
HUPin osastojen 
tilannekuva 14.4.2020



Vastanneet



Vapaaehtoisten määrä
• Yhteensä koronaan liittyvään toimintaan osallistuneita 

vapaaehtoisia on viikolla ollut 211 ja uusia vapaaehtoisia 
on kontaktoitu 122. 

• Eniten kuluneella viikolla vapaaehtoisia oli korona-toiminnassa 
Kyrkslätt Svenskassa (37), Herttoniemessä (28) ja Tapiolassa 
(18). 

• Eniten uusia on kontaktoitu/perehdytetty Espoossa, Espoon 
Korona-apu tyhmä (50), Töölössä (16) ja Kallio-Käpylässä (10). 

• Kaksitoista osastoa on ilmoittanut, että heillä ei ole 
henkilöresursseja osallistua korona-toimintaan.

• Vapaaehtoisten lukumäärän laskua selittää osin se, että 
muutama iso osasto, jotka vastasivat edelliseen kyselyyn, eivät 
ole vastanneet tällä viikolla.

•





Toimintamuodot

• 18 osastossa ei ollut koronaan liittyvää 
toimintaa (viime viikolla 24). Muutosta selittää osin 
se, että 9.4. muutettiin toimintamuotokyselyä niin, 
että lisättiin piirin toiminta omaksi 
toimintamuodokseen ja tarkennettiin 
etävapaaehtoistoimintaa niin, että siihen kuuluu 
mm. ystäväasiakkaisiin yhteydenpito puhelimitse 
(osastot, joissa on ollut vain tätä toimintaa, on 
aiemmin luokiteltu ei-aktiivisiksi).

• Aktiivisissa osastoissa toimintamuotoja on usein 
enemmän kuin yksi.



Toimintamuodot







Yhteistyökumppanit



ESKA
• EJY vastaa asiointiapu-toiminnasta. Ruokakassi-palvelussa vapaaehtoisen tehtävä on toimittaa ruokakassi kotiin. Järjestetään 

yhteistyössä Espoon kaupungin seniorineuvonta Nestorin ja EJY ry:n kanssa. Vapaaehtoisia rekrytoidaan nopealla aikataululla 
kevyemmän perehdytyksen ja henkilöllisyyden varmistuksen kautta.

• 2.4. Espoon osastot keskustelleet yhteisen tilannekeskuksen perustamisesta piirin työntekijöiden tuella. Tapiolan puheenjohtaja 
kutsunut muut perustamiskokoukseen 9.4.

Esbo Svenska- ei tietoja

Grankulla-Kauniainen - Ei toimintaa. Kaikki aktiiviset vapaaehtoiset riskiryhmässä.

Kehä-Espoo

• Puhelinauttaminen, Ruokajakelussa auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta

• Soitot ystäväasiakkaille.

• 5 vapaaehtoista mukana, 50 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

• Yhteistyö: Toinen järjestö, Toinen Punaisen Ristin osasto. Yhteistä toimintaa kaupungin, EJYn, ystävävälityksen kanssa.

• Osallistuneiden määrää vaikea tietää, koska ovat itse hakeutuneet esim. piirin tehtäviin. Uudet kontaktoidut ovat luku Espoon 
korona-apu -ryhmässä, jota on tällä viikolla lähestytty yhteisellä viestillä.

Keski-Espoo

• Puhelinauttaminen, Ruokajakelussa auttaminen, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan

• 4 vapaaehtoista mukana, 9 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

• Yhteistyö: Toinen järjestö, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Suunnitteilla: Etäläksyhelppi, puhelinrinki ystäville, Espoon tilannehuone.



ESKA

Lounais-Espoo

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Muu sosiaalitoimen 
auttaminen, Terveydenhuollon auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta

• Etävapaaehtoistoiminta: Aamukahvirinki, Etäläksyhelppi, Soitot ystäväasiakkaille

• Asiointiapu: Espoonlahti (Soukka, Kivenlahti) Latokaski Suvisaaristo
Yhteistyössä seurakunnan kanssa. Yhteistyötä myös EJY:n kanssa.

• 10 vapaaehtoista mukana, 2 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

Tapiola (tiedot 2 viikon takaa)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen järjestö, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Kyllä EJY, Nestori, kotihoito tarvittaessa, piiri, muut Espoon osastot



Helsinki
Helsingfors Svenska

• Etävapaaehtoistoiminta.

