 2

9 
v

%
 N

uo
ri
a

M
uu

to
s 

%
 (

Jä
se

n-
m

ää
rä

) 
31

.1
2.

20
  

vr
t.

 3
1.

12
.1

9

uu
si

 j
äs

en
  

(2
02

0 
lii

tt
yn

yt
) 

uu
si

en
 %

-o
su

us
 

20
20

 j
äs

en
m

ää
-

rä
st

ä

SPR Aitoon osasto 35 36 32 32 29 0 22 7 0 0,0 -9,4 0 0,0 
SPR Akaan osasto 253 252 239 13 197 29 0 5,4 -5,2 4 1,7 
SPR Asikkalan osasto 137 137 132 124 118 10 73 35 0 8,5 -4,8 1 0,8 
SPR Eräjärven osasto 80 71 67 0
SPR Forssan osasto 288 273 276 260 262 11 202 49 0 4,2 0,8 11 4,2 
SPR Hattulan osasto 155 154 145 151 148 8 120 20 0 5,4 -2,0 3 2,0 
SPR Hauhon osasto 76 75 73 69 69 6 53 10 0 8,7 0,0 3 4,3 
SPR Heinolan osasto 170 153 145 138 133 0 105 28 0 0,0 -3,6 1 0,8 
SPR Hollolan osasto 210 199 183 183 175 1 140 33 1 1,1 -4,4 1 0,6 
SPR Hämeenkyrön osasto 120 153 191 231 237 7 221 9 0 3,0 2,6 28 11,8 
SPR Hämeenlinnan osasto 633 618 590 594 617 23 502 92 0 3,7 3,9 22 3,6 
SPR Härmälän osasto 75 78 70 0
SPR Janakkalan osasto 200 197 191 211 204 9 173 19 3 5,9 -3,3 10 4,9 
SPR Jokioisten osasto 118 122 118 115 112 1 87 23 1 1,8 -2,6 1 0,9 
SPR Juupajoen osasto 76 84 75 74 70 0 63 7 0 0,0 -5,4 0 0,0 
SPR Kalvolan osasto 43 40 40 40 0 -100,0 
SPR Kangasalan osasto 399 389 372 374 357 11 293 53 0 3,1 -4,5 10 2,8 
SPR Kihniö-Parkanon osasto 87 80 76 74 76 3 55 18 0 3,9 2,7 3 3,9 
SPR Kuhmalahden osasto 42 40 45 44 42 0 39 3 0 0,0 -4,5 2 4,8 
SPR Kuhmoisten osasto 108 104 97 94 86 3 75 8 0 3,5 -8,5 1 1,2 

SPR Kurun osasto 34 36 34 33 27 0 19 8 0 0,0 -18,2 0 0,0 
SPR Kylmäkosken osasto 41 30 0
SPR Kärkölän osasto 58 59 57 58 58 2 48 8 0 3,4 0,0 2 3,4 
SPR Lahden alueen osasto 901 828 769 747 709 17 528 163 1 2,5 -5,1 11 1,6 
SPR Lempäälän osasto 194 184 181 177 171 10 139 22 0 5,8 -3,4 2 1,2 
SPR Lielahden osasto 237 229 224 204 0 -100,0 
SPR Lopen osasto 171 157 154 140 133 1 103 29 0 0,8 -5,0 0 0,0 
SPR Luopioisten osasto 79 89 106 109 122 6 105 11 0 4,9 11,9 18 14,8 
SPR Längelmäen osasto 47 44 42 39 0 -100,0 
SPR Länsi-Teiskon osasto 58 61 58 54 50 8 37 5 0 16,0 -7,4 0 0,0 
SPR Messukylän osasto 547 515 487 0
SPR Mäntän osasto 202 200 186 186 180 4 137 39 0 2,2 -3,2 3 1,7 
SPR Nastolan osasto 93 92 88 90 82 3 71 8 0 3,7 -8,9 2 2,4 
SPR Nokian osasto 486 476 467 442 411 23 324 61 3 6,3 -7,0 8 1,9 
SPR Orimattilan osasto * 175 165 152 139 139 3 113 23 0 2,2 0,0 6 4,3 
SPR Oriveden osasto 277 277 254 294 318 15 256 47 0 4,7 8,2 1 0,3 
SPR Padasjoen osasto 62 57 52 55 53 3 41 9 0 5,7 -3,6 1 1,9 
SPR Pirkkalan osasto 182 170 173 167 164 5 120 39 0 3,0 -1,8 9 5,5 
SPR Pälkäneen osasto 79 77 72 68 66 1 52 13 0 1,5 -2,9 1 1,5 
SPR Riihimäen osasto 416 408 394 381 372 23 277 72 0 6,2 -2,4 17 4,6 
SPR Ruoveden osasto 144 138 132 128 124 2 98 23 1 2,4 -3,1 2 1,6 
SPR Sääksjärven osasto 44 42 42 39 39 0 25 14 0 0,0 0,0 1 2,6 
SPR Tammelan osasto 149 152 149 145 139 4 118 17 0 2,9 -4,1 0 0,0 
SPR Tampereen osasto 2 127 2 040 1 909 2 410 2 578 243 1 832 498 5 9,6 7,0 145 5,6 
SPR Tampere-Hervannan osasto 141 140 127 127 125 15 90 20 0 12,0 -1,6 7 5,6 
SPR Teiskon osasto 39 41 39 38 39 2 31 6 0 5,1 2,6 2 5,1 
SPR Tervakosken osasto 83 82 78 79 77 0 58 19 0 0,0 -2,5 1 1,3 
SPR Toijalan osasto 207 195 0
SPR Urjalan osasto 104 110 96 90 86 2 68 16 0 2,3 -4,4 0 0,0 
SPR Valkeakosken osasto 283 277 263 266 248 7 199 39 3 4,0 -6,8 6 2,4 
SPR Vesilahden osasto 108 111 101 100 98 5 50 43 0 5,1 -2,0 1 1,0 
SPR Viialan osasto 60 55 0
SPR Viljakkalan osasto 36 36 33 29 0 -100,0 
SPR Vilppulan osasto 137 132 130 129 122 1 93 28 0 0,8 -5,4 0 0,0 
SPR Virtain osasto 102 101 95 96 91 3 76 12 0 3,3 -5,2 1 1,1 
SPR Lammi-Tuuloksen osasto 129 129 127 121 112 1 78 33 0 0,9 -7,4 1 0,9 
SPR Ylöjärven osasto 257 242 229 232 260 6 208 45 1 2,7 12,1 11 4,2 
SPR Ypäjän osasto 50 49 46 45 45 0 32 13 0 0,0 0,0 0 0,0 

Hämeen piiri yht. 11 416 11 064 10 565 10 378 10 212 521 7 846 1 826 19 5,3 -1,6 360 3,5 

* 1.1.2020 siirtynyt HUPista Hämeeseen
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XXX

Kuva: Teemu Ullgren

SPR Hämeen piirin hallitus on päät-
tänyt kokouksessaan Professori Risto 
Eerolan rahaston jaettavasta tuotosta. 
Tuotto jaetaan joka toinen vuosi siten, 
että käytettävä tuotto kohdentuu alle 
29-vuotiaiden toimintaan. 

