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PUNAINEN RISTI
KESKI-ESPOON OSASTO

Maaliskuu 2020

KERTOMUS TOIMINNASTA VUODELTA 2019
Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla
Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä
Teemamme: Tule mukaan ja löydä oma tapasi auttaa!
YLEISTÄ
Suomen Punainen Risti hyväksyi yleiskokouksessaan järjestön yhteiset
toimintalinjaukset vuosille 2018–2020 sekä uudet säännöt.
Järjestömme haastavat päätavoitteet olivat ja ovat:
1. Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla
2. Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen
elämän vahvistaminen
3. Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolustaja
4. Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö
Osaston vuoden 2019 painopisteet olivat
●
●
●
●

auttamis- ja ensiapuvalmiuden kehittäminen
uusien jäsenten ja vapaaehtoisten hankinta ja aktivointi mukaan toimintaan
kotoutumisen tukeminen
yhteistyö ja verkostoituminen

Vuoden 2019 toimintamme oli vilkasta ja monipuolista ja painopistealueita
toteutettiin mm. seuraavasti:
● Päivitetyn valmiussuunnitelman mukaiset valmiusresurssimme osallistuivat
onnistuneesti valtakunnalliseen Pisara- valmiusharjoitukseen
● Uusia jäseniä onnistuimme hankkimaan 24, mistä osastoamme kiitettiin.
● Kotoutumisen tukemiseksi käynnistetty asumisaputoiminta jatkui sitkeästi.
Kohdensimme vapaaehtoisvoimavaramme uuteen SuomiKamu- ystäväksi
maahanmuuttajalle toimintaan.
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● Monen suuntaisella yhteistyöllä ja verkostoitumisella oli keskeinen merkitys
mm. osaston tila- ja sen myötä taloustilanteen ratkaisemisessa
OSASTON HALLITUS JA VASTUUHENKILÖT VUONNA 2019
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Varainhankinnan yhteyshenkilö
Tiedottaja
Jäsenmestari
Kouluyhteistyön yhteyshenkilö/ läksykerhot
Ystävätoiminnan yhteyshenkilöt
Monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö
• asumisapu, mentorointipilotti
• kielikahvila, tiistai
• kielikahvila, perjantai
• VOK-yhteistyö Nihtisilta
Valmiuden yhteyshenkilö
Kotimaan avun yhteyshenkilö
Ensiaputoiminnan johtaja
Ensiapupäivystysyhteyshenkilö
Vapepan yhteyshenkilö
Keräysjohtaja
Kontti-yhteyshenkilö
Turvatalon yhteyshenkilö
Veripalvelun yhteyshenkilö

Katri Rannisto
Ekaterina Thomolari
Kai Hurskainen
Jarkko Mikkonen
Jarkko Mikkonen
Paula Ruokola
Juhana Päivärinta
Paula Ruokola
Raija Lerkki, Minna Helsingius
Heidi Turunen
Sini Neuvonen
Mirja Railo
Katri Rannisto
Tanja Mäkelä
Tanja Mäkelä
Juhana Päivärinta
Juhana Päivärinta
Juhana Päivärinta
Martti Marila
Juhana Päivärinta
Minna Helsingius
Paula-Sisko Mäntysalo

Hallitus kokoontui 9 kertaa kehittämään ja koordinoimaan osaston toimintaa.
Lisäksi järjestimme joulu/kiitosjuhlan 10.12. ystävien voimin. Osaston syyskokous
pidettiin 19.11.2019. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2020 sekä valittiin osaston hallitus.
Katri Rannistolle tuli täyteen sääntöjen sallimat kolme kaksivuotiskautta
puheenjohtajana. Puheenjohtajaksi kaudeksi 2020-2021 valittiin Jarkko Mikkonen
ja varapuheenjohtajaksi Ekaterina Thomolari. Uusiksi jäseniksi valittiin
toimintakaudeksi 2020-2021 Sara Brar, Helena Eriksson, Paula Ruokola ja Katri
Rannisto. Jäsenien Kaj Hurskainen (-19-20), Raija Lerkki (- 19-20), Juhana
Päivärinta (-19-20) ja Minna Helsingius (19-20) toimintakausi jatkuu.

3

YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN
Osallistuimme ESKAn (Espoon ja Kauniaisten osastojen yhteistyöryhmän)
toimintaan aktiivisesti. Olemme Espoon järjestöjen yhteisön (EJY) jäsenyhdistys
ja osallistuimme sen valikkotoimintaan. Espoon mielenterveysyhdistys (EMY) ry
tarjosi edelleen meille tilat 300 euron käyttökorvausta vastaan. Osallistuimme
Villa Apteekin talotoimikuntaan.
