
HUPin osastojen 
tilannekuva 27.5.2020



Vastanneet



Vapaaehtoisten määrä

• Yhteensä koronaan liittyvään toimintaan 
osallistuneita vapaaehtoisia on viikolla ollut 
154 ja uusia vapaaehtoisia 
on kontaktoitu 23. 

• Eniten kuluneella viikolla vapaaehtoisia 
oli korona-toiminnassa 
Kyrkslätt Svenskassa (45), 
Herttoniemessä (25), ja Keski-Espoossa 
(20). 

• Eniten uusia 
on kontaktoitu/perehdytetty Kehä-Espoossa 
(7), Töölössä (6) ja Herttoniemessä (4).





Toimintamuotojen määrä



Eri toimintamuodot





Yhteistyökumppanit



ESKA

Esbo Svenska (14.5.)

• Osallistuvat ESKAan ja ylläpitävät korona-apu keräystä katastrofirahastoon. (Tieto saatu puhelimitse, H.HC.)

• Suurin osa vapaaehtoisista riskiryhmää.

Grankulla-Kauniainen (3.5.)

• Ei toimintaa. Kaikki aktiiviset vapaaehtoiset riskiryhmässä.

Kehä-Espoo (24.5.)

• Etävapaaehtoistoiminta, Puhelinauttaminen.

• Soitot ystäväasiakkaille.

• Asiointiapu: Espoon kaupungin seniorineuvonta Nestorin Ruokakassi-apu 70-vuotiaille, ma-pe klo 8-16, p. 09 816 33 333, EJY ry 
koordinoi.

• 5 vapaaehtoista mukana, 7 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Aamukahvirinki, Ystävätoiminta.

• Yhteistyö: Toimii yhdessä muiden Espoon osastojen kanssa

• Espoon osastojen kanssa soittorinkitoiminta käynnistymässä, vielä vaiheessa.

• Kesän toiminta: Hallitus kokoontuu sähköpostikokoukseen tarvittaessa. Jos soittorinkitoiminta saadaan käyntiin, se 
jatkunee. Raitin Pysäkki kiinni, kaupunki toivoo ruokajakelun siellä aukeavan ja tästä tehdään päätös Pysäkillä tiistaina 19.5. -
ongelmana on, että Pysäkin vapaaehtoiset ovat pääosin riskiryhmäläisiä. Oman kautta on lähetetty vapaaehtoisille viestiä ja 
muutama halukas on jo ilmaantunut - toivotaan, että saadaan Pysäkki auki ja ainakin ruokajakelu pyörimään.



ESKA
Keski-Espoo (24.5.)

• Etävapaaehtoistoiminta, Puhelinauttaminen, muu piirin toiminta.

• Etävapaaehtoistoiminta: etäläksyhelppi, aamukahvirinki, SuomiKamu-vapaaehtoisten Teams-etäkahvila

• Uusia otetaan mukaan: Aamukahvirinki, Etäläksyhelppi, Ystävätoiminta. Oman Espoon korona-apu -ryhmä, etäläksyhelppi: paularuokola@gmail.com.

• 20 vapaaehtoista mukana, 3 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

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

• EJY, Suomi-Syyria ystävyysseura, Espoon osastot.

• Osasto ollut mukana kehittämässä SPR:n keskustoimiston valtakunnallista Henkisen tuen verkkokurssia.

• Kesän toiminta: Etäläksyhelppi jatkuu syksyllä maahanmuuttajalasten kanssa sekä kouluun luodaan myös etäläksykerho. Mahdollisesti maahanmuuttajaseura pyytää
suomen kielen opetusapua kesäksi. Jatkamme niin kauan kuin piirin ja keskustoimiston kautta tulevat viranomaisjohtoiset tehtävät jatkuvat. Koronainfopuhelin ja 
Auttava puhelin jatkuvat. Koronaan liittyviä koulutuksia jatkamme tarpeen mukaan. Aamukahvirinki jatkuu kesällä.

Lounais-Espoo (11.5.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta, terveydenhuollon auttaminen.

