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Hyvä SPR:n Hämeen piirin osasto 

 

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

puolilla Suomea lauantaina 26.10.2019. 

Tähän asti valmisteluista ja etukäteisinformoinnista on huolehtinut keskustoimisto. Tästä 

eteenpäin myös piiritoimisto on vahvemmin mukana harjoituksen valmisteluissa.  

Piiritoimistossa asiaa hoitaa valmiuspäällikkö Tommi Mattila. 

 

Faktoja lyhyesti: 

• SPR järjestää kerran yleiskokouskaudessa valtakunnallisen valmiusharjoituksen 

• Tarkoitus on harjoitella ja testata koko järjestön toimintaa 

• Harjoituksen teema on puhtaan veden puute, jonka ympärille harjoitustapahtumat 

rakennetaan 

• Jokaisella osastolla on mahdollisuus osallistua valitsemallaan tavalla harjoitukseen 

• Harjoituksen nimi on PISARA 2019 
  

 

Millä tavalla osasto voi osallistua harjoitukseen? 

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu neljä eri tasoista harjoitusta. Tutustukaa ja pohtikaa 

osastossanne kevään/kesän aikana mihin teillä on mielenkiintoa ja mahdollisuus osallistua.   

 

1) Laaja, piirin organisoima yhteistoimintaharjoitus 

Kolmen piirin yhteistyönä järjestetään iso harjoitus, johon voi osallistua 

vapaaehtoisjoukkoja laajalta alueelta.  Päivän aikana harjoitellaan operaatiota, jossa 

tarvitaan paljon auttajia. Tarkoitus on saada 300 vapaaehtoista osallistumaan 

harjoitukseen. Tekemistä löytyy kaikenlaisille toimijoille. Päivän aikana on myös 

koulutuksellisia osioita. Mukaan voi tulla mistä päin piiriä tahansa, yksin tai bussilla. 

 



2) Osaston järjestämä toiminnallinen harjoitus 

Osasto voi yksin tai yhdessä naapuriosastojen kanssa järjestää toiminnallisen 

harjoituksen (mm. SPR:n Lahden alueen osasto järjestää vedenjakeluun liittyvän 

harjoituksen).  

Vedenjakelun sijaan harjoituksessa voidaan jakaa postilaatikoihin A4-esitteitä, joissa 

kerrotaan veden käytöstä ja paperin kääntöpuolella kerrotaan oman osaston 

toiminnasta.  

3) Pöytäpeliharjoitus sisätiloissa mukavasti kahvikupin ääressä 

Osasto voi harjoituspäivänä kerätä toimijoitaan muutamaksi tunniksi. Mukavasti 

kahvikupin ääressä käsitellään ”pöytäpeliharjoituksena” SPR:n roolia ja tehtäviä 

paikkakunnalla sattuvassa vesikriisissä.  

Harjoituksen vetämiseen saa valmista aineistoa ja tarvittaessa myös vetoapua piirin 

kautta. Vetäjille järjestetään syksyn aikana perehdyttämiskoulutus. 

4) Vastaaminen harjoituspäivänä valmiuskyselyyn  

Osasto voi myös päättää, että tällä kertaa ei osallistu varsinaiseen harjoitus-

toimintaan.  

Koska kyseessä on koko järjestön valmiusharjoitus, niin harjoituspäivän aikana 

otetaan yhteyttä osastoon ja tiedustellaan esimerkiksi saatavilla olevien 

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

keräämistä.  

 

Ilmoita osastosi mukaan: 

SPR:n keskustoimisto kerää tietoa osastojen osallistumisesta PISARA 2019 

harjoitukseen. Tätä tietoa tarvitaan mm. aineiston (esitteet, julisteet yms) 

painatusta varten. Käy siis ilmoittamassa osastosi mukaan harjoitukseen 

https://www.lyyti.fi/reg/Pisara_2019_7193/fi. 

Tässä vaiheessa riittää alustava tietoa. Hämeestä on jo kuusi osastoa 

ilmoittautunut mukaan.  

 

Mitä tapahtuu jatkossa  

• Pöytäpeliharjoituksiin rekrytoidaan ohjaajia.  Ohjaajille järjestetään kesän 

jälkeen perehdytys harjoituksen vetämiseen. Ilmoittautuminen avautuu 

kesällä.  

 

• Osastoilta kerätään kesän jälkeen suunnitelmia siitä, millä tavalla osasto 

osallistuu harjoitukseen. 

 

https://www.lyyti.fi/reg/Pisara_2019_7193/fi


• Lisätietoja ”isosta yhteistoimintaharjoituksesta” ja ilmoittautumislinkki 

tulee kesän jälkeen.  

 

• Piirin tilannekuvan ylläpitämiseksi piirin ”tilannekeskukseen” Tampereelle 

tarvitaan muutamia vapaaehtoisia.  Tilannekeskushenkilöstölle järjestetään 

etukäteen perehdytystä. Tästä lisätietoja myöhemmin. 

 

• ”Punkalaitumen” yhteistoimintaharjoituksen valmisteluun ja suunnitteluun 

tarvitaan vapaaehtoisia. Asiasta kiinnostuneet voivat olla suoraan 

yhteydessä Tommiin.  

 

Seuraava Hämeen piirin PISARA 2019 info lähetään toukokuussa. 

 

 

 

Tommi Mattila 

valmiuspäällikkö 

Suomen Punainen Risti 

tommi.mattila@redcross.fi 

puhelin 040 589 5780 
 

 

 

Jakelu:  

- osastojen puheenjohtajat 

- sihteerit 

- valmiustoiminnan yhteyshenkilö 

 

Tiedoksi:  

- piiritoimiston henkilökunta 

- Viivi Kirvesoja 

- SPR Varsinais-Suomi, Tommi Virtanen 

- SPR Satakunta, Kari Petäjä 
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