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HÄMEEN PIIRI

Kriisissä arki järkkyy. Kriisille on myös tyypillistä, 
että tieto muuttaa tilannekuvaa nopeasti. Näin 
on kuluneen vuodenkin aikana käynyt useaan 
otteeseen. Joulun aikaan harva osasi odottaa 
näin synkkää kevättä ja puhuttiin jo loppukiris-
tä kevään osalta. Nyt on käynyt selväksi, että 
tulemme mahdollisesti olemaan vaikeassa tilan-
teessa vielä vuosia. 

Kun reilu vuosi on eletty koronaviruskriisiä, on 
jokaiselle meistä ehkä muodostunut rutiine-
ja, joita aiemmin ei ollut. Korona on vaikutta-
nut meihin jokaiseen jollakin tavalla. Itselleni on 
tullut tavaksi katsoa joka päivä heti klo 12 jäl-
keen päivän koronaluvut niin valtakunnan kuin 
Hämeen piirin tasollakin. Olen kuitenkin tietoi-
sesti yrittänyt myös vähentää aiheeseen liitty-
vän informaation seuraamista niiltä osin, kuin se 
työtehtävien tehtävien hoitamisen kannalta on 
mahdollista. 

Kyetäksemme elämään jatkuvan epävarmuuden 
tilassa meiltä vaaditaan yhä enemmän sietoky-
kyä epävarmuutta ja tietämättömyyttä kohtaan. 
Toisaalta jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta 
olisi tärkeää, että korona ei vie kaikkea valveilla-
oloaikaa. Meiltä vaaditaan myös toimintakykyä, 
vaikka tieto on koko ajan puutteellista. 

Kulunut vuosi ja etenkin viimeiset kuukaudet 
ovat osoittaneet, että ei ole mahdollista jakaa 
elämää normaalioloihin ja kriisitilanteisiin. Meil-
lä on tapana ajatella, että asioilla on alku, kään-
nekohta ja loppu, mutta koronavirus ei tällaiseen 
kertomukseen taivu. Omaa jaksamistaan ja krii-
sinkestävyyttä saattaa helpottaa, jos kykenee 
ajattelemaan pandemiaa sykleinä, joissa hel-
pommat ja vaikeammat jaksot vuorottelevat. 
Kriisin lopun odottaminen kannattaisi hylätä, 
mutta kesää kohti varmasti helpottaa.

Ihmisten jaksaminen on nyt koetuksella enne-
näkemättömällä tavalla ja siitä ovat kantaneet 
mediassakin huolta lukuisat asiantuntijat. Tutki-
jat ovat kuvanneet tilanteen näkyvän ihmisten 
väsyneisyytenä, huolena, turhautumisena, ali-
vireytenä ja toivottomuuden tunteena. Etenkin 
lapsista ja nuorista on kannettu huolta – ikäih-
misten lisäksi. Lasten ja nuorten elämässä vuosi 
on valtavan pitkä aika. Tietyt ikäluokkien virs-
tanpylväät kuten ylioppilasjuhlat tai peruskoulun 

päättyminen ovat jääneet joiltakin ikäluokilta ko-
kematta.

Voin ilolla todeta, että SPR Hämeen piirin toi-
mintakyky kautta linjan on säilynyt hyvänä ko-
ko pandemian tähänastisen keston ajan. Tällä 
hetkellä koronarokotusavustaminen on käynnis-
sä useassa piirimme osastossa ja monessa osas-
tossa sitä suunnitellaan. Sen lisäksi osastot ovat 
osallistuneet muihin viranomaisia avustaviin teh-
täviin, toteuttaneet ruoka-apua, ystävätoimintaa 
ja ensiaputoimintaa vain joitakin mainitakse-
ni. Hyviä ja merkityksellisiä asioita tapahtuu jo-
ka päivä. 

Tämän vuoden alussa käynnistyi SPR Hämeen 
piirin ja Varsinais-Suomen piirin yhteinen ”KO-
JU” -kierrätyshanke. Saimme asiantuntevan 
johtokunnan asian ympärille ja yhdessä tekemi-
sen hyvä vire on ollut läsnä teams-ympäristös-
tä huolimatta. Johtokunta on ehtinyt rekrytoida 
hankkeeseen määräaikaisen liiketoimintajohta-
jan, joka omalla osaamisellaan ja ideoillaan luot-
saa hanketta eteenpäin. Tästä lehdestä löytyy 
tarkempaa tietoa ”KOJUsta” ja kunhan asiat ete-
nevät, niistä tiedotetaan laajasti monellakin foo-
rumilla. 

Jokainen voi vaikuttaa omaan jaksamiseensa 
huomaamalla päivittäin sitä hyvää, mitä ympä-
rillä tapahtuu ja myös kiinnittämällä huomio-
ta siihen hyvään, mitä itse voi tehdä. Se mihin 
kiinnität huomiota, se kasvaa. Kiitos kaikille Hä-
meen piirin vapaaehtoisille, luottamusihmisil-
le, henkilöstölle sekä tukijoillemme kaikesta siitä 
hyvästä, mitä olette tehneet. Meitä jokaista tar-
vitaan vielä pitkään tämän ennennäkemättömän 
kriisin hoitamisessa ja siitä selviämisessä. Päivät 
pitenevät, rokotukset etenevät ja valon määrä li-
sääntyy niin fyysisesti kuin pandemiankin suh-
teen. Valoa kohti ollaan menossa,

 

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

Salla Heiskanen 
va. toiminnanjohtaja

mailto:hame@redcross.fi
http://www.facebook.com/sprhameenpiiri
http://www.twitter.com/sprhameenpiiri
http://www.instagram.com/sprhameenpiiri
https://rednet.punainenristi.fi/hame 
mailto:etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Aku Suomalainen, 040 664 3236, aku.suomalainen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi 

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Koronarajoitukset jatkuvat 

Opimme vuosi sitten keväällä hyvät uudet 
tavat välttääksemme tartuntojen lisäänty-
mistä. Pidimme turvavälejä, vältimme ko-
koontumisia, huolehdimme käsihygieniasta 
ja teimme etätöitä. Vuoden mittaan opimme 
myös käyttämään kasvomaskeja yleisillä pai-
koilla ja julkisissa kulkuvälineissä.

Vaikka rokottaminen on jo aloitettu ympä-
ri Suomen, meidän täytyy edelleen jaksaa 
noudattaa terveysturvallisuusohjeita. Eten-
kin, kun koronavirus on muuntunut ja tart-
tuu entistä herkemmin. Virusmuunnoksen 
takia THL suositteleekin, että turvaväli on 
yli kaksi metriä. Noudatetaanhan myös tätä 
isompaa turvaväliä.

Valtava kiitos kaikille vapaaehtoisille, jot-
ka sitkeästi jatkavat toimintaa, vaikka etä-

Kristiina Myllyrinne  
Terveyden ja ensiavun 
asiantuntija

N
iklas M

eltio

Kymmenet kaupungit ovat pyytäneet Punaiselta Ristiltä tukea koronarokotuksiin. Vapaaehtoiset ohjaavat 
rokotettavat oikeisiin tiloihin ja auttavat rokotteen saaneiden jälkitarkkailussa.

työskentely uuvuttaakin. Kiitos myös teille 
sadoille vapaaehtoisille, jotka tukevat kau-
punkeja koronarokotusten antamisessa. Tei-
dän avulla terveydenhuollon ammattilaiset 
voivat keskittyä rokottamiseen.

Jaksetaan noudattaa vielä THL:n ohjeistuk-
sia, niin mahdollisesti syksyllä voimme pala-
ta kasvokkain toteutettavaan toimintaan!

S
akari Piippo

PÄÄKIRJOITUS - KESKUSJÄRJESTÖ

mailto:aku.suomalainen@punainenristi.fi
mailto:aineistot@punainenristi.fi
http://facebook.com/punainenristi
http://rednet.punainenristi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
http://twitter.com/punainenristi
http://humanitaarinenoikeus.fi
http://youtube.com/suomenpunainenristi
http://instagram.com/punainenristi/
http://punaisenristinkauppa.fi
mailto:myynti@punainenristi.fi
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Ensiaputaidoista on hyötyä kodin ar-
jessa. Esimerkiksi kylkiasento auttaa 
tajutonta tai huonovointista.

Miten toimit, jos lapsi nielaisee jotain so-
pimatonta? Punaisen Ristin viikko on hyvä 
tilaisuus opetella ensiaputaitoja tai jakaa tie-
toa eteenpäin, jos ensiavun antaminen jo 
sujuu. Lapsiperheille suunnatun auttajakurs-
sin käynyt osaa toimia hätätilanteen sattues-
sa kotona. Ensiaputaidoista on hyötyä.

-Perheessä voidaan välttää sairaalakäyntejä, 
jos pienet haaverit osataan hoitaa itse en-
siavulla, sanoo ensiavun asiantuntija Kristii-
na Myllyrinne Punaiselta Ristiltä.

Kurssi on monelle vapaaehtoiselle tut-
tu viime vuosien Punaisen Ristin viikoilta. 
Aikaisemmin ensiaputaitoja opeteltiin kasvo-
tusten Punaisen Ristin viikon tapahtumissa. 
Ensiaputaitoja voi opetella koronan aikana it-
senäisesti etämateriaalin avulla. 

Myllyrinne kannustaa tutustumaan kotita-
pahturma.fi -sivustoon ja sieltä löytyviin ko-
din turvallisuuden tarkastuslistoihin.

-Kotona voi tehdä listan mukaisen ”turva-
kävelyn” ja kiertää paikat, joissa haaverei-
ta sattuu sekä tehdä parannuksia, Myllyrinne 
sanoo.

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.–9.5.2021

Punaisen Ristin viikolla opitaan  
ensiaputaitoja kotona 

Lapsille sattuu kolhuja ja nyrjähdyksiä 
pomppiessa ja kiipeillessä, mutta eivät aikui-
setkaan kolhuitta kotona selviä. Kodista on 
tullut monelle työpaikka, mutta työturvalli-
suudesta ei välttämättä ole osattu huolehtia 
yhtä hyvin kuin toimistoissa. Nyrjähdyksiä 
sattuu myös ulkoillessa.

Myllyrinne muistuttaa, että ensiaputaitojen 
opettelu on mukavaa tekemistä lasten kanssa. 

-Lapsista on hauskaa sitoa nyrjähdyksiä ja 
käännellä aikuisia kylkiasentoon, Myllyrinne 
kertoo.

Esimerkiksi kylkiasennon osaamisesta on 
hyötyä, jos joku menettää kotona tajuntan-
sa tai kun perheenjäsen on huonovointinen 
ja oksentelee. 

-Ensiaputaidot voivat olla tarpeen myös sil-
loin, kun tilanne ei ole kovin vakava, Mylly-
rinne rohkaisee.

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 3.-9.  
toukokuuta.

Tutustu myös:  
Punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet,  
kotitapaturma.fi 
Lataa lapsen puhelimeen Suomi112-sovellus 
ja opeta hätänumero.

Joonas B
randt

http://kotitapahturma.fi
http://kotitapahturma.fi
http://Punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet
http://kotitapaturma.fi
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KIITOS VAPAAEHTOISILLE

Pluspisteet ovat tarjonneet matalan 
kynnyksen hiv-testausta ja seksuaali-
terveysneuvontaa viidellä paikkakun-
nalla. Ensimmäinen Pluspiste aloitti 
toimintansa 1993.

Aluksi toimintaa rahoitti Raha-automaattiyh-
distys ja peliyritysten yhdistymisen jälkeen 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-
kus STEA. STEA on kuitenkin linjannut, ettei 
rahoitusta myönnetä enää toimintaan, joka 
kuuluu julkisen terveydenhuollon tehtäviin.

Pluspisteissä hiv-testin on saanut myös ano-
nyymisti, mikä on madaltanut monen kyn-
nystä hakeutua testattavaksi.

Pluspisteet lopettavat toimintansa  
huhtikuun lopulla

- Emme ole kyselleet liikaa kysymyksiä. Riit-
tää, että sanoo haluavansa testin, kertoo 
Seinäjoen ja Jyväskylän Pluspisteiden vas-
taava Janne Säilä.

Pluspisteiden tarjoama tuki on 
enemmän, kuin pisto sormenpäähän

Pluspisteiden vapaaehtoiset ovat tehneet 
uraauurtavaa, merkittävää ja pitkäjänteis-
tä pioneerityötä hivin ennaltaehkäisemiseksi, 
hiviin liitetyn stigman hälventämiseksi ja hiv-
tartuntaa pelkäävien tueksi.

