
Hallitusvalmennus 
11.9.2021

10.00 Toimintakulttuurin raikastaminen
• Toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaan tervehdys
• Puheenjohtaja Jouni Pousin ajatuksia
• Pohdintaa pienryhmissä ja yhdessä

10.40 Hyvä henki - johdetaan hyvinvointia osastossa
• Keväällä startannut vapaaehtoisten hyvinvointitiimi esittelee 

suunnitelman vapaaehtoisten ja osastojen hyvinvoinnin 
vahvistamiseksi.

11.00-11.20 tauko

11.20 -13.00 Punaisen Ristin kylä
• Ari Hakala: Punaisen Ristin kylä - yhteistyöverkoston johtaminen 

ja merkitys. Yhteinen osuus päättyy tähän.

• Harjoitus: siirrytään osastofoorumialueittain 
tarkastelemaan alueen nykytilannetta ja muutostarpeita. 
Peilataan verkostoa ennen ja jälkeen koronan – mitä pitäisi vielä 
vahvistaa?



Punaisen Ristin kylä - hahmottamisvälineAlue: ESPOO

Kohtaamispaikat 
alueella

Raitin pysäkki: Kaupunki, Mieli ry, Leppävaaran 
seurakunta, ruokajakelu (Hyvä arki, Manna apu). 
Osasto vastaa taloudesta. Sopii myös 
kohtaamispaikkoihin.
EJY - verkosto markkinointikanava.
Lpvran lastensuojelu/Hyvä joulumieli -
lahjakortit, EA -yhteistyö

EMY tarjoaa tilat, mm.Tapaninpäivän kahvila.
Nice hearts: EA-tilat
Suomi-Syyria seura (Läksyhelppi)
EJY-verkostot (koordinaattorikahvilat)
Trapesa -> toiveissa monikulttuurinen yhteistyö.
Hyvä joulumieli –lahjakortit

Tapahtumakohtaisesti 
yhteistyötä. Valpurissa 
yhteistyötapaaminen. Soukka 100v. 
Tapahtuma. EA-päivystys 
tapahtumissa. EJY-
verkosto (yhteiskäyttötilaprojekti, 
vuokrakulujen jakamista). 
Seurakunta, veteraanitalo, Soukan elä 
ja asu palvelukeskus.

Raitin pysäkissä mukana kaupunki.
Ensihuoltoyksikkö (Kehä-Espoo vastuuosasto -
puhelin), Vapepa – sosiaali- ja 
kriisipäivystys. Leppävaaran 
sosiaalitoimi. Läksyhelppi (3 
koulua), koulukummitoiminta (2 koulua)

Suomikamu – Maahanmuuttajapalvelut. 
Kielikahvilat – kirjasto (Entresse). Läksyhelppi.
Vanhusten palvelut: soittoringit, vierailut.
Vanhusneuvostossa edustus. Yhteistyön 
virittäminen kaupungin perusturvajohtajan 
kanssa Espoon alueelle (osastosta 
yhteyshenkilö).

Sosiaalitoimi, maahanmuuttajapalvelut, 
koulu, vapepa (avunpyynnöt)

Toimeksi.fi - vapaaehtoistehtävien markkinointi. 
Sähköinen kirjanpito

Teams-kahvilat (Suomikamu). Vapaaehtoisten 
kesken yhteistä Teams-toimintaa)

Nälkäpäivänä lipaskeräys 
yritysten kanssa. Veripalvelu (osasto hoitaa 
markkinoinnin)

HOK, LähiTapiola.
EA. Veripalvelu (osasto hoitaa 
kahvituksen). Näpä-yhteistyö.

HOK-Elanto, LähiTapiola. Paikkalliset
kaupat (tarvikkeita tapahtumiin)

Keski-Espoo Lounais-EspooKehä-Espoo

HUOM! Tapiolan osasto käy läpi osaston porukan kesken nämä ja toimittaa osastofoorumiin tiedotTäydennetään osastoissa.

