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Hyvä SPR:n Hämeen piirin osasto 

 

Olet varmaan jo kuullut SPR:n valtakunnallisesta valmiusharjoituksesta, joka 

toteutetaan eri puolilla Suomea Punaisen Ristin viikolla toukokuun alussa 

2022.  

Valmiusharjoitus tulee nähdä prosessina, johon kuuluu mm. 

ennakkovalmistautuminen, suunnittelu, itse harjoitus ja kokemusten 

kerääminen kehitysehdotuksiksi. 

Valtakunnallinen valmiusharjoitus on erinomainen paikka tarkastella osaston 

kokonaisvalmiutta. Millainen valmius meidän osastolla on? Mihin ja millä 

tavalla olemme varautuneet? Millä tavalla eri toimintaryhmät ovat valmiina 

auttamaan? 

 

Faktoja lyhyesti: 

• SPR järjestää kerran yleiskokouskaudessa valtakunnallisen valmiusharjoituksen 

• Tarkoitus on harjoitella ja testata koko järjestön toimintaa 

• Harjoituksen teema on SPR:n toiminta evakuointitilanteessa.  

• Jokaisella osastolla on mahdollisuus osallistua haluamallaan tavalla harjoitukseen 

• Hämeessä harjoitellaan erityisesti vapaaehtoisten toimintaa sosiaalipäivystyksen 

apuna evakuointikeskuksessa 

• Harjoituksen nimi on Suoja 2022 

 

 



Millä tavalla osasto voi osallistua harjoitukseen? 

1) Toiminnallinen evakuointiharjoitus 

SPR:n Hämeen piiri on alustavasti neuvotellut maakunnallisten (Kanta-Häme, 

Pirkanmaa, Päijät-Häme) sosiaalipäivystysten kanssa toiminnallisten harjoitusten 

järjestämisestä. Nämä valmistelut alkavat jo helmikuussa yhteisillä 

suunnittelupalavereilla.  

Harjoituksiin on mahdollisuus osallistua joko vapaaehtoisauttajina tai maalihenkilöinä 

(evakuoitava). Harjoituksiin tarvitaan myös vapaaehtoisia järjestelytehtäviin. 

Tästä tarkemmin seuraavissa kirjeissä. 

 

2) Osaston järjestämä toiminnallinen harjoitus 

Osasto voi yksin tai yhdessä naapuriosastojen kanssa järjestää toiminnallisen 

harjoituksen. Harjoituksessa voi ottaa harjoitusteemaksi jonkin osa-alueen kuten: 

operaatioensiapu, evakuoitavien tarvekartoitus, evakuointikeskuksen tilajärjestelyt 

jne. 

  

3) Pöytäpeliharjoitus  

Osasto voi harjoituspäivänä kerätä toimijoitaan ”pöytäpeliharjoitukseen”, jossa SPR:n 

roolia ja toimintaa paikkakunnalla tapahtuvassa evakuointitilanteessa voidaan 

yhdessä pohtia. 

Harjoituksen vetämiseen saa valmista aineistoa ja tarvittaessa myös vetoapua piirin 

kautta. Vetäjille järjestetään kevään aikana perehdyttämiskoulutus. 

Pöytäpeliharjoitus on hyvä tilaisuus tutustuttaa valmiustoimintaa kaikki osaston 

toimintaryhmät. 

 

4) Piiritoimiston tilannekeskus 

Harjoituspäivänä (la 7.5.) piiritoimistoon perustetaan tilannekeskus, joka kerää päivän 

aikana tietoja osastojen tapahtumista. Tilannekeskus toimii myös kontaktipisteenä, 

jos osastojen harjoituksissa tulee esiin jotain kysymyksiä. 

Tilannekeskuksen henkilöstölle järjestetään etukäteisperehdytys.  

 

 

 



Ilmoita osastosi mukaan: 

Harjoitusta varten kerätään valtakunnallisesti tietoja siitä, miten osastot aikovat 

osallistua harjoitukseen. Ilmoittautuminen aukeaa 1.2. ja jatkuu 17.4. asti.  

Tarkoitus on, että osasto voi ilmoittaa ensimmäisiä tietoa (osallistuuko harjoitukseen 

ja yhteyshenkilön tiedot) jo nyt ja ilmoittautumista voi muokata suunnittelun 

edetessä.  

