
 
 
 

RAPORTTI 24.03.2020 
 
HELSINGIN KESKUSTAN SPR OSASTOJEN VAPAAEHTOISTEN KORONATOIMINTA  
 
Tiistaina 17.3 perustettiin Helsingin keskusta-alueen osastojen yhteinen tilannekeskus. 
Keskusta-alue kattaa Kallio-Käpylän, Töölön osaston ja Keski-Helsingin osaston alueet. Tämä 
raportti on näiden osastojen vapaaehtoisten koostama. Mukana yhteistyössä myös muut osastot. 
 
Yhteistyön tarkoituksena on varautua pitkään ja intensiiviseen operaatioon Helsingin alueella sekä 
koordinoida vapaaehtoisia ja viestintää piirin tukena. Yhteistyöllä pyritään keventämään osastojen 
aktiivi vapaaehtoisten taakkaa ja huomioida se, että iso osa vapaaehtoisista voi olla jossain 
vaiheessa estynyt sairauden tai riskiryhmään kuulumisen takia. 
 
Tavoite on, että toiminta on skaalattavissa ylöspäin, mikäli viranomaisilta tulee avunpyyntöjä. 
Odotamme piirin käskyä isoon operaatioon. Osastomme toimivat kuitenkin edelleen itsenäisesti 
paikallisina auttajina, esim. Kallio-Käpylä on tällä viikolla jakanut ruokatarvikkeita asunnottomille 
Vailla vakinaista asuntoa ry:n tukena.  
 
Helsingin ensihuoltoyksikkö jatkaa toimintaansa normaalina hälytysryhmänä. 
 
Tilannekeskus: 
 
Hietaniemenkatu 7 B, 5 krs. 
(sisäänkäynti Lapuankadun puolelta) 
 
Auki arkisin klo 11-16 
 
041 750 8168 (arkisin klo 14-16, asiakaspalveluaika) 
 
Email: 
 
asiointiapu.helsinki@redcross.fi 
 
Keskuksessa pidetään tilannepäiväkirjaa, joka on jaettu keskustoimiston tilannehuoneen ja 
Helsingin ja Uudenmaan Piirin avaintoimijoiden kanssa. Työtehtävien jako ja hallinnointi 
tilannekeskuksesta, josta voidaan katsoa tehtävien hallinnointia Trello-sivuston kautta. TIKE 
valmistautuu toimimaan kokonaan etänä. 
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Päätapahtumat 17. – 24.3.2: 
 

● Helsingin kaupunki koordinoi Helsinki apua ja avaa puhelinlinjan avun tarvitsijoille. 
Kaupungin työntekijät arvioivat avuntarpeen. Heitä koulutetaan 230 vastaamaan puhelin 
palveluun (80/päivä). Kaupungilla alueellista 20 koordinaatiopistettä, josta SPR:lle tulevat 
tehtävät. Koordinaatiopisteet kaupungin omia tiloja. 
 

● HOK elannon avaa oman puhelinkeskuksen yhteistyössä kaupungin kanssa 15 
jakelupistettä (jossa valmiita ruokakasseja), mukana postin kalustoa. HOK elanto hoitaa 
kauppa kuvion ja maksut. Tämä mahdollisena tehtävänä SPR:n vapaaehtoisille. 
 

● SRK avaa 17 infopistettä eri puolille kaupunkia 
 

● SPR osastot Helsingissä kontaktoitu, osastojen valmiutta nostettu ja yhteistyö aloitettu  
● SPR vapaaehtoisia koulutettu 101 STM:n auttavaan koronapuhelimeen tätä joukkoa 

organisoi Niina Hirvonen (HUP) 
● Asiointiapua tällä hetkellä Laajasalon, Herttoniemen ja Pohjois-Helsingin osastossa.  
● Uusia perehdytetty tilannekeskukseen (2. johtoryhmä aloittaa tällä viikolla torstaina 26.3) 
● Kallio-Käpylän osasto jakanut myös ruoka-apua Vailla Vakinaista Asuntoa RY:n tukena 
● Pelastakaa Lapset Ry:ltä avunpyyntö Tikelle ruokalahjakorttien jakamiseen (Itä-Helsingin 

osasto varautuu tähän). 
● Laajasalon osasto tekee asiointiapua jo tehokkaasti (yht. työssä Lions, SRK ja Laajasalo 

seura, toiminut jo vuosia) 