• Alueella suunnitteilla yhteinen tilannekeskus ja osastojen yhteistyön kehittämisseminaari
• Osastojen yhteisenä toiveena lisätä nuorisotoiminnan osalta yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa
• Listalta voi puuttua toimijoita

Muut 
Järjestöt ja 
yhdistykset

Viranomaiset
• Lakisääteiset tehtävät
• Kunnan palvelut 

(kirjasto, kotihoito 
yms.)

Sähköiset 
yhteisöt

Yritykset

• Suunnitelmia
• Vuoropuhelua
• Yhteistyötä
• Tiedostusta



Punaisen Ristin kylä - hahmottamisväline

Muut 
Järjestöt ja 
yhdistykset

Alue: HELSINKI

Paikallisen yhteistyöverkoston jäsenet, jotka voivat tarjota tukea yhteisölleen 
niin arjessa kuin yhteiskunnallisessa häiriötilanteessa.  

Viranomaiset
• Lakisääteiset tehtävät
• Kunnan palvelut 

(kirjasto, kotihoito 
yms.)

Sähköiset 
yhteisöt

Kohtaamis-
paikat alueella

Yritykset

• Suunnitelmia
• Vuoropuhelua
• Yhteistyötä
• Tiedostusta

Tämä työkalu on kehitetty Pärjätään yhdessä-hankkeessa.

Länsi-Helsinki
Seurakunta
Ikäinstituutti
Meripelastus

Kallio-Käpylä
Seurakunta (?)
VVA (Sininauha)
Sopimuspalokunnat
Meripelastus

Laajasalo
Martat
Seurakunnat
MLL
Lions-club
Laajasalo-seura

Pohjois-Helsinki
Monika-yhdistys
Pakila, urheiluseurat
Kannelmäki-verkosto 
(?)

Herttoniemi
Herttoniemi-seura
Seurakunta (?)

Keski-Helsinki
Diakonissalaitos, 
Hirundo
MLL
Seurakunta

Koulut
Riistavuoren 
palvelukeskus

Helsingin kaupunki
Koulut
Palvelukodit
Poliisi
Pelastuslaitos
HUS

Kirjasto
Laajasalon 
palvelukeskus

Koulut
Palvelutalot
Maahanmuutoyksikkö 
(kaupunki)

Kotihoito
Koulut

Helsingin kaupunki
Oodi
Palvelutalot
Koulut

Kaupunginosien Face
book-ryhmät + 
Instagram

Facebook-viestintä Kaupunginosien Face
book-ryhmät +
Instagram

Kannelmäki-verkosto 
(sähköposti)
Malmin 
kaupunginosayhdistys
Friends in Finland

Kaupunginosien 
Facebook-ryhmät
Kaverikerhon FB-
ryhmä + Insta

Kaupunginosien Face
book-ryhmät + 
Instagram
Sekasin-chat
Nuorten Discord

Ilkankulma
Pitäjänmäen 
kalliosuoja
PikkuHuopalahden 
asukastalo

Kallion kirjasto
Karhupuiston
järjestöyhteistyö
Kohtaamiskahvila
Bruket Cafè

Ylistalo
Kirjasto
Kirkon kokoustilat
Kauppakeskus Saari

Kannelmäki-
verkoston tilat
Maunulan saunabaari
Malmin päivät
Pakilapäivät

Kyläpäivät
Herttoniemitalo
Herttoniemisäätiö
Koulu 
(Herttoniemenranta)

Oodi
Nuorten Discord
Palvelutalot
Yliopisto
Kohtaamiskahvila 
Bruket Café

Ei yritysyhteistyötä Palvelukodit
Vallilan apteekki
K-Citymarket Easton
S-ryhmän liikkeet
CitySokos
Stockmann
Tokmanni
Pisara-yhteistyö

K-Supermarket
S-Market
Laajasalon apteekki

Yritykset kartoitettu
S-ryhmä/Kaari (?)
DNA

Apteekki S-ryhmän liikkeet
Tokmanni
Kahvila Charlotta
Apteekki (?)



Punaisen Ristin kylä - hahmottamisväline

Muut 
Järjestöt ja 
yhdistykset

Alue: ITÄ-UUSIMAA
(Porvoo ja Sipoo) Paikallisen yhteistyöverkoston jäsenet, jotka voivat tarjota tukea yhteisölleen niin arjessa kuin yhteiskunnallisessa häiriötilanteessa.  

