
   

SUOJA 2022 INFO  

Häme 2-2022 (1.4.2022) 

      

      

       

Hyvä SPR:n Hämeen piirin osasto 

 

SPR:n valtakunnallinen valmiusharjoitus järjestetään reilun kuukauden 

kuluttua. Tässä muutama muistutus valmisteluita varten. 

 

 

Ukraina- avustusoperaation vaikutukset 

Seuraamme tarkasti Ukrainan konfliktin vaikutuksia SUOJA 2022 valmiusharjoituksen 

toteuttamiseen.   

Jos resurssit eivät riitä yhtä aikaa operaatiossa toimimiseen ja valmiusharjoituksen 

toteuttamiseen, on järkevää keskittyä operaation hoitamiseen mahdollisimman hyvin.  

Piiri jatkaa kuitenkin harjoituksen valmisteluita alkuperäisen suunnitelman mukaan. 

Valmiusharjoitus tukee hyvin myös käynnissä olevaa operaatiota. 

 

Miten osasto voi olla mukana: 

 

Toiminnallinen evakuointiharjoitus 

Piiri järjestää yhdessä alueen osastojen kanssa kolme evakuointiharjoitusta.  

Harjoituksissa kuvataan normaaliajan häiriötilannetta, jossa vapaaehtoiset toimivat 

evakuointikeskuksessa sosiaalipäivystyksen apuna.  

Mukaan voi tulla auttajan tai evakuoitavan roolissa.  Toivomme osallistujia mukaan 

kaikista osaston toimintayksiköistä. Erityisesti toivomme runsaasti maalihenkilöitä 



mukaan. Harjoitus on hyvä paikka innostaa myös aivan uusia vapaaehtoisia mukaan 

toimintaan. 

Ilmoittaudu harjoituksen eri tehtäviin alla olevalla lomakkeella.  

Päijät-Häme pe 6.5. klo 17:00-22:00 Nastola 

Ilmoittaudu 24.4. mennessä:  

https://www.lyyti.in/SUOJA2022-harjoitus-Paijat-Hame 

 

Kanta-Häme la 7.5. 9:30-15:00 Forssa 

Ilmoittaudu 24.4. mennessä:  

https://www.lyyti.in/Suoja_2022_KantaHame_valmiusharjoitus_3085 

 

Pirkanmaa la 7.5. klo 12:00-16:00 Pirkkala 

Ilmoittaudu 24.4. mennessä: 

 https://www.lyyti.in/SUOJA2022-valmiusharjoitus-Pirkanmaa 

 

 

 

Pöytäpeliharjoitus  

Osasto voi harjoituspäivänä (tai muulloin) kerätä toimijoitaan ”pöytäpeli-

harjoitukseen”, jossa SPR:n roolia ja toimintaa paikkakunnalla tapahtuvassa 

evakuointitilanteessa yhdessä pohditaan kouluttajan johdolla. 

Harjoituksen vetämiseen saa valmista aineistoa ja tarvittaessa myös vetoapua piirin 

kautta.  

Osastojen pöytäpeliharjoitusten vetäjille järjestetään ensi viikolla kaksi 

samansisältöistä perehdyttämisiltaa Teamsillä: 

• ma 4.4. klo 17:30- 

• ke 6.4. klo 17:30- 

Vapaita paikkoja ja Teams-linkkiä perehdyttämisiltoihin voi kysellä suoraan Tommilta 

(tommi.mattila@redcross.fi) 

 

 

Harjoitukset on tarkoitettu maakunnan kaikille osastoille eli 

tervetuloa mukaan vähän kauempaakin. 

https://www.lyyti.in/SUOJA2022-harjoitus-Paijat-Hame
https://www.lyyti.in/Suoja_2022_KantaHame_valmiusharjoitus_3085
https://www.lyyti.in/SUOJA2022-valmiusharjoitus-Pirkanmaa


Ilmoita osastosi mukaan: 

Harjoitusta varten kerätään valtakunnallisesti tietoja siitä, miten osastot aikovat 

osallistua harjoitukseen. Ilmoita osastosi suunnitelmista 17.4. mennessä. 

Pääset täyttämään osastosi tiedot tästä linkistä: 

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:  

- piiritoimiston henkilökunta 

- Maaria Kuitunen  

- SPR Varsinais-Suomi, Tommi Virtanen 

- SPR Satakunta, Kari Petäjä 

- SPR HUP Niki Haake 

 

 

 

 

 

 
 

Tärkeä ! 

https://www.lyyti.in/suoja2022
mailto:tommi.mattila@redcross.fi