Pluspisteillä kohdattujen pelkoja ja huolia on 
lievitetty paitsi hiv-testein, myös keskustele-
malla ja tarjoamalla tietoa ja tukea seksuaa-
literveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Vaikka Pluspisteiden toiminta päättyy, jat-
kaa Punainen Risti seksuaaliterveyden edis-
tämistyötä. Vapaaehtoiset tarjoavat tietoa 
ja tukea seksuaaliterveyden teemoista mm. 
kouluissa, tapahtumissa ja festareilla. 

Lämmin kiitos kaikille Pluspisteiden vapaaeh-
toisille, yhteistyökumppaneille ja toiminnan 
toteuttamisen mahdollistaneille.

Järjestö on alkuvuonna julkaissut uu-
den tietosuojalinjauksen, sekä siihen 
liittyvän kolmikantasopimuksen, jos-
sa määritellään järjestön eri rakentei-
den tietosuojaroolit ja -vastuut. Kolmi-
kantasopimus on meidän versiomme 
lain edellyttämästä tietojenkäsittely-
sopimuksesta rekisterinpitäjän ja kä-
sittelijöiden välillä. Linjaus, sopimus ja 
lisätiedot löytyvät RedNetin tietosuoja-
sivulta, alla tiivistys osaston ja käsitte-
lijöiden yhteisistä velvollisuuksista.

Osaston vastuisiin kuuluu esimerkik-
si henkilötietojen käsittely laillisten kä-

Osastojen tietosuojalinjaus
sittelyperusteiden puitteissa, osastojen 
tietosuojayhteyshenkilöiden nimeäminen ja 
avainhenkilöiden tietosuojaosaamisen var-
mistaminen.

Osastojen tulee myös varmistaa muun mu-
assa se, että henkilöt, joilla on oikeus 
käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet nou-
dattamaan salassapitovelvollisuutta. Henki-
lötiedot, joiden käsittely on päättynyt, tulee 
myös poistaa rekisteristä.

Tietosuojalinjaus ja kolmikantasopimus tulee 
käsitellä osaston hallituksessa ja tällä käsit-
telyllä sitoudutaan sopimuksen osapuoleksi.

Petteri K
ivim

äki
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NÄLKÄPÄIVÄ 23.–25.9.2021

Nälkäpäivänä haluamme tuoda esiin 
ihmisen katastrofin keskellä. Kuka ta-
hansa meistä voi olla auttaja tai jou-
tua tilanteeseen, jossa tarvitseekin 
apua itse. Hädän keskellä tarpeemme 
ovat samanlaisia ja varsin yksinkertai-
sia: tarvitsemme ruokaa, vettä ja suo-
jaa. Tehdään yhdessä toiveikas kam-
panja, ja varmistetaan, että Punainen 
Risti on valmiina auttamaan joka päivä 
‒ tarvittiin apua sitten täällä Suomes-
sa tai kauempana.

Lipaskeräys toteutetaan 23.-25.9.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään tuttuun 
tapaan syyskuun viimeisellä kokonaisella vii-
kolla torstaista lauantaihin 23.-25.9. Tuol-
loin toivomme, että punaliiviset lipaskerääjät 

Espoon ruotsinkielisen osaston puheenjohtaja Lisa Fordell ja varapuheenjohtaja Anders Helsing ovat kokeneita lipas-
kerääjiä ja saaneet upeita tuloksia myös MobilePaylla, iZettlellä ja nettilippaalla. Onnistumisen resepti on yksinkertai-
nen: lahjoituksia pitää pyytää ahkerasti! 

Nälkäpäivänä varmistetaan,  
että Punainen Risti on valmiina auttamaan 
joka hetki, kaikkialla maailmassa

täyttävät katukuvan näyttävästi, tarvittaes-
sa maskein varustettuna ja turvavälit huomi-
oiden. Tästähän meillä on jo viime syksyltä 
kokemusta, jolloin turvallisuusohjeiden nou-
dattamisessa onnistuttiin loistavasti! 

Lipaskerääjien rekrytointi kannattaa 
aloittaa jo keväällä 

Lipaskerääjät ovat kampanjan toiseksi te-
hokkain mainosmuoto heti televisiomai-
nonnan jälkeen, jonka lisäksi keräys on 
myös tuottoisa tapa kerätä varoja. Jos tuot-
toa suhteutetaan kävijämäärään, lahjoitet-
tiin viime vuonna lipaskerääjille jopa hieman 
enemmän käteistä, kuin vuonna 2019. 

Lipaskerääjien näkyminen runsaslukuisina 
katukuvassa antaa myös tärkeän viestin sii-

H
eidi Juslin-S

andin



8

NÄLKÄPÄIVÄ 23.–25.9.2021

Toukokuu

Nälkäpäivän suunnittelu  
ti 18.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 25.5. klo 17.30-19

Syväsukellus kerääjärekrytointiin  
ke 19.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ke 26.5. klo 17.30-19

Tutustuminen eri keräystapoihin   
to 20.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi to 27.5. klo 17.30-19

Elokuu

Nälkäpäivä 2021 yleisesittely  
ma 16.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ma 23.8. klo 17.30-19

Uudet keräystavat tuottaviksi  
ti 17.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 24.8. klo 17.30-19

Näkyvästi kadulla ja somessa  
ke 18.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ke 25.8. klo 17.30-19

Koulut mukaan Nälkäpäivään  
to 19.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi to 26.8. klo 17.30-19

Syyskuu

Tilannekatsaus ja pikapalaute  
to 30.9. klo 17.30-19,  
ruotsiksi ti 5.10. klo 17.30-19

Nälkäpäivän kaksikielinen kuuma linja  
torstaisin 2., 9. ja 16.9. klo 17-18 

Lokakuu

Lopputyöt ja raportointi  
ti 19.10. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 26.10. klo 17.30-19

Marraskuu

Tulokset ja opit  
ti 23.11. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 30.11. klo 17.30-19

Nälkäpäivän valtakunnallisten 
etäkoulutusten aikataulu

tä, että Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat 
paikalla ja valmiina auttamaan. Paikallisen 
auttamisvalmiuden varmistamisen kannal-
ta onkin olennaisen tärkeää, että osastoissa 
satsataan kerääjärekrytointiin, mieluiten jo 
hyvissä ajoin keväällä.

Sanansaattaja vauhdittamaan 
Nälkäpäivä-heijastimen myyntiä

Käteisen käytön väheneminen on tosiasia, 
joka pakottaa meidät uudistamaan varain-
hankinnan tapoja. Tänä vuonna uusi avaus 
on Nälkäpäivä-heijastin, joka lanseerataan 
jo elokuun puolella. Heijastinta myy-
dään yhteistyökumppaneiden toimipisteis-
sä ja Punaisen Ristin verkkokaupassa. Tar-
kat myyntipaikat selviävät kevään edetessä. 
Heijastimen kasvoksi on lupautunut upea 
eturivin suomalaisnäyttelijä. Elokuussa selvi-
ää kuka on kyseessä!

Nälkäpäivänä kampanjoidaan syyskuun 
alusta lokakuun loppuun

Vaikka lipaskeräys kestää edelleen kolme 
päivää syyskuun lopulla, pyrimme innosta-
maan ihmisiä lahjoittamaan Nälkäpäivään eri 
kanavia pitkin koko syys- ja lokakuun ajan. 
Osastojen kohdalla tämä tarkoittaa mm. si-
tä, että nettikeräämiselle on aikaa peräti 
kaksi kuukautta. Viime vuonna uusilla mak-
sutavoilla kerättiin vielä aika pieniä summia, 
mutta muutamat osastot onnistuivat kasvat-
tamaan tuottoja oikein mukavasti. Näitä op-
peja ja kokemuksia on nyt kerätty talteen ja 
jaetaan kaikkien hyödynnettäviksi tulevissa 
koulutuksissa. 

Koulutuksista vertaistukea, vinkkejä ja 
uutuutena Nälkäpäivän kuuma linja

Viime vuonna suositut Nälkäpäivän etä-
koulutukset saavat jatkoa ja täydennystä. 
Ilmoittaudu koulutuksiin Nälkäpäivän Red-
net-sivuilla olevien ilmoittautumislinkkien 
kautta. Syyskuussa on lisäksi tarjolla Näl-
käpäivän kuuma Teams-linja kolmena lipas-
keräystä edeltävänä torstai-iltana. Siellä voi 
pyytää apua vaikkapa teknisiin ongelmiin tai 
vaikka ihan vaan jutella ja inspiroitua mui-
den paikalla olevien vapaaehtoisten Nälkä-
päivä-suunnitelmista. Nälkäpäivä tehdään 
yhdessä, koko maassa! 
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TAPAHTUU VERKOSSA

Valtakunnallinen kotisivustomme 
punainenristi.fi ja rodakorset.fi 
ovat uudistuneet. Uusia sivuja on 
rakennettu uutterasti noin vuoden 
verran, ja kokonaisuus on nyt julkaistu 
kahdella kielellä.

Punainenristi.fi palvelee monia

Punainenristi.fi on suunniteltu palvelemaan 
erityisesti lahjoittajia sekä ihmisiä, jotka ovat 
kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta.

Uudet vapaaehtoiset ohjataan sivustolta 
Oma-palveluun, jossa he voivat kertoa omis-
ta kiinnostuksen kohteistaan ja pääsevät 
mukaan vapaaehtoistoimintaan sekä kou-
lutuksiin. Sivuston avulla pääsee myös liit-
tymään jäseneksi ja tekemään lahjoituksen 
entistä sujuvammin.

Punainenristi.fi palvelee myös avuntarvitsi-
joita, tiedonhakijoita, mediaa ja rahoittajia 
sekä järjestön yhteistyökumppaneita.

Miltä uusi punainenristi.fi sinusta näyttää? 
Kerro siitä meille!

Onko Suomen Punaisen Ristin tervey-
den edistämisen toiminta sinulle tut-
tua? Haluatko terveyttä ja hyvinvointia 
tukevia vinkkejä, tietoja ja taitoja hyö-
dynnettäväksi vapaaehtoistehtävissä-
si ja omassa elämässäsi yleisesti? Tule 
suorittamaan terveyden edistämisen 
verkkoperehdytys!

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys on 
Punaisen Ristin vapaaehtoiskoulutus. Se on 
tarkoitettu kaikille terveyden edistämisestä ja 
siihen liittyvistä Punaisen Ristin vapaaehtois-
toiminnoista kiinnostuneille. Verkkoperehdytys 
tarjoaa kattavan kokonaiskuvan Punaisen Ris-
tin terveyden edistämisen toiminnasta, johon 
kuuluvat päihdetyö, seksuaaliterveystyö, ta-
paturmien ehkäisytyö ja Terveyspisteiden tar-
joama terveysneuvonta. Opintokokonaisuus 
tarjoaa lisäksi tietoja, taitoja ja valmiuksia, joi-

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys
ta voi hyödyntää toimiessaan Punaisen Ristin 
terveyden edistämisen vapaaehtoisena, muissa 
Punaisen Ristin vapaaehtoistehtävissä ja tietys-
ti omassa elämässä.

Verkkoperehdytyksen suorittamiseen on hy-
vä varata 2−3 tuntia ja voit suorittaa kurssin 
oman aikataulusi mukaisesti. Suorittamisesta 
saa todistuksen.

Verkkoperehdytyksen suoritettuasi voit osal-
listua toimintamuotokohtaisille perus- ja jat-
kokursseille sekä etsiä sopivia ja juuri sinua 
itseäsi kiinnostavia toiminnan paikkoja moni-
puolisesta Punaisen Ristin terveyden edistämi-
sen vapaaehtoiskentästä Suomessa.

Tervetuloa mukaan suorittamaan  
verkkoperehdytystä osoitteeseen:  
bit.ly/TEverkkoperehdytys

Uusi sivusto on suunniteltu niin, että se olisi 
helppokäyttöinen ja saavutettava mahdolli-
simman monelle käyttäjälle – myös älypuhe-
limella.

Mitä seuraavaksi?

Verkkosivustojen luonteeseen kuuluu, et-
tä ne eivät koskaan tule täysin valmiiksi, 
vaan sivusto siirtyy nyt kehittämisvaihee-
seen. Osana jatkuvaa kehittämistä sivustol-
la tehdään pienkehitystä, ja sinne tuodaan 
vuoden 2021 aikana englanninkielistä sisäl-
töä. Siihen saakka kaikki aiemmin julkaistu 
englanninkielinen materiaali pysyy ennallaan 
osoitteessa redcross.fi.

