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Hyvä SPR:n Hämeen piirin osasto 

 

SPR:n valtakunnallinen valmiusharjoitus järjestetään tulevana viikonloppuna. 

Tässä vielä muutama muistutus. 

 

 

 

Kiitos kaikille teille, jotka olette olleet mukana harjoituksen suunnittelussa! Teidän 

ansiostanne valmiusharjoituksesta tulee innostava ja opettava kokemus monelle 

muulle ja Punaisen Ristin auttamisvalmius on jatkossa taas vähäsen parempi.  

 

Hyvä Häme! 

Koko maassa noin sata osastoa on osallistumassa valmiusharjoitukseen tavalla tai 

toisella. Hämeessä olemme erityisen aktiivisia. Parikymmentä hämäläistä osastoa on 

etukäteen ilmoittanut osallistumisestaan.  

 

Mitä ollaan tekemässä? 

Moni osasto osallistuu maakunnallisiin, toiminnallisiin evakuointiharjoituksiin.   

Harjoituksiin osallistuu eri tehtävissä reilut 170 henkilöä. Mukana on myös 

sosiaalipäivystys johtamassa evakuointikeskusten toimintaa.  

Harjoitukset järjestetään osastojen yhteistyönä: 

• Päijät-Häme (Nastola) pe 6.5.  

• Kanta-Häme (Forssa) la 7.5.  

• Pirkanmaa (Pirkkala) la 7.5.  
 



 
 

 

Tämän lisäksi useassa osastossa järjestetään omin voimin pöytäpeliharjoituksia. 

Harjoituksissa SPR:n roolia ja toimintaa paikkakunnalla tapahtuvassa 

evakuointitilanteessa pohditaan yhdessä pelin vetäjän johdolla. 

SPR:n Hämeenkyrön osasto ehti järjestää jo huhtikuussa pöytäpeliharjoituksen. 

Harjoitukseen osallistui myös kunnan virkamiesjohtoa. Hyvä Hämeenkyrö! 

 

Keskustoimisto kerää harjoituksen tapahtumatietoja 

Suoja 2022 -harjoituksen aikana valtakunnallista tilannekuvaa kerätään 

kyselylomakkeella:  

https://www.lyyti.fi/reg/Suoja_2022_tilannekuvakysely_6348 

1. Osaston toivotaan täyttävän tilannekuvakyselyn harjoituksen aikana.  

 

2. Osastot voivat seurata valtakunnallista tilannekuvaa linkin kautta. Linkki näkyy 

tilannekuvan automaattisessa vahvistusviestissä. 

SPR:n valtakunnallinen tilannekeskus päivystää molempina harjoituspäivinä klo 9-20. 

Harjoituksen aikana kysymyksiä ja täydentäviä tietoja voi lähettää myös Punaisen 

Ristin tilannekeskuksen sähköpostiin Tilannekeskus@redcross.fi tai puhelimella 

tilannekeskuksen numeroon 020 701 2010. 

Samoin SPR:n keskustoimiston viestintä toivoo, että TIKEN sähköpostiin lähetetään 

myös kuvia harjoituksista ympäri Suomen. Lähetä kuvan mukana lyhyt kuvateksti. 

Varmista, että kuvassa esiintyvät antavat luvan kuvan julkaisuun Punaisen Ristin 

viestintäkanavissa. 

 

Harjoituksen opit ja arvioinnit 

SPR:n Hämeen piiri järjestää Hämeen piirin osastojen yhteisen kokemusten 

läpikäynti to 19.5. (Teams) 

Ilmoittaudu ma 16.5. mennessä:  

https://www.lyyti.in/Suoja2022-Hame-yhteenveto-1905 

 

Valtakunnallinen palautetilaisuus järjestetään ti 24.5. klo 18-20. Ilmoittaudu mukaan: 

 https://oma.punainenristi.fi/event/13568?_ga=2.109474309.1298531843.1643012969-

1111365507.1614079220 
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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 
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