Järjestimme Tapaninpäivän kahvilan, jonka osanottajat olivat suurelta osin ”talon
asiakkaita”. Ensiapuryhmämme sai edelleen kokoontua Me-talossa. Teimme
yhteistyötä monin tavoin kaupungin kanssa esim. hyvä joulumieli-lahjakorttien
jaossa ja läksykerhoissa (koulut), kielikahviloissa (Entressen kirjasto)
monimuotoisessa ystävätoiminnassa (Villa Lauriina, Kauklahden Elä ja Asu
Seniorikeskus). Asumisaputoiminnassa tärkeänä yhteistyökumppaninamme oli
Sininauhasäätiö. Mentorointihankkeessa yhteistyökumppaninamme toimi Omnia,
jonka kotoutumisjakson opiskelijoita mentoroitavat olivat. HOK-Elanto tarjosi
meille tukipaketin, jossa oli kahvia, pikareita ja mehua.
JÄSENISTÖ
Keski-Espoon osaston jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 304 jäsentä, joista
ainaisjäseniä oli 32 (joista 2 alle 29 v), aikuisjäseniä 252 ja nuorisojäseniä 18.
Uusia jäseniä saimme 24, mikä merkitsi 7,9 %:n osuutta vuoden 2019
jäsenmäärästä.
ANSIO- JA AKTIIVIMERKIT
SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piirin myöntämän ansiomerkin sai syksyllä -19
Paula-Sisko Mäntysalo. Osasto jakoi aktiivimerkit seuraaville: Terttu Ollinmaa,
Leena Lehtonen, Ralf Willstedt, Terhi Hartikainen ja Karoliina Repo.
TALOUS
Toimintavuoden 2019 tilinpäätös oli ylijäämäinen 435,32 euroa. Tuloja kertyi 15
118 euroa, joista jäsenmaksutuloja 2 825 euroa, ensiapuryhmän
päivystyskorvauksia 7 651 euroa ja ensiapukoulutuksen osallistumismaksuja 1
980 euroa. Espoon kaupunki myönsi toiminta-avustusta sosiaali-,
monikulttuurisuus- ja nuorisotoimintaan 2 000 euroa. Keskustoimistolta saatiin
avustusta ystävänpäivän kuluihin 123 euroa ja vuoden aikana järjestettyjen
arpajaisten tuotto oli 159 euroa. Menoja kertyi 14 683 euroa, joista suurimpana
eränä toimintaryhmien tarvike-, vaatetus- ja elintarvikekulut 8 453 euroa sekä
ensiapupäivystäjien matkakulut 1 821 euroa.
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TIEDOTUSTOIMINTA
Osaston toiminnasta tiedottaminen hoidettiin pääasiassa sähköisten kanavien
kautta. Perinteistä lehti-ilmoittelua oli Länsiväylä-lehdessä ja Keski-Espoon
Sanomissa. Syyskauden alussa jäsenille lähetettiin jäsenlehti. Päivitettyä ja ajan
tasalla pidettyä esitettä osaston toimintamuodoista ja yhteystiedoista ja muutakin
Punaisen Ristin toimintaa esittelevää materiaalia jaettiin jäsenille ja mahdollisille
vapaaehtoisille osaston tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Kurssi- ja tapahtumaesitteitä sekä veripalvelutiedotteita veimme mm. Entressen kirjaston ja Espoon
Keskuksen Yhteispalvelupisteen sekä alueen kauppojen ilmoitustauluille.
Tärkein sähköinen tiedotuskanavamme oli oma kotisivumme osoitteessa
www.keskiespoo.punainenristi.fi. Kotisivulle kirjatut tapahtumat menevät
Punaisen Ristin pääsivuston tapahtumakalenteriin. Ilmoittelu osaston Facebooksivustolla osoitteessa www.facebook.com/SPRKeskiEspoo on ollut vilkasta.
Lisäksi olemme tiedottaneet Espoon ja Kauniaisten yhteisellä Facebooksivustolla osoitteessa www.facebook.com/punainenristiespoojakauniainen.
Facebook-sivupäivityksiä olemme jakaneet sopiviksi katsomillemme sivustoille ja
näin ne ovat saaneet lisänäkyvyyttä.
Oma Punainen Risti-tietojärjestelmän (vapaaehtoiset.punainenristi.fi) käyttö
laajeni ja vakiintui osastossa. Sitä kautta olimme yhteydessä uusiin
vapaaehtoisiin ja ilmoitimme tapahtumistamme alustan Toiminta-kohdassa.
Oman kautta lähetimme viestejä vapaaehtoisille ja toimintaryhmissä mukana
oleville.