Jatkuvan kehittämisen mukaisesti otamme 
myös mielellämme vastaan palautetta kaik-
keen sivustoon liittyvästä. Missä voisimme 
parantaa? Palautetta voi lähettää verkkosi-
vulomakkeella: punainenristi.fi/palaute

http://punainenristi.fi
http://rodakorset.fi
http://Punainenristi.fi
http://www.punainenristi.fi 
http://www.Punainenristi.fi
http://punainenristi.fi
http://bit.ly/TEverkkoperehdytys
http://www.redcross.fi.
http://www.punainenristi.fi/palaute


10

 UUDELLEENSIJOITETUT

Suomen valtion pakolaiskiintiö on 
1050 henkilöä vuodelle 2021. Suo-
mi ottaa kaikkein haavoittuvimmas-
sa asemassa olevia pakolaisia, ja pa-
kolaiskiintiössä painotetaan perheiden 
sekä vaikeassa asemassa olevien nais-
ten ja lasten valintaa.

Suomen Punainen Risti on ollut uudelleen-
sijoitettujen pakolaisten tukena jo 1970-lu-
vulta lähtien. Olemme vastassa jokaista 
Suomen kiintiössä valittua pakolaista jo 
maahan saapumisen yhteydessä Helsinki-
Vantaan lentoasemalla.

Pakolaisten uusilla kotipaikkakunnilla Pu-
naisen Ristin osastot ovat järjestäneet ak-
tiivisesti esimerkiksi ystäväkursseja, joiden 
avulla uudet tulijat saavat paikallisia ystäviä 
tukemaan kotoutumista. Vapaaehtoiset ovat 
myös toimineet kuntien työntekijöiden tuke-
na pakolaisten vastaanotossa.

Uudelleensijoitetut ja Punainen Risti -kou-
lutusmoduuli on tarkoitettu pakolaisten pa-

Koulutuksilla lisää vapaaehtoisia 
uudelleensijoitettujen tueksi

rissa toimiville vapaaehtoisille. Koulutuksen 
tavoitteena on muun muassa lisätä vapaa-
ehtoisten tuntemusta uudelleensijoitetuista 
eli kiintiöpakolaisista. Koulutuksen avulla va-
paaehtoiset saavat valmiuksia toimia pako-
laisten tukena Punaisen Ristin periaatteiden 
mukaisesti.

Tämän koulutuksen lähtövaatimuksena on 
Tervetuloa yhteiseen tarinaan -verkkokou-
lutus. Kiintiöpakolaisten ystävätoiminnasta 
kiinnostuneille suositellaan lisäksi maahan-
muuttotoiminnan ns. peruskurssia eli  
Kotoutumisen tukena –koulutusta (3h) ja  
Ystävätoiminnan peruskurssia (3h).

Uudelleensijoitetut ja Punainen Risti -mo-
duuli on kahden tunnin mittainen koulutus, 
jota monikulttuurisuuskouluttajat voivat kou-
luttaa.

Ajankohtaisia koulutuksia voi etsiä Oma Pu-
nainen Risti -sivuilta, jossa kannattaa myös 
markkinoida tulevia koulutuksia!

H
arri M

äenpää
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PUNAINEN RISTI JA MUUMIT

Kevätkalenteri 2021 on syntynyt ha-
lusta tukea Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisia ja aktiiveja stressaavina 
aikoina. SPR ei olisi mitään ilman mo-
tivoituneita ja hyvinvoivia vapaaehtoi-
siaan. Haluamme siis kevätkalenterin 
kautta kertoa, kuinka te olette meille 
tärkeitä! 

Tove Jansson oli innokas lukija jo pie-
nestä pitäen. Kun muut olivat jo men-
neet nukkumaan, hän luki taskulam-
pun valossa peiton alla, sillä hän ei 
malttanut jättää kiehtovia tarinoi-
ta kesken. Tämä uteliaisuus ja intohi-
mo lukemista kohtaan ovat innosta-
neet ”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” 
-hankkeen perustamiseen, jonka tar-
koituksena on sytyttää lukemisen ja 
kirjoittamisen kipinä kaikenikäisissä 
ihmisissä ympäri maailmaa. 

Myös Suomen Punainen Risti on aloitta-
nut yhteistyön Moomin Charactersin kans-
sa ja liittynyt mukaan tähän monivuotiseen 
ja kansainväliseen hankkeeseen. Muumien 
avulla edistämme kaikenikäisten ihmisten lu-

Lempeyttä, iloa ja itseymmärrystä kevääseen 
kevätkalenterista! 

Punainen Risti matkassa Muumien kanssa

Kalenterin luukut kannustavat ottamaan 
hetken aikaa itselle ja omalle hyvinvoinnil-
leen. Tilaaja saa tilaamispäivästä lähtien 
viikoittain yhden sähköpostiluukun, jossa 
on jokin terveyttä ja hyvinvointia edistävä 
vinkki, harjoitus tai lahja. Kalenteri kestää 
tilaamispäivästä kolme kuukautta eli kah-
dentoista viestin verran.

Ensimmäinen viesti lähtee aikaisintaan hel-
mikuun ensimmäisellä viikolla. Kalenterin 
voi kuitenkin tilata huhtikuun loppuun asti.

Kalenterin voi tilata tästä linkistä:  
spr.punainenristi.fi/kevatkalenteri

Kaikki harjoitukset julkaistaan helmikuun 
alussa kootusti osoitteessa www.sproppi-
materiaalit.fi otsikolla “Sinulle: hyvinvointia 
ja jaksamista tukevia harjoituksia”. Kevät-
kalenteri 2021 on toteutettu LähiTapiolan 
rahoittamana.

lloisin terveisin, 
Suomen Punaisen Ristin kevättontut

ku- ja kirjoitustaitoa, jotka ovat tärkeitä tai-
toja itseilmaisun kannalta ja ne laajentavat 
ihmisten ymmärrystä maailmasta. Lisäksi jo 
varhaisessa iässä syntynyt rakkaus sanoihin 
kasvattaa ihmisten empatiaa, uteliaisuutta ja 
inhimillisyyttä maailmassa. 

”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” -hanke 
kokoaa yhteen yrityksiä ja järjestöjä ympäri 
maailman. Yhdessä eri yhteistyökumppanei-
den kanssa Moomin Characters -yhtiö tulee 
tarjoamaan työkaluja ja inspiraatiota luke-
misen ja kirjoittamisen ilon levittämiseen. 
Kyseessä on monivuotinen yhteistyö, joten 
Muumit tulevat edistämään myös Punaisen 
Ristin työtä pitkäkestoisesti ja näkymään eri-
laisissa yhteyksissä. Kerromme yhteistyön 
etenemisestä myöhemmin lisää.

Joonas B
randt

http://spr.punainenristi.fi/kevatkalenteri 
http://www.sproppimateriaalit.fi
http://www.sproppimateriaalit.fi
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KAVERITAITO-OHJELMA

Punainen Risti on kehittänyt Kaveritai-
toja -ohjelman nuorten ystäväparitoi-
minnan tueksi. Verkkopohjainen ohjel-
ma löytyy osoitteesta punainenristi.fi/
kaveritaitoja. Ohjelmassa ystäväpari 
tutustuu kaveritaitojen eri teemoihin 
animaatiovideoiden sekä monipuolis-
ten tehtävien avulla yhteensä kuuden 
tapaamiskerran ajan. Kaveritaitoja 
-ohjelmaa voi toteuttaa ystäväparitoi-
minnan lisäksi itsenäisesti, ryhmätoi-
minnassa tai oppilaitoksissa. 

Koulutus Kaveritaitoja -ohjelman 
hyödyntämisessä ystävätoiminnassa  
6.5. klo 17-19:30; ilmoittautumiset:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10459 

Lisäkoulutusmateriaaliksi nuorten ystävinä 
toimiville vapaaehtoisille on valmistumassa 

Uusia työkaluja ja koulutuksia ystävävälityksiin 
nuorten ystävätoiminnan edistämiseksi

nuorten mielenterveysteemainen itseopis-
kelumateriaali. Koulutusmateriaali ja Kave-
ritaitoja -ohjelma on kehitetty yhteistyössä 
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. 
Materiaalien ruotsinkieliset versiot ilmesty-
vät kevään 2021 aikana.

Kaveritaitoja nuorille -hanke järjestää kaikille 
osastoille avoimen ystävävälittäjäkoulutuk-
sen. Koulutus on suunnattu uusille ystä-
vävälittäjille, jotka tulevat osaksi osaston 
ystävävälitystiimiä vastaamaan nimenomaan 
nuorista ystäväpareista. Koulutuksessa käy-
dään läpi nuorille ystäväpareille tyypillisiä 
haasteita ja keinoja tavoittaa nuoria ystävää 
tarvitsevia ja vapaaehtoisia. 

Koulutus järjestetään 27. ja 29.4.  
klo 17-19. Ilmoittautumiset:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10460 

V
ilm

a S
appinen

http://www.punainenristi.fi/kaveritaitoja
http://www.punainenristi.fi/kaveritaitoja
http://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10459  
http://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10460 
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HÄMEEN PIIRI

KOULUTUS

SEKSUAALITERVEYSTYÖN 
VERKKOKURSSI 

1.2.-6.4. Moodle

• kaikille Punaisen Ristin seksuaaliterveys-
työn vapaaehtoistoiminnasta ja seksuaali-
terveyden edistämisestä kiinnostuneille

• ilmoittautuminen viimeistään 28.3.

• lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://va-
paaehtoiset.punainenristi.fi/event/10753 

FESTARITOIMIJOIDEN 
TÄYDENNYSKOULUTUS  
alustava aikataulu webinaarisarjalle: 8.4. klo 
18-20, 15.4. klo 18-20, 17.4. klo 9.30-14.30

• täydennyskoulutusta festareilla toimiville 
vapaaehtoisille (ensiapu, päihdetyö, sek-
suaaliterveys jne.) 

• lisätietoja: https://vapaaehtoiset.punai-
nenristi.fi/event/10457

 

SEKSUAALITERVEYSTYÖN 
TÄYDENNYSWEBINAARI 
26.4. klo 17.30-19.30 Teams

• aiheena seksuaaliväkivalta, puhujana Kat-
riina Bildjuschkin, erityisasiantuntija, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

• erityisesti Punaisen Ristin seksuaaliter-
veystyön toiminnassa mukana oleville 
vapaaehtoisille sekä kaikille aiheesta kiin-
nostuneille Punaisen Ristin toimijoille

• ilmoittautuminen viimeistään 22.4.

• lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://va-
paaehtoiset.punainenristi.fi/event/10738 

 

SEKSUAALITERVEYSTYÖN PERUS-
KURSSI- / TÄYDENNYSWEBINAARI 
3.5. klo 17.30-19.30

• aiheena Suomen Punaisen Ristin seksu-
aaliterveystyön toiminta sekä kokemuksia 
vapaaehtoisuudesta ja esimerkkejä toi-
minnasta seksuaaliterveystyön vapaaeh-
toisten kertomana

• erityisesti Punaisen Ristin seksuaaliter-
veystyön verkkokurssin suorittaneille ja 
toiminnassa mukana oleville seksuaaliter-
veystyön vapaaehtoisille (huom. yllä verk-
kokurssin ilmoittautuminen)

• ilmoittautuminen viimeistään 28.4.

• lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://va-
paaehtoiset.punainenristi.fi/event/10751 

TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPE-
REHDYTYS
• kaikille terveyden edistämisestä ja siihen 

liittyvästä Punaisen Ristin vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneille

• suoritettavissa (n. 2-3 h) milloin vain, 
kurssi aina auki 

• lisätietoja: https://vapaaehtoiset.punai-
nenristi.fi/event/7580 

K
u

va
: P

e
xe

ls

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10753
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10753
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10457
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10457
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10738 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10738 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10751
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10751
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7580
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7580
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HÄMEEN PIIRI

SPR Varsinais-Suomen piiri järjestää Maa-
ilman terveyspäivänä 7.4.2021 klo 18.00-
19.00 webinaarin:

”TOISTEN TUKEMINEN TEKEE MYÖS 
AUTTAJASTA ONNELLISEMMAN” - 
webinaari vapaaehtoistoiminnan terveyttä 
ja hyvinvointia lisäävästä voimasta.

Webinaarissa asiantuntijana on filosofi, FT, 
VTT, tutkija Frank Martela.

Martela on tutkinut mm. hyväntahtoisuut-
ta eli halua tehdä hyvää, onnellisuutta ja 
merkityksellisyyden kokemusta ja sitä, 
kuinka merkityksellisyyden tunne syntyy 
yhteydessä toisiin.

Webinaari on maksuton. Ilmoittaudu lin-
kistä viimeistään 30.3.2021 https://www.
lyyti.fi/reg/Frank_Martela_2021

Lämpimästi tervetuloa linjoille!