Osastot voivat hakea avustusta lasten ja 
nuorten leiritoimintaa varten. Mikäli suun-
niteltu leiri joudutaan koronan vuoksi siirtä-
mään eteenpäin, myönnetty avustus siirtyy 
käytettäväksi myöhemmin. 

Avustusta haetaan piiritoimistosta saata-
valla lomakkeella 28.2.2021 mennessä. 

Tukihakemuksen liitteeksi on hyvä laittaa 
leirin toteuttamissuunnitelma sekä talous-
arvio. Piirin hallitus tekee kevään kokouk-
sessaan päätökset myönnettävistä tuista. 
Myönnetystä avustuksesta tehdään vuoden 
loppuun mennessä selvitys talous- ja hal-
lintotoimikunnalle. Mikäli leiri siirtyy seu-
raavalle vuodelle, myös selvitys tehdään 
sen vuoden loppuun mennessä, milloin leiri 
pidetään.

Lisätietoa ja avustushakemuslomakkeet 
Marilta, mari.rantio@redcross.fi tai 040 809 

Lasten ja nuorten leiritoiminnan avustukset  
Eerolan rahastosta vuonna 2021
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Etätärskyillä keskustellaan mielen päällä ole-
vista asioista liittyen osastojen arkeen ja 
miksei juhlaankin. Saat kysyä, haastaa, poh-
tia ja kuulla muiden ajatuksia. 

Seuraavat ajankohdat ovat ma 1.2., ma 1.3., 
tiistai 6.4. ja ma 3.5.

Piiristä mukana ovat ainakin Marjut ja 
Mari. Jos mielessäsi on jokin askarrut-
tava asia tai teema, mistä haluaisit puhutta-

van, laita viestiä etukäteen marjut.valimaa@
redcross.fi tai mari.rantio@redcross.fi .

Teams-kutsulinkki toimitetaan puheenjohta-
jille, tapaaminen on tarkoitettu kaikille kiin-
nostuneille. Linkki löytyy myös Rednetistä 
piirin tapahtumakalenterista nimellä Hämeen 
piirin etätärskyt. 

Tervetuloa mukaan linjoille!

Etätärskyjä jatketaan kerran kuussa maanantaisin  
klo 18-19 toukokuulle asti
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UUSIA KASVOJA JA UUSIA TYÖTEHTÄVIÄ PIIRITOIMISTOLLA

Piiritoimiston henkilöstössä on tapahtunut muutoksia. Alta löydät 
henkilökunnan yhteystiedot ja uudet tehtäväalueet. Ollaan yhteyksissä!

Olen Leena Uskelin ja työskentelen vuonna 
2021 ohjelmapäällikkönä SPR Hämeen pii-
rissä. Siirryin ohjelmatyön puolelle vas-
taanottokeskuskentältä, jossa työskentelin 
syyskuusta 2015 alkaen. Olen aiemmin työs-
kennellyt asiantuntija- ja esimiestehtävissä 
valtionhallinnossa, yliopiston täydennyskou-
lutuksessa sekä kunnassa ja elinkeinoyhti-
össä. Koulutukseltani olen YTM. Perheeseeni 
kuuluu jääkiekkoileva 6-luokkalainen, lukion 
2-luokkalainen ja opetusalalla työskentelevä 
mies. Olen tamperelainen jo vuodesta 2012.

Olen Emma Peura ja aloitin Hämeen piirin 
järjestötoiminnan asiantuntijana tammikuun 
alussa. Sijaistan monikulttuurisuustoimin-
nan kehittäjä Hanne-Miiaa näillä näkymin 
heinäkuun loppuun. Hämeen piirissä olen 
ollut töissä vastaanottotoiminnan puolella 
jo vuodesta 2009, joten ihan uusi en jär-
jestössä ole. Olen työskennellyt Lammin ja 
Ruoveden vastaanottokeskuksissa, piiritoi-
mistolla taloussihteerinä vuoden verran sekä 
Tampereen yksityismajoitusyksikössä sen 
perustamisesta 2013 lähtien, viimeiset vuo-
det vastaavan ohjaajan tittelillä. 

Oma vapaaehtoistaustani on peräisin jo lap-
suudesta keskisuomalaisen kotikyläni nuo-
risoseura-, 4H- sekä Martta-toiminnasta. 
Sittemmin olen toiminut kulttuurialanyh-
distys Somana ry:n tapahtumissa ja halli-
tuksessa. Tampereelle juurruin jo 25 vuotta 
sitten muuttaessani tänne lukioon, vaikka 
välillä työt ja opiskelut veivät myös maa-
ilmalle. Punaisen Ristin palveluksessa on 
vierähtänyt jo yli vuosikymmen, olen siis 
viihtynyt, ja on upeaa päästä nyt hommiin 
myös tänne järjestön ydinalueelle vapaaeh-
toistoiminnan pariin. 