Tulevista kursseista ja tapahtumista ilmoitimme myös uusimaalaiset.fi-sivustolla
sekä Länsiväylä-lehden sähköisen lehden Tapahtumat-kalenterissa/Menovinkitsivustolla. Kerroimme osaston toiminnasta myös erilaisten tapahtumien ja
koulutusten yhteydessä, joita osasto tai joku muu taho järjesti. Yhteydenpito
osaston jäsenten, vapaaehtoisten ja hallituksen välillä toimi pääasiassa
yksittäisten henkilöiden sähköpostiviestien välityksellä, mutta myös osaston
omaa sähköpostia, osoitteessa spr.keskiespoo@gmail.com, käytettiin.
AUTTAMISVALMIUS
Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja
kouluttaa heitä varautumaan niihin.
Hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.4.2019 päivitetyn valmiussuunnitelman sekä
keräyssuunnitelman vuosille 2019 - 2020. Valmiussuunnitemassa kaksi osaston
jäsentä on hälytettävissä kolmen tunnin sisällä ensihuollon, ensiavun tai henkisen
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tuen tehtäviin. Keräyssuunnitelman mukaan osastolla oli valmius käynnistää
hätäapukeräys.
Vuonna 2019 valmiusryhmään kuului 32 henkilöä, jotka olivat hälytettävissä
viranomaisten pyynnöstä tilanteisiin joissa tarvitaan paljon vapaaehtoisia.
Osaston hälytyskortin ja hälytyskaavion mukaisina hälyttäjinä ovat toimineet
Juhana Päivärinta, Tanja Mäkelä sekä Mauri Lannetta 11.10.2019 asti.
Keräysjohtajana on toiminut Martti Marila.
Osallistuimme 26.10.2019 valtakunnalliseen Pisara 2019 valmiusharjoitukseen
osaston sisäisellä harjoituksella. Hälytimme hälytyskaavion mukaisesti kaikki
valmiusryhmäläiset Villa Apteekille, jossa heille pidettiin 72-tuntia
valmiuskoulutus. Harjoitukseen osallistui 16 valmiusryhmäläistä, eli 50 % ryhmän
vahvuudesta, jota on pidettävä erittäin hyvänä saavutuksena. Osallistujat olivat
hallituksen jäsenten lisäksi pääasiassa ystävä-, asumisapu- ja
kielikahvilatoiminnan vapaaehtoisia. Harjoituksessa vierailivat tarkkailijoina
edustajat Uudenmaan piiristä ja Keskustoimistosta, joilta saimme hyvää
palautetta harjoituksemme onnistumisesta.
Espoon kaupungin ja Espoon osastojen yhteisen ensihuoltoyksikön (EHY) välillä
on sopimus ensihuollon järjestämisestä. Valmiustoiminnan yhdyshenkilö on
osallistunut EHY:n toimintaan ja koulutuksiin, muilta osin osaston toiminta
EHY:ssä on ollut passiivista. Osastolla on ollut edustaja Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun (Vapepa) Espoon paikallistoimikunnassa. Vapepan OHTO hälytysjärjestelmään oli kirjautunut neljä osaston aktiivia.
Osastolle on ollut nimettynä kotimaan avun yhdyshenkilö ja valmius auttaa
onnettomuuden uhreja äkillisissä onnettomuustilanteissa antamalla avustusta
välittömästi tarvittavien tarvikkeiden hankintaan katastrofirahaston sääntöjen
mukaisesti. Vuonna 2019 osastolla ei ollut yhtään sellaista kotimaan avun
tehtävää jossa olisi annettu aineellista apua. Kuluneen vuoden aikana on
kotimaan avun yhdyshenkilölle tullut kaksi yhteydenottoa henkilöiltä joilla on ollut
henkisen tuen tarvetta.
Välitimme 150 kpl 70 euron arvoisia Hyvä Joulumieli-lahjakortteja vähävaraisille
lapsiperheille pääasiassa Espoon kaupungin eri palveluyksiköiden kautta.
Yhteistyökumppaneillemme EMY ja Nicehearts välitettäväksi annoimme 5
lahjakorttia kummallekin.
Auttamisvalmiuden osalta vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet
ovat toteutuneet.
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ENSIAPU
Osastossa on vuodesta 2016 alkaen toiminut monikulttuurinen ensiapuryhmä,
jossa on kahdeksasta (8) eri kulttuurista tulleita henkilöitä. Vuonna 2019 ryhmä
harjoitteli fyysistä ja henkistä ensiapua, ensihuoltoa, viestimistä, etsintää ja
johtamista. Harjoittelupaikkana oli Me-talo, Terveyskuja 2 B, Espoo. Ryhmässä
oli kaikkiaan 42 jäsentä, joista 31 on aktiivijäseniä. Ryhmällä oli 10
ensiapupäivystäjää ja neljä (4) ensiapupäivystäjäksi kouluttautuvaa harjoittelijaa.