Pääset täyttämään osastosi tiedot tästä linkistä: 

https://www.lyyti.in/suoja2022 

Lomakkeessa on myös ”alkukysely” osaston valmiudesta. Kysely kannattaa käydä läpi 

ja täyttää yhdessä osaston avainhenkilöiden kanssa kevään aikana.  

Valtakunnalliset webinaarit  

SPR:n keskustoimisto järjestää kevään aikana kaikille avoimia etäkoulutuksia 

aiheeseen liittyen. Ole hyvä ja jaa tietoa kevään webinaareista omassa osastossasi. 

Alla iltojen teemat ja ilmoittautumislinkit. 

 

• 17.2. Tavoitteet valmiusharjoituksen suunnittelussa: Mitä ja miksi harjoitellaan?  
 

• 21.2. Spontaanien vapaaehtoisten vastaanotto  
 

• 7.3. Kaikki osana valmiutta – ja valmiusharjoitusta  
 

• 21. 3 Punaisen Ristin rooli ja toiminta evakuointitilanteessa  
 

• 28.3. Henkinen tuki evakuointitilanteessa  
 

• 7.4. Tilannekuvan ylläpito   
 

• (huhtikuu) Suojelu ja yhdenvertaisuus   
 

• 24.5. Valmiusharjoituksen päätöswebinaari  
 

Koulutukset löytyvät myös Rednetistä. Webinaarit pidetään klo 18-20.  

 

 

 

 

 

Tärkeä ! 

https://www.lyyti.in/suoja2022
https://oma.punainenristi.fi/event/13564?_ga=2.13111863.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://oma.punainenristi.fi/event/13574
https://oma.punainenristi.fi/event/13565?_ga=2.41906466.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://oma.punainenristi.fi/event/13566?_ga=2.41906466.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://oma.punainenristi.fi/event/13572
https://oma.punainenristi.fi/event/13567?_ga=2.41906466.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://oma.punainenristi.fi/event/13568?_ga=2.109474309.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://rednet.punainenristi.fi/node/63902


SPR:n Hämeen piirin järjestämät koulutukset:  

Ma 4.4. pöytäpeliharjoitus vetäjäkoulutus 

(ilmoittaudu ke 31.3. mennessä) https://www.lyyti.in/Suoja-2022-poytapeli-koulutus-ma0404 

 

Ke 6.4. pöytäpeliharjoitus vetäjäkoulutus (saman sisältöinen) 

(ilmoittaudu ma 4.4. mennessä) https://www.lyyti.in/Suoja-2022-poytapeli-harjoitus-ke0604 

 

Piiritoimiston tilannekeskuskoulutus ma 25.4. 

(ilmoittaudu ma 18.4. mennessä) https://www.lyyti.in/Suoja2022-TIKE-perehdytys_2504 

 

Hämeen piirin osastojen yhteinen kokemusten läpikäynti to 19.5. (Teams) 

(Ilmoittaudu ma 16.5. mennessä) https://www.lyyti.in/Suoja2022-Hame-yhteenveto-1905 

 

Mitä seuraavaksi:  

 

1. ilmoita osastosi yhteyshenkilö ja ennakkosuunnitelmat 

(https://www.lyyti.in/suoja2022) 

 

2. jaa tietoa kevään kaikille avoimista webinaareista (kts yllä) 

 

 

3. täyttäkää kevään aikana osaston valmiuden ”alkukartoitus” 

(https://www.lyyti.in/suoja2022) 

 

 
Tommi Mattila 

valmiuspäällikkö 

tommi.mattila@redcross.fi 

puhelin 040 589 5780 

     
Jakelu:  

- osastojen puheenjohtajat 

- sihteerit 

- valmiustoiminnan yhteyshenkilö 

- kotimaan avun yhteyshenkilö 

- ea-toiminnan yhteyshenkilö 

 

Tiedoksi:  

https://www.lyyti.in/Suoja-2022-poytapeli-koulutus-ma0404
https://www.lyyti.in/Suoja-2022-poytapeli-harjoitus-ke0604
https://www.lyyti.in/Suoja2022-TIKE-perehdytys_2504
https://www.lyyti.in/Suoja2022-Hame-yhteenveto-1905
https://www.lyyti.in/suoja2022
https://www.lyyti.in/suoja2022
mailto:tommi.mattila@redcross.fi


- piiritoimiston henkilökunta 

- Maaria Kuitunen  

- SPR Varsinais-Suomi, Tommi Virtanen 

- SPR Satakunta, Kari Petäjä 

- SPR HUP Niki Haake 

 

 

 

 

 

 
 