• Soitot ystäväasiakkaille

• Ohjanneet kiinnostuneet vapaaehtoiset ottamaan yhteyttä Helsingin tikeen. Neuvoneet ystävävapaaehtoisia, miten jatkaa kontaktia asiakkaiden kanssa.

Herttoniemi

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Asiointiapu: puhelinnumero klo 10-14, yhteistyökumppaneina seurakunta ja järjestöt.

• Etävapaaehtoistoiminta: Soitot ystäväasiakkaille.

• 28 vapaaehtoista mukana, 5 uutta perehdytetty/kontaktoitu. Luvut sisältävät osallistumisen vanhustyöhön, kaverikerhoon ja kielenopetukseen, ea-
toimintaan, läksyhelppiin.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Pääsiäisen jälkeen EA-ryhmä aloittaa etäryhmäillat.

• Mukana Helsinkiavussa. Valmiussuunnitelma ja EA-ryhmän välineet päivitetty. Uusien rekrytointi ja perehdytys netissä.

Itä-Helsinki

• Asiointiapu, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Osastotomme vapaaehtoisia on osallistunut tämän viikon aikana lääkejakelun perehdytykseen ja tässä tullaan olemaan aktiivisesti mukana.

• 0 vapaaehtoista mukana, 5 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: kunta.

• Olleet yhteydessä Vartiokylän diakoniaan. Pohtineet mahdollisuutta järjestää LäksyHelppi etänä.

• Haluaisimme aloittaa aamukahvit -soittoringin. Tähän olisi myös kiinnostuneita vapaaehtoisia, mutta emme ole löytäneet vielä ketään koordinoimaan toimintaa.



Helsinki
Kallio-Käpylä

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu.

• Asiointiapua annamme osastomme omalla toiminta-alueella itäisessä kantakaupungissa.

• 13 vapaaehtoista mukana, 10 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Vahvistaa osaston valmiuskaavion miehitystä uusilla jäsenillä. Kouluttaa ja perehdyttää uusia, muistuttaa vanhoja vapaaehtoisia omasta jaksamisesta.

• Yhteistyö: Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Vapaaehtoisten vaatettaminen yhdenmukaisesti kenttätyöhön on haasteellista.

Keski-Helsinki (viime viikon tiedot)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu.

• Osasto kehittää asiointiaputoimintaa osana Helsingin ensihuoltoyksikköä ja toiminta keskittyy Hietaniemenkadun tilannekeskukseen.

• Miettii aamukahvipuhelinrinkiä ja etäläksyhelppiä.

• Yhteistyö: Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Kontula

• Ei tietoja

Laajasalo

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Ole hyvä -palvelu Roihuvuoren seurakunnan ja Laajasalon palvelukeskuksen kanssa.puh 0505058599 klo 9-16. Vapaaehtoisia myös mukana Helsinki-avun 
asiointiavussa.

• Etävapaaehtoistoiminta: Etäläksyhelppi, Soitot ystäväasiakkaille.

• 14 vapaaehtoista mukana, 2 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Suunnitelmissa: aamukahvirinki, valmiudet ruokajakelussa auttamiseen seurakunnan kanssa.



Helsinki
Länsi-Helsinki

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta

• 5 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Suunnitelmissa: Etäläksyhelpin suunnittelu/käynnistäminen, Helsingin yhteisen tilannekeskuksen ylläpito, lääkkeiden jakeluun osallistuminen.

• Yhteistyö: Toinen Punaisen Ristin osasto.

Pohjois-Helsinki (viime viikon tiedot)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Muu sosiaalitoimen auttaminen. Osallistuu tikeen ja lääkejakeluun.

• Yhteistyö: Seurakunta, osasto.

• Osasto on kontaktoinut ja kouluttanut yli 100 ihmistä, suurin osa näistä on vanhoja aktiivisia tekijöitä, jotka on nyt uudelleen koulutettu ja perehdytetty korona-apu 
tehtäviin.

Pukinmäki

• Ei tietoja.

Suomenlinna

• Ei tietoja.

Töölö

• Asiointiapu. Mukana tikessä.