● Toimintamalleja vaihdetaan jatkuvasti SPR Turun ja Tampereen osaston kanssa 
● Helsingin osastojen toiminta HUP:n tukena ja tietoa jaetaan myös keskustoimiston 

tilannekeskukseen 
● Herttoniemi soittanut 30 - 40 vanhusta läpi. havainto: ei juurikaan tarvetta ruoka-avulle, 

mutta osa vaatii päästä itse kauppaan.  
  

Tilastotietoa: 
OMA Punainen Risti Helsingissä 24.3:  
 
1712 vapaaehtoisen profiilia, 330 Liikkuu omalla autolla, 150/ ilmoittautunutta korona-aikana, joista 
322 omalla autolla, loput kävellen tai julkisilla. Lisäksi paljon rekisteröimättömiä vapaaehtoisia. Jos 
vapaaehtoisista tulee toimintaan 1/20 eli 5% on meillä Helsingissä 86 vapaaehtoista ja kokeneet 
toiminnassa mukana olevat tähän lisäksi. 
 
Oma Punainen Risti on vapaaehtoisten hallintajärjestelmä, joka lajittelee ihmiset maantieteellisen 
sijainnin, kiinnostuksen kohteiden, saatavuuden (minä aikana voi toimia), iän ja auton 
käytettävyyden perusteella. Lisäksi ihmiset voivat ilmoittaa oman osaamisensa ja muita tietoja 
itsestään. Oman avulla voi viestiä suoraan ihmisille ja he menevät suoraan Exceliin eli 
hyödynnettävissä olevaan tietokantaan. Oma on kehitetty vuoden 2015 oppien perusteella ja se 
huomioi tarkkaan GDPR säännökset. 
 
Reservissä: Helsingin Ensihuoltoyksikön hälytysryhmä (Ohto hälytysjärjestelmässä) 
           Kallio-Käpylän Ensiapuryhmä 
           Länsi-Helsingin Ensiapuryhmä 
           Keski-Helsingin Ensiapuryhmä (kv. ryhmä – toimii englanniksi) 
           Herttoniemen ensiapuryhmä  
Tilannekeskus:  
kahdessa vuorossa (jotta henkilöt eivät tartuta toisiaan, vuorot eivät koskaan tapaa fyysisesti) 
Vuoro 1: 9 henkilöä, Vuoro 2: 5 henkilöä (koulutamme lisää).Tilannekeskus koordinoi ja kerää 
tietoa. Ydintiimeissä valikoituja ydinvapaaehtoisia, delegaatteja ja uusia toimijoita, joilla osaamista. 
Varaudumme kokonaan toimimaan etänä, jos tarve. 



 
 
Kuva 1: Vapaaehtoiseksi llmoittautuneet 16.–22.3 välisenä, jolloin uusia tuli n. 20 per päivä. 
 

 
Kuva 2: SPR osastojen jäsenmäärä Pääkaupunkiseudulla yhteensä: 20 121 jäsentä 
Helsingissä SPR:n jäseniä on 8 866, joista varmasti merkittävä osa riskiryhmässä tai muissa 
töissä. Oma Punaisessa Ristissä 1626 profiilia, joista kaikki eivät jäseniä.  