• Etävapaaehtoistoiminta: Aamukahvirinki, Soitot ystäväasiakkaille.

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

• 10 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, aamukahvirinki. Osaston puheenjohtajan ja osaston tiedottajan kautta.

• Yhteistyö: Seurakunta, kunta.

Tapiola (20.4.)

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

• Asiointiapu: Espossa Senioriapun kautta apua. EJY koordinoi kauppakassi palvelua.

• 48 vapaaehtoista mukana, 20 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

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

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



Helsinki
Helsingfors Svenska (10.5.)

• Etävapaaehtoistoiminta.

• Soitot ystäväasiakkaille

• Uusia mukaan: Ystävätoiminta: Ystävätoiminta via OMA

Herttoniemi (24.5.)

• Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta, Terveydenhuollon auttaminen, Puhelinauttaminen, Muu piirin organisoima toiminta

• Helsingin tike

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

• Etävapaaehtoistoiminta: Soitot ystäväasiakkaille, etäläksyhelppi, kaverikerho

• 25 vapaaehtoista mukana, 4 uutta perehdytetty/kontaktoitu. Luvut sisältävät osallistumisen vanhustyöhön, kaverikerhoon ja kielenopetukseen, ea-toimintaan, 
läksyhelppiin.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Etäläksyhelppi, Ystävätoiminta, Terveydenhuollon auttaminen, Muut.

• Osaston uusien vastaanottotiimi päivystää Whatsappissa, Omassa, Facebookissa ja yhteyden saa myös osaston 
sähköpostilla. Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/J5X04IY8GCC4ZvYgaLsB47. Uudet Teams-etäperehdytykseen ja tehtävien mukaan HUP-perehdytykseen ja 
verkkokursseille. Vapaaehtoisen kiinnostus ja kokemus ohjaa, emmekä painosta mihinkään vapaaehtoistyön muotoon. Tarjotaan HUP:n koordinoimia tehtäviä 
ensisijaisesti kokeneimmille vapaaehtoisille. Osaston omia koronatehtäviä, kuten ystävätoimintaa, etäläksyhelppiä ja Opi suomea-kerhon toimintaa tarjotaan 
riskiryhmiin kuuluville. Myös EA-ryhmän etätapaamisiin pääsee.

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

• Kesällä: Toiminta ei jatku kesällä.

Itä-Helsinki (17.5.)

• Etävapaaehtoistoiminta, Terveydenhuollon auttaminen, Puhelinauttaminen, Asiointiapu

• Etävapaaehtoistoiminta: Soitot ystäväasiakkaille, aamukahvirinki.

• 5 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Aamukahvirinki. Aamukahvit -soittorinki on vasta aluillaan ja tällä hetkellä toimintaan pääsee jäsenmestari Judit Vikmanin 
kautta: itahelsinki.spr.jasen@gmail.com.

• Kesällä: Jatkamme lääkeapuosallistumista ja aamukahvit-soittorinkiä. Kaipaisimme lisää vapareita rinkiin. Lisäksi ystävätoiminnan vastuuhenkilömme on estynyt 
toimimaan tällä hetkellä, joten hänelle tarvitsemme sijaisen.

https://chat.whatsapp.com/J5X04IY8GCC4ZvYgaLsB47


Helsinki
Kallio-Käpylä (24.5.)

• AsiointiapuPuhelinauttaminen, Muu piirin organisoima toiminta

• Asiointiapu toimii Kallio-Käpylän osaston ja tarvittaessa laajemmallakin alueella. Lähinnä olemme avustaneet Helsinki-avun ulkopuolelle jääneitä (iän tai muun syyn) 
henkilöitä.

• 6 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, muu.

