
Varautuminen SPR Hämeen piiri, Pirjo Mattila

Koronavirus ja SPR:n 
varautuminen

Yhteiset ajankohtaiskatsaukset torstaina 28.5 klo 

17:30-18:30

SPR:n Hämeen piiri



Varautuminen 

Istunnon sisältö ja tarkoitus

1) Infot kesän aikana
2) Suojautumisesta ja varusteista (Pirjo)
3) Osastoissa tapahtuu 5 min
• Lempäälän osasto, Mikko Lappalainen
4) Ajankohtaista Korona-operaatiossa (Tommi)
5) Henkinen tuki ja ystävätoiminta (Leila ja 
Johanna)



Varautuminen 



Varautuminen 

Infot kesän aikana (TMa)

• Piirin Korona –infot torstaisin temsissä klo 17:30-18:30 jäävät 
toistaiseksi tauolle.

• Piirin Korona-info kirje julkaistaan seuraavan kerran ke 10.6. Tuolloin 
ilmoitetaan info-kirjeiden jatkosta.

• Piirin työntekijöitä on koko kesän tavoitettavissa (lomia pidetään ei 
aikoina). Rednetistä löytyy kulloinkin "päivystävät työntekijät.
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Taustaa Korona-viruksesta ja 
suojautumisesta (Pirjo)



Varautuminen 

Taustaa korona-viruksesta 
ja suojautumisesta (Pirjo)

Vapaaehtoisten Korona 2020 -
sivusto RedNetissä: https://rednet.punainenristi.fi/k
orona2020. Sivusto toimii vapaaehtoisten tietopankki
na koronaoperaation ajan. Sivuilta löytyvät mm. vapa
aehtoistoiminnan valtakunnalliset ohjeet ja vinkit, os
astojen uutiskirjeet ja linkit viestintämateriaaleihin

Päivittyvä tiedote koronavirusvarautumisesta
Hämeen piirin vapaaehtoisille

https://rednet.punainenristi.fi/hame

WHO

www.thl.fi

www.ttl.fi

https://rednet.punainenristi.fi/korona2020
https://rednet.punainenristi.fi/hame
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Kontaktit/suojautuminen
*Koko kasvot peittävää visiiriä ja kirurgista suu-nenäsuojainta käytetään yhdessä
tehtävissä, joissa on kohonnut pärske/pisarariski. > Katso tarkemmat ohjeet 
suojavarusteiden käyttöohjeesta

Kontaktin muoto Auttamistoiminta Käytettävät
suojavarusteet

Etäkontakti Puhelinauttaminen, chat 
tms. Ei suojavarusteita

Kontakti

Kohdataan useita ihmisiä
lyhyen aikaa (alle 15 
min) ja pidetään turvaväli
(min 2 m), jos
mahdollista.

Kirurginen suu-
nenäsuojain tai koko
kasvot peittävä visiiri. 
Kertakäyttöiset
suojakäsineet

Lähikontakti

Kohdataan autettava alle
turvaetäisyydeltä tai 
kohtaaminen kestää yli 15 
min

Koko kasvot peittävä
suojavisiiri tai suojalasit + 
kirurginen suu-
nenäsuojain. 
Kertakäyttöiset
suojakäsineet, ffb2/ffb3 
ensiapupäivystykset ja 
selviämispiste (elvytys
ym)

https://rednet.punainenristi.fi/node/59735
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Suojaimet

• Suojaimet; kertakäyttökäsineet, suu-
nenäsuojain, käsihuuhde, suojavisiiri, leikkauspäähine on tila
ttavissa osastotunnuksilla SPR verkkokaupasta. 
Hakukenttään kannattaa laittaa sana korona, silloin nuo
tuotteen löytyvät helpoiten

• Jos mietit, tarvitaanko suojaimia ja mitä tarvitaan...ole yhtey
dessä pirjo.mattila@redcross.fi 0405895779

• 8.6 -
19.6 olen lomalla, tuona aikana kysymyksiin vastaa tommi.m
attila@redcross.fi

mailto:pirjo.mattila@redcross.fi
mailto:tommi.mattila@redcross.fi
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Ensiapuohjeet korona-aikana
• Euroopan elvytysneuvosto on julkaissut ohjeet korona-

aikaiseen ensiapuun. Ohjeista on tehty
• Suomen oloihin soveltuvat ohjeet ja juuri paraikaa on menossa

ensiapuryhmille webinaari tästä aiheesta. Ohjeet tullaan myös
laittamaan RedNet sivuille.

