
ei resursseja / tietoa

Tilanne pe 3.4. SPR Hämeen piirin osastot mukana auttamassa

Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme Korona-valmiutta nostettu

toimintavalmius/toiminnassa

Päijät-Hämeen maakunta
Koko maakunnan alueen asiointipalvelu HYKY:n tukena. Toimintavalmius (10 osastoa) ma 23.3. lähtien, 
ei avustustehtäviä toistaiseksi

SPR logistiikkakeskus Rekrytoitu vapaaehtoisrengas avuksi. Telttojen pystytysapua Hyvinkää ja Hämeenlinna. 

Aitoo Mukana "varapäreen"- toiminnassa. Kunta koordinoi.

Akaa Tarjottu apua kaupungille (10-15 vapaaehtoista). Tällä hetkellä ei tarvetta.

Asikkala Mukana PH HYKYn kauppakassitoiminnassa.

Forssa
Lounais-Hämeen osastot ovat muodostaneet yhteisen johtoryhmän ja sopineet yhteistyöstä (spontaanit, 
info, koulutus). Alueellinen koordinaatio.

Hattula Osasto lupautunut mukaan kunnan organisoimaan soittoringiin. Järjestetty asioitiapua.

Hauho
Mukana Hämeenlinnan kauppakassitoiminnassa, tarjottua apua kouluruokajakeluun ja paikallisesti 
asiointiapua.

Heinola Kaupunki tiedustellut aktiviteettejä ikäihmisille, päivitetään RedNet sivut

Hollola Ei resursseja osallistua Korona-operaatioon

Hämeenkyrö Asiointiapua yhdessä kunnan, seurakunnan ja järjestöjen kanssa.

Hämeenlinna
Ensihuoltosopimuksen perusteella yhdessä sosiaalitoimen kanssa organisoidaan kauppakassitoimintaa 
muun avun ulkopuolile jääville. Alueellinen koordinaatio.

Janakkala Tarjottu kuntaan apua ( viisi vapaaehtiosta)

Jokioinen Mukana Lounais-Hämeen yhteistyössä

Juupajoki Tarjottu kuntaan apua ( neljä vapaaehtoista)

Kangasala
Tarjottu kuntaan apua. Osastolla resurssit auttaa kauppa-asioiden hoidossa ja henkisenä tukena 
puhelimitse.

Kihniö-Parkano
Rauhallista koronan suhteen. Kunnasta ei pyyntöjä toistaiseksi. Verkostoiduttu muun muassa 
reserviläisten kanssa

Kuhmalahti Kuhmalahdessa toimii naapuriapu hyvin, ei ole kunta ollut yhteydessä. Omat huolehditaan hyvin

Kuhmoinen Naapuriapu toimii mainiosti, ollaan mukana tarvittaessa kunnan organisoimassa avustusrenkaassa.

Kuru Ei resursseja, Ylöjärvi auttaa tarvittaessa

Kärkölä
Mukana PH HYKYn kauppakassitoiminnassa. Mukana myös paikallisessa asiointipaupalvelussa muiden 
järjestöjen kanssa.

Lahti PH HYKY kauppakassitoiminnan alueellinen koordinaatio. Kouluruokajakelu.

Lammi-Tuulos Mukana Hämeenlinnan kauppakassitoiminnassa

Lempäälä Kauppakassitoiminta 17.3.-12.4. ystävätoiminnan toimesta

Loppi Mukana seurakunnan organisoimassa kauppakassitoiminnassa

Luopioinen Osaston vapaaehtoisia mukana Pälkäneen "varapäre"-toiminnassa. Kunta koordinoi toimintaa. 

Länsi-Teisko Osasto tarjoaa alueellaan asiointiapua.  

Mänttä Huolehditaan omista riskiryhmään kuuluvista vapaaehtoisista.

Nastola Mukana PH HYKYN kauppakassitoiminnassa, tarjottu viranhaltijoille apua

Nokia Tarjottu kaupungille apua, kartoitettua omat resurssit

Orivesi Tarjottu kaupungille apua, kartoitettua omat resurssit

Padasjoki Mukana PH HYKY kauppakassitoiminta

Pirkkala Tarjottu kuntaan apua.

Pälkäne Mukana "varapäre"-toiminnassa, kunta koordinoi.

Riihimäki Tarjottu kaupungille apua, kartoitettua omat resurssit. Hausjärvellä vapaaehtoisia mukana asiointiavussa.

Ruovesi Huolehditaan omista riskiryhmään kuuluvista vapaaehtoisista.

Sääksjärvi Ei ilmoitusta.

Tammela Mukana Lounais-Hämeen osastojen yhteistyössä (kts Forssa)

Tampere-Hervanta Ei ilmoitusta.

Tampere
Hävikkiruokajakelua jatkettu, vapaaehtoisia mukana TAYS Hatanpää Pandemia-poliklinikalla, 
kouluruokajakelu valmisteilla, hoitotarvikejakelua

Teisko Yhteistyötä seurakunnan kanssa

Tervakoski Ei resursseja, naapuriapu toimii

Urjala Ei resursseja, naapuriapu toimii

Valkeakoski Osastolla palaveri 3.4. kaupungin kanssa

Vesilahti Puhelinapu (henkinen tuki) yhdessä kunnan ja seurakunnan kanssa.

Vilppula Naapuriapu toimii hyvin

Virrat Kaupunki tiedustellut SPR:n valmiutta. Tälä hetkellä kunta ja kyläyhdistykset hoitavat asiointipalvelua.

Ylöjärvi
Tarjottu kaupungille apua, pidetty palaveri. Selvitetty laajan kaupungin alueen Punaisen Ristin 
toimijoiden valmiuksia.

Ypäjä Mukana Lounais-Hämeen osastojen yhteistyössä (kts Forssa)