Ryhmä harjoitteli ensiapua 21 ryhmäillassa ja päivystäjät lisäksi yhden
sunnuntain ajan. Ensiapuryhmän johtajana toimi Juhana Päivärinta ja
varajohtajana ja varustevastaavana Satu Arola.
Ensiapuryhmä kehitti ja ylläpiti ryhmäläisten ensiaputaitoja harjoittelemalla
hätäensiapua, elvytystä ja toimintaa onnettomuustilanteissa sekä viestivälineiden
käyttöä. Tavoitteena oli saada kahden vuoden aikana ryhmään viisi uutta
ensiapupäivystäjää. Ryhmä sai jo vuonna 2019 yhteensä neljä uutta (4)
päivystäjää. Ryhmä päivitti jäsenistönsä koulutussuunnitelman vuoden aikana ja
järjesti kaksi EA1-kurssia sekä osallistui piirin (HUP) järjestämiin
turvallisuusharjoituksiin. Ryhmä osallistui keväällä ensi kertaa valtakunnalliseen
ensiapukilpailuun, joka oli Urjalassa järjestetty Kömmähdyksiä Kuusikossa tapahtuma.
Ensiapupäivystäjät päivystivät piirin (HUP) päivystyksissä ja osallistuivat osaston
omiin päivystyksiin yhteensä 868 tunnin (h) verran, josta ryhmän omia oli 165,5 h.
Tuntimäärissä ovat mukana myös kolmen päivystäjän harjoittelijatunnit, joista piiri
ei maksanut päivystyskorvausta osastolle. Ryhmällä oli omia päivystyksiä 7 kpl,
joista vain yksi omalla alueellamme. Omissa päivystyksissämme oli autettuja 31
henkilöä, joista kolme (3) ohjattiin jatkohoitoon.
Päivystäjät opastivat ensiaputaitojen harjoittelussa myös kouluissa viisi (5)
oppituntia (2 koulua) ja päiväkodeissa (4 kpl) kahdeksan (8) oppituntia ja vetivät
seitsemän (7 kpl) kahden tunnin (2 h) Auttajakurssia. Ryhmä teki yhteistyötä
muiden osastojen ja tahojen kanssa. Ryhmä käytti kouluttajinaan eri alojen
asiantuntijoita. Ryhmä oli mukana Espoon Vapepan toiminnassa.
Ensiapuryhmä hankki 10 kpl radiopuhelimia kuulokemikrofoneineen ja
laukkuineen ja uudisti ensiapupäivystäjien vaatetusta sekä hankki tarvikkeita
omiin päivystyksiinsä ja harjoitteluun.
Ryhmä osallistui osaston muihin tapahtumiin, kuten nälkäpäivään ja
ystäväryhmän tapahtumaan. Ryhmän tavoite oli kasvattaa ryhmäläisten määrää,
saada uusia ensiapupäivystäjiä, kouluttautua, uudistaa välineistöä ja kehittää
osaamisensa laatua. Ryhmä ylitti kaikki asettamansa tavoitteet. Osaston
hallituksen asettaman 2.000 € varainhankintatavoitteen ensiapuryhmä ylitti 4,99
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kertaisesti. Ryhmä osallistui aktiivisesti piirin ja keskustoimiston järjestämiin
koulutuksiin ja harjoitusviikonloppuihin. Ensiapuryhmän harjoitusohjelma
julkaistiin osaston verkkosivuilla https://rednet.punainenristi.fi/keskiespoo.
SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA
Ystävätoimintaan osallistuvia vapaaehtoisia on noin 50. Useimmilla osastomme
vapaaehtoisista ystävistä on oma asiakasystävä, jopa kaksikin, joiden kodeissa
tai palvelutaloissa he vierailevat säännöllisesti kerran viikossa tai joka toinen
viikko. Ystävät käyvät myös ystäviensä kanssa ostoksilla, lounaalla tai
kulttuuririennoissa ystävän kunnon mukaan. Monet asiakasystävät saattavat olla
melko huonokuntoisia, ja on myös muistisairaita ystäviä.
● Laitosystävätoimintaa oli Villa Lauriinassa ja Kauklahden Elä ja Asu –
Seniorikeskuksessa, joissa ystävämme kävivät tapaamassa vanhuksia.
● Osallistuimme vapaaehtoisten toimijoiden suunnittelukokouksiin kahdesti
vuodessa Kauklahdessa.
● Syksyllä kävimme yhdessä Silakkamarkkinoilla senioreiden kanssa sekä
avustimme heitä muotinäytöksessä.
● Vapaaehtoisten ystävien tapaamiset jatkuivat Villa Apteekissa, kahdesti
keväällä ja kahdesti syksyllä. Suunnittelimme yhdessä toimintaa ja
vaihdoimme kokemuksia ystävänä olosta.