Työnkuvani on piirissä uusi, vastuualue on 
jaettu monikulttuurisuus- ja ystävätoiminnan 
kesken. Jatkan tuttua työtä molemmilla toi-

Ohjelmapäällikkö tukee piiritoimiston ohjel-
matyön asiantuntijoita heidän työssään. 
Asiantuntijat tukevat osastoja ja vapaaehtoi-
sia niissä tavoitteissa, joita SPR on toiminta-
kaudelle asettanut. Työtä tehdään yhdessä 
ja yhteisen eteen. Vastaan piirin alueella 
toimintalinjauksen mukaisten tavoitteiden 
toteutumisesta ohjelmatoiminnan osalta. 
Tänä vuonna saan olla mukana kummitoi-
minnan kehittämisen koordinoinnissa.

mialoilla tapaamisten, koulutusten, tapahtu-
mien ja kummitiimin tuen merkeissä. Vaikka 
olen ohjelmatyöntekijöiden työtä päässytkin 
seuraamaan tässä vuosien varrella ja saa-
nut kollegoilta hyvän opin, toivon, että myös 
te siellä osastoissa osallistutte perehdytyk-
seeni kertomalla aiemmasta toiminnastanne 
ja uusista ideoista. Toivottavasti tapaamme 
pian taas kentälläkin ja olkaa rohkeasti yhte-
ydessä minuun päin. Odotan innolla tulevia 
tehtäviä ja kohtaamisia! 

Valoisaa kevään alkua kaikille!

Leenan esittely

Emman esittely 



EMMA PEURA  
Järjestötoiminnan asiantuntija  
(1.8.2021 saakka)

monikulttuurisuus- ja ystävätoiminta, 
osastotoiminnan tukeminen

emma.peura@redcross.fi 
040 184 6911

”Tekemällä oppii!”

LEENA USKELIN 
Va.ohjelmapäällikkö  
(31.12.2021 saakka)

leena.uskelin@redcross.fi  
040 861 6843

"Kaikki virtaa, mikään ei pysy 
paikallaan"

SALLA HEISKANEN 
Va. Toiminnanjohtaja  
(31.12.2021 saakka )

Piirin johtaminen ja työn kehittäminen 
yhdessä piirin hallituksen ja henkilöstön 
kanssa. Talous ja henkilöstoasiat.

salla.heiskanen@redcross.fi 
040 809 3568 

”Vanha koira ei opi kuin uusia temppuja”

LEILA AHONEN 
Ensihuollon asiantuntija

Ensihuolto, kotimaan apu, kara- 
avustukset, henkinen tuki

leila.ahonen@redcross.fi 
040 135 8717 

”Mieluummin naiivi kuin kyyninen”

RIITTA KONTTINEN 
Järjestösihteeri

Jäsenrekisterin ylläpito, Opintokeskus 
Siviksen yhteyshenkilö, 

johtoryhmän ja ohjelmatyöntekijöiden 
työtä tukevat tehtävät. 

riitta.konttinen@punainenristi.fi  
040 589 5783

”Asioilla on tapana järjestyä”

TOMMI MATTILA 
valmiuspäällikkö 

SPR:n auttamisvalmius Hämeen piirin 
alueella,

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
koordinaatio

tommi.mattila@redcross.fi 
040 589 5780

PIRJO MATTILA 
Ensiaputoiminnan asiantuntija

Ensiapu ja terveyden edistäminen  
(terveyspistetoiminta ja päihdetyö)

pirjo.mattila@redcross.fi  
0405895779

”Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta 
jokainen voi tehdä jotakin”

ESSI NUOLIOJA 
Talous- ja henkilöstöasiantuntija

Talous- ja henkilöstöasiat

essi.nuolioja@redcross.fi 
040 809 6849 

”Onni ei tule etsien, vaan eläen.”

PETRI PELTONEN  
Taloussihteeri

Taloushallinnon ja tietotekniikan pal-
velu- ja tukitoiminnot sekä varainhan-
kintaan liittyvät kampanjat. 

petri.peltonen@redcross.fi  
040 809 6954

”Tavoittelen luontoa ja ihmistä kunni-
oittavaa moraalia, ja yritän elää sen 
mukaan.”

JOHANNA RAIVIO 
Järjestötoiminnan asiantuntija

Viestintä, sosiaalinen hyvinvointi ja  
osastotoiminnan tukeminen

johanna.raivio@redcross.fi  
0400 766 957

”Asialliset hommat hoidetaan, mutta 
muuten ollaan kun ellun kanat”

MARI RANTIO 
Järjestötoiminnan asiantuntija. 

Lasten ja nuorten toiminta, koulu- ja 
oppilaitosvierailut, InAction! -ensiapu-
koulutukset, kerho- ja leiritoiminta, 
humanitaarinen oikeus.

mari.rantio@redcross.fi 
040 809 3436 

”Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. 
Yhdessä olemme enemmän!”

RAILI RUOJÄRVI-
KOIVUMÄKI 
Taloussihteeri

M2-matkalaskut, maksuliikenne,  
vastaanottokeskusten raportointi

raili.ruojarvikoivumaki@redcross.fi  
040 809 6847

”Yhdessä olemme enemmän!”

MARJUT VÄLIMAA 
Järjestötoiminnan asiantuntija

järjestön sääntömääräiset ja hallinnolli-
set asiat, keräykset ja osastotoiminnan 
tukeminen 

marjut.valimaa@redcross.fi 
040 809 6853 

”Asioilla on taipumus järjestyä!”

HÄMEEN PIIRI
 ESITTÄYTYY
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OSASTOKUULUMISIA

Vuodesta 1949 eli 70 vuoden ajan tätä kau-
nista, hopeista kastekalustoa on saanut lai-
nata Tervakosken neuvolasta.  

Kaluston lahjoittivat maaherra ja rouva S. 
Mattsson SPR:n Hämeen piirin osasto-
jen vuoden 1949 toimintakilpailun palkin-
noksi ja mainittuna vuonna se tuli SPR:n 
Tervakosken osastolle. Mukaan kuului myös 
kastekirja. Kirjaan on kirjattu jokaisen kaste-
tun pienokaisen nimi syntymäaika ja kaste-
päivä. Unohtamatta vanhempien ja kummien 
nimiä sekä tietysti kasteen suorittaneen pas-
torin nimi.  Alkuun kastekalustoa lainat-
tiin hyvinkin paljon, koska sodan jälkeen ei 
kaikilla perheillä ollut kastamiseen tarvitta-
via välineitä. Saattoi olla viikonloppu, että 
kalustoa tarvittiin useammassa perheessä 
ja niinpä pastori kuljetti sitä mukanaan pai-
kasta toiseen. 1970-luvulla kalustoa varattiin 
monta viikkoa etukäteen.

