
HUPin osastojen 
tilannekuva 30.3.2020



Määrät
• Kyselyyn vastasi 26 osastoa 
(ESKA 3, Helsinki 9, Itä-Uusimaa 3, Keski-Uusimaa 5, 
Länsi-Uusimaa 3, Vantaa 3, Västra 1)
• Vastanneissa osastoissa korona-toimintaan on 

osallistunut 105 vapaaehtoista. 
Eniten Herttoniemessä (28) ja Mäntsälässä (26). Viidessä 
osastossa vastanneista vapaaehtoisia ei ollut toiminnassa.
• Uusia vapaaehtoisia 

oli kontaktoitu/perehdytetty 7 osastossa.
Eniten Tapiolassa (55), Herttoniemessä (28) ja Porvoossa 
(26). Yhteensä uusia vapaaehtoisia on otettu mukaan 69.



Toiminta

• Toimintaa on raportoitu seuraavasti:
• asiointiapu 14 osastoa
• puhelinauttaminen 13 osastoa
• ruokajakelu 10 osastoa 
• terveydenhuollon auttaminen 3 
• muu sosiaalitoimen auttaminen 6 osastoa
• etävapaaehtoistoiminta 2 osastoa



Yhteistyö

• osastoilla oli yhteistyötä 
seuraavasti: 

• kunnan kanssa 15 osastolla
• seurakunnan kanssa 7 osastolla 
• toisen Punaisen Ristin osaston kanssa 11 
osastolla

• toisen järjestön kanssa 5 osastolla



Toiveet

• Tietoa muiden osastojen toiminnasta 
(Mäntsälä, Keski-Espoo)

• Selkeä ohjeistus, kuinka toimia 
kauppalaskujen maksamisen kanssa. Tähän 
asti olemme toimineet käteisellä 
ja MobilePayllä, mutta nämä eivät sovellu 
kaikkiin tilanteisiin. (Porvoo)

• Koulutusmateriaali 3-5 ppt-sivua, uusien ja 
vanhojen vapaaehtoisten kannustamiseen 
juuri tässä itsestään huolehtimisen ja 
jaksamisen asiassa. Kaikki valmiuden viestit 
ei tavoita oikeita henkilöitä. (Kallio-Käpylä)



ESKA

• EJY vastaa asiointiapu-toiminnasta. Ruokakassi-palvelussa vapaaehtoisen 
tehtävä on toimittaa ruokakassi kotiin. Järjestetään yhteistyössä Espoon 
kaupungin seniorineuvonta Nestorin ja EJY ry:n kanssa. SPR mukana 
tukemassa vapaaehtoisten tavoittamista ja mukaan saamista.
Vapaaehtoisia rekrytoidaan nopealla aikataululla kevyemmän perehdytyksen 
ja henkilöllisyyden varmistuksen kautta.

• Pekka Piri kiinnostunut käynnistämään lukioiden yhteistyötä asiointiavussa, 
EJY ei vastannut.

• Keski-Espoo: puhelinauttaminen, ruokajakelussa auttaminen, 
etävapaaehtoistoiminta. 10 vapaaehtoista mukana, 8 uutta 
perehdytetty /kontaktoitu.

• Kehä-Espoo: puhelinauttaminen, asiointiapu, ruokajakelussa auttaminen. 
5 vapaaehtoista mukana, 4 uutta perehdytetty /kontaktoitu. Yhteistä 
toimintaa kaupungin, EJYn, ystävävälityksen ja muiden Espoon SPR-
osastojen kanssa, tilanne elää vielä.

• Tapiola: puhelinauttaminen, asiointiapu, ruokajakelussa auttaminen. 23 
vapaaehtoista mukana, 55 uutta perehdytetty /kontaktoitu.



Helsinki

• Kallio-Käpylä: puhelinauttaminen, asiointiapu, ruokajakelussa auttaminen. 10 
vapaaehtoista mukana, 5 uutta perehdytetty. Kouluttaa ja perehdyttää uusia, muistuttaa 
vanhoja vapaaehtoisia omasta jaksamisesta.

• Länsi-Helsinki: 4 vapaaehtoista osallistuu Helsingin yhteisen tilannekeskuksen 
pyörittämiseen. 6 vapaaehtoista mukana, 4 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Herttoniemi: puhelinauttaminen, muu sosiaalitoimen auttaminen. 28 vapaaehtoista 
mukana, 28 uutta perehdytetty/kontaktoitu. Pääsiäisen jälkeen EA-ryhmä aloittaa 
etäryhmäillat. Mukana Helsinkiavussa. Valmiussuunnitelma ja EA-ryhmän välineet 
päivitetty. Uusien rekrytointi ja perehdytys netissä. Vapaaehtoisia mukana piirin 
toiminnoissa.

• Keski-Helsinki: puhelinauttaminen, ruokajakelussa auttaminen, muu sosiaalitoimen 
auttaminen, terveydenhuollon auttaminen, etävapaaehtoistoiminta. 8 vapaaehtoista 
mukana, 41 kontaktoitu sähköpostilla. Jäseniä ensihuoltoyksikön toiminnassa. 
Suunnittelee etäläksyhelppiä.

