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SPR:n Hämeen piirin osasto 

 

Olet varmaan jo kuullut SPR:n valtakunnallisesta valmiusharjoituksesta, joka toteutetaan eri 

puolilla Suomea lauantaina 26.10.2019. 4 

 

Faktoja lyhyesti: 

• SPR järjestää kerran yleiskokouskaudessa valtakunnallisen valmiusharjoituksen 

• Tarkoitus on harjoitella ja testata koko järjestön toimintaa 

• Puhtaan veden puute on harjoituksen teema, jonka ympärille harjoitustapahtumat 

rakennetaan 

• Jokaisella osastolla on mahdollisuus osallistua valitsemallaan tavalla harjoitukseen 

• Harjoituksen nimi on PISARA 2019 
  

 

Harjoituksen toteutuksesta Hämeessä 

1) Pöytäpeliharjoitus 

Piiri toivoo, että mahdollisimman moni osasto järjestäisi harjoituspäivänä la 

26.10.2019 pöytäpeliharjoituksen.  

Pöytäpeliharjoituksessa osasto kerää toimijoitaan muutamaksi tunniksi saman 

pöydän ääreen.  Harjoituksessa pohditaan SPR:n roolia ja tehtäviä 

paikkakunnalla sattuvassa vesikriisissä.  

Pöytäpeliharjoituksen vetäjille järjestetään perehdyttämiskoulutus.  

Pirkanmaan alue ti 10.9. klo 18-20 (paikka avoin), ilmoittaudu 6.9 

mennessä: https://www.lyyti.in/PISARA-2019-poytapeli-koulutus-Pirkanmaa  

  

 

https://www.lyyti.in/PISARA-2019-poytapeli-koulutus-Pirkanmaa


Kanta-Hämeen alue ke 11.9. klo 18-20 (paikka avoin), ilmoittaudu 6.9. 

mennessä: https://www.lyyti.in/PISARA-2019-poytapelikoulutus-Kanta-Hame 

 

Päijät-Hämeen alue to 12.9. klo 18-20 (paikka avoin), ilmoittaudu 6.9 

mennessä: https://www.lyyti.in/PISARA2019-poytapelikoulutus-Paijat-Hame 

Koulutuksiin toivotaan jokaisesta osastosta yhtä henkilöä, joka toimii oman osaston 

pöytäpeliharjoituksen lähtötilanteen kuvaajana ja lisätehtävien antajana harjoituksen 

aikana. Koulutuksiin ovat tervetulleita myös muut pöytäpeliharjoitusten vetämisestä 

kiinnostuneet, jotta saamme reserviä. 

2) Osaston järjestämä toiminnallinen harjoitus 

Osasto voi yksin tai yhdessä naapuriosastojen kanssa järjestää pöytäpeliharjoituksen 

sijaan tai rinnalla toiminnallisen harjoituksen tai tapahtuman. 

Harjoituksessa voidaan jakaa postilaatikoihin esitteitä, joissa kerrotaan veden 

käytöstä. Samalla voidaan jakaa tietoa oman osaston toiminnasta.  

Tapahtuma voi olla myös esimerkiksi tiedon jakamista torilla tai koulun kanssa 

järjestettävä toimintapäivä.  Valtakunnallinen harjoituspäivä on la 26.10., niin 

tapahtuma voi ajoittua myös muulle päivälle. 

3) Vastaaminen harjoituspäivänä valmiuskyselyyn  

Osasto voi myös päättää, ettei tällä kertaa osallistu varsinaiseen harjoitustoimintaan.  

Koska kyseessä on koko järjestön valmiusharjoitus, niin harjoituspäivän aikana piirin 

tilannekeskuksesta otetaan yhteyttä osastoon ja tiedustellaan esimerkiksi saatavilla 

olevien vapaaehtoisten lukumäärää. Tämä on osa SPR:n kokonaisvalmiutta ja 

tilannekuvan kokoamisen harjoittelua.  