• Suojaimet; kertakäyttökäsineet, suu-nenäsuojain, käsihuuhde, 
suojavisiiri, leikkauspäähine jne. On tilattavissa osastotunnuksilla SPR 
verkkokaupasta

• Jos mietit, tarvitaanko suojaimia ja mitä tarvitaan...ole yhteydessä
pirjo.mattila@redcross.fi 0405895779

• 8.6 - 19. 6 olen lomalla, tuona aikana kysymyksiin vastaa
tommi.mattila@redcross.fi 0405895780

mailto:pirjo.mattila@redcross.fi
mailto:tommi.mattila@redcross.fi
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linkkejä

• Käsien pesu ja yskiminen https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-
torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

• Käsien desinfektio https://www.youtube.com/watch?v=eTls28jTdl0

• Terveyden edistäminen
materiaalit https://rednet.punainenristi.fi/node/59604

• Ohjeet suojainten pukemiseen ja riisumiseen
• https://rednet.punainenristi.fi/node/59735

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://www.youtube.com/watch?v=eTls28jTdl0
https://rednet.punainenristi.fi/node/59604
https://rednet.punainenristi.fi/node/59735
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Hyödyllistä materiaalia

• Hyödylliset materiaalit
• Punaisen Ristin hygieniaohjeet 

niistämiseen ja käsien pesemiseen
Tulostettava hygieniataulu: 

käsienpesu
Tulostettava hygieniataulu: 

niistäminen

• Henkisen tuen ohjevideot:
• suomeksi
• ruotsiksi
• englanniksi
• THL:n ja muiden viranomaisten 

monikieliset ja selkokieliset 
materiaalit koronaviruksesta

•

•

• Lisätietoa
• Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos THL
Maailman terveysjärjestö WHO
Elinkeinoelämän keskusliiton suosit
ukset yrityksille
Työterveyslaitoksen toimintaohjeet
työntekijöille

https://www.punainenristi.fi/node/32160
https://www.punainenristi.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/hygieniataulut_a4_kasienpesu_aikuinen1_fin.pdf
https://www.punainenristi.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/hygieniataulut_a4_niistaminen_aikuinen_fin.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8JG5DuOKiy30a50oHaZ7zLe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8KEjjDcQLYCGYjWw_GPIzfQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8JasKrdTW-ItDN4kV0bKDGY
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kayttoosi-monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta
http://www.thl.fi/
https://www.who.int/
https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/26/ek-suosittelee-yrityksia-varautumaan-koronaviruksen-mahdolliseen-laajamittaiseen-leviamiseen/
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle
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Ajankohtaista Punaisen
Ristin Korona-

operaatiosta (Tommi)



Maaliskuussa 
valmistautuminen oli 
kiivaimmillaan 
kunnissa ja järjestöissä

Nyt vain odotetaan millä 
tavalla epidemia hiipuu 
vai leviää....

Huhtikuu-toukokuu ?

1 (3) Korona kevät 2020





Tapahtumia viikon aikana 2 (3)
LähiTapiolan ruokakassit

• Tiistaina saapui 15 
kuormalavaa

• Keskiviikkona tavarat 
pussitettiin (1200)