• Töölö: asiointiapu. 9 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu. Mukana 
tilannehuoneessa. Ryhmä terveydenedistämisen vapaaehtoisia valmiina. 
Suunnittelee etäläksyhelppiä.



Itä-Uusimaa

• Myrskylä: mukana kunnan Apupartio-toiminnassa. 6 
vapaaehtoista mukana, 2 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Porvoo: puhelinauttaminen, asiointiapu. 20 vapaaehtoista 
mukana, 25 uutta perehdytetty/kontaktoitu. Porvoon 
kaupunki ei vielä ottanut koordinaatiovastuuta.

• Pukkila: Ei toimintaa. Asiointiapu koordinoitu kunnan ja 
seurakunnan toimesta. Vapaaehtoisina saattaa olla 
yksittäisiä spr-vapaaehtoisia, mutta toimii kunnan alla.

• Sipoo: Ei toimintaa. Tarjonnut apua kunnalle, mutta 
tarvetta ei vielä ole. Suurin osa vapaaehtoisia 
riksiryhmää. Kiinnostuneet vapaaehtoiset ohjattu 
ottamaan yhteyttä kuntaan.



Länsi-Uusimaa

• Lohja aloittamassa: Asiointiapu ja puhelinrinki. 
5 vapaaehtoista mukana. Miettii järkevää ratkaisua 
rahaliikenteeseen. Kunta ei pyytänyt apua 
vielä. Toimittanut suojalaseja Husiin.

• Kirkkonummi-Siuntio: Asiointiapu, Ruokajakelussa 
auttaminen yhteistyössä seurakunnan kanssa Siuntiossa. 
Paikalliseen kauppaan avattu tili, joten ei tarvitse 
käteistä. 7 vapaaehtoista mukana, 10 uutta 
perehdytetty/kontaktoitu. Kirkkonummella Sisko&Simot
koordinoi, osasto lähtee mukaan, mutta odottaa 
tarkempia ohjeita. Soittaa ystävä-asiakkaat läpi.

• Karkkila: Ei juuri toimintaa tai resursseja, soittaa ystävä-
asiakkaille. Muut toiminnot kunnalla.



Keski-Uusimaa

• Kerava: ruokajakelussa auttaminen.
• Mäntsälä: puhelinauttaminen, 
asiointiapu. 26 vapaaehtoista mukana, 2 
uutta perehdytetty/kontaktoitu. 
Suunnitteilla Mäntsälän kunnan kanssa 
asiointiapua ja tarvittaessa 
Helluntaiseurakunnan kanssa ruoka-
apua.



Vantaa

• Lentokentällä vapaaehtoisia neuvomassa, jatkuu ainakin 2 vk. Piiri 
koordinoi. Vantaan ensihuoltoyksikkö toimittanut kotimaan apua 
karanteenissa oleville, lentoaseman läheisyydessä olevaan Clarion hotelliin.

• Länsi-Vantaa: asiointiapu. 7 vapaaehtoista mukana, 6 uutta 
perehdytetty/kontaktoitu. Asiointiapu apteekkiasioinnissa on sovittu 
Myyrmannin apteekissa, ensimmäinen kuljetuspäivä ti 31.3. Kauppa-
asiointiapu alkamassa kun kauppojen kanssa saadaan sopimus.

• Korso: puhelinauttaminen, asiointiapu, ruokajakelussa auttaminen, muu 
sosiaalitoimen auttaminen. 16 vapaaehtoista mukana, 5 uutta 
perehdytetty/kontaktoitu. Vantaan kaupunki markkinoi osaston asiointiapua, 
samoin Vantaa info ja seniorineuvonta. Sosiaali- ja Kriisipäivystyksen 
pyynnöstä viikonlopun valmiudessa ruoka-apuun. Korson apteekin kanssa 
yhteistyö toimii. Pitää yhteyttä Tikkurilan ja Länsi-Vantaan osastoihin.

• Tikkurila: puhelinauttaminen, asiointiapu, terveydenhuollon auttaminen. 9 
vapaaehtoista mukana. Ruoka ja apteekkiapu odotusvaiheessa, odottaa SPR-
ohjeiden kirkastumista.



Västra Nyland

• Ekenäs-Tenala: asiointiapu, ruokajakelussa 
auttaminen, muu sosiaalitoimen auttaminen, 
terveydenhuollon auttaminen. 8 vapaaehtoista 
mukana, 9 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Karjaa-Pohja: puhelinauttaminen. 4 
vapaaehtoista mukana, 2 uutta 
perehdytetty/kontaktoitu.

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


	HUPin osastojen tilannekuva 30.3.2020
	Määrät
	Toiminta
	Yhteistyö
	Toiveet
	ESKA
	Helsinki
	Itä-Uusimaa
	Länsi-Uusimaa
	Keski-Uusimaa
	Vantaa
	Västra Nyland