Viranomaiset
• Lakisääteiset tehtävät
• Kunnan palvelut 

(kirjasto, kotihoito 
yms.)

Sähköiset 
yhteisöt

Kohtaamis-
paikat alueella

Yritykset

• Suunnitelmia
• Vuoropuhelua
• Yhteistyötä
• Tiedostusta

Tämä työkalu on kehitetty Pärjätään yhdessä-hankkeessa.

Sibbo-Sipoo Borgå-Porvoo Yhteistyö osastot Yhteisiä huomioita

Siskot ja Simot - MAP - Monikulttuurinen 
yhteistyöfoorumi
- Sotaveteraanit
- Kotoutumisen tuki/osallisuus ja 
toimijuus/ kaikki voivat olla myös 
toimijoita esim. EA-ryhmään tullut 
mukaan toimijuus, tuo lisäosaamista ja 
kielitaitoa
- Siskot ja Simot, seurakunnat yms. 

- Alueellinen ensihuoltoryhmä 
aloittamassa Itä-Uusimaalla
- Martat muonitus 
- Lisääntynyt yhteistyö Sipoon ja 
Porvoon osastojen välillä.

- Vaatii aktiivisen osaston, 
jotta saadaan uusia 
toimijoita ja toimijoita eri 
tehtäviin. 
- Yhteinen 
kehittämiskohta: Itä-
Uusimaan alueen 
ensihuoltoryhmä ja 
Vapepa-yhteistyö

- Tarjottiin 
rokotuksissa tukea 
viranomaisille
- Tavoitteena 
yhteistyön lisääminen

- Kaupparinki
- Maahanmuuttovirasto (lisäksi 
ukkokerhon käytännön apu)
- Ruokajakelu ja kotihoito alkamassa
- Vanhusten koti- ja laitoshoito,  
sosiaalitoimi ja seurakunnat

Varmistetaan että tieto 
viranomaisyhteistyöstä 
kaikilla osaston 
vastuuhenkilöillä

Facebook - Osaston FB,  EA ryhmän oma 
- WhatsApp

Tarvittaessa omat ryhmät 
toiminnoittain tietyn ajan. 

Osaston 
rekrytointikahvila -
Kahvila Pikku-Rastas 
uudella alueella 

Verenluovutustilaisuudet (tiloja 
etsitään, viimeisimmät urheiluhallilla) 

- Kahvila Pikku-Rastas
- K-market 
(Nälkäpäivä)

S-ryhmä esim. tilat Hyvä Joulumieli – ja 
rasisminvastainen kampanja, kotimaan 
apu ja ostot, Tokmanni



Röda Kors-byn: ett nätverk där man kan samarbeta

Andra
organisationer
och föreningar

Alue: VÄSTRA-NYLAND

Instanser och samarbetspartners som tillsammans kan erbjuda stöd i lokalsamfundet både i vardagen, och i eventuella störningssituationer.

Myndigheter
• Lagstadgade uppgifter
• Kommunens tjänster

(bibliotek, hemvård etc.)

Elektroniska
gemenskaper (t.ex. 
facebook-grupper)

Lokala
mötesplatser

Företag

Planering
Dialog
Samarbete
Kommunikatio
n

Tämä työkalu on kehitetty Pärjätään yhdessä-hankkeessa.

Life in Kirkkonummi; monikulttuurisuus toimii hyvin. Luckan toimii välittäjänä, kunta mukana (Ehjä), myös kirkko mukana. 
Ystävätoiminta kirkon kanssa vahvasti tekemisissä. Ensiavussa yhteistyötä Suomenkielisen osaston kanssa; koulutukset. 
Espoon ruotsinkielisen osaston kanssa yhteinen ensiapu koulutus. Palvelutalossa laulutapahtumia ulkona Koronan aikana.