Neuvolasta sai myös lainata kastepuvun. 
Nämä olivat neuvolan lisäpalvelua lapsi-
perheille, jonka SPR:n Tervakosken osasto 
mahdollisti.

Kirjat kertovat paikkakunnan henkilöhisto-
riaa sekä SPR:n Tervakosken osaston histo-
riaa. Nyt on jo kolmas kirja käytössä. Kaksi 
ensimmäistä kirjaa ovat Kansallisarkistossa 
Hämeenlinnassa.

Nyt tämän kauniin, kastekaluston histori-
assa on jälleen kääntynyt uusi lehti, kun 
kalusto on saanut uuden sijoituspaikan vit-

riinikaapissa Tervakosken seurakuntatalon 
rippikoulusalissa.

SPR:n Tervakosken osasto täyttää 
26.11.2020 70 vuotta ja tämän kunniaksi 
kysyimme, saisimmeko Janakkalan seura-
kunnan tiloihin sijoittaa kastekaluston seu-
rakuntalaisten nähtäväksi ja ehkä myös 
käytettäväksi. Myös kauniit kastemekot ovat 
seurakunnan säilytyksessä.

Kalustoa olivat kastetilaisuuksissa kuljetta-
neet mukana Tervakosken papit. Kirkkoherra 
Pekka Riikonen kannatti heti ajatusta, 
josta olemme hyvin kiitollisia.

Hallituksen jäsen, terveydenhoitaja 
Marketta Räsänen kertoo, että tänä päi-
vänä jotkut vanhemmat, jotka tietävät tul-
leensa kastetuksi tällä kastekalustolla, 
haluavat nyt omien lapsiensa ristiäisissä 
käyttää samoja esineitä. Räsänen tuntee 
kaluston historian 40 vuoden ajalta. Hän on 
myös huolehtinut kaluston kunnossapidosta. 

Suurkiitos myös Tervakosken terveysaseman 
neuvolan henkilökunnalle kastekaluston ja 
kastemekkojen hyvästä hoidosta.

Marja-Liisa Koliseva 
SPR:n Tervakosken osaston tiedottaja

Hopeinen kastekalusto on ollut mukana  
monessa kauniissa juhlahetkessä



25

HÄMEEN PIIRI

OP Päijät-Häme lahjoitti joulukuussa 20 000 
euroa vähävaraisille lapsiperheille, yksinäis-
ten ikäihmisten auttamiseen ja nuorten syr-
jäytymisen ehkäisyyn. 

Omistaja-asiakkaista koostuva edustajisto 
teki päätöksen pankin yhteisöllisistä lahjoi-
tuksista kokouksessaan 17.9.2020. He pyy-
sivät omistaja-asiakkailta lokakuun ajan 
ehdotuksia yleishyödyllisistä toimijoista tai 
yleisemmin teemoista, joihin he haluaisi-
vat lahjoituksen antaa. Niiden pohjalta OP 
Päijät-Hämeen hallitus teki lopulliset päätök-
set lahjoituksien saajista. 

Vähävaraisten perheiden auttamisen tee-
massa yksittäisenä toimijana ehdotuksia sai 
eniten Hope ry Lahti, jolle lahjoitamme 7000 

Osuuspankki Päijät-Häme tukee ystävätoimintaa

euroa kohdistettuna vähävaraisten lapsiper-
heiden joulun ajan lahjahankintoihin. 

Toiseksi eniten ehdotuksia keräsi yksinäis-
ten ikäihmisten auttaminen. 7000 euron lah-
joitus jaetaan Lahden Lähimmäispalvelu ry:n 
(2000 euroa) ja toimialueemme Lahden, 
Hollolan, Heinolan, Iitin ja Nastolan SPR:n 
osastojen Ystävätoiminnan kautta (5000 
euroa) ikäihmisten yksinäisyyden helpotta-
miseksi ja ehkäisemiseksi. 

3.12.irtuaalisessa lahjoitustilaisuudessa 
yhdistykset ja osastot esittelivät ajatuksiaan 
siitä kuinka lahjoitus tullaan käyttämään. 

Kiitos OP Päijät-Häme!
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Janakkalan Osuuspankin vuosittainen Joulun 
hyvä työ -lahjoitus kohdistetaan tänä vuonna 
kolmeen eri kohteeseen. Lahjoituksen saa-
jina ovat Janakka-lan Seurakunnan dia-
koniatyö, SPR:n Janakkalan osasto ja MLL:n 
Janakkalan osasto. 

- Elämme erittäin poikkeuksellista aikaa ja 
haluamme tukea erityisesti niitä tahoja ja 
perheitä, joihin tämä korona-aika on vaikut-
tanut erityisen paljon. Varat siis käytetään 
yhteisöllisen roolimme mukaisesti paikka-
kuntamme ja sen asukkaiden hyväksi, ker-
too Janakkalan Osuuspankin toimitusjohtaja 
Mikko Suutari. -Tällä lahjoituksella halu-
amme edistää erityisesti lapsiperheiden ja 
niiden kotitalouksien elämää, jotka ovat 
avuntarpeessa, Suutari täsmentää.

Varat päätettiin jakaa Janakkalan seurakun-
nan diakoniatyön, MLL:n Janakkalan osas-
ton sekä SPR:n Janakkalan osaston kautta, 
sillä näillä kolmella taholla on kaikilla val-
miit resurssit ja väylät hoitaa lahjoitukseen 
liittyvät asiat. Näin kaikki lahjoitetut varat 
päätyvät suoraan avun tarpeessa oleville 
henkilöille, eikä varoista kulu osaa järjestely-
kustannuksiin tai avustustoiminnan rakentei-
siin, jatkaa Suutari.

Kiitos OP Janakkala! 

Joulun hyvä työ -lahjoitus Janakkalan Osuuspan-
kilta SPR Janakkalan osastolle
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Osaston nuoret osallistuvat monenlaiseen toiminta-
an. Tässä ollaan harjoittelijoina ensiapupäivystyksessä. 
Kuvassa Janika, Jenny, Mari ja Rudy.

Punaisen Ristin uudet auttajasukupolvet täydessä 
touhussa. Kuvassa Ella ja Jenny Nälkäpäivänä.

