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JANAKKALA
PISARA- harjoitus lähti käyntiin jo
perjantaina! Janakkalan ja Tervakosken
osastot harjoittelivat yhdessä Janakkalan
veden kanssa pelillisen hälytysharjoituksen
kautta, jossa he pohtivat paikallisesti
puhtaan veden loppumista. Lauantaina
Janakkalan osasto jatkoi PISARA-harjoitusta
torilla jakaessaan 66 Nälkäpäivän ämpäriä.
Janakkalan osasto vastaanottikin
harjoituksen aikana sähköposteja ja
Facebook-viestejä tämän myötä. Mikäli
avustusoperaatio olisi ollut lauantaina 26.10
todellinen, heistä olisi vapautunut noin 12
vapaaehtoista 4 tunnissa auttamaan.

Kuva: Pöytäpeliharjoitus Janakkalassa 

PISARA2019 harjoitus 
on ohi, huh! 

Mitä kaikkea tehtiin 
meidän alueella? 

 Lisää tässä kirjeessä! 
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PÄLKÄNE  & HAUHO
Pälkäneellä startattiin PISARA-
harjoitus perjantaina 25.10! Pälkäneen
ja Hauhon osastot järjestivät
Pälkäneen yhtenäiskoululla
harjoituspäivän. Päivän aikana
pohdittiin veden saastumista ja siitä 
 syntyvää vesikriisiä, kotivaraa,
henkistä tukea ja puhelinverkon
kaatumista kriisissä. Lisäksi oli
ensiapurasteja, joissa harjoiteltiin
muun muassa elvytystä, tajuttoman
ensiapua, verenvuodon
tyrehdyttämistä, deffan käyttöä.
Opiskelijoita oli noin 350. 

Kuva: Vapaaehtoiset Pälkäneen yhteiskoululla

TEISKO
Teiskon osasto jakoi 
PISARA-esitteitä Kaanaan
kyläyhdistykselle. Todelliseen 

 avustusoperaatioon
vapautuisi 10 vapaaehtoista 4
tunnissa.

Asiakkalan osastossa jaettiin ämpäreitä ja PISARA:n esitteitä.
Harjoituspäivän aikana osasto tavoitti 162 henkilöä.  Asikkalan
osastossa on ollut kuntayhteistyötä ennen harjoitusta ja jatkuu
edelleen vahvempana harjoituksen jälkeen. Todelliseen
avustusoperatioon vapautuisi 8 vapaaehtoista 4 tunnissa. 

ASIKKALA
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RUOVESI
Ruovedellä otettiin harjoituksesta koko hyöty irti. Hyvissä
ajoin osaston edustajat kävivät tapaamassa kunnanjohtajaa, jolta
saatiin mainio lausunto paikallislehteen. Samoin osasto kontaktoi
etukäteen kunnan yhdyskuntatekniikan päällikköä. 
Harjoituspäivänä kahdeksan henkilöä kokoontui Toimituvalle
pöytäpeliharjoitukseen. Harjoituksen yhteenvedossa toivottiin lisää
vastaavanlaisia harjoituksia ja pohdittiin tiedonkulun parantamista. 

TAMPERE
Tampereen osastossa kokoontui
26 vapaaehtoista eri
toimintaryhmistä
pöytäpeliharjoituksen ääreen.
Pöytäpeliharjoituksessa yksi
ensimmäinen pohdittavista
kysymyksistä oli; 
mikä merkitys paikallisosastolla 
on kunnan kriisin sietokyvyn
parantamisessa?
 
Todelliseen avustusoperaatioon
vapautuisi 30 vapaaehtoista 
4 tunnissa.
 

Kuvat: Tampereen osaston vapaaehtoiset Tampurissa 
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YLÖJÄRVI
Ylöjärven osastossa harjoiteltiin pöytäpeliharjoituksen
kautta, joka haastoi miettimään osaston
auttamisvalmiutta ja resursseja. Todelliseen
avustusoperaatioon vapautuisi 6 vapaaehtoista 4
tunnissa. 

Kuva: Ylöjärven osaston väki hymyssä suin pöytäpeliharjoituksen äärellä 
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JOKIOINEN
Jokioisten osastossa

harjoiteltiin 
pöytäpelin kautta, 

päivitettiin valmiussuunnitelma
ja perustettiin 

sisäinen whatsapp-
hälytysryhmän. 