● Järjestimme Ystävänpäivän tapahtuman 14.2. Entressen aulassa. Omnia
tarjosi leivokset. Jakamamme ilmapallot näkyivät väriläiskinä katukuvassa.
Arpajaisissa jokainen arpa voitti.
● 9.4. osallistuimme Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhlaan Leppävaaran
palvelukeskuksessa. Tapahtumaa organisoimassa oli aktiivinen monessa
mukana oleva ystävävapaaehtoisemme Paula-Sisko Mäntysalo.
● 9.5. SPR:n viikon tapahtumassa Entressessä oli lisäksi sydäniskurin, deffan
esittelyä Ensiapuryhmän toimesta.
● 27.8. oli osaston ja ystävätoiminnan esittely Kauklahden kappelissa
perhekerhossa.
● Osallistuimme Espoo-päivän picniciin 30.8. yhdessä mm. Manna-avun,
Trapesan ja ME-talon kanssa: Toiminnan esittely, arpajaiset, ilmapalloja.
● 29.9. osaston ja ystävätoiminnan esittely osana Lähiöfest-tapahtumaa
Kauklahden kirjastossa.
● 14.10. Ystävyyden illallinen yhteistyössä Trapesan kanssa.
● 18.11. Espoon sairaalassa Laurean opiskelijoiden järjestämässä
tapahtumassa SPR:n ystävätoiminnan esittely.
● Nähdään toisemme – kahvilatapaamisia Marian konditoriassa oli 2 kertaa
syksyllä. Saimme näkyvyyttä ja kiitämme Marian Konditoriaa tästä
mahdollisuudesta.
● Ystävä- ja vapaaehtoiskoulutus järjestettiin marraskuussa, osallistujia oli 7.
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● Yhteinen kiitos- ja joulujuhla avainaktiiveille oli joulukuussa ja jaoimme
ansio- ja aktiivimerkkejä ansioituneille ystäville.
● Perinteisessä Tapaninpäivä-kahvilassa nautimme jouluisesta tunnelmasta,
yhdessäolosta ja keskusteluista.
● Ystävät osallistuivat Veripalvelun verenluovutustilaisuuksiin VPK-talolla
auttaen tarjoilussa. Ystävät osallistuivat yhteiseen valmiusharjoitukseen
lokakuussa.
● SuomiKamu – ystäväksi maahanmuuttajalle alkoi syksyllä.
Espoon hoivakotien asiakastyytyväisyyskyselyssä avustaminen
Espoon kaupungin vanhustenpalvelut pyysi vapaaehtoisia avustamaan
hoivakotien asiakastyytyväisyyskyselyssä. Välitimme pyynnön ja teimme
yhteistyötä vapaaehtoisvälityksen kanssa. Ympärivuorokautisen hoivan
tarpeessa olevat vanhukset ovat siinä määrin heikkokuntoisia, että heillä on
vaikeuksia antaa palautetta. Kuitenkin heidän kokemuksensa ja tyytyväisyytensä
on tärkeä hoivan laatukriteeri, erityisesti, koska asiakkaan mahdollisuutta valita
palveluntuottaja lisätään jatkossa. Espoo tekee asiakaskyselyitä marras- ja
maaliskuussa. Avustaminen oli antoisaa, mutta toivomme jatkossa perehdytystä.
NUORISOTOIMINTA
Läksyhelppi
Kirstin koulussa on vuoden aikana (kesäloma + muut lomat pois lukien) toiminut
läksykerho keskiviikkoisin klo 13.15-15./14.15-16. Kerhossa kävi keskimäärin 30
oppilasta/kerta ja ohjaajia oli keskimäärin 3/kerta. Ohjaajista on koko ajan ollut
pulaa. Kerhossa oppilaille tarjoiltiin välipala läksyjenteon jälkeen.
Läksykerhotoiminta koulussa on saanut kiitosta koulun opettajilta ja rehtorilta
sekä oppilaitten vanhemmilta.
MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA
Osaston toiminnan yhtenä painopisteenä ollut kotoutumisen tukeminen toteutui.
Kohdensimme voimavaramme erityisesti uuden SuomiKamu toiminnan
käynnistämiseen. Pidimme tärkeänä vertaistuen järjestämistä vapaaehtoisille
(Walk-in illat, SuomiKamukahvilat).
Oleskeluluvan saaneiden työelämänmentorointi – Pilotti päättyi
Vuonna 2018 Keski-Espoon asumisapuryhmä lähti mukaan SPR HUP:n
(Helsingin ja Uudenmaan piiri) järjestämään työelämämentorointi-pilottiin, johon
saatiin innostumaan lopulta 6 vapaaehtoista mentoria. Omnian kautta
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tiedotustilaisuuden päätteeksi muodostetiin jo syksyllä 2018 kolme
mentorointiryhmää. Tapaamiset aloitettiin loppuvuonna 2018 ja toiminta jatkui
sitten keväälle 2019.