Helsingin osastojen valmiustaulukko (”RJ” * voi koordinoida 1-10 vapaaehtoista): 
 

Osasto: toiminta: r.joht. 
lkm: 

resursseja: tila: yhteys: 

Töölö Tike/ valmiina 2-3 tike/OMA valmis 24.3 

Keski - HKI Tike/ valmiina 2-3 tila(Hietan.katu) 
/tike/EA-r/OMA 

valmis 24.3 

Pohj. - HKI as.apua/valmiina 2-3 tila(kantsu)/ 
OMA 

valmistautuu 23.3 

Itä - HKI valmiina 2-3 tila (Itis)/pepa 
auto 

valmistautuu 22.3 

Kallio-Käpylä Tike/ valmiina/ 
ruoka-apua 

7 tila (Vallila), EA 
ryhmä/ 
jne/OMA 

toimii/valmis 24.3 

Suomenlinna nostaa valmiutta ? vapaaehtoisia 
/delegaatteja 

valmistautuu 24.3 
(PJ) 

Laajasalo ruoka-
apua/valmiina 

4? toimii/valmiina/ 
OMA  

toimii/valmistautuu 24.3 
(PJ) 

Kontula ei toimintaa, p 2? pari mahd. vap. 
ehtoista 

ei toimintaa 24.3 
(PJ) 

Herttoniemi as apua 6.hlö 
/valmiina 

5 -7 tila (Siilitie)/ 
OMA 

toimii/ valmis 24.3 
(PJ) 

H:fors SV  laittaa viestiä 
jäsenille 

  valmistautuu 24.3 

Länsi-
Helsinki 

Tike/ valmiina/ 
as.apu alkaa? 

2 (tila/ EA -
ryhmä) 

valmis 24.3 
(PJ) 

Pukinmäki ei tietoa - - ei tietoa - 
Ryhmän johtaja = kokenut ja osaava SPR vapaaehtoinen, ei välttämättä EA/VAPEPA RJ 

 
 Kuva 3: Helsinki Oma Punaisessa Ristissä (yllä) 



Keskustan Tilannekeskuksen organisaatiokaavio (luonnos): 
 

 
 
 
Oletuksena, että kuvio toimii näin. Helsingin alueen Tike siis toimii Helsingin- ja 
Uudenmaan piirin kehittämispäällikkö Mari Lankisen tukena ja alaisuudessa. HUP pitää 
yllä yhteyttä keskustoimiston tilanne keskukseen. Vapaaehtoiseen Pelastuspalveluun 
lukeutuvat SPR:n hälytysryhmät vastaavat päivittäisestä valmiudesta, kuten etsinnöistä, 
ensihuollosta ja henkisen tuen tehtävistä, kuten normaalioloissakin. 
 
Materiaalivalmius:  
 

- Tilannekeskuksessa 25, kpl liivejä, HUP: 28 liiviä, osastoilla erilaisia määrä. 
 

- HUP Mehaletilla 10 puhelinta ystävävälityksiä varten 
 

- Ensiapuryhmillä yksityiskohtaisempaa tietoa varusteistaan. 
 



 
 
Kuva 2: Kallio-Käpylän osaston Koronaorganisaatio  
(Länsi-Helsinki, Pohjois-Helsinki, Töölö, Keski-Helsinki ja Itä-Helsinki tuottavat tällaisen tällä 
viikolla)    
 



 
Kuva 3: Herttoniemen osaston Koronaorganisaatio 
 



 
 
Kuva 4: Laajasalon osaston Koronaorganisaatio 
 
 
Vapaaehtoisten hallinta OMA Punaisessa Ristissä:  
 

- Aktiivivapaaehtoisille suljettu ryhmä "Kallio-Käpylän, Töölön ja Keski-Helsingin kotimaan 
avun ja valmiuden tiimi"  

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1318](https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/grou
ps/group/1318) 

 
- Kaikille avoin ryhmä ”Helsingin korona-apu” 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1325](https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/grou
ps/group/1325) 

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1318%5d(https:/vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1318)
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1318%5d(https:/vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1318)
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1325%5d(https:/vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1325)
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1325%5d(https:/vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1325)


 
 

Facebookissa ryhmiä vapaaehtoisille:  
 
