
HUPin osastojen 
tilannekuva 30.3.2020



Vastanneet



Vapaaehtoisten määrä

• Yhteensä koronaan liittyvään toimintaan 
osallistuneita vapaaehtoisia on viikolla ollut 294 
ja uusia vapaaehtoisia on kontaktoitu 185. 

• Eniten kuluneella viikolla vapaaehtoisia 
oli korona-toiminnassa Herttoniemessä 
(34), Kyrkslätt Svenskassa (32) ja Tapiolassa 
(23). 

• Eniten uusia on kontaktoitu/perehdytetty 
Tapiolassa (55), Töölössä (25) ja Lounais-
Espoossa (20). 

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





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

• Ruokajakelussa auttaminen.

• 3 vapaaehtoista mukana, 3 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

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

• Keski-Espoo

• Puhelinauttaminen, Ruokajakelussa auttaminen, Terveydenhuollon auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta.

• 6 vapaaehtoista mukana, 16 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

• Yhteistyö: Toinen järjestö, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Suunnitteilla: Etäläksyhelppi, puhelinrinki ystäville, Espoon tilannehuone.

• Lounais-Espoo

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta.

• 5 vapaaehtoista mukana, 20 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

• Yhteistyö: seurakunta.

• Tapiola

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen.

• 23 vapaaehtoista mukana, 55 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

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



Helsinki

• Helsingfors Svenska - ei toimintaa.

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

• Herttoniemi

• Puhelinauttaminen, Muu sosiaalitoimen auttaminen, Terveydenhuollon auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta.

• 34 vapaaehtoista mukana, 7 uutta perehdytetty/kontaktoitu. Luvut sisältävät osallistumisen vanhustyöhön, kaverikerhoon ja kielenopetukseen, ea-
toimintaan, läksyhelppiin. Etäläksyhelppiä ei ole vielä järjestetty oppilaille, mutta kouluun ollaan oltu kontaktissa ja tarjouduttu auttamaan. Ollaan osallistuttu 
myös HUPin järjestämään läskyhelppiä koskevaan verkkopalaveriin.

• 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. Vapaaehtoisia mukana piirin toiminnoissa.

• Itä-Helsinki

• Asiointiapu (lääkejakelu). Vapaaehtoisia tikessä.

• 3 vapaaehtoista mukana, 2 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: kunta.

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

• Kallio-Käpylä

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen.

• 10 vapaaehtoista mukana, 12 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 - nyt on käytössä jo vanhemmankin vuosikerran heijastinliivit varastostamme 
(keltainen kapea heijastinraita).



Helsinki
• Keski-Helsinki

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu.

• 10 vapaaehtoista mukana, 18 kontaktoitu sähköpostilla.

• 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.

• 9 vapaaehtoista mukana, 2 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

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

• Suunnitelmissa: aamukahvirinki, valmiudet ruokajakelussa auttamiseen seurakunnan kanssa.

• Länsi-Helsinki

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta

• 6 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

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

• Yhteistyö: Toinen Punaisen Ristin osasto



Helsinki

• Pohjois-Helsinki

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

• 8 vapaaehtoista mukana, 5 uutta perehdytetty, 50 kontaktoitu.

• 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.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen Punaisen Ristin osasto

• Pukinmäki - ei tietoja.

• Suomenlinna - ei tietoja.

• Töölö

• Asiointiapu. Mukana tikessä.

• 18 vapaaehtoista mukana, 25 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Ryhmä terveydenedistämisen vapaaehtoisia valmiina. Suunnittelee etäläksyhelppiä.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen Punaisen Ristin osasto



Itä-Uusimaa
• Borgå-Porvoo

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen.

• 13 vapaaehtoista mukana, 3 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta.

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

• 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.

• 5 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Suunnitelmat: Tiedusteltu puhelinavun tarvetta kunnalta.

• Yhteistyö: kunta.

• Pornainen - ei toimintaa

• Pukkila

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

• Sipoo

• Ei toimintaa. Suurin osa vapaaehtoisia riksiryhmää.

• Tarjonnut apua kunnalle, mutta tarvetta ei vielä ole. Kiinnostuneet vapaaehtoiset ohjattu ottamaan yhteyttä kuntaan.



Länsi-Uusimaa

• Karkkila

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

• Kirkkonummi-Siuntio

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

• 10 vapaaehtoista mukana, 3 uutta perehdytetty, joista 2 lähti ruokajakeluun.

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

• Soittaa ystävä-asiakkaat läpi.