Suomen Punaisen Ristin hallitus myöntää 
kerran yleiskokouskaudessa valtakunnallisen 
kasvattajaosastopalkinnon. Tarkoituksena 
on nostaa osaston toiminnan merkitystä 
ja arvostusta nuorisotoiminnan tukijana ja 
tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja malleja nuor-
ten mukaan saamiseksi.  Hämeen piirin 
alueelta on noussut aiemminkin kasvattaja-
palkinnon saajaosastoja, mikä kertoo vah-
vasta halusta ja innosta panostaa lasten ja 
nuorten toimintaan osastoissa. 

Tämän yleiskokouskauden palkinnon sai 
Forssan osasto ja seuraavassa on perus-
telut, mitkä johtivat palkitsemiseen: 
Forssan osasto on osoittanut vahvaa uskoa 
ja luottamusta sekä panostanut suuresti 
pitkäjänteiseen lasten ja nuorten vapaaeh-
toistoimintaan. Lisäksi nuoret osallistuvat 
aktiivisesti kaikkeen osaston toimintaan sekä 
näyttäytyvät aktiivisina piirin kokouksissa ja 
nuorisotoimikunnassa sekä Punaisen Ristin 
yleiskokouksissa. Osasto tekee ahkeraa 
yhteistyötä paikallisten koulujen ja oppilai-
tosten kanssa kehittäen yhteistyön muotoja 
jatkuvasti. Vuonna 2015 osasto panosti toi-
mintaan nuorten maahanmuuttajien kanssa, 
jotka ovat jääneet osaksi osaston normaalia 
toimintaa. Osasto näkee nuorten potentiaali-
suuden osaston toiminnan jatkuvuudessa ja 
kehittämisessä mahdollistaen nuorten osal-
listumisen osaston kaikkeen toimintaan.

Palkinto on hieno, matka Geneveen tutus-
tumaan kansainväliseen Punaiseen Ristiin. 
Matkalle pääsee viisi osaston avainhen-
kilöä, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet 
tämän palkinnon saamiseen Forssan osas-
tolle. Seuraavassa Avun maailma -lehdessä 
on lisää juttua osaston toiminnasta.

Lämpimät onnittelut Forssan osastolle! 
Olette palkintonne ansainneet teke-
mällä hyvää työtä lasten ja nuorten 
toiminnan hyväksi alueellanne. 

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen kasvat-
tajaosastopalkinto Forssan osastolle 
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Tuula Fernelius (vas.) ja Kaija-Riitta Eira ovat päässeet  
lajittelussa loppusuoralle

vaatteita kerääntyi kasoittain

Vilppulan rautatieaseman läheisyydessä riehui raivoisa 
tulipalo. Sammuttamaan saapui 25 sammutusyksikköä 
eri palokunnista.

Tulipalo tuhosi suurperheen kodin
SPR:n Vilppulan osasto sai mahdollisuuden tarjota apua

Raju tulipalo tuhosi täysin 9 ihmisen kodit 
Mänttä-Vilppulassa loppiaisiltana. Kaksi ker-
roksisessa puukerrostalossa asui mm. seitse-
mänhenkinen perhe. Asukkaille ei säästynyt 
muuta kuin päällä olleet vaatteet.

Alkuillasta alkaneen tulipalon sytyttyä sai 
SPR:n Vilppulan osaston puheenjohtaja 
Kaija-Riitta Eira puhelinilmoituksen ystä-
vältään: ”Suurperheen koti on tuhoutu-
massa. Onko SPR:llä mahdollisuus auttaa 
jotenkin?” Kaija-Riitta totesi vastikään viime 
vuonna hankitun toimipisteemme Vilppulan 
keskustassa voivan toimia avustusten koon-
tipaikkana ja yhteyskeskuksena. Tämä tieto 
levisi sitten salamavauhtia sosiaalisessa 
mediassa.

Tulipalon syttymisestä tunnin kuluttua osas-
tomme vapaaehtoinen Tuula Fernelius oli 
avaamassa toimipisteen ovia, kun ensim-
mäiset vaatelähetykset jo odottivat ovella, 
muistelee Ahti Fernelius, joka Kaija-Riitan 
ja Tuulan kanssa häärivät sitten viikon päi-
vät koordinoiden avustustoimia ja lajitel-
len varsin runsaiksi kasvaneita vaate- ja 
tavaralähetyksiä.

Osastolla ei ole ollut varsinaista organi-
saatiota onnettomuuksien hoitamiseen – 
varsinkaan tällaisen ison tulipalon. Uusi 
toimitila antoi kuitenkin hyvät puitteet käydä 
käsiksi käytännön toimiin. Tekeminen kes-
kittyi vaate- ja tavaralähetysten vastaan-
ottoon ja lajitteluun sekä eri toimijoiden 
– Lions-osastot, seurakunta, paikallislehti, 
yritykset, yksityiset ihmiset - avustusten 
koordinointiin.

Oli aivan hämmästyttävää todeta, miten 
suuri oli paikallinen auttamishalu ja miten 
mainiosti sosiaalinen media – tässä tapauk-
sessa erityisesti Facebook-ryhmät – toimi 
tietojen nopeassa välittämisessä.

Vajaan viikon kuluttua tulipalon syttymisestä 
on seitsenhenkinen perhe asettunut uuteen 
kotiin ja tarpeellisimmat vaate- , kaluste- ja 
muut tavara-avustukset ovat heidän käytet-
tävissään. Myös vahingon kohteeksi joutu-
neen perheen äidin isä ja sisar ovat päässeet 
tämän avustustehtävän kohteiksi.

Ahti Fernelius 
SPR Vilppulan osasto
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MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Vapaaehtoistyötä on kehitetty vas-
taanottokeskuksissa viime syksystä 
lähtien Lahdessa ja Hämeenlinnassa. 
Aloitushetkellä kummassakaan vas-
taanottokeskuksessa ei ollut vapaa-
ehtoisia toiminnassa mukana. Oli vain 
taivas rajana (ja koronan aiheuttamat 
rajoitukset).