Kevään 2019 aikana tapaamisia ryhmillä oli 1-3, ja sisältö vaihteli hiukan
osallistujien kielitaidon sekä taustakoulutustason mukaan. Osallistumisaktiivisuus
tapaamisissa vaihteli kahdesta kuuteen henkilöön. Vuoden 2019 keväällä
mentorointiryhmistä kaikki naiset olivat pudonneet pois ilmeisesti perhesyistä.
Tuettaville jaettiin pienryhmissä tietoa ammateista, jotka heitä kiinnostivat,
opastusta CV:n tekemisessä, sopivien koulujen vaatimusten ja hakupolkujen
selvittelyssä, sekä tarvittaessa siinä, miten mahdollinen oman maan
tutkintotodistus voitaisiin ”validoida” täällä Suomessa. Myös työhaastattelun
sisällöstä keskusteltiin ja siitä, miten olisi hyvä ko. tilanteissa toimia. Mukana oli
sekä nuoria aiempaa kotimaan ammatillista koulutustaustaa vailla olevia, että
muutamia akateemisen koulutuksen saaneita henkilöitä. Kiinnostusta oli mm.
lähihoitajan, keittiöapulaisen, kouluavustajan työhön sekä markkinointityöhön
lääkealalla. 2019 puolella järjestimmekin muutamia työpaikkatutustumisia, yhden
Espoon kaupungin Leppävaaran Elä ja Asu – seniorikeskukseen (vanhusten
hoidon ja palvelut) ja toisen paikalliseen kouluun (kouluavustajan työ).
Autoimme opiskelijoita hankkimaan itselleen 6 viikoksi kieliharjoittelupaikan, ja
tässä lähes kaikki onnistuivatkin mentorointijakson kuluessa. Yksi mentoreista
kutsui tiiminsä myös omaan kotiinsa iltakahville/-teelle, tarjoten heille
mahdollisuuden nähdä suomalainen koti ja miten meillä yleensä kahvitellaan.
Tuettavat tuntuivat arvostavan tätä elettä suunnattomasti. Ylipäätään, mentorit
uskoivat mentoroinnin olleen hyödyllistä tuettaville, joskin toimintamuodossa, tavoissa ja materiaaleissa on vielä kehittämistä. Ryhmien kovin vaihteleva
suomen kielen ja pohjakoulutuksen taso on haaste ja hyvä mentorointi vaatii
oikeastaan jokaiseen tuettavaan erikseen ajan panostamista. Tästä syystä hanke
päätettiin lopettaa pilotin päätyttyä loppukeväällä 2019, kun olimme pitäneet
keskinäisen mentoreiden kokemusten purkutapahtuman.
Oleskeluluvan saaneiden asumisaputoiminta
Asumisaputoiminnalla tuetaan pakolaistaustaisia henkilöitä ja perheitä, jotka ovat
vasta asettumassa uuteen kotiinsa Espooseen. Vapaaehtoiset ovat saattaneet
muutamien ensimmäisten kuukausien aikana olla heille tärkeä suomalainen
kontakti, jonka puoleen on helpompi kääntyä arjen kysymyksissä kuin jonkun
viranomaisen, silloin, kun on epävarmuutta, kuinka parhaiten toimia kussakin
uudessa tilanteessa. Toiminnan toivotaan edistävän heidän nopeampaa
kotoutumista.
Olemme yhteistyössä Sininauha Ry:n kanssa järjestäneet vapaaehtoisille ja
maahanmuuttajille avoimia ns. Walk In –vertaistuki-iltoja 8 kertaa vuoden aikana.
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Tavallisesti näissä on ensin alustettu jostakin suomalaiseen asumiseen,
koulutukseen tai kulttuuriin liittyvästä teemasta, ja sen jälkeen on seurannut
vapaata keskustelua ja kokemusten vaihtoa. Mukana on kullakin kerralla ollut
keskimäärin 12 maahanmuuttajaa ja 1-3 SPR:n asumisapu-vapaaehtoista (+
Sininauhan väki). Kesällä 2019 tarjosimme myös perinteisen maahanmuuttajille
ja vapaaehtoisille suunnatun virkistysluonteisen saaristoretken EJY:n
avustuksella. Vapaaehtoisia osastostamme oli mukana kolme, ja tuttuja maahan
muuttaneita pitkälti toistakymmentä.
