
Ukraina INFO

Ma 9.5.2022
Klo 17:30-18:30

Tervetuloa mukaan linjoille!

Suomen Punainen Risti

Hämeen piiri



Asiat

SPR Hämeen piiri

o Vastaanottokeskusten tilanne SPR Hämeen piiri

o Osastot kertovat:

o Orivesi

o Vilppula ja Mänttä

o Auttajan jaksaminen

o Terveysturvallisuus

o Tulevia koulutuksia

o Päivystyksen purku 10.5. alkaen

o Seuraava info ma 23.5. klo 17.30-18.30



Vastaanottokeskukset -SPR 
Hämeen piirin ylläpitämä (9.5.LA)

• Hämeenlinna
• Noin 400 asiakasta vok
• Noin 400 asiakasta yksityismajoituksessa
• Noin 35 työntekijää

• Lahti

• Noin 250 asiakasta vok
• Noin 500 asiakasta yksityismajoituksessa
• Nastola noin 230 asiakasta
• Noin 40 työntekijää

• Hämeenkyrö hybridi

• Noin 20 asiakasta
• Noin 15 yksityismajoituksessa



Vastaanottokeskukset -SPR 
Hämeen piirin ylläpitämä (9.5.LA)

• Hämeenlinna
• Avustetaan vastaanottokeskusta
• Avustetaan kaupunkia -hätämajoitus

• Lahti ja Nastola

• Avustetaan vastaanottokeskusta
• Avustetaan hyvinvointikuntayhtymää -

hätämajoitus

• Riihimäki - avustetaan
• Tampere –avustetaan
• Orivesi
• Mänttä ja Vilppula
• Yksittäisiä apuja eri puolilla piiriä 

esim. Parkano



Osastoissa tapahtuu

Orivesi 



Osastoissa tapahtuu

Vilppula ja Mänttä



Auttajan jaksaminen 
Ukrainan konfliktissa

✓ Auttajiin kohdistuu monenlaisia ajatuksia ja paineita 

toimiessamme eri tehtävissä, olemme näkyvillä 

medioissa ja lehdissä

✓ Tee joka päivä jotain, mikä vahvistaa omaa 

hyvinvointiasi!

✓ Omaa jaksamistasi auttaa, kun elät tässä hetkessä 

✓ Se, mihin voit itse parhaiten vaikuttaa, on oma 

hyvinvointisi. Pidä huolta itsestäsi!

Fiiliskierros / 
kahvituokiot

Purkukeskustelu

Tarvittava 
lisätuki piiristä 
tai terv.huollon

palveluista



Infoa 
terveysturvallisuudesta (25.4.PM)

Turvapaikanhakijoiden parissa toimivien rokotukset – THL

Täsmätietoa eri infektioista ja loisista:

Taudit ja taudinaiheuttajat A–Ö – THL

Lemmikit ja terveys:
Ukraina - Ruokavirasto

Terveys ja tarttuvat taudit webinaari
ma 16.5. klo 17.30 – 19.00

Aikaa on varattu myös osallistujien kysymyksille. 

Ilmoittaudu tästä: 

https://www.lyyti.fi/reg/Ukraina_vapaaehtoistyo_ja_terveyshaittojen_ehkaiseminen_6474

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/turvapaikanhakijoiden-parissa-toimivien-rokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/ukraina/
https://www.lyyti.fi/reg/Ukraina_vapaaehtoistyo_ja_terveyshaittojen_ehkaiseminen_6474


Tulevat koulutukset (LA 9.5.)

SPR Hämeen piiri

➢ Kaikille SPR:n vapaaehtoisille tehty tiiviis Tervetuloa yhteiseen tarinaan -perehdytys

verkkokurssi: https://www.punainenristi.fi/frc-tarina/.

➢Kaikille uusille vapaaehtoisille tarkoitettuja Punainen Risti tutuksi -koulutuksia verkossa
• maanantaina 16.5. klo 17.30–19

Ei ennakkoilmoittautumista. Linkki koulutukseen Rednetissä: https://rednet.punainenristi.fi/node/64648

➢Henkisen tuen peruskurssi la 14.5. klo 9-17 Hollolassa TÄYNNÄ!

➢Ilmoittautumiset 9.5. mennessä.

https://www.punainenristi.fi/frc-tarina/
https://rednet.punainenristi.fi/node/64648
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14727


PÄIVYSTYSNUMERO PURETAAN 10.5. 

SPR Hämeen piirissä palataan
normaalikäytäntöön ja päivystysnumero
puretaan 10.5. alkaen.

Jatkossa voi tavoitella toiminnanjohtajaa
normaalin käytännön mukaisesti.



Seuraava Ukrainan tilanteeseen liittyvä

tilannekatsaus

maanantaina 23.5. 17.30-18.30

SPR Hämeen piiri

Mukaan pääset tämän saman linkin

kautta

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tämän infon materiaalit löytyvät piirin sivuilta Rednetistä

kohdasta

Ukraina

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU1MDA3OTQtMTVjNi00MjdlLWJiYTktMTRkNzQyNDY4OGVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%220b455505-128f-4f96-b433-e87cbb8f5bca%22%7d
https://rednet.punainenristi.fi/node/64263