Lisätiedot: Minna Rautanen  
minna.rautanen@punainenristi.fi

https://www.lyyti.fi/reg/Frank_Martela_2021 
https://www.lyyti.fi/reg/Frank_Martela_2021 
mailto:minna.rautanen@punainenristi.fi
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HÄMEEN PIIRI

YSTÄVÄTOIMINNAN PERUSKURSSI 
VERKOSSA 
(erityisesti Kangasala ja Tampereen seutu)

Torstai 15.4. kello 17:30-20

Ystävätoiminnan peruskurssin tavoitteena on 
tarjota perustiedot Punaisesta Rististä ja va-
paaehtoisesta ystävätoiminnasta, sekä antaa 
eväitä vapaaehtoisena ystävänä toimimi-
seen, herättää ajatuksia ja innostaa mukaan 
ystävätoimintaan. 

Ilmoittautumiset 13.4. mennessä  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/10787

Lisätiedot: Tiina Leppänen,  
maria.leppanen@iki.fi, 050 552 0007

YSTÄVÄTOIMINNAN JATKOKURSSI 
VERKOSSA
 
Lauantai 17.4. kello 10-15:15

Haluatko syventää ystävätoiminnan perus-
kurssilla opittuja tietoja ja taitoja? Haluatko 
saada työkaluja ystävätoiminnassa kohtaa-
miisi haastaviin tilanteisiin? Jatkokurssi tar-
joaa apuvälineitä ystäväasiakkaan oman 
toimijuuden tukemiseen ja havainnollistaa 
omasta hyvinvoinnista huolehtimisen tärke-
yttä ja antaa siihen lisää keinoja.

Kurssi on tarkoitettu kaikille ystävätoiminnan 
vapaaehtoisille ja sinne voi osallistua heti 
peruskurssin jatkoksi tai jo pidempään mu-
kana toiminnassa olleena.

Ilmoittautumiset 16.4. mennessä  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/10799

Lisätiedot: Emma Peura,  
emma.peura@redcross.fi, 040 184 6911

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10787
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10787
mailto:maria.leppanen@iki.fi
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10799
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10799
mailto:emma.peura@redcross.fi
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HÄMEEN PIIRI

ENSIHUOLLON PERUSKURSSI 
VERKOSSA 

ma 12.4. klo 18-20 + la 17.4. klo 10-12:30 
+ ma 19.4. klo 18-20

Ensihuollon peruskurssilla perehdytään orga-
nisoituun vapaaehtoistoimintaan, jolla aute-
taan ja tuetaan ihmisiä erilaisissa äkillisissä 
onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa. Ensi-
huolto tukee ja täydentää viranomaisten toi-
mintaa.

Kurssi on tarkoitettu kaikille aiheesta kiin-
nostuneille, ilmoittautumiset 7.4. mennessä.

Ilmoittautumiset:   
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/10665

Tiedustelut: leila.ahonen@redcross.fi  
tai p. 040 135 8717

HENKISEN TUEN PERUSKURSSI 
VERKOSSA 3.5.-17.5. 

• kolme verkkoluentoa: ma 3.5. ja ma 10.5. 
ja ma 17.5. aina klo 18.00-20.00

• ennakkotehtävä ja

• kaksi oppimistehtävää verkkoluentojen 
välissä tehtäviksi. Näihin tulee varata ai-
kaa noin 30 minuuttia per tehtävä

Kurssin sisältöjä:

• Mitä henkinen ensiapu on

• Miksi tukea tarjotaan

• Kuka voi tarjota henkistä ensiapua

• Ketkä apua tarvitsevat

• Katso, kuuntele, yhdistä –toimintamalli

• Lisävahingon välttämisen periaate

• Psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä

• Auttajan itsehoito

Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille, il-
moittautumiset 26.4. mennessä: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/10759

Tiedustelut leila.ahonen@redcross.fi  
tai p. 040 135 8717

LEIRIOHJAAJAKOULUTUS VERKOSSA 
 
ma 17.5. klo 17.00–20.00

Leiriohjaajakoulutuksessa käymme läpi asi-
oita liittyen Punaisen Ristin leiritoimintaan, 
turvallisuuteen, ongelmatilanteiden ratkai-
suihin sekä ohjaajan vastuita ja tehtäviä.  

Leiriohjaajakoulutuksen käytyäsi pääset te-
kemään sankareita Sankarit 2021 -kesälei-
rille Hauholle Lautsian Kartanolle 30.6.-3.7. 
2021. Leiri on suunnattu 8-12 vuotiaille ja 
teemana on sankaruus.

Koulutamme leiriohjaajat tehtäviinsä osin 
etäkoulutuksena ma 17.5. sekä Lautsias-
sa ennen leirin alkua 29.6. Leiriohjaajakou-
lutukseen pääset ilmoittautumaan 30.4. 
mennessä:  https://www.lyyti.in/Leiriohjaa-
jakoulutus_2021 

Lähde mukaan tekemään sankareita! 

Tiedustelut: mari.rantio@redcross.fi  
tai p. 040 809 3436

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10665
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10665
mailto:leila.ahonen@redcross.fi
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10759
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10759
mailto:leila.ahonen@redcross.fi
https://www.lyyti.in/Leiriohjaajakoulutus_2021
https://www.lyyti.in/Leiriohjaajakoulutus_2021
mailto:mari.rantio@redcross.fi
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VALMIUS
ETSINNÄN PERUSKURSSI 
Kurssi on tarkoitettu Vapepan etsintätoimin-
nasta kiinnostuneille. Kurssin suorittamisen 
edellytyksenä on osallistuminen kahteen ver-
kossa pidettävään etsintäkurssin teoriailtaan 
(osa A ja B) sekä osallistuminen yhteen (osa 
C) kesäkuun alussa järjestettäviin alueelli-
seen maastokoulutukseen.

Ilmoittautuminen 31.3. mennessä:

https://www.lyyti.in/etsintakurssi-hybridi-
kevat2021-HAME

Ilmoittautuneille lähetetään etukäteismateri-
aali ja videolinkki (Teams).

Huom! Tämä etsintäkurssi muodostaa 
yhden kokonaisuuden, joten muualla 
suoritettuja teoria-osuuksia tai maas-
tokoulutuksia ei lueta hyväksi. 

ETSINNÄN PERUSKURSSI  OSA A 
 to 8.4.2021 klo 17:30-20:30

ETSINNÄN PERUSKURSSI OSA B  
ti 11.5. 2021 klo 17:30-20:30

ETSINNÄN PERUSKURSSI OSA C 
(alueelliset maastokoulutukset 4 tuntia, tar-
kempi kellonaika myöhemmin)

• Tampereen alue (la 5.6.)

• Riihimäki (to 3.6. ilta)

• Forssan alue (la 5.6.)

• Hämeenlinnan alue (la 5.6.)

• Päijät-Häme (la 5.6.) 

• Pohjois-Pirkanmaa  (to 3.6. ilta)

DRONEN KÄYTTÖ ETSINNÖISSÄ 
(Ari Nissinen) ke 21.4. klo 18.00 alkaen.

Ilmoittautuminen: 19.4. mennessä  
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Dro-
nen_kaytto_etsinnoissa_3459

 

ETSINNÄSSÄ LÖYTYNEEN  
KÄSITTELYSTÄ 
(Markku Heikkilä) ke 5.5. klo 17:30- 

Ilmoittautuminen: 3.5. mennessä  
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Etsin-
nassa_loytyneen_kasittelysta_6585

AUTOPARTIOINTI  
(Tero Ahtee) to 20.05.2021 kello 1700-

Ilmoittautuminen: 18.5. mennessä: 
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Auto-
partiointi_2939

 

ETSIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 
(poliisi) to 27.5. klo 17:30-

Ilmoittautuminen: 25.5. mennessä: 
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Etsijan_
oikeudet_ja_velvollisuudet_1810

KOVAJAKO: HÄLYTYSRYHMIEN 
KOULUTUS- JA HARJOITUSPÄIVÄ 
la 4.9.2021

SPR:n ja muiden Vapepan-järjestöverkoston 
hälytysryhmien yhteinen koulutus- ja har-
joituspäivä järjestetään lauantaina 4.9.2021 
ennakkotiedoista poiketen Nokian seurakun-
nan leirikeskus Urhatussa. 

Päivä rakentuu erilaisista koulutusosioita “jo-
kaiselle jotakin” tyyliin. Tarkempi ohjelma ja 
ilmoittautumisohjeet kesän aikana. 

Etsintäaiheiset teemakoulutukset verkossa

https://www.lyyti.in/etsintakurssi-hybridi-kevat2021-HAME
https://www.lyyti.in/etsintakurssi-hybridi-kevat2021-HAME
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Dronen_kaytto_etsinnoissa_3459
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Dronen_kaytto_etsinnoissa_3459
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Etsinnassa_loytyneen_kasittelysta_6585
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Etsinnassa_loytyneen_kasittelysta_6585
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Autopartiointi_2939
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Autopartiointi_2939
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Etsijan_oikeudet_ja_velvollisuudet_1810
https://www.lyyti.in/Teemakoulutus_Etsijan_oikeudet_ja_velvollisuudet_1810
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TIEDOTTAJIEN TEAMS 14.4.

Kaikille SPR Hämeen piirin osastojen tiedot-
tajille tai osastoviestinnästä kiinnostuneille 
tarkoitettu Teams tapaaminen keskiviikkona 
14.4. klo 17.30-19. Mietitään yhdessä osas-
toviestinnän ajankohtaisia asioita ja touko-
kuun Punaisen Ristin viikon viestintää. Tule 
mukaan kuulolle ja keskustelemaan! 

Ilmottaudu 13.4. mennessä Omassa: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/1080  ja saat Teams linkin sähköpos-
tiisi 14.4.

TULE VAPAAEHTOISEKSI  
VALOKUVAAJAKSI! 
 
Harrastatko valokuvausta? Halu-
atko saada haasteita harrastuk-
seesi ja kehittyä siinä?

Punaisen Ristin Hämeen piirissä on 
mahdollisuus päästä kuvaamaan eri-
tyyppisiä tapahtumia, koulutuksia se-
kä henkilöitä ja ryhmiä eri tilanteissa 
(kun rajoitukset sen taas sallivat). Va-
paaehtoiset valokuvaajat tuovat kuvi-
en muodossa näkymän monipuoliseen 
vapaaehtoistoimintaamme ja siten it-
sekin ovat osana maailmanlaajuis-
ta auttamisen ketjua. Vapaaehtoisia 
valokuvaajia on jo pieni porukka ja 
kokoonnumme Teamsissa 3.5. klo 17-
18.30.

Tule kuulemaan miten sinäkin voisit 
toimia vapaaehtoisena valokuvaajana 
SPR Hämeen piirissä.

Ilmoittaudu 2.5.mennessä https://
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/10812 ja saat Teams linkin säh-
köpostiisi 3.5., jolla pääset osallistu-
maan.

K
u

va
: P

e
xe

ls

OSASTOVIESTINNÄN PERUSTEET –
KOULUTUS 29.4.
 
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. Sopi-
valla viestinnällä voimme saada lisää jäseniä 
ja aktiivisia toimijoita osastoon.

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

Illan aikana asiaa sisäisestä ja ulkoisesta 
viestinnästä, somesta ja kriisiviestinnästä.

Ilmoittaudu mukaan 28.4. mennes-
sä https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/10011. ilmoittautuneille lähetetään 
29.4. sähköpostilla Teams linkki koulutuk-
seen. 

Lisätietoja koulutuksesta: 
johanna.raivio@redcross.fi tai 0400766957

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1080
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1080
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10812
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10812
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10812
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10011
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10011
mailto:johanna.raivio@redcross.fi


19

HÄMEEN PIIRI

MIKÄ ON OPINTOKESKUS SIVIS?
Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen järjes-
töjen (kuten SPR), oppilaitos, joka järjestää ja 
toteuttaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa eri-
tyisesti aktiivista kansalaisuutta ja järjestötoi-
mintaa sekä vapaaehtoistoimintaa edistävää 
koulutusta ja siihen liittyviä materiaaleja. Sivis 
toteuttaa myös kaikille järjestötoimijoille avoimia 
koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia. 

Jäsenjärjestöille on tarjolla monenlaista ohjaus-
ta ja esim. taloudellista tukea jäsenjärjestöjen 
erityyppisille koulutuksille kuten esim. ensiapu-
kurssien järjestämiseen. Myös SPR:n osastojen 
kannattaa siis hyödyntää tätä mahdollisuutta.

MIKÄ ON SIVISVERKKO?
Koulutusten hallinnointi tapahtuu Sivisver-
kossa.

MIKÄ ON KOULUTUS?
• lähi-, verkko- tai hybridikoulutus; verkkokou-

lutus voi olla esim. onlinekoulutusta, verkkose-
minaari tai opintoja verkko-oppimisalustalla

• kesto vähintään yksi opetustunti (à 45 min)
• tarkoitettu yli 15-vuotiaille osallistujille
• osallistujia vähintään seitsemän; nyt korona-ai-

kana voi olla vähemmänkin
• toteutus on sidottu kalenterivuoteen
• selkeät osaamistavoitteet eli mitä osallistujien 

odotetaan osaavan koulutuksen suoritettuaan
• sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja koulutus 

toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan
• käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat 

tukevat tavoitteiden mukaista oppimista  
• jäsenjärjestöjen koulutusten taloudellisen tuen 

suhteen koulutusten tulee tukea järjestön stra-
tegiaa ja perustehtävästä nousevia tavoitteita.