Osastojen ja vastaanottokeskusten yhteis-
työ on lähtenyt hyvin liikkeelle. On sovittu 
yhteyshenkilöt/ tiimit, jotka kertovat toisil-
leen, kun uusi vapaaehtoinen ilmoittautuu 
mukaan toimintaan. On tärkeää, että kaikki 
toimijat yhdessä toivottavat henkilön terve-
tulleeksi Punaiseen Ristiin. Lahdessa osaston 

Uusia vapaaehtoisia ja uusia tapoja toimia 
vapaaehtoisena

vapaaehtoiset ovat tutustuneet vastaanotto-
keskuksen toimintaan. Hämeenlinnassa tur-
vapaikanhakijat ovat käyneet puolestaan 
osastolla ensimmäistä kertaa kuulemassa 
sen toiminnasta. Järjestetään koulutuk-
sia: Ystävät-kurssia selkosuomeksi ja 
Kotoutumisen tukena-kurssia.

Vastaanottokeskusten ja osastojen yhteis-
työ tuo mukaan uusia vapaaehtoisia ja uusia 
tapoja toimia vapaaehtoisena. Yhteistyö vah-
vistaa ajatusta Punaisesta Ristin yleismaail-
mallisuudesta. Olemme kaikki ihmisiä ja osa 
Punaisen Ristin avun ketjua. Kiitos kaikille 
osallistujille!

Hämeenlinnan osastolla järjestettiin Ystäväkurssi  
selkosuomeksi 

Turvapaikanhakijat kirjoittivat kortteja vanhainkodille 
Lammilla

Kiitos jälleen kaikille teille, jotka olitte 
mukana toteuttamassa Hyvä jou-
lumieli -korttien jakamista yhteis-
työkumppaneiden avulla. Yli 20 000 
vähävaraista lapsiperhettä Suomessa 
sai lahjakortin, jolla ostaa ruokaa jou-
lupöytään.  Hämeen piirissä jaet-
tiin Hyvä joulumieli -kortteja 1225 
perheeseen. 

SPR Hämeen piirin osastoista toista-
kymmentä jakoi erillisiä lahjakortteja 
lapsiperheille myös omista varoistaan. 
Paikalliset yhteistyökumppanit osoit-
tivat perheet, joissa apua tarvittiin. 
Arvion mukaan näitä kortteja jaettiin 
600 kappaletta. 

Lämmin kiitos myös kaikille keräyk-
seen lahjoittaneille. 

KIITOS 
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Monet osastot ovat olleet aktiivi-
sia korona vuoden aikana ja jakaneet 
omilla paikkakunnillaan ruoka-apua. 
Vuodenvaihteessa on jaettu ruokaa 
Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä 
yhteensä 12 osastossa yli 1000 kassia. 

Kesän aikana apua jaettiin Pirkanmaalla 16 
osastossa yhteensä 1200 kassia. Hienoa 
toimintaa oman paikkakunnan ihmisten 
auttamiseksi.

Ruoka-apu on konkreettista auttamista 

Mukana olivat Kanta-Hämeestä

• Forssa
• Hattula
• Jokioinen
• Lammi-Tuulos
• Loppi
• Riihimäki
• Tervakoski

Ja Päijät-Hämeestä

• Asikkala
• Heinola
• Hollola
• Orimattila
• Nastola

Heinolan osasto

Jokioisten osasto 

Forssan osasto Forssan osasto 
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Suomen Punainen Risti    
Hämeen piiri 
 
EHDOTUS VAALITOIMIKUNNALLE 
 
 
 _____________________________________________________________________  
 
ehdottaa 24.4.2021 pidettävässä piirin vuosikokouksessa valittavaan piirin hallitukseen 
 
Piirin hallituksen puheenjohtajaksi  kahden vuoden mittaiseksi 

toimikaudeksi 2021 - 2023 
 
 
Ehdokkaan nimi, syntymäaika ja osasto 
 
 
 
 
Perustelut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenyys tarkistettu                           Ehdokkaan suostumus saatu  
   
Ehdokas sitoutuu piirin hallituksen työskentelyyn ja osallistumaan piirin 
hallituksen kokouksiin.   
 
 
Päiväys       .       .2021 
 
Ehdotuksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys (Asetus Suomen Punaisesta Rististä 
(827/2017) 3.luku 18§) 
 
___________________________________________________________      
 
___________________________________________________________
   
Lomake on palautettava 22.03.2021 klo 16.00 mennessä osoitteella: SPR 
Hämeen piiri, VAALITOIMIKUNTA, Rongankatu 11 C 83, 33100 Tampere tai 
sähköisesti skannattuna allekirjoituksella varustettuna marjut.valimaa@redcross.fi  
 

JÄRJESTÖTÖIMINTA PIIRISSÄ
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Suomen Punainen Risti    
Hämeen piiri 
 
EHDOTUS VAALITOIMIKUNNALLE 
 
 
 _____________________________________________________________________  
 
ehdottaa 24.4.2021 pidettävässä piirin vuosikokouksessa valittavaan piirin hallitukseen 
 
Piirin hallituksen varapuheenjohtajaksi kahden vuoden mittaiseksi 
toimikaudeksi 2021 - 2023 
 
 
Ehdokkaan nimi, syntymäaika ja osasto 
 
 
 
 
Perustelut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenyys tarkistettu                           Ehdokkaan suostumus saatu  
   
Ehdokas sitoutuu piirin hallituksen työskentelyyn ja osallistumaan piirin 
hallituksen kokouksiin.   
 
 
Päiväys       .       .2021 
 
Ehdotuksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys (Asetus Suomen Punaisesta Rististä 
(827/2017) 3.luku 18§) 
 
___________________________________________________________      
 
___________________________________________________________
   
Lomake on palautettava 22.3.2021 klo 16.00 mennessä osoitteella: SPR 
Hämeen piiri, VAALITOIMIKUNTA, Rongankatu 11 C 83, 33100 Tampere tai 
sähköisesti skannattuna allekirjoituksella varustettuna marjut.valimaa@redcross.fi  
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Suomen Punainen Risti    
Hämeen piiri 
 
 
EHDOTUS VAALITOIMIKUNNALLE 
 
Ehdottaja:   
 
ehdottaa 24.4.2021 piirin vuosikokouksessa valittavaan piirin hallitukseen 
 
Piirin hallituksen jäseneksi      
kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi 2021 – 2023 
 
Ehdokkaan nimi, syntymäaika ja osasto 
 
 
 
 
Perustelut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenyys tarkistettu                           Ehdokkaan suostumus saatu  
   
Ehdokas sitoutuu piirin hallituksen työskentelyyn ja osallistumaan piirin 
hallituksen kokouksiin.   
 