Asumisapuryhmän toiminnassa oli vuonna 2019 aktiivisesti mukana 7
vapaaehtoista. Asumisavun suljetussa Facebook - ryhmässä heitä oli mukana
useita kymmeniä. Ryhmän aktiivisuuden hiivuttua päätimme vuoden lopussa
sulkea erillisen Asumisavun Facebook-kanavan ja siirtää jäljellä olevat halukkaat
aktiivit yhteiseen Facebook - ryhmään 2019 alkaneen SuomiKamu-toiminnan
kanssa.
Asumisapukäyntejä muuttajien koteihin teki kaikkiaan 7 henkilöä, joista 3
osallistui vain 1-2 kertaa vuoden aikana. Valtaosan käynneistä teki Uittamon
tehokaksikko. Tuen kohteena olleita henkilöitä oli tänä vuonna yli 20, jossa
mukana on sekä yksin muuttaneita että myös useita perheitä.
Uusia vastaanottokeskuksista Espooseen muuttajia on koko ajan vähemmän.
Sininauha ry:n pakolaisten asutustoimintaan suunnatun rahoituksen loputtua
avuntarvitsijoita ohjautuu osastollemme enää harvoin. Olemme siirtyneet aikaan,
jossa perheiden yhdistyminen vihdoin alkaa toteutua, joskus vuosienkin
odotusajan jälkeen.
SuomiKamu- toiminta
SuomiKamu-toiminta on ystävätoimintaa, jossa suomalaiset vapaaehtoiset
ryhtyvät ystäviksi ja arjen oppaiksi maahanmuuttajille. Yhteistyössä Espoon
maahanmuuttajapalveluiden sekä muiden Espoon SPR-osastojen kanssa
käynnistettiin syyskuussa SuomiKamu-toiminta. Mallina toimi Pohjois-Helsingin
SPR-osaston jo tovin pyörittämä toiminta.
SuomiKamu voi olla maahanmuuttajalle ensimmäinen suomalainen
ystäväkontakti, joka voi tulla vaikka kylään ja rupatella niitä näitä, välillä ehkä
perheen lasten avustuksellakin, joilla suomen oppiminen voi olla jo aikuisia
pidemmällä. Kamun kanssa tehdään arkisia asioita, kuten käydään kävelyllä,
jutellaan, katsellaan ehkä valokuvia, kahvitellaan, laitetaan mahdollisesti ruokaa
tai tutustutaan yhdessä lähiympäristön palveluihin. Tehdään sitä, mitä yhdessä
sovitaan. SuomiKamu on heille tärkeä tuki suomalaiseen elämänmenoon ja
yhteiskuntaan tutustumisessa ja suomen kielen omaksumisessa käytännössä.
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SuomiKamu ei tarvitse mitään erityistaitoja – mukaan voi tulla ihan tavallisena
omana itsenään.
SuomiKamu-toimintaan pääsee mukaan käymällä 3-tuntisen SuomiKamukoulutuksen ja täyttämällä sen päätteeksi Ystäväkortin, jossa voi esittää mm
toiveita millaista maahanmuuttajakamua etsii. Kortit toimitetaan Espoon
maahanmuuttajapalveluun, jossa sosiaalityöntekijät valitsevat asiakkaidensa
parista tällaisen tuen tarpeessa olevia, halukkaita ja sopivia kamuilemaan.
Ystäväparit ilmoitetaan osastossamme toimiville kamuvälittäjille, jotka sitten
tiedottavat asiasta valituille vapaaehtoisille. Toimintaan toivotaan sitouduttavan
aluksi noin puolen vuoden ajaksi. Tapaamisia olisi tarkoitus olla vähintään kerran
kuukaudessa.
Syyskuun ensimmäisessä koulutuksessa oli mukana 11 kurssilaista sekä
kamuvälittäjät (4) ja SPR- kamukouluttaja. Syksyn kuluessa muodostettiin
yhteensä 15 kamuparia/-perhettä, jotka ovat tavanneet vuoden loppuun
mennessä ainakin muutamia kertoja kukin. Marraskuun koulutukseen emme
saaneet kurssiosallistujien vähimmäismäärää 7 täytettyä, joten kurssi jouduttiin
perumaan. Vapaaehtoisten tukena ovat Kamu-välittäjät, jotka tavoittaa joko
sähköpostitse tai Facebook-ryhmän kautta aina tarvittaessa. Syksyn aikana
järjestimme myös ns. SuomiKamu-kahviloita kaksi kertaa, joissa mukana oli
yhteensä noin 20 SuomiKamua ja heidän maahanmuuttajaperhettään. Ideana on
saada vertaistukea, päästä vaihtamaan kokemuksia ja jakamaan koettuja iloja ja
mahdollisia haasteita. Monen perheen kohdalla vielä melko alkutekijöissä oleva
kielitaito on saattanut osoittautua haasteeksi, mutta hyvällä asenteella ja
kekseliäisyydellä näistäkin on useimmiten selvitty eteenpäin.