• Sivis ei tue järjestöjen yrityksille myytäviä kou-
lutuksia. Koulutuksella ei saavuteta oikeutta 
ammatin harjoittamiseen tai suoriteta ammat-
titutkintoa.

 
MITÄ KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ 
KULUJA HUOMIOIDAAN SIVIS-TUESSA?
• maksetut opetuspalkkiot
• koulutustilavuokrat
• välineiden vuokrat
• markkinointi- ja viestintäkulut
• materiaali- ja aineistokulut
• muut koulutuskulut (esim. verkko- ja etäyh-

teyksien lisenssimaksut)

KOULUTUSTEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ  
OPINTOKESKUS SIVIKSEN KANSSA  

• kouluttajien matka-, päiväraha-, majoitus-, 
ruokailu- ja kahvituskulut 

• osallistujien matka-, majoitus-, ruokailu- ja 
kahvituskulut

PALJONKO SIVIS KORVAA?
• v. 2021 yhteistyössä Siviksen kanssa järjestet-

tävälle koulutukselle maksetaan 26  e / ope-
tustunti tai etäopetustunti. Etäopetustuntien 
ohje on toistaiseksi voimassa, ei ainoastaan 
koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana. 
Myönnetty tuki voi edelleen olla enimmillään 55 
% hyväksyttävistä koulutuksen kuluista

• etäopetuksen opetustunteihin lasketaan mu-
kaan opetustunnit, joista vetäjille on makset-
tu korvausta 

• opetustunteihin voi sisältyä esimerkiksi teh-
tävänantoa opiskelijoille, online-opetusta, 
opiskelijoiden ohjausta, palautteen antoa ja 
vastausten arviointia.  
 
Ennen koulutusta

• koulutuksen suunnitelma tehdään Sivikseen ai-
kaisintaan kuusi kuukautta ja viimeistään päi-
vää ennen koulutuksen alkua

• koulutusten markkinointimateriaaliin tulee lisä-
tä Siviksen logo. Logo on ladattavissa https://
sivis.kuvat.fi/ . Voi myös käyttää lausetta ”jär-
jestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen 
kanssa”. 
 
Koulutuksen jälkeen

• kuluselvitys tehdään viimeistään n. kahden 
kuukauden kuluttua koulutuksen päättymisestä

 
Lisätiedot: 
SPR Hämeen piirin järjestösihteeri  
Riitta Konttinen, 
riitta.konttinen@punainenristi.fi

Opintokeskus Sivis https://www.ok-sivis.fi/

Ohje: Koulutuksen hallinta Sivisverkossa; https://
www.ok-sivis.fi/media/koulutukset-sivisverkos-
sa.pdf

Usein kysytyt kysymykset; https://www.ok-sivis.
fi/media/usein-kysytyt- kysymykset-asiakkaille.
pdf

https://sivis.kuvat.fi/
https://sivis.kuvat.fi/
mailto:riitta.konttinen@punainenristi.fi
https://www.ok-sivis.fi/
https://www.ok-sivis.fi/media/koulutukset-sivisverkossa.pdf
https://www.ok-sivis.fi/media/koulutukset-sivisverkossa.pdf
https://www.ok-sivis.fi/media/koulutukset-sivisverkossa.pdf
https://www.ok-sivis.fi/media/usein-kysytyt-
https://www.ok-sivis.fi/media/usein-kysytyt-
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Jos/ kun viranomainen pyytää 
osastoa koronarokotusten avusta-
viin tehtäviin, niin kannattaa miet-
tiä ja sopia ainakin seuraavista asi-
oista:

• Sopimuksellisuus
 9 Kulut 

 9 Suojamateriaalit 

 9 Ruokailut

• Resurssit
 9Mihin pystymme 

 9Mahdollinen yhteistyö osastojen välillä

 9Uusien vapaaehtoisten rekrytointi

• Hupsis tai vastaava  
vuorojärjestelmä

• Perehdytys
 9 Varsinaisiin avustaviin tehtäviin

 9Uusien vapaaehtoisten perehdytys Punai-
seen Ristiin

• Erilaiset avustavat tehtävät
 9Opastus ja ohjaus 

 9 Suojaus

 9 Ajanvarauksen tarkistaminen

 9 Jälkitarkkailu

• Purkukeskustelut

• Vapaaehtoisista huolehtiminen

Maaliskuun puolessa välissä Hämeen piirin 
alueella viranomaisia avustavat (tai suunnit-
teilla) ainakin seuraavat osastot:

• Hauho

• Hämeenlinna

• Janakkala

• Lempäälä

• Riihimäki

• Tampere

• Tervakoski

• Ylöjärvi

 
Hämeen piirissä asiaa koordinoi Leila 
Ahonen p. 040 135 8717 leila.ahonen@
redcross.fi , mutta kaikki työntekijät ovat 
käytettävissä, jos apua tarvitaan esimerkik-
si:

• Uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja  
perehdytyksessä

• Somemarkkinoinnissa

• Vuorojärjestelmän luomisessa  
(esim. hupsis)

• Terveysturvallisuusasioissa

• Purkukeskusteluissa

• Asioiden yhdessä pohtimisessa

AJANKOHTAISTA

Koronarokotuksissa avustaminen

mailto:leila.ahonen@redcross.fi
mailto:leila.ahonen@redcross.fi
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Punaisen Ristin Hämeen piiri järjestää  
Sankarit 2021 -kesäleirin Lautsian karta-
nolla Hauholla ke 30.6.- la 3.7.2021. Leiri 
on tarkoitettu 8-12 vuotiaille. Leirin teema-
na valmius ja sankaruus. Ohjelmassa ol-
laan yhdessä mm. leirinuotiolla, opetellaan 
jokaiselle tärkeitä taitoja liittyen vuorovai-
kutus-  ja ensiaputaitoihin ja varautumi-
seen sekä paljon muuta. Saat rohkeutta ja 
uskallusta  toimia erilaisissa tilanteissa. 

Leiri-ilmoittautuminen on nyt auki: https://
www.lyyti.in/Sankarit_2021_leiri_Lautsia  

Leiripaikat täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Ilmoittaudu heti ja varmista 
paikkasi. Leirin hinta on Punaisen Ristin jä-
seniltä 50 € ja 60 € ei-jäseniltä.

Leiriin liittyviin tiedusteluihin vastaa piiris-
sä Mari mari.rantio@redcross.fi, 040 809 
3436.

Sankarit 2021  
-kesäleiri 

 K
uva: SPR

 H
äm

een
 piiri kuva-arkisto

Tampereen Aluetaksi Oy on jo usean vuoden 
ajan ollut Punaisen Ristin yritysjäsen. Nyt 
meille on strategiaan määritelty yhtenä ar-
vona vastuullisuus. Vaikka strategiakaudella 
pääpaino meillä onkin ympäristövastuulli-
suudessa, niin meille on tärkeitä myös muut 
vastuullisuuden osa-alueet: sosiaalinen ja 
taloudellinen vastuu. SPR on tarjonnut meil-
le helpon ja luotettavan tavan tehdä hyvää. 
SPR:n tämän vuoden kohteena on mm. vi-
ranomaisten avustaminen koronarokotuk-
sissa sekä henkinen tuki poikkeusoloissa. 
Tampereen Aluetaksi kokee tämän erittäin 
tärkeänä tänä meille kaikille vaikeana epide-
mia-aikana. Yritysjäsenyydellä voimme osal-
tamme olla mukana koronan vastaisessa 
taistelussa. 

Näinä vaikeina aikoina tarvitsemme luotetta-
via tahoja ja kumppaneita. Luotettavuus ja 
turvallisuus korostuvat entisestään poikke-
ustilanteissa. Me Taksi Tampereella teemme 
kaikkemme sen eteen, että sinä hyvä asiak-
kaamme voit tuntea olosi turvalliseksi mat-
kustaessasi taksilla. Taksilla matkustaessasi 
vältyt joukkoliikenteen ihmismassoilta. Ko-

Yrityskannatusjäsenemme: Tampereen Aluetaksi Oy 

ronavirusepidemian aikana kiinnitämme ai-
van erityistä huomiota hygieniaan ja auton 
pintojen puhdistamiseen. Tervetuloa mat-
kaamme!

Teksti: Tiina Pessi, Tampereen Aluetaksi Oy

K
u
va: A

luetaksi Tam
p
ere

https://www.lyyti.in/Sankarit_2021_leiri_Lautsia
https://www.lyyti.in/Sankarit_2021_leiri_Lautsia
mailto:mari.rantio@redcross.fi
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Sankarit 2021 -leiri on suunnattu 8-12 vuoti-
aille ja teemana on sankaruus. Opettelemme 
lasten kanssa tärkeitä taitoja liittyen mm. 
ensiapuun, varautumiseen sekä valmiuteen. 
Opimme toimimaan yksin ja ryhmän jäseni-
nä, pohdimme vuorovaikutustaitoja ja mo-
ninaisuutta. Pidämme hauskaa, nautimme 
kesästä ja uimisesta, niin ohjelmanumeroi-
den myötä kuin ylläpitämällä hämäläisen lei-
riperinteen saloja leirinuotiolla.

Haemme leirille innokkaita ja oma-aloitteisia 
ohjaajia. Koulutamme leiriohjaajat tehtäviin-
sä osin etäkoulutuksena ma 17.5. sekä Laut-
siassa ennen leirin alkua 29.6. 

Lähde mukaan tekemään sankareita! Ilmoit-
taudu viimeistään 16.5.: https://www.lyyti.
in/Lautsia_leiriohjaaja_2021 

Leirityöryhmä kokoontuu kevään aikana use-
asti. Mitä nopeammin ilmoittaudut mukaan, 
sitä enemmän pääset vaikuttamaan leirin si-
sältöön. Seuraava tapaaminen on 29.3. ja 
silloin suunnittelemme ohjelmaa. 

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

Lähde tekemään sankareita! - leiriohjaaja- 
haku on avoinna
Sankarit 2021 -kesäleiri järjestetään Lautsian Kartanolla Hauholla  
30.6.-3.7. 2021.

 K
uva: SPR

 H
äm

een
 piiri kuva-arkisto

https://www.lyyti.in/Lautsia_leiriohjaaja_2021
https://www.lyyti.in/Lautsia_leiriohjaaja_2021
mailto:mari.rantio@redcross.fi
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Lämmin kiitos osastoil-
le vastaamisestanne las-
ten ja nuorten toimintaa 
koskevaan kyselyyn. Ky-
selyn avulla kartoitettiin 
sitä, millaista toimintaa 
osastoissa on suunnattu-
na lapsille ja nuorille se-
kä yhteistyökumppaneita 
toimintapaikkakunnalla 
ja millaista tukea osastot 
kaipaavat liittyen lasten 
ja nuorten toimintaan. 
Kyselyyn vastasi 32 osas-
toa, mikä on 68 prosent-
tia kaikista osastoista. 

Osastot toimivat juuri niil-
lä resursseilla, mitä on 
käytettävissä. Koronati-
lanne aiheuttaa sen, että 
toiminnot ovat jäissä, tä-
män hetken voi kuitenkin 
käyttää tulevien aikojen ja toimintojen suun-
nitteluun. Moni osasto tekee koulujen kanssa 
yhteistyötä ja kouluvierailuja oheisen kuvan 
mukaan. Koulujen kanssa tehty yhteistyö 
onkin luonnollinen kanava esimerkiksi Näl-
käpäivä -keräyksen kerääjärekrytointiin, toi-
minnan esittelyyn sekä toimintaan mukaan 
kutsumiseen. Tämän lisäksi osastoissa on 
kerhotoimintaa, Nallesairaalan pyörittämis-
tä, yläkoululaisille suunnattua InAction! -en-
siapupeliä sekä toiminnan esittelyä. Paljon 
tehdään ja usein myös yhteistyössä paikka-
kunnan eri järjestöjen ja nuorisotoimijoiden 
kanssa. Joskus yksi toiminnan esittelytilai-
suus voi tuoda luoksemme sen uuden vapaa-
ehtoisen, joka haluaa lähteä toimintaamme 
mukaan. Siksi kannattaa lähteä mahdolli-
suuksien mukaan eri tilaisuuksiin kertomaan 
omasta toiminnastamme.

