
 

 

 

Näillä periaatteilla toimimme 
 

inhimillisyys 
puolueettomuus 

vapaaehtoisuus 
tasapuolisuus 

riippumattomuus 
ykseys 

yleismaailmallisuus 
 

 

 

 

Kanta-Hämeen alueen osastot 

  

Forssan osasto 

Hauhon osasto 

Hattulan osasto 

Hämeenlinnan osasto 

Janakkalan osasto  

Jokioisten osasto 

Kalvolan osasto 

Lammi-Tuuloksen osasto 

Lopen osasto 

Riihimäen osasto 

Tammelan osasto 

Tervakosken osasto  

Ypäjän osasto 

 

 

 

 Yhteystiedot 

SPR Hämeen piiri 

valmiuspäällikkö Tommi Mattila 

tommi.mattila@redcross.fi 

puhelin 040 589 5780 

  

 

 

  

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPR:n maakunnallinen valmius Kanta-

Hämeen alueella 2019-2020 

 

 

Yhteiset koulutukset 
 
Suomen Punainen Risti 

Hämeen piiri 
Tommi Mattila 
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Maakunnallisen toiminnan tarkoitus ja tavoite 

 

SPR:n Hämeen piiri järjestää Kanta-Hämeen alueen vapaa-

ehtoisille syksyllä 2019 koulutusiltojen sarjan. 

 

Tarkoituksena on parantaa SPR:n kotimaan avustustoimin-

nan valmiutta. Osastojen välisen yhteistyön avulla varmiste-

taan SPR:n apu joka puolella maakuntaa kaikkina vuorokau-

den aikoina. 

 

Toiminta parantaa Kanta-Hämeen alueella SPR:n auttamis-

valmiutta yhteistyön lisääntymisen ja uusien auttamiskoke-

muksien myötä. Yhteisen toiminnan myötä saamme koulu-

tusta, tukea, tunnettavuutta ja hyvää harjoitusta valmiuden 

edelleen parantamiseksi.  

 

Viranomaisten toiminta on organisoitu pääosin maakunnalli-

sesti ja sen vuoksi myös SPR:n tulee näyttäytyä ulospäin 

yhtenäisenä toimijana. 

 

 

 
 

SPR kuva-arkisto: Sirpa Lehtimäki 
 
 

 

 

 

 

 

Ensihuollon peruskurssi la 31.8.2019 klo 9:00-17:00 

 

Ensihuolto on yläkäsite kaikelle sille toiminnalle mitä organi-

soidut vapaaehtoiset tekevät onnettomuuden tai muun häiriö-

tilanteen jälkeen uhrien ja pelastushenkilöstön tukemiseksi. 

 

Kurssi antaa valmiuksia toimia ensihuollon tehtävissä onnet-

tomuus- ja kriisitilanteessa. Kurssilla saat myös tietoa viran-

omaisten valmiuksista ja yhteistyöstä.  

 

Kurssi pidetään Hämeenlinnan linja-autoaseman vieressä Lin-

nankatu 1, (väestönsuoja, 100 m osaston tiloista itään). 

 

Katso tarkemmat tiedot www.vapepa.fi. Ilmoittautuminen pe 

23.8. mennessä: 

 

https://www.lyyti.in/Ensihuollon_peruskurssi_KantaHameen_

alueen_vapaaehtoisille_6293 

 

 

Koulutusilta: SPR:n ensihuoltosopimukset ke 28.8. klo 18:00-

19:30 

 

Illan aikana esitellään sopimusten si-

sältö ja auttamistoiminnan pääpiir-

teet. 

 

Tilaisuus pidetään Hämeenlinnan lin-

ja-autoaseman vieressä Linnankatu 

1, (väestönsuoja, 100 m osaston ti-

loista itään). 

 

Ilta on tarkoitettu kaikille asiasta 

kiinnostuneille. Ilmoittautuminen pe 

23.8. mennessä: 

 
 

SPR kuva-arkisto; Anna Vuorinen 

 

https://www.lyyti.in/Koulutusilta_SPRn_ensihuoltosopimukset

_ke_288_0573  
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Maakunnallisen valmiuspäivystyksen organisointi ti 17.9.2019 

klo 18:00-19:30 (ei siis 19.9.) 

 

Viranomaisten toive on vapaaehtoisten helppo tavoitettavuus.  

 

Illan aikana käydään keskustelua siitä, millä tavoin Kanta-

Hämeessä nykyiset kolme alueellista (Forssa, Hämeenlinna, 

Riihimäki) valmiuspäivystystä saataisiin yhdistetty. 

 

Ilta on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Erityisesti 

paikalle toivotaan nykyisiä valmiuspäivystäjiä ja vapepa-

toimikuntien edustajia.  

 

Tilaisuus pidetään Hämeenlinnan linja-autoaseman vieressä 

Linnankatu 1, (väestönsuoja, 100 m osaston tiloista itään). 