Todelliseen avustusoperaatioon 
vapautuisi noin 10 henkiöä ja 

naapurit 4 tunnissa
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KANGASALA
Kangasalan osastossa oli yleisöluento
Kangasalan veden toimitusjohtajan
johdolla. Paikalla oli 14 kuulijaa ja
yleisöluento synnytti vilkasta
keskustelua. Kangasalan Sanomista oli
toimittaja paikalla. Todelliseen
avustusoperaatioon vapautuisi noin 20
vapaaehtoista 4 tunnissa.

HÄMEENKYRÖ
Hämeenkyrön  osastossa
harjoiteltiin pelillisen
hälytysharjoituksen 
kautta. Harjoituksessa kuvattiiin
vesikriisiä Kyröskoskella, apua
tarvittiin noin 600 henkilölle. 
Paikalla oli 20 henkilöä.
Todelliseen avustusoperaatioon
vapautuisi 40 vapaaehtoista 4
tunnissa. 

Kuva: Hämenekyrön osaston väki harjoittelemassa isolla
joukolla pelillisen hälytysharjoituksen kautta 

Aitoon osasto ja 
Luopioisten osasto

harjoittelivat yhdessä
pöytäpeliharjoitukses

sa. Todelliseen
avustusoperaatioon

vapautuisi  15
vapaaehtoista 4

tunnissa. 

AITOO  &

LUOPIOINEN
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NOKIA

PADASJOKI

Nokialla kokoonnuttiin Kotipesään pöytäpeliharjoitukseen.
Harjoituksessa sovittiin selkeät askeleet osaston valmiuden
jatkokehittämiselle. Keskustelussa nousi esiin mm. hallituksen ja
toimintaryhmien roolien selkiyttäminen ja sisäinen viestintä.
Konkreettiseksi tavoitteeksi asetettiin, että keväällä 2020 kaikki
ryhmät ovat läpikäyneet osaltaan valmiussuunnitelman.

Padasjoella otettiin varaslähtö. Harjoitusta edeltävällä
viikolla oli yhteistyöpalaveri kunnanjohtajan ja
vesihuoltovastaavan kanssa. Palaverissa selvitettiin
kunnan varautumista ja Punaisen Ristin mahdollisuuksia
olla tarvittaessa mukana tukitoimissa. 

MÄNTTÄ
Mäntän osastossa harjoiteltiin
pöytäpeliharjoituksen kautta. Pöydän ääreen
kokoontui 10 vapaaehtoista harjoittelemaan ja
todelliseen avustusoperaatioon vapautuisi noin 20
vapaaehtoista 4 tunnissa.

 Tammelassa vesikriisi tuli joulukuussa. Tammelan osastonaktiivit
kokoontuivat viiden hengen voimin pöytäpeliharjoitukseen 11.12. Illan aikana
pohdittiin osaston roolia ja toimintaa alueella tapahtuvassa vesikriisissä.
Huomiota kiinnitettiin vapaaehtoisten tavoitettavuuteen ja
hälytysjärjestelmiin. Pienen osaston vahvuus on siinä, että kaikki
vapaaehtoiset ja heidän vahvuutensa tunnetaan hyvin.

TAMMELA
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Kärkölän osastossa harjoiteltiin pöytäpeliharjoituksen kautta
häiriötilannetta.  Paikalla oli 9 vapaaehtoista.  Todelliseen
avustusoperaatioon vapautuisi 6 vapaaehtoista 4 tunnissa. 

K Ä R K Ö L Ä

Kuvat: Kärkölän osaston harjoituksen tunnelmia 

VESILAHTI
Vesilahden osastosta
lähetettiin moniosaaja Kari H.
piirin tilannekeskukseen. 
Kari toimi harjoituspäivän
tilannekeskuksen päällikkönä
ja huolehti siitä, että kaikki
toimet tulevat hoidettua ja
tilannekeskuksen päivystäjillä
on mahdollisuudet suoriutua
tehtävistään.
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HATTULA & HÄMEENLINNA

Hattulassa on vahvat perinteet osallistumisista
valtakunnallisiin harjoituksiin. Jo toukokuussa tehtiin
päätös osallistumisesta ja siitä, että harjoitukseen
osallistutaan laajalla järjestöjoukolla. Harjoituspäivänä
kaikkiaan 65 toimijaa alueen eri järjestöistä esitteli omaa
toimintaansa. Kaikkia yhdistävä teema oli toiminta
vesikriisissä.  Monen paikallisen yhdistyksen lisäksi
tapahtumaan osallistui kunnanjohtaja, alueen VPK:t ja
poliisi. Todelliseen avustusoperaatioon vapautuisi 10
vapaaehtoista 4 tunnissa.