Näihin olemassa oleviin toimintoihin kai-
vataan lisätukea ja päätimme kokeil-

Lasten ja nuorten toiminta SPR Hämeen piirin 
osastoissa – kyselyn koonti

la kuukausitapaamista lasten ja nuorten 
kanssa toimiville vastuuvapaaehtoisille se-
kä kaikille asiasta kiinnostuneille. Seuraava 
kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan yhte-
yshenkilöiden etätapaaminen pidetään maa-
nantaina 12.4. klo 17.30-19.00. Tapahtuman 
löydät Oma Punaisesta Rististä: https://va-
paaehtoiset.punainenristi.fi/event/10800. 

Tuolloin tutustutaan Kaveritaitoja -ohjelmaan 
sekä käydään läpi Punaisen Ristin viikon etä-
toteuttamisen materiaaleja. Toukokuussa ko-
koonnutaan ma 10.5. tutustumalla Punaisen 
Ristin oppimateriaalit -palveluun.

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan ja kuu-
lemaan ajankohtaisista asioista lasten ja 
nuorten toiminnan osalta. Apua ja tukea 
suunnittelutehtäviin saat piiristä Marilta, 
mari.rantio@redcross.fi, 040 8093436. Ota 
rohkeasti yhteyttä! 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10800
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10800
mailto:mari.rantio@redcross.fi
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Jo tuttuun tapaan maksetaan Harjanteen 
rahastosta jaettavasta tuotosta 2/3 bonuk-
sina osastoille, jotka ovat kasvattaneet ko-
konaisjäsenmääräänsä vuoden aikana. 
Viime vuoden tuotosta puhdasta riihikui-
vaa saivat Forssa 460,56 €, Hämeenkyrö 1 
496,81 €, Kihniö-Parkano 1 554,38 €, Luo-
pioinen 6 850,77 € ja Teisko 1 496,81 €.

Ohessa luettelo, josta näette osastonne ti-
lanteen 10.3.2021. Keskustoimisto lähettää 
automaattisesti jäsenmaksumuistutuksia 
neljä kertaa vuodessa, mutta kaikenlaisella 

Jäsenyys on loistava tapa kutsua ihmisiä tu-
kemaan omalla paikkakunnalla tapahtuvaa 
Punaisen Ristin työtä!

paikallisella kampanjoilla ja henkilökohtai-
sesti pyytämällä jäseneksi voi pitkin vuotta 
kasvattaa osaston jäsenmäärää. 

Jäsenmateriaaleja voi tilata osastotunnuksil-
la maksutta Punaisen Ristin verkkokaupas-
ta: punaisenristinkauppa.fi. Jos tarvitsette 
tukea, neuvoja tai vaikkapa jäsenhankintaa 
pohtivan työpajan vetäjää, niin olkaa yhtey-
dessä Marjutiin (marjut.valimaa@redcross.fi  
puh. 040 809 6853).
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http://punaisenristinkauppa.fi
mailto:marjut.valimaa@redcross.fi


OSASTO Jäsenmäärä  
31.12. 2020

Ainais- ja kunniajä-
senet ja 10.3.2021 
mennessä maksaneet 
jäsenet 

SPR Aitoon osasto 29 28
SPR Akaan osasto 239 207
SPR Asikkalan osasto 118 107
SPR Forssan osasto 262 218
SPR Hattulan osasto 148 134
SPR Hauhon osasto 69 57
SPR Heinolan osasto 133 119
SPR Hollolan osasto 175 163
SPR Hämeenkyrön osasto 237 207
SPR Hämeenlinnan osasto 617 552
SPR Janakkalan osasto 204 187
SPR Jokioisten osasto 112 98
SPR Juupajoen osasto 70 60
SPR Kangasalan osasto 357 320
SPR Kihniö-Parkanon osasto 76 73
SPR Kuhmalahden osasto 42 40
SPR Kuhmoisten osasto 86 78
SPR Kurun osasto 27 26
SPR Kärkölän osasto 58 57
SPR Lahden alueen osasto 709 638
SPR Lammi-Tuuloksen osasto 112 102
SPR Lempäälän osasto 171 159
SPR Lopen osasto 133 122
SPR Luopioisten osasto 122 98
SPR Länsi-Teiskon osasto 50 45
SPR Mäntän osasto 180 168
SPR Nastolan osasto 82 72
SPR Nokian osasto 411 368
SPR Orimattilan osasto 139 126
SPR Oriveden osasto 318 274
SPR Padasjoen osasto 53 48
SPR Pirkkalan osasto 164 157
SPR Pälkäneen osasto 66 64
SPR Riihimäen osasto 372 337
SPR Ruoveden osasto 124 114
SPR Sääksjärven osasto 39 34
SPR Tammelan osasto 139 128
SPR Tampereen osasto 2703 2367
SPR Teiskon osasto 39 38
SPR Tervakosken osasto 77 66
SPR Urjalan osasto 86 74
SPR Valkeakosken osasto 248 232
SPR Vesilahden osasto 98 95
SPR Vilppulan osasto 122 110
SPR Virtain osasto 91 78
SPR Ylöjärven osasto 260 240
SPR Ypäjän osasto 45 40

Hämeen piiri yht. 10212 9125
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Alkuvuoden isot kampanjat näkyivät ja 
kuuluivat pääasiassa verkon välityk-
sellä sekä valtakunnallisissa mediois-
sa. 

Ystävänpäivän ympärille sijoittui valtavas-
ti hienoa medianäkyvyyttä, mikä aktivoi laa-
jaa keskustelua keinoista yksinäisyyden 
vähentämiseksi. Osastojen omia rajoitusten 
puitteissa järjestettyjä tapahtumia oli olo-
suhteisiin nähden hyvä määrä piristämässä 
paikallista katukuvaa ja mm. palvelutalojen 
asukkaita. Uusia vapaaehtoisia ilmoittautui 
kursseille ja työ jatkuu heidän toimintaan si-
touttamisensa suhteen.

Ystävänpäivää ja Rasisminvastaista 
viikkoa vietettiin verkossa

Rasisminvastainen viikko sai myös paljon 
valtakunnallista näkyvyyttä eri medioissa ja 
yritysten sekä yhteisöjen some-kanavilla. 
Uusia rasisminvastaisia toimintaohjeita jaet-
tiin laajasti ja keskustelua käytiin rasismin 
ja syrjinnän eri muodoista nykypäivän yh-
teiskunnassa. HUPin ja Hämeen piirin viikol-
la järjestetyt webinaarit keräsivät kuulijoita 
ympäri maan ja synnyttivät hyvää ideointia 
konkreettisista toimista yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi järjestössämme. 

Kiitos kaikille kampanjoissa mukana olleille! 
Jatkamme yhdessä työtä molempien aihei-
den äärellä vuoden jokaisena viikkona. 



27

HÄMEEN PIIRI

Järjestämme nuorille suunnattuja valtakun-
nallisia torstaikahveja huhtikuusta eteenpäin 
yhteistyössä eri Punaisen Ristin piirien nuor-
ten kanssa. Hämeen piirille on varattu yksi 
vuoro Torstaikahvien merkeissä. Lähde mu-
kaan osaksi meidän piirimme tiimiä vetä-
mään yksi kahvilavuoro.  

Anna kuulua itsestäsi viestillä, niin pääset 
mukaan iloiseen porukkaan ja verkostoitu-
maan uusien toimijoiden kanssa. Tehdään 
paras kahvilatuokio ikinä! 

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

Sinä 18-29 vuotias nuori, 

lähde mukaan tekemään 
valtakunnallisia etäkahviloi-
ta!

Etätärskyillä keskustellaan mielen 
päällä olevista asioista liittyen osasto-
jen arkeen ja miksei juhlaankin. Saat 
kysyä, haastaa, pohtia ja kuulla mui-
den ajatuksia. 

Seuraavat ajankohdat ovat tiistai 6.4. ja ma 
3.5. Klo 18-19.

Piiristä mukana ovat ainakin Marjut ja Ma-
ri. Jos mielessäsi on jokin askarruttava asia 

tai teema, mistä haluaisit puhuttavan, 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!

Etätärskyt  
vielä kahdesti  
ennen kesää, 
6.4 ja 3.5. 

mailto:mari.rantio@redcross.fi
mailto:marjut.valimaa@redcross.fi
mailto:mari.rantio@redcross.fi
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Hämeen piirin sosiaali- ja monikulttuurisuus-
toimikunta valitsi vuoden 2021 Ennakkoluu-
loton edelläkävijä -tunnustuksen saajaksi 
forssalaisen Feeniks Basket Unified-kori-
pallotoiminnan. Perusteluissa raati toi esiin 
joukkueen hienoa työtä syrjimättömyyden 
edistämiseksi ja sosiaalisen osallisuuden vah-
vistamiseksi. ”Matalan kynnyksen koripallotiimi 
yhdistää upean ennakkoluulottomalla tavalla 
vammaiset ja vammattomat urheilijat. Toimin-
ta on kaikille avointa taustaan, sukupuoleen 
tai ikään katsomatta. Joukkueurheilun voi-
ma yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden 
edistäjänä on kiistaton.”

Unified-koripallossa kehitysvammaiset ur-
heilijat ja vammattomat partneripelaajat pe-
laavat samassa joukkueessa. Kentällä on 
samaan aikaan kolme urheilijaa ja kaksi 
partneria. Partnerit eivät pelaa dominoivas-
sa roolissa, vaan tärkein tehtävä on lukea ja 
rakentaa peliä. Kehitysvammaiset pääsevät 
joukkueen mukana kehittämään pelillisiä ja 
sosiaalisia taitojaan. Samalla he oppivat rei-
lusta pelistä, tiimityöstä ja tasa-arvoisesta 
kohtelusta. Kaikki mukana olevat ovat urhei-
lijoita koko sydämellään.

Unified-koripalloa pelataan tavallisen kori-
pallon säännöillä. Forssan joukkueen ikä-
jakauma on tällä hetkellä 11-54 vuotta, 
pelaajia on 13. Joukkue pelaa Special Olym-
pics IV-divarissa ja harjoittelee kerran vii-
kossa. Vastuuvalmentaja Mari Mattila kertoo, 
että korona on rajoittanut toimintaa, mutta 
pelaajat ovat yhteydessä valmentajaan vies-
tittelemällä. Joukkue odottaa malttamatto-
mana tilanteen paranemisesta, jotta treenit 
ja pelit voisivat jälleen jatkua normaalisti. 

ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ 2021-TUNNUSTUS 
FEENIKS BASKET UNIFIED-KORIPALLOTOIMINNALLE

Suomen Punaisen Ristin piirit myöntävät ra-
sisminvastaisella viikolla maaliskuussa En-
nakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia. 
Tunnustus annetaan järjestön ulkopuolisel-
le henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on 
toiminut esimerkillisesti sosiaalisen osallisuu-
den, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden 
puolesta riippumatta kielestä, kansallisuu-
desta tai kulttuurista.

Tunnustuksen tavoitteena on nostaa esil-
le toimijoita, jotka edistävät ihmisten yhden-
vertaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Tunnustuksen antamisen tulee olla huolelli-
sesti harkittua ja heijastaa Punaisen Ristin 
periaatteita. Tänä vuonna tunnustuksia jaet-
tiin ennätykselliset 11 kappaletta. Voit lukea 
vuoden 2021 tunnustuksen saajista täältä: 
https://www.punainenristi.fi/uutiset/ennak-
koluuloton-edellakavija-tunnustus/  

 Kuva: Pia Heino

 K
uva: M

ari M
attila

https://www.punainenristi.fi/uutiset/ennakkoluuloton-edellakavija-tunnustus/
https://www.punainenristi.fi/uutiset/ennakkoluuloton-edellakavija-tunnustus/
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Työnimellä ”KOJU” perustetaan kiertotalo-
usmyymälöitä Hämeen ja Varsinais-Suomen 
piirien alueille. Koju on SPR Hämeen ja Var-
sinais-Suomen piirien yhteistä liiketoimintaa. 
Kyseessä on Konttia pienemmät myymälät 
ja liikepaikkojen valinnat tehdään asiakasvir-
rat, ostamisen helppous, osaston tilanne se-
kä yhteistyötahot huomioiden. Myymälöillä 
on mahdollisuus erikoistua paikkakunnan tai 
alueen tarpeiden mukaisesti, mutta toimin-
tamalli on kaikkialla samanlainen. 

Kojussa asiakkaalle tarjotaan löytämisen rie-
mun lisäksi laaja, valikoitu ja lajiteltu vali-
koima tuotteita sekä mahdollisuus osallistua 
hyväntekemiseen lahjoittamalla sekä osta-
malla tuotteita. Ammattitaidolla lajiteltu ja 
esille laitettu lahjoitustavara saa arvoisensa 
uusiokäytön. Palvelukonsepti alkaa lahjoitta-
jan positiivisesta kohtaamisesta ja lahjoite-

Olen Satu Mustajärvi ja minut on valit-
tu liiketoimintajohtajaksi luotsaamaan Kojua. 
Jatkan edelleen myös osa-aikaisesti Nokian 
osaston toiminnanohjaajan tehtävässä, jossa 
olen toiminut viimeiset kuusi vuotta. 