4) Piirin tilannekeskukseen vapaaehtoisia 

Piirin tilannekuvan kokoamiseksi perustetaan piiritoimistoon harjoituspäivän 

ajaksi ”tilannekeskus”.  Keskuksen tehtävä on kerätä harjoituspäivän aikana 

tietoja osastojen tapahtumista ja välittää tietoa edelleen keskustoimistoon. 

Tilannekeskushenkilöstölle järjestetään etukäteen kaksi samansisältöistä 

perehdytysiltaa.   

ma 7.10. ja ke 9.10. klo 18-20, ilmoittaudu ke 2.10. mennessä: 

https://www.lyyti.in/PISARA-2019-piirin-tilannekeskuskoulutus 

Tarkoitus on kouluttaa vapaaehtoisista reservi piiritoimiston tueksi sekä 

PISARA 2019 harjoitukseen, mutta myös muutoinkin vastaisuuden varalle. 

 

 

https://www.lyyti.in/PISARA-2019-poytapelikoulutus-Kanta-Hame
https://www.lyyti.in/PISARA2019-poytapelikoulutus-Paijat-Hame
https://www.lyyti.in/PISARA-2019-piirin-tilannekeskuskoulutus


5) NÄLKÄPÄIVÄ, PISARA 2019 ja ämpärit 

Ämpärit tilataan Punaisen Ristin verkkokaupasta, noudettavaksi osaston 

valitsemasta Tokmanni-myymälästä.  

Idea on, että Nälkäpäivänä osastot rakentavat keräyksensä yhteyteen 50:stä 

ämpäristä installaation. Tällä halutaan kuvata Nälkäpäivänä sitä, että joka tunti 

50 lasta kuolee puhtaan veden puutteen vuoksi. 

Nälkäpäivän jälkeen osasto varastoi pinottavat ämpärit, jaettavaksi Pisara 2019 

-harjoituksen yhteydessä ihmisille vedensäilytysastiaksi.  

Tokmanni lähtee mukaan tempaukseen lahjoittamalla ilmaiset ämpärit 100:lle 

ensimmäiselle osastolle!  

Ämpärit on tilattava jo heinäkuun alkuun mennessä SPR verkkokaupasta. 

  

Ämpärit ovat tilattavissa Punaisen Ristin verkkokaupasta heinäkuun alkuun 

saakka. 

Ämpärit noudetaan osaston valitsemasta Tokmanni-myymälästä syyskuussa. 

Ämpäreihin tulee Nälkäpäivän logo + ohjeet puhtaan veden säilyttämiseen. 

Tempausta varten tehdään juliste.  

 Tokmanni toivoo, että tempauksia järjestettäisiin heidän tilojensa 

välittömässä läheisyydessä, mutta osasto voi valita muunkin paikan 

 Ämpärit ovat kannellisia.  

 Nälkäpäivän jälkeen osasto säilyttää pinottavia ämpäreitä Pisara 2019 -

harjoitukseen saakka, jolloin ne jaetaan kansalaisille puhtaan veden 

säilytysastiaksi. 

 

 

Mitä seuraavaksi: 

- Varaa ämpärit SPR verkkokaupasta ennen heinäkuun alkua 

- Edellä mainitut perehdytykset käynnistyvät kesän jälkeen 

- Piiri kerää syksyllä vielä erikseen tietoa osastojen harjoitussuunnitelmista 

- Nälkäpäivään liittyviin kysymyksiin vastaa järjestöpäällikkö Marjut Välimaa 

 

Seuraava Hämeen piirin PISARA 2019 info lähetään elo-syyskuussa. 



 

 

 

Tommi Mattila 

valmiuspäällikkö 

Suomen Punainen Risti 

tommi.mattila@redcross.fi 

puhelin 040 589 5780 
 

 

 

Jakelu:  

- osastojen puheenjohtajat 

- sihteerit 

- valmiustoiminnan yhteyshenkilöt 

 

Tiedoksi:  

- piiritoimiston henkilökunta 

- Viivi Kirvesoja 

- SPR Varsinais-Suomi, Tommi Virtanen 

- SPR Satakunta, Kari Petäjä 
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