
Hei SPR Hämeen piirin osastot! 

 

OSASTOKIRJE 18.3.2020 

 

Jakelu: SPR Hämeen piirin alueen luottamushenkilöt (sähköisesti) – välitättehän tietoa 

eteenpäin osastossanne 

 

 

Yleistä: 

Suomi on siirtynyt poikkeusoloihin ja tämä koskee meitä kaikkia. Punainen Risti ei ole 

lakkauttamassa toimintaansa, vaan muuttaa auttamisen muotoaan. Asiat varmasti 

täsmentyvät ja auttamisen muodot selkeytyvät päivittäin. Olemme myös valmiina 

viranomaisten niin pyytäessä.  

 

Valtiojohto on päättänyt, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön 

ja näin ollen osastojen kevätkokoukset siirretään tulevaisuuteen. Harkintanne ja 

mahdollisuuksienne mukaan voitte siirtää kevätkokouksen asiat syyskokouksen 

yhteyteen. Lisäksi osastojen ylläpitämät toimitilat suljetaan. Yleisohjeena voi siis todeta, 

että kaikki ei-välttämättömät toiminnot kevään osalta on ajettava alas. 

Puhelinkontakteihin ja verkossa tapahtuvaan kommunikointiin kannustamme. Olemme 

asiassa myös piiristä käsin aktiivisia. 
 

Piirin kokouksen siirtämisestä päättää piirin hallitus, mutta piirin puheenjohtajan ja 

toiminnanjohtajan esitys on, että se siirretään myöhemmäksi. Näin ollen 

ehdokasasettelun aikaa jatketaan, mutta tarkemmat ohjeet tulevat kun mahdollinen 

päivämäärä saadaan sovittua. Yleiskokoukseen liittyvistä päätöksistä tiedotamme heti, 

jos sellaisia tehdään. Toistaiseksi ei ole tehty. 

 

Piirissä toimitaan valmiussuunnitelman mukaisella organisaatiolla ja tilannetta seurataan 

jatkuvasti. Piiritoimiston työntekijät ovat tavoittavissa puhelimitse soittamalla tai 

sähköpostitse arkisin virka-aikaan. Välttäkää asiointia muulla tavoin, mm. sosiaalisen 

median kautta. Piiritoimistossa ei vastaanoteta ihmisiä. 

Mikäli teillä tulee erittäin kiireellistä asiaa virka-ajan ulkopuolella, voitte ottaa yhteyttä 

ohjelmapäällikkö Salla Heiskaseen 040 809 3568 tai toiminnanjohtaja Pentti Savolaiseen 

040 776 4891. 

 

Piiritoimiston valmius ja vastuutehtävät on toistaiseksi jaettu seuraavasti: 

• Valmius ja terveys: Tommi Mattila ja Pirjo Mattila 

• Henkinen tuki, sosiaalinen hyvinvointi ja ystävät: Johanna Raivio ja Leila 

Ahonen 

• Spontaanit vapaaehtoiset, osastotuki, sääntömääräiset asiat: Marjut 

Välimaa ja Ly Dat Quynh 

• Yleisjohto: Pentti Savolainen ja Salla Heiskanen 

 
Tulemme lähettämään osastoihin infokirjeen huhtikuun loppuun asti kerran viikossa 

keskiviikkoisin. Piirin Rednet sivulla on päivittyvä sivu, johon nämä osastoille 

sähköpostitse lähetetyt osasto-ohjeet päivitetään kootusti. Eri toimialat ovat lähettäneet 

omia infojaan osastojen toimijoille viime ja tämän viikon aikana. Jatkossa keskitämme 

kaiken tiedon tähän infokirjeeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tässä lyhyesti tärkeimmät nostot tältä viikolta: 

 

Olemme aloittaneet koronavirusvarautuminen-koulutukset verkossa ja tulemme 

tarjoamaan niitä osastoihin laajalti. Myös muita toimintoja suunnittelemme verkkoon, 

niistä tarkemmin seuraavassa infokirjeessä. Lämpimästi suosittelemme, että 

mahdollisimman moni osallistuu koronavirusvarautuminen-koulutuksiin. Tietoa 

päivitetään jatkuvasti, joten niihin voi ja saa osallistua vaikka kahdesti viikossa. Klikkaa 

alla olevaa linkkiä koulutuksen alkamisaikana, niin pääset siihen liittymään. 