Ennen Punaista Ristiä olen toiminut 23 vuot-
ta kaupanalan johtotehtävissä. Näihin vuo-
siin on mahtunut muotia, elektroniikkaa ja 
retkeilyalaa. Parasta kaikessa ovat aina ol-
leet ihmiset; työkaverit, asiakkaat ja yh-
teistyökumppanit. On ollut hyvä johtaa, 
kasvattaa yrityksiä ja luoda työpaikkoja. 

Partioaitassa työskentelemäni kymmenen 
vuotta vahvistivat haluani antaa työpanok-
seni hyvän asian eteen. Muutos tulikin elä-
määni yhtäkkiä läheisten omaishoidon, 
saattohoitojen ja paluumuuton myötä. Muu-
tokset toivat minut Punaisen Ristin vapaaeh-
toiseksi ja myöhemmin myös töihin Nokian 
osastoon. Nyt koko iso uusioperheemmekin 
on mukana Punaisen Ristin vapaaehtoistoi-
minnassa. 

tun tavaran vastaanotosta aina myytyyn ja 
kierrätettyyn tuotteeseen. Koko lahjoituksen 
ketju on näkyvissä asiakkaille. 

Nyt rakennetaan pohjaa toiminnalle ja kar-
toitetaan eri alueiden hyviä, toimivia liike-
paikkoja. Kojun kehittämisessä tarvitaan 
kaikkia! Nyt on aika luoda yhdessä uutta 
kiertotaloutta tukevaa toimintaa, jolla tue-
taan myös osastojen näkyvyyttä ja toimintaa 
paikkakunnilla. Yhteistyötä tullaan tekemään 
myös muun muassa oppilaitosten, työlli-
syyspalveluiden sekä kaupunkien eri tahojen 
kanssa.  

Kojun tarkoituksena on myös tuottaa talou-
dellisia ja toiminnallisia resursseja Punaisen 
Ristin piirien ja osastojen toimintaan ja näin 
tukea sekä edistää valmiuden ylläpitoa.

Hämeen ja Varsinais-Suomen piirien yhteinen 
kiertotalousmyymäläketju ”KOJU”

Nokialla olemme 
löytäneet osas-
tomme toimintaa 
tukevat yhteis-
työkumppanit 
ja tällä hetkellä 
vuokralaisinam-
me saman ka-
ton alla toimii 11 
yhdistystä. Vuo-
siin on mahtunut 
paljon erilais-
ta toimintaa, tempauksia, auttamistilantei-
ta, koulutuksia ja tilavuokrausta! Mallimme 
on ollut erinomaisen toimiva ja se on anta-
nut mahdollisuuden jakaa osaamista myös 
laajemmin.

On siis kunnia olla mukana luomassa ja ra-
kentamassa uutta konseptia kiertotalouteen, 
jolla luodaan myös uusia mahdollisuuksia 
niin työllistämiseen kuin Punaisen Ristin va-
paaehtoisuuteen. 

Yhteyden saat parhaiten sähköpostitse  
satu.mustajarvi@redcross.fi, mukaan mah-
tuu ideoita, tulevaisuudensuunnitelmia ja te-
kijöitä! 

KOJUN LIIKETOIMINTAJOHTAJAKSI 
VALITTU SATU MUSTAJÄRVI ESITTÄYTYY

mailto:satu.mustajarvi@redcross.fi
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Osastoille lähetettiin tammikuussa 
Lyyti -kysely, jossa teemana oli osas-
ton toiminta korona-aikana. Kyselyyn 
vastasi 29 osastoa. Vastaukset toivat 
hienosti esille osastojen aktiivisuu-
den tässä poikkeuksellisessa ajassa. 
Perustoimintoja on ylläpidetty kaik-
kialla koronarajoitusten mahdollista-
missa rajoissa. Lisäksi on ideoitu ja 
toteutettu myös uusia asioita ja eri-
tyisesti on digiloikattu porukalla.

KORONA-AJAN TOIMINTAA OSASTOISSA

• Osaston perustoimintojen ylläpitoa rajoitus-
ten puitteissa

• Valtakunnalliset keräykset, konttikeräys,  
LähiTapiola

• Puhelinpäivystykseen osallistuminen ”Autta-
va puhelin”  
(Korona, Vastaamo ja Joulunaika)

• Ystävätoimintaa jatkettu pienessä mitassa, 
pienissä ryhmissä, puhelimitse, verkossa

• Etäluennot, webinaarit, Teamsit
• Terveyspiste on pidetty auki
• Kirpputori on auki normaalisti
• Ruoka-apua ja kasvomaskeja jaettu 
• Hyvä Joulumieli lahjakortteja lapsiperheille
• Suunnittelupäivä: mitä voidaan toteuttaa
• Korona-aamusoitto kerran viikossa 

• Hyvän Päivä kahvihetket 1xkk osaston va-
paaehtoisille ( max 10hlö) 

• Varamummotoiminta
• Yhteistyö kaupungin sosiaalitoimen kanssa 

vahvaa 
• Yksittäisiä lahjoituksia, Ikea lakanat ym.
• Yhteistyössä seurakunnan kanssa hävikki-

ruuan keräily ja jako
• Kauppa-asiointi ystäviksi muodostuneille asi-

akkaille
• Ensiapukoulutuksia rajoitusten mukaan, sa-

moin kouluyhteistyö
• Kotimaan apu, tulipalon jälkeinen apu
• Matka jatkuu edelleen… Positiivinen 

suhtautuminen elämään

OSASTOISSA TAPAHTUU

TÄSSÄ KOOSTE VASTAUKSISTA: 
Ideoita saa vapaasti napata omaan toimintaan.
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SPR:n Kuhmoisten osaston ystävätoi-
minta sytytti perjantai-iltana Velisjär-
ventien varteen lyhdyn Koskelan hen-
kirikoksessa menehtyneen nuoren 
muistolle. 

Muistokynttilöitä sytytettiin tuolloin ympä-
ri Suomen. Kampanjalla myös vastustettiin 
koulukiusaamista ja väkivaltaa. Kuhmoisten 
ystävätoiminta halusi tempauksella muistut-
taa, että jokaisella voisi olla ystävä, joka nä-
kisi kuinka toinen voi.

Päivi Hotokka/ Kuhmoisten Sanomat.

Lyhty muistutti nuo-
resta uhrista

Aleksi Nummelin sytytti SPR:n ystävätoiminnan lyhdyn 
Koskelan henkirikoksen uhrin muistoksi.

K
uva: Päivi H

o
to

kka

SPR Lahden alueen osastossa aloitettiin syk-
syllä 2020 Hämeen piirin "Vapaaehtoistyön 
kehittäminen vastaanottokeskuksissa"-pro-
jektin Aija Hiisilän innostamana yhteistyön 
kehittäminen Lahden vastaanottokeskuksen 
(VOK) kanssa.

Tammikuussa 2021 järjestetyn Kotoutumisen 
tukena- kurssin osallistujat saatiin mukaan 
osaston VOK-tiimiin, jota toistaiseksi vetävät 
ystävävälittäjä Anne Antila ja jäsenaktiivi 
Marcus McWhirter. Mukaan toimintaan et-
sitään osaston vapaaehtoisia niin ystävätoi-
minnasta kuin muistakin toimintamuodoista. 

Tapaamisissa suunnitellaan, toteutetaan ja 
kokeillen kehitetään toimintamuotoja VOK:in 
työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, ku-
ten ystäväkahvila, ulkoilua ja retkiä sekä 
Lahteen ja lahtelaisiin tutustumista. Lisäk-
si etsitään ystävä- tai tukihenkilöitä VOK-asi-

Lahden Vastaanottokeskuksen lapset pääsivät vapaa-
ehtoisten kanssa pulkkamäkeen ja piirtämään 
vesiväreillä lumihankeen.

Kotoutumisen tukena 
Lahdessa

akkaille, esim. läksyihin tai suomen kielen 
harjoitteluun. Suunnitteilla on myös järjes-
tää toinen Kotoutumisen tukena -koulutus 
ja Ystäväkurssi selkosuomeksi. Lahden VOK-
tiimillä on hyvät suunnitelmat valmiina - 
kunhan koronatilanne sallii...

Anne Antila,  
SPR Lahden alueen osasto ystävävälittäjä
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Verkatehdas on Hämeenlinnan konsertti- ja 
tapahtumakeskus jonne nyt on rakennettu 
tapahtumatuottajien toimesta todella toimi-
va ja ”kodikas” ympäristö rokotukseen tu-
leville. Tilaa on niin rokotukseen odottaville 
kuin rokotuksen jälkeen seurantaan jääville, 
tunnelma on kiireetön ja rauhallinen. Järjes-
telyt ovat saaneet poikkeuksetta kiitosta kä-
vijöiltä.

Rokotukseen tulijaa vastassa on ensimmäi-
senä meidän vapaaehtoisten ”miehittämä” 
opastus- ja vastaanottotiski jossa nimi-
listasta tarkistetaan että henkilö on oike-
aan aikaan oikeassa paikassa ja sen jälkeen 
opastetaan odottamaan omaa vuoroaan. 
Vuoron tullessa hänet haetaan nimellä kut-
sumalla ja viedään oikeaan rokotuspaikkaan. 
Tässä tehtävässä apuna on ammattiopisto 
Tavastian ja Hämeen ammattikorkeakoulun 
sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijoita.

Rokotuksen jälkeen henkilö jää istumaan La-
sipihalle noin 15 minuutiksi jossa meidän 
ensiapukoulutuksen saaneet vapaaehtoiset 
seuraavat heidän vointiaan pienen small tal-
kin kera ja tarvittaessa antavat oireenmukai-
sen ensiavun. Tähän mennessä paikalle on 
jouduttu kutsumaan yhden kerran sairasauto 
ja henkilö on viety sairaalaan tarkkailuun.

Järjestelyt ovat toimivat kun jokaisella on 
määritelty tehtävä ja rokottajat pääsevät te-
kemään sitä työtä mitä varten he siellä ovat. 
Hämeenlinnan kaupungin terveyspalvelujen 
kanssa on sovittu, että opastus- ja seuranta-
tehtävät koordinoi ja hoitaa SPR:n Hämeen-
linnan osasto. Meillä on tällä hetkellä listalla 
noin 50 vapaaehtoista joille teemme ”työ-

vuorot” heiltä tulleiden toivomusten mukaan. 
Opastustiskin tehtäviin olemme saaneet hy-
vin tekijöitä mutta seurantapuolen vuorot, 
erityisesti arkipäivät ovat hieman haasteelli-
sia täyttää.

Kaikkiaan tämä projekti ainutlaatuinen tilan-
ne päästä näkemään miten massarokotuk-
set saadaan hoidettua. Joitakuita ikäihmisiä 
jännittää tulla rokotukseen mutta kun heidät 
alusta alkaen ulko-ovelta saakka saatellaan 
koko ketjun läpi poislähtökommentti ”Mua 
ei jännitä enää yhtään, uskallan tulla uudes-
taan” jättää tunteen, että me onnistuttiin!

Tarja Lindstedt 
Puheenjohtaja 
Hämeenlinnan osasto

Koronarokotuksissa avustetaan 
Hämeenlinnassa
Koronarokotukset saatiin käyntiin Hämeenlinnan Verkatehtaalla 18.2.21 alkupe-
räisestä suunnitelmasta poiketen paljon pienemmällä määrällä kuin oli tarkoi-
tus. Verkatehtaalle on rakennettu rokotuspisteet kymmenelle rokottajalle mut-
ta käytössä on ollut vaihtelevasti 4-7 paikkaa rokotteiden saatavuusongelmien 
vuoksi.
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KOKOUSKUTSU
1/ 2021

SUOMEN PUNAISEN RISTIN HÄMEEN PIIRIN OSASTOILLE, 
JÄSENKUNNILLE JA YRITYSKANNATUSJÄSENILLE

Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin hallitus kutsuu koolle SPR:n Hämeen piirin 
vuosikokouksen lauantaina 24.4.2021 klo 12 Tampereelle Vapriikin Auditorioon, 
Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös 
etäyhteydellä Microsoft Teamsin kautta.

Ilmoittautuminen alkaen klo 11.30.  

Kokouksessa käsitellään piirien johtosäännön 4§:n määräämät asiat. 