• 15 vapaaehtoista mukana, 16 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Ryhmä terveydenedistämisen vapaaehtoisia valmiina. Suunnittelee etäläksyhelppiä.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Ohjaamme kaikki uudet Oman kautta ilmoittautuneet vapaaehtoiset liittymään korona-apuryhmiin. Sen jälkeen meillä ei ole välttämättä tarkkaa tietoa, missä 
toiminnoissa osaston vapaaehtoisia (kaikki ei jäseniä!) toimii.



Itä-Uusimaa
Borgå-Porvoo

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen.

• Asiointiapu: Porvoo, puh. 040 757 1236 klo 9-15, ja sähköposti; yhteistyökumppaneina myös Samaria ja Porvoon yhdistyskeskus.

• 12 vapaaehtoista mukana, 5 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, toinen järjestö.

• Samaria, Porvoon yhdistyskeskus

• Etätapaamiset vapaaehtoisten kanssa

• yhteensä 19 kauppa/apteekki keikkaa, EU ruokaa toimitettu 3 perheelle (17 henkeä), Samarian kautta yhdelle yksinäiselle rouvalla ylijäämä ruoka-apua viety 
Hinthaaraan (tilanne 6.4.).

Lapinjärvi

• Ei toimintaa. Vapaaehtoiset enimmäkseen riskiryhmässä. Jos avunpyyntöjä tulee, yrittävät vastata.

Loviisan seutu

• Ei toimintaa.

• Loviisalla ja Lapinjärvellä on yhteinen fb-rinki, jossa voi pyytää apua tai ilmoittaa, että voi auttaa. Yhteys kaupunkiin on olemassa. Kaupunki voi tarvittaessa pyytää 
apua.

Myrskylä

• Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen. Mukana kunnan Apupartio-toiminnassa. Tekee yhteistyöltä kunnan kanssa toimittamalla riskiryhmäläisille 
kauppa/apteekkiostoja.

• Asiointiapu: Myrskylän kunnan alueella, soittamalla kunnan puhelinnumeroon.
Apupartio on avannut puhelinlinjan, jolla selvitetään avuntarve tapauskohtaisesti.
Linja palvelee ma-pe 8-16. Apupartion tavoittaa seuraavista puhelinnumeroista: puh. 044 719 0324 (suomeksi), puh. 044 085 0722 (på svenska).

• 5 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Suunnitelmat: Tiedusteltu puhelinavun tarvetta kunnalta.

• Yhteistyö: kunta.



Itä-Uusimaa

Pukkila
• Ei toimintaa. Asiointiapu koordinoitu kunnan ja 

seurakunnan toimesta. Vapaaehtoisina saattaa olla 
yksittäisiä spr-vapaaehtoisia, mutta toimii kunnan alla.

• olemme taustalla, mikäli PHHykyn kautta tarvitaan tukea 
kauppa-apuun.

Sipoo
• Puhelinauttaminen.
• Suurin osa vapaaehtoisia riskiryhmää.
• Tarjonnut apua kunnalle, mutta tarvetta ei vielä ole. 

Kiinnostuneet vapaaehtoiset ohjattu ottamaan yhteyttä 
kuntaan.



Länsi-Uusimaa
Karkkila

• Ei osallistu asiointiapuun, koska melkein kaikki vapaaehtoiset riskiryhmässä. Tekevät puhelinsoitot ystäville. Muut palvelut hoitaa Karkkilan kunta.

Kirkkonummi-Siuntio (viime viikon tiedot)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen yhteistyössä seurakunnan kanssa Siuntiossa. Paikalliseen kauppaan avattu tili, joten ei tarvitse käteistä.

• Yhteistyö: Seurakunta, Toinen järjestö. Kirkkonummella Sisko&Simot koordinoi asiointiavun käynnistämistä, osasto lähtee mukaan. Hankaluutena se, että asiointiapua 
on suunniteltu toimimaan käteisellä rahalla.

• Pickala ABC ja Siuntion S-Market, Siuntion suomalainen seurakunta, Siuntion Lions Charlotat.

• Soittaa ystävä-asiakkaat läpi.