• Omaan rekisteröitymällä pääsee osastomme vapaaehtoistyöhön mukaan ns. korona-apuryhmään ja perehdytyksen sekä piirin etäkoulutuksen kautta kenttätyöhön 
uudelle henkilölle itselleen sopivan aikataulun mukaan. Myös osaston sähköpostin kautta ilmoittautumalla asia onnistuu. Ohjataan ensin sähköiseen perehdytykseen 
"Tervetuloa yhteiseen tarinaan" ja pyydetään tutustumaan RedNetin koronasivustoon, haastatellaan ja liitetään korona-apuryhmään sekä annetaan lisätietoja tuleviin 
tehtäviin liittyvistä koulutuksista.

• Yhteistyö: Toinen Punaisen Ristin osasto.

• kesällä: Jatkamme kesän aikana toimintaa resurssiemme mukaan - toimintamuotoina mm. asiointiapu, piirin organisoimien toimintojen tukeminen ja mahdollisissa 
viranomaisilta tulevissa hätäaputilanteissa avustaminen. On tärkeää, että vapaaehtoiset voivat pitää kesälomat ja olla myös tauolla vapaaehtoistyöstä. Osaston 
jatkuva valmius pidetään kuitenkin kesän ajan yllä kiireellisiä tilanteita ajatellen ja sovitaan ns. “päivystysvuorot”."

Keski-Helsinki (24.5.)

• Puhelinauttaminen, Etävapaaehtoistoiminta, muu sosiaalitoimen auttaminen.

• Asiointiapu: Helsingin tike.

• Etävapaaehtoistoiminta: etäläksyhelppi.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Etäläksyhelppi, Ystävätoiminta, Sosiaalitoimen auttaminen. Ryhmien yhteyshenkilöiden, hallitusjäsenten kautta, tulemalla suoraan ryhmän 
toimintaan esim. Ea-ryhmään, kurssien kautta.

• 10 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Kesällä: Etäläksyhelppi jatkuu ainakin kesäkuun tai niin pitkään kuin nuorilla siihen tarve/meillä riittää vapaaehtoisia. Jatkuu yhteydenpito omiin ystäväkontakteihin 
myös kesän ajan siten kuin kontaktit toivovat.

Kontula

• Ei tietoja



Helsinki
Laajasalo (17.5.)

• Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta, Puhelinauttaminen, Muu piirin organisoima toiminta

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

• Etävapaaehtoistoiminta: Aamukahvirinki, Etäläksyhelppi, Soitot ystäväasiakkaille. Osaston vapaaehtoisia toimii Porolahden 
koulun etäläksyhelpissä.

• Osastolla ei ole omaa läksyhelppiä, vaan pari osaston vapaaehtoista toimii Herttoniemen Porolahden koulun läksyhelpissä.

• 14 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Ystävätoiminta. Laajasalo.spr@gmail.com, profiili omaan ja siellä osaston korona-apu ryhmään.

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

• Kesällä: toiminta jatkuu pienemmällä porukalla

Länsi-Helsinki (24.5.)

• Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta.

• Asiointiapu: Helsingin tike.

• Etävapaaehtoistoiminta: Etäläksyhelppi.

• 7 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Etäläksyhelppi, asiointiapu. Oma punainen risti.

• Yhteistyö: Toinen Punaisen Ristin osasto.



Helsinki
Pohjois-Helsinki (3.5.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta, Muu sosiaalitoimen auttaminen, Terveydenhuollon auttaminen, Muu piirin 
organisoima toiminta.

• Asiointiapu: Helsingin tike.

• Etävapaaehtoistoiminta: Aamukahvirinki, Etäläksyhelppi, Soitot ystäväasiakkaille.

• Yhteistyö: osasto.

• 12 vapaaehtoista mukana, 20 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Aamukahvirinki, Ystävätoiminta, Sosiaalitoimen auttaminen. Oman kautta, jossa ryhmät eri toiminnoille.

• Suunnitelmat: Selvitetään lisämahdollisuuksia saada ruoka-apua jakeluun muidenkin kanavien kuin vähäisen EU ruoka-avun kautta. Tarve osaston alueella on suuri.