Osastoilla on sääntöjen 35§:n mukaan yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 
100 jäsentään kohden. Äänimäärän perusteena oleva jäsenmäärä on edellisen vuo-
den jäsenmaksunsa suorittaneiden osaston henkilöjäsenten määrä. Osaston edus-
tajat piirin kokoukseen valitsee osaston hallitus. Virallisilta edustajilta vaaditaan 
henkilökohtainen valtakirja. Kokouksen sujuvoittamiseksi äänivaltaisten 
edustajien valtakirjat tulee toimittaa piiriin jo etukäteen (21.4. mennes-
sä postitse tai sähköisesti osoitteeseen marjut.valimaa@redcross.fi).

Kokousmateriaalit löytyvät RedNetistä Hämeen piirin sivuilta kohdasta Piirin hallitus/
Vuosikokousmateriaalit osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/node/54840. Talo-
uteen liittyvät materiaalit toimitetaan osastoille ennen kokousta. Halutessanne voit-
te pyytää kokousmateriaaleja tulosteina piiritoimistosta.

Järjestön sääntöjen mukaan jokaisella SPR Hämeen piirin alueen osaston jäsenel-
lä on oikeus olla läsnä vuosikokouksessa. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi 
suositellaan vahvasti etäosallistumista. Mahdollisessa äänestystilan-
teessa jokaisella äänivaltaisella etäosallistujalla tulee olla oma sähkö-
postiosoite käytössä. 

Ilmoittautumiset torstaihin 15. päivään huhtikuuta mennessä tämän linkin 
kautta https://www.lyyti.in/SPR_Hameen_piirin_vuosikokous_0311

Tampereella 17. päivänä helmikuuta 2021

Suomen Punainen Risti 
Hämeen piirin hallitus

Anna-Kaisa Heinämäki 
puheenjohtaja

JÄRJESTÖTÖIMINTA PIIRISSÄ

mailto:marjut.valimaa@redcross.fi
https://rednet.punainenristi.fi/node/54840
https://www.lyyti.in/SPR_Hameen_piirin_vuosikokous_0311
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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021, 
17.2.2021

PÄÄTÖKSIÄ:

• Päätettiin myöntää SPR Hallituksen jä-
senelle Ruut Rissaselle läsnäolo- ja 
puheoikeus Hämeen piirin hallituksen 
kokouksissa.

• Merkittiin toiminnanjohtajan katsaus tie-
doksi.

• Päätettiin siirtää toimivalta Kojuun liit-
tyvissä asioissa Koju-johtokunnalle. Va-
littiin Hämeen piiristä johtokunnan 
puheenjohtajaksi SPR hallituksen jäsen 
Ruut Rissanen Tampereen osastosta 
ja johtokunnan jäseniksi Nokian osaston 
puheenjohtaja Markku Niskanen ja 
piirin hallituksen jäsen Ella Tanskanen 
Tampereen osastosta.

• Merkittiin EA-kyselyn tulokset tiedok-
si ja päätettiin, että tulokset lähetetään 
tiedoksi osastojen puheenjohtajille se-
kä Ensiapu- ja valmiustoimikunnalle, 
jotta kyselyssä esiin nousseet kehitys-
ehdotukset liittyen piirin ensiaputoimin-
taan tulevat huomioiduiksi. Päätettiin 
toimittaa kyselyn tulokset tiedoksi myös 
Ensiapuyhtiölle ja Ensiapu ja terveystoi-
minnan asiantuntijaryhmälle.

• Todettiin hallituksen päivitetty ohje 
päätöksenteon julkisuudesta. Käydyn 
keskustelun jälkeen todettiin, että nou-
datetaan annettua ohjetta ja jatkossa 
pöytäkirjat julkaistaan ohjeen mukaises-
ti piirin sivuilla.

• Todettiin piirin toimikuntien jäsenten ha-
kumenettely ja hyväksyttiin päivitetty 
toimikuntaohje.

• Myönnettiin ansiomerkit seuraaville:
Airike-Mörsky Minna SPR Vesilahden osasto
Hakamäki Janika SPR Forssan osasto
Heikkilä Kari  SPR Vesilahden osasto
Himanen Sirpa SPR Vesilahden osasto
Jaska Ari  SPR Forssan osasto
Jokela Sirpa  SPR Riihimäen osasto
Laiho Minna  SPR Lahden alueen osasto
Lehtinen Päivi  SPR Riihimäen osasto
Leskinen Taru  SPR Nastolan osasto
Lohtari Petri  SPR Asikkalan osasto
Lohtari Sanna  SPR Asikkalan osasto
Naukkarinen Heini SPR Asikkalan osasto
Nissinen Mauno SPR Nastolan osasto
Oikarinen Sanna SPR Lempäälän osasto
Räsänen Tuula SPR Hämeenlinnan osasto
Sadinmäki Pirjo SPR Riihimäen osasto
Savolainen Kirsi SPR Lahden alueen osasto
Seuranen Hanna SPR Vesilahden osasto
Sillankorva Anne-Maria SPR Hämeenlinnan osasto
Sääksi Jenny  SPR Forssan osasto
Valkjärvi-Nystedt PirjoSPR Hämeenlinnan osasto
Vartiainen Antero SPR Hämeenlinnan osasto
Wilén Ari  SPR Vesilahden osasto
Vilpas Eeva  SPR Hämeenlinnan osasto

• Päätettiin, että piirin vuosikokous jär-
jestetään lauantaina 24.4.2021 Tam-
pereella Vapriikissa, etäosallistuminen 
kokoukseen on mahdollista ja suositelta-
vaa. Vahvistettiin liitteen mukaiset ääni-
määrät piirin osastoille.

• Valittiin Hämeen piiristä osallistujiksi 
keskustoimiston pilotoimaan hallituskou-
lutukseen Ella Tanskanen ja Sari Lahti-
nen.

• Seuraava kokous 31.3.2021 klo 18.00
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ETVA (ENSIAPU- , TERVEYS- JA 
VALMIUS) TOIMIKUNTA  
2-2021 (8.3.2021)

ETVA-toimikunta käsitteli vuoden toi-
sessa kokouksessa mm: 

• ETVA-toimikunnan työskentelyn arviointi 

• Piirin hallituksen toimeksiannon perus-
teella ns. Ensiapukoulutuskyselyä

• Alueellista ja paikallista sopimukselli-
suutta

Toimikunnan arvioinnin yhteydessä to-
dettiin, että kolmen toimintavuoden aika-
na toimikunta on kokoontunut kolmetoista 
kertaa ja käsitellyt yli neljääkymmentä asi-
aa. Toimikunta on saanut osaltaan asiat 
käsitelty, mutta keskustelussa kiinnitettiin 
huomiota siihen, että osin asioiden jalkau-
tus tai tehtyjen esitysten eteneminen ovat 
vaiheessa.    

Piirin hallituksen asettamana asiantuntija-
ryhmänä ETVA käsitteli ea-koulutuskyse-

lyä. Toimeksiannon osalta todettiin, että 
kyselyn tuomiin kehittämiskohteet liitty-
vät pääosin Punainen Risti Ensiapukou-
lutus Oy:n omistajaohjaukseen, johon 
toimikunnalla ei ole toimivaltaa. Osas-
tojen tukemiseen ja ohjaukseen liitty-
en esitettiin, että omistajaohjauksella 
vaikutetaan yhtiön viestintään tai sit-
ten piiritoimistossa osoitetaan resurssi 
osastojen tukemiseen ea-koulutusasioi-
hin liittyen. 

ETVA-toimikunta piti tärkeänä, että 
SPR:n auttamistoiminnasta ja –valmiu-
desta sovitaan kirjallisesti kunnan ja/tai 
viranomaisten kanssa.  Koska käytäntö 
on hyvin kirjavaa, niin ETVA-toimikun-
ta esitti piirin hallitukselle, että Hä-
meen piirin hallitus keskustelee asiasta 
ja esittää edelleen keskustoimistoon so-
pimuksellisen toiminnan yhdenmukais-
tamiseksi. 

NUORISOTOIMIKUNNAN KOKOUK-
SESSA 1/2021 KÄSITELTYJÄ ASIOITA 
20.1.2021 

Nuorisotoimikunnan kokouksessa käytiin 
läpi piirin hallituksen terveiset, keskustel-
tiin tulevasta piirin toimikuntarakenne-
uudistuksesta, missä nuorisotoimikunta 
lakkaa olemasta ja nuoret tulevat osak-
si kaikkia muita toimikuntia. Nuorisotoi-
mikunta esitti huolensa nuorten äänen 
kuulumisesta ja ehdottikin, että tuleviin 
toimikuntiin valittaisiin vähintään kaksi 
nuorta/toimikunta. Tällöin varmistettaisiin 
nuorten äänen kuuluminen.

Kuulimme valtakunnallisen nuorisotoimi-
kunnan, Vanuton hämäläisten jäsenien 
terveiset. Vanuto aloitti toimintansa jär-
jestäytymällä marraskuun lopulla ja ko-
koontuvat virallisten kokousten välillä noin 
kerran kuukaudessa iltakouluun, missä kä-

sittelevät ajankohtaisia asioita järjestön 
nuorisotoiminnassa.

Totesimme Forssan osaston saaneen kulu-
neen yleiskokouskauden SPR:n valtakun-
nallisen kasvattajaosastopalkinnon, mistä 
onnentoivotukset Forssaan upeille vapaa-
ehtoisille. 

Keskustelimme tulevista koulutuksista sekä 
kesäleiristä. SPR:n Hämeen ja HUP:in piirit 
anoivat Folke Bernadotten säätiöltä matka-
avustusta opintomatkaan Islannin Punai-
sen Ristin vieraaksi. Saimme avustusta ja 
matkasuunnitelmat ovat hyvin varovaiset 
ja ajatukset suuntautuivat matkan osalta 
loppuvuoteen.



tapahtumakalenteri 2021

HUHTIKUU
Etätärskyt 6.4. Teams

Alueellinen ”kummi”tapaaminen 8.4. Teams
Vapepa; etsintäkurssi osa A 8.4. Teams

Kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan 
toimijoiden kuukausitapaaminen

12.4. Teams

Ensihuollon peruskurssi 12.4. - 19.4. Teams
Tiedottajat 14.4. Teams

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

Ystävätoiminnan jatkokurssi 17.4. Teams
Vapepa; verkkokoulutus: ”Dronen käyttö etsinnöissä” 21.4. Teams

Hämeen piirin vuosikokous 24.4. etäkokous/Tampere
Osastoviestinnän koulutus 29.4. Vilppula, Rapukartano

TOUKOKUU
Etätärskyt 3.5. Teams

Valokuvaaja vapaaehtoiset 3.5. Teams
Henkisen tuen peruskurssi 3.-17.5. Teams

Vapepa; verkkokoulutus: ”Toimenpiteet kadonnut löydyttyä” 5.5. Teams
Kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan  

toimijoiden kuukausitapaaminen
10.5. Teams

Vapepa; etsintäkurssi osa B 11.5. Teams

Leiriohjaajakoulutus 17.5. Teams
Vapepa; verkkokoulutus: ”Autopartiointi” 20.5. Teams

Vapepa; verkkokoulutus: ”Etsijän oikeudet ja velvollisuudet” 27.5. Teams
KESÄKUU

Vapepa; etsintäkurssin maastokoulutukset 3.-5.6 maakunnittain
Sankarit 2021 -leiri 30.6.-3.7. Lautsia, Hauho

HEINÄKUU

ELOKUU
Kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan  

toimijoiden kuukausitapaaminen
9.8. Teams/Tampere

Tässä ja Nyt -järjestötiedotteen 3/2021  
materiaali piiritoimistoon

12.8.

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 3/2021 ilmestyy v. 34
Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8. kaikkialla

VAK-tapaaminen (Pirkanmaa) 24.8. Riihimäki
VAK-tapaaminen (Päijät-Häme, Kanta-Häme) 25.8. Tampere

SYYSKUU
Vapepa mastoetsintäjohtajakurssi 3.-4.9. Nokia

SPR:n ja Vapepa-verkoston hälytysryhmien harjoituspäivä 4.9. avoin 
Hämeen piirin ensiapukilpailut 18.9.

Nälkäpäivä 23.-25.9. kaikkialla
LOKAKUU

KoVaJaKo sisältöosa 2.-3.10. avoin 
Hämeen Rajamailla pepa-taitokilpailu Forssan alue

Opintomatka SPR Keskustoimistoon 16.10. Helsinki
Vapepa maakuntatoimikunta 20.10.

Ensihuollon jatkokurssi 29.-30.10. Tampere
Tässä ja Nyt -järjestötiedotteen 4/2021  

materiaali piiritoimistoon
21.10.

Pimeäetsintäharjoitus Etelä-Pirkanmaa
Etsintäharjoitus Päijät-Häme

MARRASKUU
Tässä ja Nyt -järjestötiedote 4/2021 ilmestyy v. 44

KoVaJaKo: SPR:n ryhmänvetäjien koulutus 13.11. avoin 
Valtakunnallinen Vapepa-foorumi avoin 

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