 
 
Päiväys       .       .2021 
 
Ehdotuksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys (Asetus Suomen Punaisesta Rististä 
(827/2017) 3.luku 18§) 
 
_____________________________________________________________         
 
_____________________________________________________________ 
   
 
Lomake on palautettava 22.3.2021 klo 16.00 mennessä osoitteella: SPR Hämeen 
piiri, VAALITOIMIKUNTA, Rongankatu 11 C 83, 33100 Tampere tai sähköisesti 
skannattuna allekirjoituksella varustettuna marjut.valimaa@redcross.fi 
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Alueelliset kummialueet ja nimetyt osasto-
kummit ovat olleet kummitoiminnan toimin-
tatapa jo useita vuosia, mutta olemme nyt 
arvioineet sitä ja päätyneet uudenlaiseen 
osastojen tukemisen malliin eli kummitiimiin. 
Tiimi koostuu viidestä kummista, jotka tuke-
vat osastojen toimintaa. Kummitiimiä vetää 
va. Ohjelmapäällikkö Leena Uskelin. 

Osastojen tuki ja ohjaus voi olla tarpeen 
mukaista, yksittäisiä asioita ja ongelman-
ratkaisua. Se voi kuitenkin olla myös suun-
nitelmallisempaa ja tiiviimpää, osaston 
asettamiin konkreettisiin tavoitteisiin tähtää-
vää yhteistä toimintaa.

 Kevään 2021 aikana kerromme maakunnal-
lisissa kummi-illoissa tarkemmin uudenmuo-
toisesta kummitoiminnasta. Tulkaa kuulolle, 
tapaamaan kummitiimiä ja kertomaan 
meille millaista tukea juuri teidän osastonne 
kaipaa.

 Kummi-iltoihin voit osallistua paikan päällä 
tai etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Kerro 
ilmoittautuessasi tuletko paikan päälle vai 
oletko mukana etänä.

 Mikäli koronaan liittyvät rajoitukset estävät 
meitä tapaamasta kasvotusten, ilmoitamme 
tästä ja pidämme kummi-illat Teamsin 
välityksellä.

Kummitiimi ja maakunnalliset kummi-illat 
Kummi-illat maakunnittain: 
 
Kanta-Hämeessä tiistaina 9.3.  
klo 17.30-19.30 Tammelassa, Café 
Tammela ( Tammelan kunnanviraston 
yhteydessä) , Hakkapeliitantie 2, 31300 
Tammela. Ilmoittaudu 7.3. mennessä 
mukaan joko sähköpostilla marjut.vali-
maa@redcross.fi tai Oman kautta: https://
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10144

Pirkanmaalla Teiskossa torstaina 
25.3.  
klo 17.30-19.30 AitO-keskus, 
Kirjoniementie 15, 33680 Tampere. 
Ilmoittaudu 23.3. mennessä mukaan joko 
sähköpostilla marjut.valimaa@redcross.
fi tai Oman kautta: https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/10145

Päijät-Hämeessä Hollolassa torstaina 
8.4. klo 17.30-19.30 Messilän Kartano, 
Messiläntie 308, 15980 Messilä. Ilmoittaudu 
6.4. mennessä mukaan joko sähköpos-
tilla marjut.valimaa@redcross.fi tai Oman 
kautta: https://vapaaehtoiset.punainenristi.
fi/event/10147

Voitte myös tuoda ajatuksianne kummitoi-
minnasta ja osaston tuen tarpeesta laitta-
malla sähköpostia kummitiimin jäsenille. 

K
uva: S

uvi-Tuuli K
ankaanpää

 

Terveisin kummitiimi, 

Leena Uskelin, leena.uskelin@punainen-
risti.fi  puh. 040 861 6843 

Riitta Konttinen, riitta.konttinen@punai-
nenristi.fi  puh.  040 589 5783

Emma Peura, emma.peura@punainenristi.
fi  puh. 040 184 6911

Johanna Raivio, johanna.raivio@punainen-
risti.fi  puh. 040 076 6957 

Mari Rantio, mari.rantio@punainenristi.fi  
puh. 040 809 3436

Marjut Välimaa, marjut.valimaa@punai-
nenristi.fi  puh. 040 809 6853
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Piirin hallituksen kokous 
25.11.2020

PÄÄTÖKSIÄ

• Todettiin piirin tuloslaskelma ajalta 1.1. – 
31.10.2020 ja taloustilanne 31.10.2020.

• Päätettiin osallistua Varsinais-Suomen pii-
rin hallituksen kanssa yhteiseen seminaa-
riin 16.12.2020. Seminaarin päätteeksi 
piirin hallitus kokoontuu tekemään Koju- 
hankkeeseen osallistumisesta päätöksen.

• Hyväksyttiin SPR Hämeen piirin toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

• Hyväksyttiin piirin hallituksen vuosikellon 
mukaiset piirin kokouksen (24.4.2021) ja 
piirin hallituksen kokousajankohdat sekä 
piirin seminaarin ajankohta.

• Päätettiin nimetä kaksivuotiskau-
siksi seuraavat neljä toimikuntaa: 
Järjestökehitystoimikunta, Sosiaalisen 
hyvinvoinnin toimikunta, Talous- ja hal-
lintotoimikunta sekä Valmiustoimikunta. 
Toimikuntien muodostaminen, toimikun-
tien jäsenten lukumäärä sekä toimikun-

tien tehtävät ovat voimassa olevan Piirin 
työjärjestyksen mukaisia. Talous- ja hal-
lintotoimikunnassa jäsenmäärä ja tehtävä 
on aikaisemman Talous- ja kehittämistoi-
mikunnan mukainen.  Toiminnanjohtaja 
käynnistää hakumenettelyn piirin toimi-
kuntiin ja piirin hallitus nimittää toimikun-
nat kokouksessaan helmikuussa 2021.

• Hyväksyttiin Piirin työjärjestysluonnos pii-
rin työjärjestykseksi 1.1.2021 alkaen.

• Hyväksyttiin esitelty suunnitelma piirin 
valmiussuunnitelmaksi.

• Päätettiin toteuttaa kysely SPR Hämeen 
piirin osastoille varainhankinnallisen ensi-
apukoulutuksen toimintaedellytyksistä. 

• Päätettiin hyväksyä Tampere-Hervannan 
osaston yhdistyminen Tampereen 
osastoon.