PR on saanut hyvin näkyvyyttä; tullut yhteenottoja kunnaltakin. Yhteistyö luotu. Joulumieli myös yhdistänyt joukkoja. Myös 
ulkotapahtumia vanhuksille mm. Pelejä ja muita aktiviteettejä. Kunnan kanssa hyvä yhteys; ovi vanhainkotiin jne. 
Whatsapp ryhmä josta selviää tarve.

Kaupunki oli yhteydessä kun Korona alkoi, Ensiapu yhteistyössä Hangon kanssa; Koulutuksia ja harjoituksia Paraisten 
kanssa. Kirkon kanssa hyvä yhteistyö. Vård I hemmet, kaupunki, saattoapua sairaaloihin ja muihin tapahtumiin. Yhteistyö 
lisääntynyt koronan myötä, apua kauppakäynteihin aloitettin, kaupunki jatkoi. Kursseista infotaan Paraisten kanssa.

Facebook sivu, yhteinen Suomenkielisten kanssa, Hallitus haluaisi Oman sekä Facebookin ruotsinkielellä.

*Kyrkslätt *Ekenäs-Tenala

Luckan, torilla Kirkkonummipäivillä, kirjasto, oma tila keskustassa Goijen (varasto) Palvelutalon pihalla; teatteri ja 
musiikki, jatkoa tapahtumaan toivottu. Skolmormor & skolmorfar ala-asteella Sjökullassa.

Oma Rednet, Whatsapp ryhmät; Ensiavun ja Henkinen tuki toiminta. Place2Go (Raseborg infosivu). Facebook ja 
Instagram, esim Punaisen Ristin viikolla postauksia joka päivä. Ensiavulla oma Facebook sivu.

Kokoustila Basen 80m2, keittiö, toimisto, kokoushuone 16-19 henkeä. Ensiapu ympäri Tammisaarta.

Nälkäpäivän yhteydessä yhteys 20 yritykseen



Punaisen Ristin kylä - hahmottamisväline

Muut 
Järjestöt ja 
yhdistykset

Alue: VANTAA JA KESKI-UUSIMAA

Paikallisen yhteistyöverkoston jäsenet, jotka voivat tarjota tukea yhteisölleen 
niin arjessa kuin yhteiskunnallisessa häiriötilanteessa.  

• Suunnitelmia
• Vuoropuhelua
• Yhteistyötä
• Tiedostusta

Tämä työkalu on kehitetty Pärjätään yhdessä-hankkeessa.

Keski-Uusimaa/Mäntsälä/Satu: Kuntayhteistyö, Evlut-seurakunta, järjestötreffit Mäntsälän 
alueen eri yhdistysten/järjestöjen kanssa, Rotarit, Leijonat, Harrastusmessu (yhdistysten 
yhteinen tapahtuma)
Länsi-Vantaa: Kuntayhteistyö (neuvolat/ensiavusta kertomista, seurakunnat, Martat, 
Yhteistyö Tikkurilan ja Korson kanssa, Harrastusmessut, Kaupunginosayhdistykset (Kivistö, 
Ylästö-päivä)
Tikkurila: Neuvolat (ensiapu), seurakunnat, kaupungin organisaatiot (kirjasto, sos ja 
kriisipäivystys, yliopistot, amk (Laurea/nälkäpäiväkeräyskampanja, luentoja), Vantaan 
aikuisopisto
Heidi Kokkonen: Päihdetyöhön liittyen 50 eri yhteistyökumppania, Laurea (projektitorit -> 
Huppelin toiminnan esittely, asunnottomien yö-projekti 3 krt, opiskelijoita harjoittelussa, 
Nuorisopalvelut (Vantaa, Espoo, Hki, Kerava), Turvatalo (Hki, Espoo, Vantaa), Nuorisotilat 
(Kerava), Aseman lapset, Walkers, Klubitalot (mielenterveyskuntoutusta tarjoava taho, 7 
taloa etelä Suomessa), Vantaan ehkäisevä päihdetyö +  muut järjestöt. Vuoden aikana 52 
tapahtumaa joissa mukana muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Petteri/Korso: Kannatetaan yhteistyötä -> Martat, MLL, seurakunnat
Markku/Mäntsälä: Uutena-> monikulttuurinen yhteistyö (Mäntsälä)



Punaisen Ristin kylä - hahmottamisvälineAlue: VANTAA JA KESKI-UUSIMAA

Paikallisen yhteistyöverkoston jäsenet, jotka voivat tarjota tukea yhteisölleen 
niin arjessa kuin yhteiskunnallisessa häiriötilanteessa.  