• Suunnitelmissa: Etäläksyhelppi kiinnostaisi, Auttavan puhelimen käynnistyminen kunnolla

Lohja

• Asiointiapua käynnistetään. Osasto lähetti tiedoksi kauppa-apuilmoituksen. Järjestävät kauppa-apua riskiryhmään kuuluville Lohjan alueella.

• Lahjoitustavaroiden varasto on palanut.

• 5 vapaaehtoista mukana.

• Kunta ei pyytänyt apua vielä.

Nummi-Pusula

• Etävapaaehtoistoiminta (henkilökohtaisiin ystäviin pidetään yhteyttä puhelimitse)

• Ei resursseja osallistua toimintaan, suurin osa vapaaehtoisista riskiryhmää.

• Whatsapp-viestillä on ilmoittautunut yksi tarvittaessa asiointiavuksi kutsuttava.

Vihti

• Ei toimintaa.



Keski-Uusimaa
Hyvinkää (tiedot kahden viikon takaa)

• Ei toimintaa.

• Suunnitteilla asunnottomien asuntolakäyttöön otetun päiväkodin tilojen kuntoon laittaminen Hyvinkään Mäntylän kanssa, kodeissaan olevien 
vanhusystävien kontaktointi puhelimitse ja etäläksyhelppi.

• Tällä hetkellä ei avun tarvetta, mutta Hyvinkään kaupunki ei ole vielä ollut yhteydessä ja sieltä voi jossain vaiheessa tulla yhteistyöpyyntö.

Jokela-Nuppulinna

• Tällä hetkellä ei toimintaa. Valmiina vastaamaan akuutteihin tarpeisiin.

Järvenpää

• Ei toimintaa. Ei ole tullut pyyntöjä.

• Osaston vapaaehtoiset toimivat piirin kautta tulevissa tehtävissä.

Kerava

• Ruokajakelussa auttaminen.

• 10 vapaaehtoista mukana, 3 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Keravan kaupunki ja nuorten aikuisten Polku.

• Kahden viikon aikana on jaettu vähävaraisille 1.300 ruoka-annosta. Arkipäivinä ruuan on toimittanut kaupunki, muina päivinä ruoka saatu lahjoituksina mm. 
Kokkikartanolta ym.

Mäntsälä

• Asiointiapu. Kaksi Aamukahvit-soittorinkiä.

• Asiointiapu: Mäntsälä, puhelimitse +358442350976 tai osaston sähköpostiin mantsala(at)punainenristi.fi.

• 9 vapaaehtoista mukana, 3 uutta perehdytetty/kontaktoitu. Kirjeet osaston vapaaehtoisille lähteneet alkuviikosta, jonka perusteella ilmoittautunut kolme henkilöä.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta. Yhteistyökaavio tehty Mäntsälän kunta, Seurakunta, SPR sekä muut toimijat.

• Koronaan liittyvät koulutukset: Keinoja henkisen kuormituksen säätelyyn (osallistui 3 hlö), Hallitusvalmennus (8 hlö).

• Osastollamme on asiointiapu ja sitä saa soittamalla osaston puhelimeen +358442350976 tai laittamalla viestiä sähköpostiin mantsala(at)punainenristi.fi.



Keski-Uusimaa

Nurmijärvi

• Ei toimintaa.

Pornainen

• Ei resursseja osallistua.

Rajamäki

• Etävapaaehtoistoiminta.

• Kuulumisia ystävien ja maahanmuuttajaperheiden kanssa, läksyhelppi.

• Yhteistyö: Seurakunta. Piirikappalainen neuvotellut yksin asuvista, koska srk haluaa ottaa jokaiseen 
yhteyttä.

Tuusula

• Puhelinauttaminen. Hyvän mielen keskusteluhetki arkisin klo 10-14 (yv puh: 0400 273 729). Uusia 
mahtuisi mukaan.

• 3 vapaaehtoista mukana.

• EtäLäksyHelppiä käynnistellään.

• Uusia vapaaehtoisia mukana.

• Toive verkkokoulutuksesta.



Vantaa
• Lentokentällä vapaaehtoisia neuvomassa. Sopimus loppuu 7.4, toiminta saattaa jatkua. Piiri koordinoi Hupsiksen kautta. Vantaan ensihuoltoyksikkö toimittanut 

kotimaan apua karanteenissa oleville, lentoaseman läheisyydessä olevaan Clarion hotelliin.