• Päätettiin, että vuoden 2021 aikana poi-
ketaan Piirin työjärjestyksestä väliaikai-
sesti siten, että vs. toiminnanjohtajan 
sijaisena toimii vastaanottotoiminnan 
johtaja.

• Päätettiin lopettaa esityksen mukaiset pii-
rin pankkitilit.

Piirin hallituksen kokous 
16.12.2020

PÄÄTÖKSIÄ:

• Päätettiin perustaa Koju-kierrätyshanke 
Varsinais-Suomen piirin kanssa ehdolla, 
että Varsinais-Suomen piiri tekee myön-
teisen päätöksen osallistumisesta. 

• Päätettiin toteuttaa osastoille suunnattu 
kysely ensiapukoulutustoiminnasta pii-
rin hallituksen puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan valmistelun pohjalta. 
Valtuutettiin toiminnanjohtaja etsimään 
sopiva tekijä koostamaan kyselyn vas-
tausmateriaali piirin hallituksen käyttöön.

• Päätettiin, että SPR Hämeen piiri on 
savuton työpaikka 1.1.2021 alkaen.

• Päätettiin edellisvuosien tapaan jakaa 
Harjanteen rahastosta jaettavasta tuo-
tosta 1/3 osastoille hakemusten perus-

teella ja 2/3 bonuksina osastoille, jotka 
ovat kasvattaneet kokonaisjäsenmää-
räänsä. Koronatilanteen tasaannuttua lai-
tetaan osastoille haettavaksi hakemusten 
perusteella vuosien 2020 ja 2021 jaet-
tava osuus hankkeisiin, joiden tarkoitus on 
tukea uusien auttajasukupolvien mukaan 
saamista. Lisäksi päätettiin, että Eerolan 
rahaston tuotto käytetään lasten ja nuor-
ten leiritoimintaan. Osastot voivat hakea 
avustusta rahastosta lasten ja nuorten lei-
rejä varten, kuitenkin niin, että mikäli leiri 
joudutaan siirtämään koronan vuoksi, 
myönnetty avustus siirtyy mukana myö-
hemmin käytettäväksi.

• Päätettiin keskustelun jälkeen, että nykyi-
set toimikunnat ja toimikuntarakenne jat-
kavat toimintaansa seuraavaan piirin 
kokoukseen saakka.

• Päätettiin myöntää esityksen mukaiset 
tilinkäyttöoikeudet

• Seuraava piirin hallituksen kokous 
17.2.2021 klo 18.



tapahtumakalenteri 2021

TAMMIKUU
Etätärskyt 11.1. Teams

Tässä ja Nyt -järjestötiedotteen 1/2021 materiaali piiritoimistoon 14.1.
Henkisen tuen peruskurssi 14.1.-28.1. verkossa

KoVaJaKo-koulutus ”SPR:n valmiuden perusteet” 20.1. Teams
Valtakunnallinen kouluttajakoulutus 23.-24.1. verkossa

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 1/2021 ilmestyy V. 4
Kouluvierailija-koulutus 26.1. Teams

Purkukoulutus 27.1. Nokia
Vapepa valmiusavaus 30.1. avoin

InAction! -pelinohjaajakoulutus 30.1. Piirin koulutustila, Tampere
HELMIKUU

Vapaaehtoisviestinnän kouluttajien tapaaminen 8.2. avoin
Humanitaarisen oikeuden peruskurssi 9., 15. JA 18.2. Teams

Vapepa peruskurssi verkossa, kohdennus Parkano 13.2. Teams
Etätärskyt 13.2. Teams

Uusien luottamushenkilöiden koulutus 13.2. piiritoimisto, Tampere
KoVaJaKo-koulutus ”Minä osana kansainvälistä järjestöä” 17.2. Teams

Piirin hallitus 17.2. Tampere
Uusien luottamushenkilöiden koulutus 20.2. Ystävän kammari, Forssa

Henkisen tuen koulutuspäivä 20.2. Kumppanuustalo, Hämeenlinna
Vapepa pj ja siht työkokous 20.2. Tampere
Osastoviestinnän koulutus 23.2. Nokia, Kotipesä

Purkukoulutus 23.2. Lahti
MAALISKUU

Etätärskyt 1.3. Teams
Alueellinen ”kummi”tapaaminen 9.3. Café Tammela, Tammela
Leiriohjaaja-koulutusviikonloppu 13.-14.3. Lautsia, Hauho

Tässä ja Nyt -järjestötiedotteen 2/2021 materiaali piiritoimistoon 18.3.
Purkukoulutus 18.3. Forssa

VAK-sisältöosa 19.-21.3. Nynäs, Heinola
Valtakunnalliset vankilavierailijapäivät 19.-20.3. Siilinjärvi

Osastoviestinnän koulutus 23.3. Hattula, Hattulapirtti
Vapepa maakunta 24.3.

Alueellinen ”kummi”tapaaminen 25.3. AitO keskus, Teisko
Vapepa peruskurssi verkossa, kohdennus Tampere 27.3. Teams

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 2/2021 ilmestyy V. 13
HUHTIKUU

Etätärskyt 6.4. Teams
Alueellinen ”kummi”tapaaminen 8.4. Messilän kartano, Hollola

ea-3 harjoituskurssi 1. osa 9.-11.4. Nynäs, Heinola
Silmät ristissä -koulutuspäivä 10.4. Ahlman, Tampere

Vapepa järjestöedustajien kokous 15.4. Tampere
Ensihuollon jatkokurssi 16.-17.4. Tampere

Reddie Kids -toimintapäivä 17.4. Tampere
Hämeen piirin vuosikokous 24.4. avoin 
Osastoviestinnän koulutus 29.4. Vilppula, Rapukartano

TOUKOKUU
Etätärskyt 3.5. Teams

etsintä ja viestikurssi Asikkala
etsintäharjoitus Parkano

etsintäkurssi Tampere
ea-3 harjoituskurssi 2. osa 14.-16.5. Nynäs, Heinola

ea-kilpailut ”Kömmähdyksiä Kuusikossa” 22.5. Urjala
KESÄKUU

Sankarit 2021 -leiri 30.6.-3.7. Lautsia, Hauho



MUISTA 
YSTÄVÄNPÄIVÄ 

14.2.2021

Kuva: Joonas Brandt / SPR Kuva-arkisto