Kuva: Hattulan osaston, Hämeenlinnan osaston, piiritoimiston ja 
keskustoimiston iloinen väki
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PIIRITOIMISTON TILANNEKESKUS

Tilannekeskus ei olisi pyörinyt ilman SPR
Tampere-Hervannan, Vesilahden ja

Tampereen osastojen taitavia vapaaehtoisia
- suuren suuri kiitos! 
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Aitoo 15
Akaa 10
Asikkala 8 
Forssa 25
Hattula 10
Hauho 15
Heinola 5
Hämeenkyrö 40
Hämeenlinna 8
Janakkala 15
Jokioinen 10
Kangasala 5
Kuhmalahti 8 
Kuhmoinen 5
Kärkölä 6
Lahti 8

MONTAKO VAPAAEHTOISTA OLISI LÄHTENYT
LIIKKEELLE AVUSTUSOPERAATIOON 4 TUNNISSA?

Lammi-Tuulos 3 
Lempäälä 10
Luopioinen 30
Längelmäki 13
Länsi-Teisko  30
Mänttä 20
Orivesi 13
Padasjoki 7
Pirkkala 7 
Riihimäki 7
Sääksjärvi 2
Tampere-Hervanta 4
Tampere 30
Teisko 10 
Tervakoski 10 
Urjala 6 
Valkeakoski 13
Vesilahti 5
Vilppula 6
Ylöjärvi 6

PISARA-harjoituksen aikana tehtiin
soittokierros piiristä. Tässä listassa on

tavoitetut osastot, mutta huomioitavaa on
se, että keskellä harjoitusintoa kaikilta

tavoitetuitla osastoilta ei muistettu kysyä
arviota vapautuvista vapaehtoisista 4

tunnin sisällä ja ihan kaikkia osastoja ei
tavoitettu.  

YHTEENSÄ 460
VAPAAEHTOISTA 
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YSTÄVÄVÄLITTÄJÄT VALMIUDESSA 

PISARA-harjoituksen aikana kontaktoitiin
ystävävälittäjiä alueellamme tekstiviestitse.
Tekstiviestissä pyydettiin 24  hämäläisen osaston
ystävävälittäjiltä arviota siitä, kuinka monta
ystävää he saisivat häiriötilanteeseen apuun. 
 
Todellisessa häiriötilanteessa
ystävätoiminnastamme olisi vapaaehtoisia
vapautunut arvioidusti  4 tunnin sisällä 91!
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VALMIUSPÄÄLLIKON TERVEISET
Valmiuspäällikön terveiset
PISARA2019 harjoitus on takanapäin. Mahtavat kiitokset kaikille
harjoitukseen osallistuneille! Osastojen harjoituksiin ja tapahtumiin
Hämeen piirin alueella osallistui perjantain ja lauantain aikana noin 200
SPR:n vapaaehtoista. Lisäksi tapahtumissa oli mukana eri järjestöjen,
viranomaisten ja kuntien edustajia. Olette tehneet ison työn.
 
Kokoan osastojen lähettämistä tiedoista koosteen ja tällä tavoin
osaamme kohdistaa koulutusta ja harjoittelua oikeaan suuntaan. Näin
saamme PISARA2019 harjoituksesta parhaimman hyödyn.  
 
Piirin tilannekeskuksen toiminnasta
Piiritoimiston tiloihin perustettiin harjoituspäivän ajaksi
tilannekeskus.  Tilannekeskuksesta oltiin päivän aikana yhteydessä
osastoihin ja kyseltiin harjoituskuulumisia. Samalla selvitettiin, kuinka
monta vapaaehtoista osastosta löytyisi tarvittaessa avustusoperaatioon 
neljässä tunnissa. Tulos oli huikeat 460 vapaaehtoista! 
 
Tilannekeskusta pyöritti Tampere-Hervannan, Vesilahden ja Tampereen
osaston vapaaehtoisista rekrytoitu viiden hengen ryhmä. Päivän aikana
tilannekeskukseen kertynyttä tietoa koottiin ja välitettiin
keskustoimiston operaatiohuoneeseen valtakunnallisen tilannekuvan
luomiseksi. Siinä ohessa selviteltiin myös kuljetusta
logistiikkakeskuksesta Asikkalaan 4500 ämpärille ja 200 telttasängylle.
 
 
 

- Tommi Mattila

 