Korso

• Asiointiapu, Muu sosiaalitoimen auttaminen, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Asiointiapu ottaa tilauksia vastaan tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-15 puh 045 234 4864. Tavarat toimitetaan keskiviikkona tai torstaina. Akuuteissa tilanteissa 
vientejä myös muina aikoina. Korson apteekki on yhteistyökumppani lääkeasioissa. Välitämme Tikkurilan osastolle mahdolliset asiakkaat.

• 16 vapaaehtoista mukana, 5 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Vantaan kaupunki markkinoi osaston asiointiapua, samoin Vantaa info ja seniorineuvonta. Pitää yhteyttä Tikkurilan ja Länsi-Vantaan osastoihin.

• Käyttävät iZettleä asiontiavussa. Tällä hetkellä avusttettavia noin 45.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen Punaisen Ristin osasto

Länsi-Vantaa

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Asiointiapu: Länsi-Vantaan asiointiapu (apteekki): rplantera@gmail.com, 040 5073357, Toimitukset ti ja pe klo 18 - 20.

• 12 vapaaehtoista mukana, 4 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Apteekkiapu (itse organisoitu Myyrmannin apteekin kanssa & Vantaan kaupungin/seurakunnan kautta tulleet kuljetukset Martinlaakson apteekista). Ruokakassijakelu 
Vantaankosken seurakunnan kanssa.

• Kauppa-asiointiapu rakenteilla. Vapaaehtoisia mukana puhelinavussa ja lentokentällä. Omassa on avoin ryhmä Länsi-Vantaan korona-apu, siinä nyt 15 jäsentä.

• Yhteistyö: kunta, seurakunta.

• Uusille vapaaehtoisille tarvittaisiin lisää toimintaa, johon heitä voi ohjata.

Tikkurila

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Muu sosiaalitoimen auttaminen, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan

• Asiointiapu: Ruoka- ja apteekkiavulla on puhelinnumero 0505448211, "Auttaa SPR Tikkurila. Avustus pyynnöt tiistai ja keskiviikko 11 - 15, tavaroiden jakelu 
keskiviikko ja torstai päivällä, tilanteen mukaan. Ruoka-avun sähköäposti auttaa.sprtikkurila@gmail.com.

• 12 vapaaehtoista mukana, 5 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.



Västra Nyland
Kyrkslätt Svenska

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta.

• Etävapaaehtoistoiminta: Etäläksyhelppi, Soitot ystäväasiakkaille

• 32 vapaaehtoista mukana, 3 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Seurakunta, Toinen järjestö, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Kototiimi, samarbetsforum för aktörer i tredje sektorn och kommunen.

• Avdelningen behöver information om coronasituationen på olika språk som gynnar invandrare. Informationen skall vara sådan som kan vidarebefordras stödpersoner
som i sin tur vidarebefordrar informationen till invandrarna. Informationen skall vara "up to date" med myndigheternas information.

Ekenäs-Tenala

• Asiointiapu, Muu sosiaalitoimen auttaminen, Terveydenhuollon auttaminen, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Ei vapaaehtoisia mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: kunta.

• Ekenäs-Tenala avdelning erbjuder butikshjälp, kontaktuppgifter: 040 587 4691 (vardagar kl. 10-12), sofia.e.lindgren@helsinki.fi.

Hanko

• Soittaneet kaikille ystävätoiminnan asiakkaille ja muille osaston toiminnassa oleville ikäihmisille. Yhteistyötä seurakunnan ja kunnan kanssa.

• Facebookissa julkaistu parin osaston vapaaehtoisen nimet ja puhelinnumerot, jos joku kaipaa henkistä tukea ja haluaa soittaa.

• Valmiusryhmä valmiudessa auttamaan jos viranomaisilta tulee pyyntöjä.

Inkoo - Ei tietoja.

Karjaa-Pohja

• Etävapaaehtoistoiminta.

• Soitot ystäväasiakkaille.

• 2 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

Snappertuna

• Ei tietoja.



Piirin tapahtumat

• Uusien massavastaanotto -infotilaisuudet 
tiistaisin (20 paikalla viime viikolla)

• Aamukahvit -koulutukset torstaisin (20 
paikalla edellisviikolla, 11 viime viikolla)
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