Viranomaiset
• Lakisääteiset tehtävät
• Kunnan palvelut 

(kirjasto, kotihoito 
yms.)

• Suunnitelmia
• Vuoropuhelua
• Yhteistyötä
• Tiedostusta

Tämä työkalu on kehitetty Pärjätään yhdessä-hankkeessa.

Satu: Kirjastot (näyttelyt), Palveluasumisyksiköt (ulkoilutukset, luku- ja laulupiirit), 
Toukkapiirit (päiväkodeissa kerrotaan ensiavusta pienten lasten vanhemmille)
Katja/Länsi-Vantaa: Neuvolat, koulut, kirjasto (läksyhelppi, Nälkäpäivälippaiden 
jako), kaupunki (kaupungin tilat käytössä ystävätoiminnalle, kokoustilat, 
kerhotoiminta)
Marja/Tikkurila: MLL (lastenhoitajien ensiapukoulutus), kaupunki (esikoululaisten 
ensiapukoulutus), Vahti ry (asunnottomien yö-tapahtuma mukana Laurea ja 
kaupunki), Poliisi (Vapepa yhteistyö), Lentokenttä
Heidi: Nuorisopalvelut (Poliisi, pelastuslaitos ja sosiaalipäivystys)
Markku/Mäntsälä: Tietoisuuden lisääminen/vahvistaminen/viestintä 
viranomaistahojen kanssa esim. kerran vuodessa yhteydenotto



Punaisen Ristin kylä - hahmottamisvälineAlue: VANTAA JA KESKI-UUSIMAA

Paikallisen yhteistyöverkoston jäsenet, jotka voivat tarjota tukea yhteisölleen 
niin arjessa kuin yhteiskunnallisessa häiriötilanteessa.  

Sähköiset 
yhteisöt

• Suunnitelmia
• Vuoropuhelua
• Yhteistyötä
• Tiedostusta

Tämä työkalu on kehitetty Pärjätään yhdessä-hankkeessa.

Markku/Mäntsälä: Verkkoystävävälitys, näkyvyyden lisääminen Mäntsälä-ryhmässä (n. 
10000 seuraajaa), Vapaaehtoistyö.fi (seurakuntakeskuksen ylläpitämä, alustan käyttö 
mahdollista), Mäntsälän kunnan ylläpitämä vapaaehtoisverkosto, Insta, FB, SPR-kanavat, 
Sekasin-Chat (Mieli ry – yhteistyö), sähköiset yhteisökanavat tärkeitä nuorten 
auttamisessa
Katja/Länsi-Vantaa: SPR – kanavat, osastolla oma FB-sivu, Instagram, Infoillat Teamsissa,  
Tikkurila/Marja: Viestintätiimi hoitaa sähköiset yhteydet 
Heidi: FB (ulkoiset ja suljetut ryhmät, omat yhteisöt), Whatsup, Jodel/anonyymi/ 
keskusteluapp (112-päivä), Sekasin- chat
Päivi: Whatsup
Petteri/Korso:  Perinteiset kanavat ja yhteisöt käytössä



Punaisen Ristin kylä - hahmottamisvälineAlue: VANTAA JA KESKI-UUSIMAA

Paikallisen yhteistyöverkoston jäsenet, jotka voivat tarjota tukea yhteisölleen 
niin arjessa kuin yhteiskunnallisessa häiriötilanteessa.  

• Suunnitelmia
• Vuoropuhelua
• Yhteistyötä
• Tiedostusta

Tämä työkalu on kehitetty Pärjätään yhdessä-hankkeessa.