 

Ilmoittautuminen 13.9. mennessä:  

 

https://www.lyyti.in/Maakunnallisen_valmiuspaivystyksen_or

ganisointi_ti_1992019_4949 

 

 

 

  

Toiminta evakuointitilanteessa ti 12.11.2019 kello 18:00-

20:30 

 

Etsintätehtävien lisäksi vapaaehtoiset osallistuvat entistä use-

ammin evakuointitilanteissa erilaisiin avustustehtäviin. 

 

Illan aikana kuullaan tapausselostuksia evakuoinneista, joissa 

olemme olleet mukana auttamassa.  

 

Ilta on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Ilmoittau-

tuminen pe 8.11. mennessä:  

 

https://www.lyyti.in/Koulutusilta_Toiminta_evakuointitilantee

ssa_ti_12112019_klo_18002030_3058 

 

 

Ilta pidetään Riihimäellä, tarkempi paikka myöhemmin. 

 

Koulutusilta ”Näin toimit henkisen tuen auttamistilanteessa” 

ma 13.1.2020 kello 18:00-19:30  

 

Illan aikana käydään läpi kokemukseen perustuvia vinkkejä 

siitä, millä tavalla vapaaehtoisena kohtaat henkilön, joka on 

kokenut jotain järkyttävää. Kouluttajana toimii Mari Rantio.  

 

Ilta on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Ilmoittau-

tuminen pe 3.1.2020:  

 

https://www.lyyti.in/Koulutusilta_Toiminta_henkisen_tuen_te

htavalla_ma_1312020_klo_18001930_8682 

 

 

Ilta pidetään Riihimäellä, tarkempi paikka myöhemmin. 

 

 

Tulossa: ”Puhelinauttamisen peruskoulutus” 

 

Viranomaisilla on nykyisin hyvä kyky perustaa onnettomuu-

den tai muun häiriötilanteen aikana kriisipuhelimia. 

 

Tähän toimintaan saatetaan tarvita avuksi myös vapaaehtoi-

sia. SPR pyrkii järjestämään aiheeseen liittyvää koulutusta 

talven 2020 aikana.  

 

 

 
 

SPR kuva-arkisto; Jussi Vierimaa 
 

 

Henkisen tuen peruskurssi sa SPR:n toimintaryhmien jäsenille 

Hämeenlinna la 7.9.2019 
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Kuva: Jarkko Manninen, SPR kuva-arkisto 

 

 

Henkinen tuki on osa kaikkea Punaisen Ristin toimintaa; ensiapu-

ryhmätoiminta, terveyspistetoiminta, henkisen tuen ja ensihuolto-

ryhmien toiminta, ystävätoiminta, monikulttuurisuustoiminta, seksu-

aaliterveystyö sekä päihdetyö. 

 

SPR:n Hämeen piiri järjestää tämän vuoden aikana alueellaan kuusi 

Henkisen tuen peruskurssia (8 t), jotka on tarkoitettu SPR:n Hämeen 

piirin toimintaryhmien vapaaehtoisille. 

 

Kurssi on osallistujille maksuton. 

 

Hämeenlinnassa kurssi pidetään Hämeenlinnassa lauantaina 7.9. klo 

9.00-18.00  

 

Paikka: SPR:n Hämeenlinnan osasto, Palokunnankatu 20 A 

 

Ilmoittautuminen viimeistään 3.9. osoitteessa  

https://www.lyyti.in/Henkisen-tuen-peruskurssi-Hlinna-070919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkisen tuen peruskurssi Forssan alueen SPR:n toimintaryhmien 

jäsenille 

 

SPR:n Hämeen piiri järjestää tämän vuoden aikana alueellaan 

kuusi Henkisen tuen peruskurssia (8 t), jotka on tarkoitettu 

SPR:n Hämeen piirin toimintaryhmien vapaaehtoisille. 

 

Forssan alueella kurssi pidetään Tammelan paloasemalla la 

24.8.2019. Kurssi on osallistujille maksuton. 

 

Ilmoittautuminen 20.8. mennessä: 

https://www.lyyti.in/Henkisen-tuen-pk-Tammela-24082019 

 
 
 

SPR on ollut mukana auttamassa vuosien varrella:  
 

Lapua 13.4.1976 

Virrat 23.1.1979 

Estonia 28.9.1994 

Jokela 21.4.1996 

Jyväskylä 6.3.1998 

Konginkangas 19.3.2004 

Tsunami 26.12.2004 

Myyrmanni 11.10.2002 

Tuusula 7.11.2007 

Nokia 28.11.2007 

Kauhajoki 23.9.2008 

Naantali 9.10.2009 

Sello 31.12.2009 

Hyvinkää 26.5.2012 

Vihtavuori 10.7.2013 

Jämijärvi 21.4.2014 

Imatra 4.1.2016 

Turku 18.8.2017 
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