• Tarpeet: Etätyökaluihin täytyisi löytää hyvä ratkaisu. Google hangouts mahdollistaa vain 10 henkilöä mikä hankaloittaa koulutuksia, Teams ilmaisversion kanssa on 
ollut hyvin paljon ongelmia mm. Kutsulinkkien muodostamisen ja lähettämisen kanssa ja järjestelmä on kaatuillut paljon. Työkalujen puute vaikeuttaa merkittävästi 
sekä toimintaa että kouluttamista.

Pukinmäki

• Ei tietoja.

Suomenlinna

• Ei tietoja.

Töölö (17.5.)

• Asiointiapu.

• Mukana Helsingin tikessä.

• 8 vapaaehtoista mukana, 6 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Asiointiapu: Liittymällä osaston Oma-ryhmään https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/638 tai korona-apu -
ryhmään https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1325. Käymällä Asiontiapu-koulutuksen https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7290.

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

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/638
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1325
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7290


Itä-Uusimaa

Borgå-Porvoo (17.5.)

• Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen.

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

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Ystävätoiminta. Vapaaehtoistyo.fi

• 15 vapaaehtoista mukana, 2 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, toinen järjestö.

• Samaria, Porvoon yhdistyskeskus.

• Asiointiapu jatkuu varmasti kesälläkin. Vapaaehtoisia on varmaankin riittävästi, vaikkakin vähemmän.

• Lapinjärvi (31.3.)

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

Loviisan seutu (17.5.)

• Tällä hetkellä ei toimintaa.

Myrskylä (23.4.)

• Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen.

• 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). Auttaa kauppa- ja 
apteekkiasioissa. Apupartio tarjoaa myös keskusteluapua: puh. 044 792 2467 (ma-pe klo 9-15), telephone: puh. 050 494 9864 (joka päivä klo 20 asti).

• Asiointiapu koordinoitu kunnan ja seurakunnan toimesta. Vapaaehtoisina saattaa olla yksittäisiä spr-vapaaehtoisia, mutta toimivat kunnan ja srk:n alla.

• Uusia vapaaehtoisia ei voida ottaa toimintaan.

• 4 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: kunta.

https://vapaaehtoistyo.fi/vapaaehtoistehtava/12779/?fbclid=IwAR3z7vDh_wmS23lFhZKNBjf3ZhbxVirO1kjwwr_5SKeQFH_9DUsc_kl7J48


Itä-Uusimaa

Pukkila (24.5.)

• Tällä hetkellä ei toimintaa.

Sibbo-Sipoo (17.5.)

• Tällä hetkellä ei toimintaa

• Vi har erbjudit vår hjälp till kommunen men ingen har
behövt oss. Vänverksamheten håller kontakt via telefon
och grupperna har ingen verksamhet just Nu.

• Suurin osa vapaaehtoisia riksiryhmää.

• Uusia mukaan: Ystävätoiminta. Paras tapa ottaa yhteyttä 
hallitukseen tai ystävätoiminnan yhteyshenkilöihin.



Länsi-Uusimaa

Karkkila (2.5.)

• Puhelinauttaminen.

• 2 vapaaehtoista osallistunut.

• Yhteistyö: seurakunta

• Uusia mukaan: Ystävätoiminta. Henkilökohtaisien yhteydenottojen kautta.

Kirkkonummi-Siuntio (11.5.)

• Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta, Muu.

• Ruokajakelu yhteistyössä seurakunnan kanssa Siuntiossa.

• Asiointiapua koordinoi Siuntion Suomalainen seurakunta, heillä on diakoniatilit sekä ruokakaupassa että apteekissa. Kirkkonummella Sisko&Simot koordinoi 
asiointiavun käynnistämistä.

• Etävapaaehtoistoiminta: Soitot ystäväasiakkaille, Etäkohtaamiskahvila. Kielikahvila toimii etänä. Muutama ystäväasiakas toivonut yhteydenpitoa puhelimen avulla.

• 12 vapaaehtoista mukana, 8 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Ystävätoiminta, Sosiaalitoimen auttaminen, Muu. Ottamalla suoraan yhteyttä osastoon, 
esim. facebookin kautta. Tekemällä OMA:on profiilin. Osaston OMA-vastaava tarkastaa OMA:n säännöllisesti.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, Toinen osasto.