Vastaanottokeskustoiminta
Nihtisillan VOKissa kokoontui läksykerho kevätkauden (20 kertaa keskimäärin 6
miestä + 2 ohjaajaa).
Kokkikerho jatkoi toimintaansa Kauniaisissa kokoontuen herkullisille aterioille
keväällä 10 kertaa (keskimäärin 8 miestä ja 3 vapaaehtoista). Toiminta jatkui
syksyllä siten, että kohderyhmäksi tuli perheitä ja lastenhoito järjestettiin (14
kertaa keskimäärin 10 perheenjäsentä ja 3 vapaaehtoista).
Kielikahvilat ja selkouutiset
Kielikahviloissa tiistai-iltaisin ja perjantaisin päivällä keskusteltiin
maahanmuuttajien kanssa suomen kielellä. Kirjasto järjesti puitteet ja keitti kahvit.
Punaisen Ristin vapaaehtoiset ohjasivat keskustelua ja valitsivat kulloinkin
käsiteltävät aiheet - usein ajankohtaiset.
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Myös Punaisen Ristin vapaaehtoinen (-ehtoisia) oli mukana kirjaston
järjestämässä selkouutiset -tapahtumassa torstaisin aamupäivällä. Maahanmuuttajaosanottajissa oli eritasoisia oppijoita. Heidät jaettiin yhteisen alun jälkeen
ryhmiin, joilla oli oma vetäjä ohjaamassa harjoittelua. Vapaaehtoisten määrä
vaihteli 2-8 välillä ja keskustelijoita oli 6-30. Melko usein kirjastossa olevat
työharjoittelijat osallistuivat oppilaina. Keski-Espoon osaston kielikahvilat ja
selkouutiset toimivat yhteistyössä Espoon kaupungin kirjasto Entressen kanssa.
KERÄYSTOIMINTA
Osasto järjesti toimintavuoden 2019 aikana kaksi varainkeräystä, ensimmäisen
osaston järjestämän Punaisen Ristin viikon tapahtuman yhteydessä ja toisen
Nälkäpäivänä syyskuussa.
Nälkäpäivänä kerättiin varoja katastrofirahastoon, jonka turvin Punainen Risti
auttaa Suomessa ja ulkomailla. Katastrofirahaston varoilla voidaan auttaa
nopeasti, koska lahjoituksia ei etukäteen sidota tiettyyn kohteeseen. Haastoimme
Nälkäpäiväkeräykseen 8/16 alueen koulua lähettämällä henkilökohtaisen kirjeen
koulun rehtorille. Neljä koulua osallistui keräykseen. Nälkäpäivän yhteydessä
osallistuimme myös yhteistyössä Tokmanni-konsernin kanssa “Puhdas vesi”kampanjaan.

Toimintavuoden aikana eri lipaskerääjiä oli 36, joista osaston aktiivijäseniä 12,
alle 29-vuotiaita kolme ja miehiä koko joukosta seitsemän. Selvänä haasteena on
saada erityisesti nuoret mukaan keräystoimintaan.
Osaston Keräystoiminta-ryhmään on saatu vuoden aikana neljä uutta jäsentä.
Jäseniä on nyt 11, joista viisi osallistuu osaston muuhunkin toimintaan.
Kortti- ja mobiilimaksumahdollisuus oli käytössä toimintavuoden keräyksissä,
mutta uusien maksutapojen tuotto jäi varsin marginaaliseksi kokonaissaldosta.
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Nälkäpäivästä tiedottamiseen tulee panostaa enemmän. Tavoitteena oli saada
Espoon osastojen yhteinen tiedote liikkeelle laajalla jakelulla jo toimintavuoden
2019 aikana. Tällä tavoitteella jatkamme vuonna 2020.
Osastolla on parhaimmillaan ollut lipaskeräysluvat 11 keräyspaikkaan KeskiEspoon alueella. Parin viime vuoden aikana keräyslupien saanti on selvästi
vaikeutunut. Osaston keräysjohtaja on toistuvasti vienyt viestiä HUP:iin sekä
keskustoimistoon asiasta. Toistaiseksi Tokmanni-konserni ja Alko ovat antaneet
valtakunnalliset keräysluvat.
VERIPALVELUTOIMINTA
SPR:n Liikkuva veripalvelu järjesti Keski-Espoon alueella VPK:n talolla kolme
verenluovutustilaisuutta, yksi oli kevätkaudella (8.5.2019) ja kaksi syksyllä
(21.8.2019 ja 12.12.2019). Osastomme vapaaehtoiset huolehtivat kahvi-/mehuja voileipätarjoilusta. Tilaisuuksista tiedotettiin alueemme ilmoitustauluilla,
paikallislehdissä, osastomme kotisivuilla ja Veripalvelun omilla sivuilla.