Töölö: https://www.facebook.com/PunainenRistiToolo/ 
 
Kallio-Käpylä: https://www.facebook.com/SPRKallioKapyla/ 
 
Keski-Helsinki: https://www.facebook.com/SPRKeskiHelsinki/ 
 
Oma käyttäjät: https://www.facebook.com/groups/1877681338932838/ 

 
 
Esimerkkejä auttamisesta muualta Uudeltamaalta: 
 

- SPR on pystyttänyt Triage-telttoja keskussairaaloiden eteen auttamaan potilaiden 
vastaanotossa 

 
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/spr-valmis-lahettamaan-avustusyksikoita-eri-puolille-suomea-
auttaa-jo-hyvinkaan-sairaalaa-varautumaan-
koronaepidemiaan/7766270?mtv_ref=twb_uutiset_uusimmat#gs.1ild8u 
 
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200319/suomen-punainen-risti-toimittaa-apua-hyvinkaan-
sairaalan-potilaiden-vastaanottoon 
 
https://yle.fi/uutiset/3-
11268212?fbclid=IwAR0GoRXBGRdMb5C0aes1sSTO6z8l2mhP7O7QJlsB19hntdRUxRY1cya5Kd
k&utm_source=facebook-share&utm_medium=social 
 
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200321/kolmas-punaisen-ristin-triage-yksikko-nousee-
raaseporiin 
 

- Tapiolan osasto valmistelee laajaa ruokakassien jakelua vanhuksille ja karanteenissa 
oleville 

- Porvoon ja Korson osaston vapaaehtoiset tarjoavat apua esim. kaupassa ja apteekissa 
asioimiseen 

- Kirkkonummi-Siuntion osasto jatkaa ruoka-avun järjestämistä poikkeusoloissa 
 

https://www.facebook.com/PunainenRistiToolo/
https://www.facebook.com/SPRKallioKapyla/
https://www.facebook.com/SPRKeskiHelsinki/
https://www.facebook.com/groups/1877681338932838/
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/spr-valmis-lahettamaan-avustusyksikoita-eri-puolille-suomea-auttaa-jo-hyvinkaan-sairaalaa-varautumaan-koronaepidemiaan/7766270?mtv_ref=twb_uutiset_uusimmat#gs.1ild8u
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/spr-valmis-lahettamaan-avustusyksikoita-eri-puolille-suomea-auttaa-jo-hyvinkaan-sairaalaa-varautumaan-koronaepidemiaan/7766270?mtv_ref=twb_uutiset_uusimmat#gs.1ild8u
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/spr-valmis-lahettamaan-avustusyksikoita-eri-puolille-suomea-auttaa-jo-hyvinkaan-sairaalaa-varautumaan-koronaepidemiaan/7766270?mtv_ref=twb_uutiset_uusimmat#gs.1ild8u
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200319/suomen-punainen-risti-toimittaa-apua-hyvinkaan-sairaalan-potilaiden-vastaanottoon
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200319/suomen-punainen-risti-toimittaa-apua-hyvinkaan-sairaalan-potilaiden-vastaanottoon
https://yle.fi/uutiset/3-11268212?fbclid=IwAR0GoRXBGRdMb5C0aes1sSTO6z8l2mhP7O7QJlsB19hntdRUxRY1cya5Kdk&utm_source=facebook-share&utm_medium=social
https://yle.fi/uutiset/3-11268212?fbclid=IwAR0GoRXBGRdMb5C0aes1sSTO6z8l2mhP7O7QJlsB19hntdRUxRY1cya5Kdk&utm_source=facebook-share&utm_medium=social
https://yle.fi/uutiset/3-11268212?fbclid=IwAR0GoRXBGRdMb5C0aes1sSTO6z8l2mhP7O7QJlsB19hntdRUxRY1cya5Kdk&utm_source=facebook-share&utm_medium=social
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200321/kolmas-punaisen-ristin-triage-yksikko-nousee-raaseporiin
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200321/kolmas-punaisen-ristin-triage-yksikko-nousee-raaseporiin


SPR Laajasalon osasto Facebookissa 24.3.2020: 
 

 