• Suunnitelmissa: Etäläksyhelppi kiinnostaisi, Auttavan puhelimen käynnistyminen kunnolla

• Toimitamme Kirkkonummi-Siuntion osastossa nykyään myös ns. hätäapukasseja Siuntion puolella. Hätäapukassien tarkoituksena on tukea äkillisessä, äärimmäisessä 
hädässä olevia ihmisiä. Avuntarvitsija ottaa yhteyttä joko kunnan sosiaalitoimeen tai suoraan osastoon ja pyytää äkillistä, lyhytaikaista apua, yleensä taloudellisesta 
syystä johtuvaan avuntarpeeseen. Kyseessä ovat monesti lapsiperheet, jotka tarvitsevat ruoka-apua esim. koulujen etäopetuksen takia (lapset eivät saa enää päivän 
ainoaa lämmintä ruoka-annostansa koulussa) tai vanhemmat ovat irtisanottuja/lomautettuja. Osasto vastaa tähän tarpeeseen toimittamalla ruoka-apua ns. 
hätäapukassien muodossa. (tiedon toimitti Virpi Lohrum).

• Lohja

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

• Nummi-Pusula

• Ei resursseja osallistua toimintaan, suurin osa vapaaehtoisista riskiryhmää.

• Whatsapp-viestillä on ilmoittautunut yksi tarvittaessa asiointiavuksi kutsuttava ja henkilökohtaisiin ystäviin pidetään yhteyttä puhelimitse.

• Vihti - ei toimintaa.



Keski-Uusimaa

• Hyvinkää

• Ei toimintaa.

• Uusia perehdytetty/kontaktoitu 2.

• 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 - ei tietoja.

• Järvenpää

• Ei toimintaa. Ei ole tullut pyyntöjä.

• Osaston vapaaehtoiset toimivat piirin kautta tulevissa tehtävissä.

• Kerava

• Ruokajakelussa auttaminen.

• 6 vapaaehtoista mukana, 2 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Keravan kaupunki ja nuorten aikuisten Polku

• Mäntsälä

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu. Kaksi Aamukahvit-soittorinkiä.

• 16 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

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

• Suunnitteilla Mäntsälän kunnan kanssa asiointiapua ja tarvittaessa Helluntaiseurakunnan kanssa ruoka-apua.

• Kaikille ystävätoimijoille lähetetään infokirje auttamismuodoista ja mahdollisuuksista ilmoittautua mukaan.

• Ea-ryhmän skype-palaveri päivitys koronan aiheuttamista tehtävistä osastossa.



Keski-Uusimaa

• Nurmijärvi - ei toimintaa.

• Pornainen - ei resursseja osallistua.

• Rajamäki

• Puhelinauttaminen, Etävapaaehtoistoiminta.

• 3 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

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

• Kielikerhon vastaava auttaa kongolaisia lapsia ja nuoria etäkoulutehtävissä.

• Tuusula

• EtäLäksyHelppiä käynnistellään.

• Uusia vapaaehtoisia mukana.

• Toive verkkokoulutuksesta.



Vantaa

• Korso

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Muu sosiaalitoimen auttaminen.

• Vantaan kaupunki markkinoi osaston asiointiapua, samoin Vantaa info ja seniorineuvonta. Korson apteekin kanssa yhteistyö 
toimii. Pitää yhteyttä Tikkurilan ja Länsi-Vantaan osastoihin.

• Käyttävät iZettleä asiontiavussa. Tällä hetjellä avusttettavia anoin 45.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen Punaisen Ristin osasto

• Länsi-Vantaa

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen.

• 10 vapaaehtoista mukana, 4 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Asiointiapu apteekkiasioinnissa on sovittu Myyrmannin apteekissa, ensimmäinen kuljetuspäivä ti 31.3. Kauppa-
asiointiapu alkamassa kun kauppojen kanssa saadaan sopimus.

• Ruokajakelusta auttaminen sovittu Vantaan seurakuntien kanssa, ensimmäinen jakelu ma 6.4. Vantaan kaupungin kanssa 
keskustelut meneillään kauppa-avusta.

• Oma Punainen Risti -alustalla on avattu avoin ryhmä Länsi-Vantaan korona-apu, mm. uusille vapaaehtoisille.

• Tikkurila

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Terveydenhuollon auttaminen.

• 9 vapaaehtoista mukana, 2 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Toiminnan laajennusta, kun saadaan kaupungilta yhteystietoja.



Västra Nyland

• Kyrkslätt Svenska

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta.

• 32 vapaaehtoista mukana, 3 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

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

• 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, Ruokajakelussa auttaminen, Muu sosiaalitoimen auttaminen, Terveydenhuollon auttaminen.

• Ei vapaaehtoisia mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Ei saanut vastausta Raaseporin kunnalta, toistaiseksi ei toimintaa?

• 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 (viime viikon tiedot)

• Puhelinauttaminen.

• Snappertuna

• Ovat tarjonneet seudun yli 70-vuotiaille asiointiapua. Ainakaan koronatilanteen alussa kukaan ei kaivannut apua.


