
    
      

PISARA 2019 INFO nro 3 

6.9.2019 

 

SPR:n Hämeen piirin osasto 

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

puolilla Suomea lauantaina 26.10.2019.  

 

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 

• Yksi tapa on järjestää muutaman tunnin ”pöytäpeliharjoitus” 

• Harjoituksen nimi on PISARA 2019 
  

 

1) Mukana olevat osastot (tilanne 6.9.2019) 

Toistaiseksi seuraavat osastot ovat ilmoittaneet osallistumisestaan: 

 

OSASTO YHTEYSHENKILÖ TOTEUTUS LISÄTIEDOT

1 Mäntän osasto Hellevi Ahoniemi

emme ole vielä päättäneet 

harjoituksen muotoa Aiomme tavalla tai toisella olla mukana harjoituksessa.

2 Tammelan osasto Irma Haavisto

emme ole vielä päättäneet 

harjoituksen muotoa Tammelan osasto osallistuu jotenkin, ehkä karttaharjoitus?

3 Tampereen osasto Markku Heikkilä karttaharjoituksen

Järjestämme SPR Tampereen osastossa osaston yhteisen 

karttaharjoituksen.

4 Pirkkalan osasto Raisa Kaukonen käytännön harjoituksen

Tarkkaa suunnitelmaa ei ole, tarkoitus on harjoitella yhdessä 

kunnan ja seurakunnan kanssa yhteistoimintaa.

5 Virtain osasto Kaija Koivumäki karttaharjoituksen Karttaharjoitus

6 Hämeenkyrön osasto Kari Lehtiniemi karttaharjoituksen Osallistumme koko osaston pelilliseen hälytysharjoitukseen.

7 Hämeenkyrön osasto Kari Lehtiniemi

emme ole vielä päättäneet 

harjoituksen muotoa Emme ole vielä päättäneet suunnitelmasta

8 Jokioisten osasto Allan Lunden

emme ole vielä päättäneet 

harjoituksen muotoa Luentoa suunnitellaan

9 Asikkalan osasto Pasi Murto

emme ole vielä päättäneet 

harjoituksen muotoa Ei vielä tietoa

10 Aitoon osasto Elina Pehkonen karttaharjoituksen Aiomme pelata sisätiloissa.

11 Padasjoen osasto Kirsi Pykälistö

emme ole vielä päättäneet 

harjoituksen muotoa

Harjoitus mitä tehdään jos vedenpuhdistamo vaikka 

pysähtyy.

12 Pälkäneen osasto Katja Saarinen käytännön harjoituksen

Järjestämme yläasteella toiminnallisen päivän veteen liittyen. 

Tarkoituksena olisi tehdä erilaisia toimipisteitä, joissa 

oppilaat saisivat pohtia erilaisia puhtaaseen veteen liittyviä 

asioita. Koska tapahtuma on suunniteltu koulun yhteyteen, 

pitäisimme Pisara-päivän jo perjantaina 25.10.

13 Länsi-Teiskon osasto Katri Siukola

emme ole vielä päättäneet 

harjoituksen muotoa

Ainakin "kahvipöytäpeliversio" toteutuu, osallistuuko meiltä 

porukkaa myös isoon harjoitukseen, on vielä auki.

14 Hattulan osasto Pia Yli-Pirilä

emme ole vielä päättäneet 

harjoituksen muotoa

Vesihuoltolaitoksen, kunnan, kyläyhdistysten ja muiden 

yjärjestöjen kanssa yhteinen teemapäivä Pekolan koululla klo 

10-14



2) Ilmoita ja täydennä osastosi suunnitelmat 

Ilmoita osastosi suunnitelmista syyskuun loppuun mennessä:  

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

Voit täyttää alustavan ajatuksen/suunnitelman, vaikka tarkempia tietoja ei 

vielä olisi. Pääset myöhemmin täydentämään tietoja vahvistusviestissä olevan 

muokkaa -linkin kautta. 

3) Pöytäpeliharjoitus (vetäjille koulutukset jo ensi viikolla) 

Pöytäpeliharjoituksessa osasto kerää toimijoitaan muutamaksi tunniksi saman 

pöydän ääreen.  Harjoituksessa pohditaan vetäjän johdolla SPR:n roolia ja 

tehtäviä paikkakunnalla sattuvassa vesikriisissä.  Osaston kannattaa kutsua 

mukaan myös muita järjestöjä ja kunnan /vesihuoltolaitoksen edustajia. 

Pöytäpeliharjoituksen vetäjille järjestetään perehdyttämiskoulutus, jossa 

käydään harjoitustilanne ja pelin kulku yhdessä ennakkoon läpi. 

Pirkanmaan alue ti 10.9. klo 18-20 (piiritoimisto), ilmoittaudu: 

https://www.lyyti.in/PISARA_2019_poytapeliharjoitusten_vetajakoulutus_Pirk

anmaa_3082 

 

Kanta-Hämeen alue ke 11.9. klo 18-20 (SPR:n Janakkalan osaston tilat), 

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

 

Päijät-Hämeen alue to 12.9. klo 18-20 (SPR Lahden alueen toimisto), 

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

Koulutuksiin toivotaan jokaisesta osastosta yhtä henkilöä, joka toimii oman 

osaston pöytäpeliharjoituksen lähtötilanteen kuvaajana. Koulutuksiin ovat 

tervetulleita myös muut pöytäpeliharjoitusten vetämisestä kiinnostuneet, jotta 

saamme reserviä. 

 

4) PISARA2019 materiaalista 

SPR:n verkkokauppaan tulee lähiviikkona tilattavaksi PISARA2019 tuotteita: 

- taitettu esite kotitalouden varautumisesta vesikriisiin 
(jakotavaraa) 
- PISARA2019 juliste 
- monikäyttöinen ”surffilippu” (salkolippu) huomion 
herättämiseksi 
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Mitä seuraavaksi: 

- Huolehdi, että asianosaiset saavat tiedon ensi viikon koulutuksista 

- Ilmoita osastosi suunnitelmat syyskuun loppuun mennessä 

 

Seuraava Hämeen piirin PISARA 2019 info lähetään syys-lokakuussa. 

 

 

 

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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