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

• Osasto alkoi ommella Kirkkonummen kunnan kotihoidon henkilökunnalle ja asiakkaille/ikäihmisille kankaisia suojamaskeja. Onko ikäihmisten suojamaskien ompelun 
materiaalikustannuksiin mahdollista saada tukea koronaoperaation tuesta?



Länsi-Uusimaa

Lohja (24.4.)

• Ruokajakelussa auttaminen, asiointiapu.

• Asiointiapu: Soittoaika joka päivä klo 15-17. Puhnumero 044 242 3661. 
Ostokset maksetaan SSO:n liikkeissä laskulle. SSO laskuttaa osastoa ja 
asiakas maksaa osastolle. Käteistä ei näin tarvita. Toiminta-alueena Lohja, 
johon kuuluu myös Sammatti ja Karjalohja.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Ystävätoiminta. Oman kautta tai olemassa 
yhteydessä Tony Saarelmaan.

Nummi-Pusula (19.4.)

• Etävapaaehtoistoiminta (henkilökohtaisiin ystäviin pidetään yhteyttä 
puhelimitse).

• Ei resursseja osallistua toimintaan, suurin osa vapaaehtoisista riskiryhmää.

Vihti

• Ei toimintaa.



Keski-Uusimaa

Hyvinkää (17.5.)

• Etävapaaehtoistoiminta

• Etävapaaehtoistoiminta: etäläksyhelppi.

• Uusia mukaan: Etäläksyhelppi. Oman kautta.

• 4 vapaaehtoista mukana, 15 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, Toinen järjestö

• Hyvinkään nuorisoasuntoyhdistys ry., Hyvinkään yhdistykset ry., Hyvinkään liikuntapalvelut ja Hyvinkään 
srk

• Yhteistyötahojen kanssa järjestettiin etävapaaehtoiskoulutus.

• Kesällä: toiminta jatkunee, aktiivit tarvitsevat myös taukoa.

Jokela-Nuppulinna (18.5.)

• Etävapaaehtoistoiminta

• Soitot ystäväasiakkaille

Järvenpää (18.5.)

• Tällä hetkellä ei toimintaa.

• Ei toimintaa kesällä.



Keski-Uusimaa
Kerava (17.5.)

• Ruokajakelussa auttaminen.

• Uusia mukaan: Ruokajakelussa auttaminen. Nyt ruokajakelu, josta vastaa Päivi Wilen.

• 7 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Ruokajakelussa auttaminen. Saapumalla Polun ruuanjakopisteeseen klo 10-13 tai puh. 0500 435055.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, Toinen järjestö

• palvelunohjauspaikka Polku

• Viikon aikana on jaettu yhteensä 1.500 ruoka-annosta. Lapsiperheiden jakelu loppui kouluruokailujen alkamiseen 14.5.

• Kesällä: Todennäköisesti ruokajakelu päättyy kesäkuun alussa. Jatkosta ei ole tietoa. Osaston "normaali" toiminta käynnistynee elokuussa.

Mäntsälä (24.5.)

• Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta, Puhelinauttaminen.

• Asiointiapu: Mäntsälä, asiakas voi ottaa yhteyttä joko osaston sähköpostiin mantsala(at)punainenristi.fi tai puhelinnumeroon 0442350976 ma-pe klo 9-14 otetaan 
vastaan yhteydenottoja.

• Etävapaaehtoistoiminta: soitot ystäväasiakkaille.

• Uusia ei voi ottaa toimintaan.

• 15 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, seurakunta

• Kesällä: Olemme varautuneet alusta alkaen pitkäkestoiseen operaatioon. Olemme jo kartoittaneet ajoissa kesän ja alkusyksyn osastomme vapaaehtoisten valmiutta 
ja kirjanneet ne exceliin.

• Alkusyksyyn on tarkoitus järjestää osaston vapaaehtoisille tilaisuus, jossa käydään läpi koronan ajan kokemuksia ja mikä vapaaehtoisia mietityttää ym. eli koronan 
ajan purkutilaisuus. Onko piiriltä mahdollista saada kouluttaja/tilaisuuden vetäjä?"