Kohtaamis-
paikat alueella

Markku/Mäntsälä: Kyläyhteisöt (palvelutalot yms.), ystävätoimintaan liittyvät foorumit, 
osastojen kk-tapaamiset, Nälkäpäivä-keräys (toimistolla, kadulla, kiinteistöissä), 
Taidekerho/Nuorisokerho maahanmuuttajanuorille, Läksyhelppi, SPR-kamut
Satu/Mäntsälä: Kultaiseniänkerho, ensiapuryhmäläiset (Kotokartanon alakerrassa, 
pihalla/keskeinen paikka ihmisten liikkuvuuden näkökulmasta/näkyminen)
Petteri/Korso: Asukastila
Heidi: Asunnottomien yö kohtaamispaikkana, 
jalkautumiset/päivystykset/etäkoulutukset/kaikki ”ulkona” oleminen toimivat 
kohtaamispaikkana, koulutukset (mukana hlöitä jotka eivät ehkä mukana toiminnassa, 
mutta toimivat viestin viejinä/tulla mukaan myöhemmin)
Päivi: Asukastila (Ystävätoiminta, suomikamu) koulut (läksyhelppi), Nälkäpäivä –
kohtaamiset
Marja: Mikä vaan voi olla kohtaamispaikka (”bussipysäkki”). Sydämen asia.
Katja: Myyrinki, oma kolo (taloyhtiön antama tila), kirjasto, tapahtumat eri paikoissa 
(Paalutori, Myyrmanni), virtuaalipaikat, vierailut muiden toimijoiden luona, arjen 
keskustelut



Punaisen Ristin kylä - hahmottamisvälineAlue: VANTAA JA KESKI-UUSIMAA

Paikallisen yhteistyöverkoston jäsenet, jotka voivat tarjota tukea yhteisölleen 
niin arjessa kuin yhteiskunnallisessa häiriötilanteessa.  

• Suunnitelmia
• Vuoropuhelua
• Yhteistyötä
• Tiedostusta

Tämä työkalu on kehitetty Pärjätään yhdessä-hankkeessa.

Katja: Kauppakeskukset, Pelastuspalvelu-auto, Nälkäpäivään liittyen yrityksiä
Marja: S-ketju (Prisma)
Päivi: Jumbo, Tammiston CM, Dixi, Tikkuri, Yliveto, Tokmanni, Alko
Heidi: Laurea ammattikorkeakoulu Oy, Dixi, Heureka
Satu: Tokmannin logistiikkakeskuksen kanssa mahdollisuuksia (tehty 
ämpäritarrotuksia/Pisara-hanke), CM-yhteistyö
Markku: Ehkä lisää lähestymisiä yrityksiin päin (lahjoitukset, tilat yms.)

Yritykset



Punaisen Ristin kylä - hahmottamisväline

Muut 
Järjestöt ja 
yhdistykset

Alue: KESKI-UUSIMAA

Paikallisen yhteistyöverkoston jäsenet, jotka voivat tarjota tukea yhteisölleen niin arjessa kuin yhteiskunnallisessa häiriötilanteessa.  

Viranomaiset
• Lakisääteiset tehtävät
• Kunnan palvelut 

(kirjasto, kotihoito 
yms.)

Sähköiset 
yhteisöt

Kohtaamis-
paikat alueella

Yritykset

• Suunnitelmia
• Vuoropuhelua
• Yhteistyötä
• Tiedostusta

Tämä työkalu on kehitetty Pärjätään yhdessä-hankkeessa.



Punaisen Ristin kylä - hahmottamisväline

Muut 
Järjestöt ja 
yhdistykset

Alue: LÄNSI-UUSIMAA

Paikallisen yhteistyöverkoston jäsenet, jotka voivat tarjota tukea yhteisölleen 
niin arjessa kuin yhteiskunnallisessa häiriötilanteessa.  

Viranomaiset
• Lakisääteiset tehtävät
• Kunnan palvelut 

(kirjasto, kotihoito 
yms.)

Sähköiset 
yhteisöt

Kohtaamis-
paikat alueella

Yritykset

• Suunnitelmia
• Vuoropuhelua
• Yhteistyötä
• Tiedostusta

Tämä työkalu on kehitetty Pärjätään yhdessä-hankkeessa.