 

Maanantai ja torstai-illat klo 17:30-18:30 alkaen maanantaina 23.3.2020. 

 

INFO SPR:n varautuminen Korona epidemiaan klo 17:30-18:30 
 
Punaisen Ristin osasto vastaa mahdollisuuksiensa mukaan viranomaisen ja kunnan 

pyyntöön. Tällaisia tehtäviä voivat olla mm. kotikaranteeniin määrättyjen henkilöiden 

muonituksen kuljetukset. Mikäli osastolla on valmius tukea kuntaa ensihuollossa 

(riittävästi halukkaita vapaaehtoisia, jotka eivät kuulu riskiryhmään), osasto voi ottaa 

yhteyttä kuntaan ja tarjota apua. Vaikka kunnan tarve ei olisikaan ajankohtainen juuri 

nyt, tieto osaston valmiudesta tukea kuntaa mahdollisissa tulevissa tilanteissa on hyvä 

olla heillä jo ennakkoon. Henkisen tuen osaajat ovat osa paikallista valmiutta. Henkinen 

tuki linkittyy vahvasti kaikkeen auttamistyöhön, jota paikallisosastot tekevät.  

Valtakunnallisesti SPR valmistelee Auttavan puhelimen perustamista. Tähän tehtävään 

tullaan rekrytoimaan henkisen tuen osaajia erillisellä haulla. 

 
Huom. Mikäli olette informoineet kuntaa osaston auttamisvalmiudesta tai 

mikäli kunta pyytää osastolta tukea, ilmoittakaa siitä sähköpostitse 

pirjo.mattila@punainenristi.fi ja tommi.mattila@punainenristi.fi 

 

Oma Punainen Risti on suunniteltu palvelemaan järjestön kokonaisvalmiutta ja uusien 

vapaaehtoisten vastaanottamista. Se tarjoaa työkaluja osastolle myös tilanteisiin, joissa 

kansalaisten auttamishalu on suuri ja uusia vapaaehtoisia ilmoittautuu paljon. Kannattaa 

käydä katsomassa, onko oman osaston alueelle ilmoittautunut uusia toiminnasta 

kiinnostuneita. Ohjeistusta Oman käyttöön tulossa: 

Torstaina 19.3. klo 17-17.30 webinaari "Oman hyödyntäminen Korona-epidemian 

aikana". Ilmoittautumiset https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6936 

Maanantaina 23.3. klo 17.30 - 19  Oman käyttökoulutusta webinaarimuotoisena, 

ilmoittautumiset https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6937 

Webinaarin tallenne on kaikkien katsottavana perjantaista 20.3. lähtien osoitteessa 

https://rednet.punainenristi.fi/oma. 

 

Mikäli sinulle herää kysymyksiä Oman käytöstä, tarvitset apua tapahtumien tai uusien 

vapaaehtoistehtävien luomiseen tai osaston käyttäjäoikeuksiin liittyen, ole yhteydessä 

marjut.valimaa@redcross.fi tai puh. 040 809 6853 

 

Lasten ja nuorten toiminnan osalta tässä vaiheessa pidämme vielä kiinni Sankarit 2020 -

leirin järjestämisestä 2.-6. elokuuta. Ohjaajien ja henkilökunnan osalta toukokuun 

suunnitteluleiriä ei pidetä vaan aloitamme leirin muutamaa päivää leiriläisiä aiemmin. Jos 

tilanne muuttuu, niin sitten elämme sen mukaan. 

 

Pysytään rauhallisina, mutta toimintavalmiina. Tavoitteenamme on ylläpitää Punaisen 

Ristin toimintakyky mahdollisimman pitkään. Välitetään vapaaehtoisistamme sekä 

pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!   

 

Pentti Savolainen toiminnanjohtaja 
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