• Tänään ja huomenna 
ruokakassit jaetaan 17 eri 
osastoon

• Osastot jakavat ruokakassit 
juhannukseen mennessä

makaroni, pussi 400 g

kaurahiutale, 1 kg

näkkileipä, paketti 400 g

kahvi (suodatin), 1/2 kg

tonnikala, öljyssä 2 prk a 140 g

rypsiöljy, muovipullo 500 ml

mansikkahillo, 400 g 

tomaattimurska, säilyke 400g

hernekeittosäilyke, purkki 400 g 

hammastahna, tuubi 50 g

mehutiiviste 1+7 (0,5 l)

lettutaikinajauho 250 g





Tapahtumia viikon aikana 3 (4)
LähiTapiolan ruokakassit

Mukana olevat osastot:
1. Hämeenkyrö
2. Kuhmalahti
3. Kangasala
4. Luopioinen
5. Pälkäne
6. Nokia
7. Pirkkala
8. Sääksjärvi
9. Lempäälä
10. Hämeenkyrö

11. Juupajoki
12. Mänttä
13. Ruovesi
14. Kihniö-Parkano
15. Länsi-Teisko
16. Ylöjärvi
17. Vammala
18. Mouhijärvi
19. Punkalaidun
20. Äetsä



Verkkokoulutus
ruoka-aputoiminnasta 4.6. klo 16-18

• Miten ruoka-apua voi toteuttaa, mitä se vaatii,mitä sillä
voi saavuttaa? Kiinnostaako osastoasi mahdollisesti
ruoka-aputoiminnan aloittaminen tai haluatteko
syventää osaamistanne jo käynnissä olevan toiminnan
tueksi?

• Mitä on hävikkiruoka, entä ylijäämäruoka tai EU ruoka-
apu?

• Tule mukaan verkkokoulutukseen 4.6.kuulemaan 
vastauksia kysymyksiin ja keskustelemaan.

Ilmoittaudu:

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7583

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7583




Korona-tilannekuvajärjestelmä

• Pidetty kolme samansisältöistä perehdytystä (17 osastoa, 23 henkilö)

• Tulossa Info-kirje ja käyttöönotto-ohjeet valmiuden yhteyshenkilölle (+pj)

• Osasto sopii muutaman vastuuhenkilön, joka huolehtii tietojen viennistä 
sähköiseen raportointilomakkeeseen ( http://spr.fi/raportoi)

• Ensimmäinen raportti pe 5.6. mennessä (tilanne operaation alusta)

• Seuraavan kerran, jos tilanne muuttuu merkittävästi (volyymin > 10%) tai 
pyydettäessä ja operaation lopussa.

• Tilannekuvan 
koontilomake löytyy: https://rednet.punainenristi.fi/tilannekuva.

Salasana: XXXXXXXXXXXX

http://spr.fi/raportoi
https://rednet.punainenristi.fi/tilannekuva
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Henkinen tuki ja ystävapalvelu
(Leila ja Johanna)
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Henkinen tuki 1(3)

• Päiväleirit 
pikkukoululaisille
• Esim. 4 pv ja klo 10-14
• LähiTapiola & piiri 

tukevat toimintaa
• Tukee perheiden 

jaksamista
• Järjestetään ainakin:

• Nokia
• Janakkala
• Tampere

• Auttava puhelin
• Päivystää ____ asti
• Kolme päivystäjää/ 

vuoro
• Puhelinauttajien 

päiväkahvit ke 10.6. klo 
17-18



Auttava puhelin Hetu 2 (3)



Varautuminen 

Henkinen tuki 
3 (3)

• Leila Ahonen aloittanut Ensihuollon
asiantuntijana 16.5.

• Ensihuolto
• Henkinen tuki

• Siirtymävaiheessa kesän yli vastaa
myös lasten- ja nuorten toiminnan
asioista.

 Pitäkää huolta itsestänne
ja toisistanne!

• Johanna p. 0400 766 957 
johanna.raivio@redcross.fi

• Leila p. 040 135 8717 
leila.ahonen@redcross.fi

mailto:johanna.raivio@redcross.fi
mailto:leila.ahonen@redcross.fi
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Ystävätoiminta 1(1)

• Ystävätoiminta jatkuu kesän aikana 
puhelinystävätoiminnan osalta vapaaehtoisten 
resurssien mukaan.

• Ystävävälitykset ovat avoinna
rajoitetusti myös kesällä.



Varautuminen 

ISO KIITOS JA 
VOIMIA KAIKILLE
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