Keski-Uusimaa

Nurmijärvi (22.5.)

• Tällä hetkellä ei toimintaa.

Pornainen (9.5.)

• Tällä hetkellä ei toimintaa.

Rajamäki (14.5.)

• Etävapaaehtoistoiminta.

• Etäläksyhelppi

• 1 vapaaehtoista mukana. 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia ei voi ottaa toimintaan.

• Katupäivystys jatkuu kesällä. Etäyhteyksiä maahanmuuttajiin puhelimitse tullaan pitämään satunnaisesti. 
Kunta, seurakunta sekä Siskot ja Simot hoitavat ruuanjakelua, asiointipalvelua ja yhteydenpitoa 
ikäihmisiin.

Tuusula (3.4.)

• Etävapaaehtoistoiminta.

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

• 3 vapaaehtoista mukana.



Vantaa
Korso (17.5.)

• Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta, Muu sosiaalitoimen auttaminen, Puhelinauttaminen, Muu piirin organisoima toiminta.

• Asiointiapu ottaa tilauksia vastaan tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-15 puh 045 234 4864 ja sähköpostin kautta spr.korso.auttaa@gmail.com. Tavarat toimitetaan 
keskiviikkona tai torstaina. Akuuteissa tilanteissa vientejä myös muina aikoina. SRK ohjaa apteekkiavun osastolle. Korson apteekki on yhteistyökumppani 
lääkeasioissa. Välitämme Tikkurilan osastolle mahdolliset asiakkaat, paino Korson suuralueessa.

• Etävapaaehtoistoiminta: Etäläksyhelppi, soitot ystäväasiakkaille

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Etäläksyhelppi. Oma, FB, mainosilmoitus kaupoissa yms.

• 15 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Etäläksyhelppi, Ystävätoiminta. FCB-sivuilta, Oman kautta, osaston nettisivuilta. kauppamainoksen kautta.

• Vantaan kaupunki, Rekolan ja Korson seurakunnat välittävät meille asiakkaita. Me ohjaamme asiakkaita tarvittaessa Tikkurilan osastolle ja käytämme Länsi-Vantaan 
vapaaehtoisia asiointiavussa, jos he haluavat.

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

• Osasto on vienyt ystäväasiakkaille kevät tervehdykseksi kukat. Tulemme vielä lähettämään tsemppi postikortin myöhemmin kesällä viestillä: jaksetaan vielä ja emme 
ole sinua unohtaneet.

• Kesällä: Jatkamme asiointiapua niin kauan kuin on tarve. Tällä hetkellä resurssit ovat riittävät.

Länsi-Vantaa (24.5.)

• Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta, Puhelinauttaminen, Muu piirin organisoima toiminta.

• Asiointiapu: Länsi-Vantaan asiointiapu (apteekki): rplantera@gmail.com, 040 5073357, Toimitukset ti ja pe klo 18 - 20. Apteekkiapu (itse organisoitu Myyrmannin 
apteekin kanssa & Vantaan kaupungin/seurakunnan kautta tulleet kuljetukset Martinlaakson apteekista). Toiminnassa ruokakassijakelua Vantaankosken seurakunnan 
kanssa ja kauppa-asiointiavussa auttamista.

• Etävapaaehtoistoiminta: Ystäväasiakkaille soitetaan.

• Vapaaehtoisia myös lentokentällä ja puhelinavussa.

• 12 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Asiointiapu. Omassa avoin ryhmä Länsi-Vantaan korona-apu, jossa jaamme tietoa tehtävistä. Toivotaan uusia mukaan.

• Yhteistyö: kunta, seurakunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Kesällä: Apteekkiasiointiapu jää kesätauolle 15.6., samoin ruokakassien jakelu.



Vantaa

Tikkurila (17.5.)

• Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta, Puhelinauttaminen

• Asiointiapu: Tikkurila lähialueet, Lentokentällä korona tietouden jakoa. Ruoka- ja 
apteekkiavulla on puhelinnumero 0505448211. Avustuspyynnöt tiistai ja keskiviikko 11 -
15, tavaroiden jakelu keskiviikko ja torstai päivällä, tilanteen mukaan. Ruoka-avun 
sähköposti auttaa.sprtikkurila@gmail.com. Mainostettu Facebookissa ja Korson kautta.

• Etävapaaehtoistoiminta: etäläksyhelppi.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Etäläksyhelppi, Ystävätoiminta, 
Etäkohtaamiskahvila. tikkurila@punainenristi.fi, 050 5555 038, jäsenmestarin 
numero, OMAan https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/# tai https://netapps.fi/spr-
liity/.

• Nuorille lisätietoja kokkose.heidi@gmail.com

• 7 vapaaehtoista mukana, 5 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen järjestö

• Kesällä: Asiointiapu, puhelinapu. Osallistujien määrä olisi hyvä saada 
kasvamaan, vastuuta kantavia lisää.

mailto:auttaa.sprtikkurila@gmail.com
mailto:tikkurila@punainenristi.fi
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
https://netapps.fi/spr-liity/
mailto:kokkose.heidi@gmail.com


Västra Nyland

Kyrkslätt Svenska (24.5.)

• Etävapaaehtoistoiminta, Muu sosiaalitoimen auttaminen, Terveydenhuollon auttaminen, Puhelinauttaminen

• Etävapaaehtoistoiminta: Etäläksyhelppi, Soitot ystäväasiakkaille.

• Uusia mukaan: Etäläksyhelppi, Ystävätoiminta, Muu. Nina Malmsten tel 050 3703706, ansiktsmasker Beatrice Bäck , tel 040 849 84 83, ansiktsmasker, Ulla 
Ahlgren tel 040 5067071, vänverksamhet.

• 45 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Kirkkonummi-Siuntio osasto, kommunens Hemvård och Servicehuset. Life in kirkkonummi

• Avdelningen överlät tillsammans med Kirkkonummi-Siuntio 1000 ansiktsmasker för klienter och hemvårdare den 20.5. Chefen för äldrevården Gun-
Lis Wollsten tackade oss och var mycket glad över vårt initiativ.

• FRKvänner har skött om gravar för äldre, fört till ögonläkare och röntgen"Kesällä: musikunderhållning och lätt gymnastik i kombination med musik gång i månaden
på Servicehusets gårdsplan.

• Telefonkontakten till vänner fortsätter över sommaren likaså Suomikamu verksamheten. Vi planerar underhållning 2 ggr i juni, en gång i juli vid Servicehusets
äldreboenden.

Ekenäs-Tenala (24.5.)

• Tällä hetkellä ei toimintaa.

• Asiointiapu: Ekenäs-Tenala avdelning erbjuder butikshjälp, kontaktuppgifter: 040 587 4691 (vardagar kl. 10-12), sofia.e.lindgren@helsinki.fi. Vi har en dil med S 
Market i Ekenäs för inköp av mat (alla frivilliga har eget kort att handla med).

• Vapaaehtoisia mukana 0, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Sosiaalitoimen auttaminen, Terveydenhuollon auttaminen. Sofia Lindgren 0405874691, Sofia.e.lindgren@helsinki.

• Kesällä: Vi har tänkt fortsätta så länge situation de kräver.

Hanko (31.3.)

• Ei toimintaa.

mailto:sofia.e.lindgren@helsinki.fi


Västra Nyland

Inkoo (17.5.)

• Tällä hetkellä ei toimintaa.

Karis-Pojo/ Karjaa-Pohja (16.5.)

• Etävapaaehtoistoiminta.

• Soitot ystäväasiakkaille.

• 2 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Uusia ei voi ottaa toimintaan.

• Yhteistyö: Seurakunta.

• Kesällä: Jatkamme puhelinpäivystystä ja 
vapaaehtoisten kontaktointia.

Snappertuna (7.4.)

• Ei toimintaa.


