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Taustaa
SPR Savo-Karjalan piiri on kerännyt maaliskuusta 2020 alkaen järjestöjen tilannekuvaa PohjoisKarjalassa ja Pohjois-Savon alueella yhdistyksille suunnatulla määräajoin toistuvalla nettikyselyllä.
Tilannekuvan kokoaminen on osa SPR:lle kuuluvaa Sosiaali- ja Terveysministeriön kanssa sovittua
sotejärjestöjen poikkeusolojen koordinaatiotehtävää.
Kyselyn kautta nousevaa alueen järjestöjen tilannekuvaa välitetään SPR:n valtakunnallisen
raportoinnin mukana STM:lle ja Valtioneuvoston tilannekeskukselle sekä SPR Savo-Karjalan piirin
kautta Pohjois-Karjalan valmiussihteeristölle ja Siun Sotelle sekä Pohjois-Savon valmiustoimikunnalle
ja Kuopion kaupungille (Pohjois-Savon sosiaalipäivystys). Tilannekuvaa (kyselyn vastauksia)
toimitetaan viranomaisille analysoimattomana ja sen mukana ei toimiteta yksittäisen yhdistyksen
tunnistettavia tietoja kuin viranomaisen pyytäessä, mikäli yhdistys on antanut kyselyn
vastauksissaan luvan.
Kevään ja kesään aika kyselyyn on osallistunut noin 200 eri yhdistystä. Yhdistyskenttä on sirpaleinen
ja maakuntien alueella toimii reilut 7000 erilaista yhdistystä, joten kyselyn edustavuus on rajallinen
eikä siitä voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kyselyihin vastasi Vapepa- ja sotejärjestöjä
sekä harraste-, kulttuuri ja nuorisojärjestöjä eri puolilta maakuntia suurimman osan keskittyessä
kuitenkin suurempiin taajamiin. Kyselyyn vastanneet yhdistykset ovat kuitenkin etupäässä niitä
yhdistyksiä, joilla on ollut ja on edelleen jonkinlaista auttamistoimintaa tai -valmiutta
koronatilanteen aikana.
Keväällä kyselyn painopiste oli enemmän vastaushetkellä käynnissä olevassa auttamistoiminnassa.
Kyselyssä esille tuotuja auttamistoimintoja on koottu maakunnallisesti korona-apusivuille nettiin
yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen (Jelli-järjestötietokanta) ja Pohjois-Savon
Sosiaaliturvayhdistyksen (pohjoissavolaiset.fi-sivusto) kanssa. Pohjois-Karjalan osalta yhteistyö
jatkuu syksyllä, Pohjois-Savossa etsitään jatkorahoitusta tai vaihtoehtoista järjestämistapaa sivuston
ylläpitämiseksi.
Syksyn 2020 aikana kysely toteutetaan kerran kuussa aina kuukauden ensimmäisen viikon aikana,
vaikka valmiuslaki ei olekaan tällä hetkellä voimassa. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa
järjestökentän auttamisvalmiutta ja ympäristöstään tekemiä havaintoja sekä seurata niiden
havaitsemia muutoksia ilmapiirissä ja avuntarpeessa tilanteen edetessä.
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LOKAKUUN TILANNEKUVAKYSELYN VASTAUKSET

Kyselyyn vastanneiden alueellinen jakauma

Kyselyyn vastanneet yhdistykset luokituksen mukaan

Kyselyyn vastasi vastausaikana 28.9.-4.10. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueelta yhteensä 23
yhdistystä. Vastanneista yhdistyksistä ja järjestöistä vain 5 eli 22% vastasi myös syyskuun kyselyyn,
lokakuun kyselyn vastaajista 78% oli uusia. Sotejärjestöjen määrä ja osuus vastaajista oli syyskuun
kyselyyn nähden selvästi pienempi (-6 yhdistystä). Vapepa-järjestöjen (SPR + Vapepa = 11
yhdistystä) osuus kaksinkertaistui vastanneiden SPR:n osastojen määrän kasvamisen myötä.
Vastanneissa yhdistyksissä oli maakunnallisia tai alueellisia järjestöjä, joilla on palkattua
henkilökuntaa, sekä paikallisia pelkästään vapaaehtoisvoimin toimivia yhdistyksiä. Kyselyn
vastaajissa on muutamia maakunnallisia järjestöjä, joiden lisäksi vastanneiden joukossa on myös yksi
tai useampi ko. järjestön jäsenyhdistys.

Yhdistyksen toiminnan järjestämistapa vastaushetkellä

Yhdistyksen arvio omasta kyvystään osallistua viranomaisten tai kuntien pyynnöstä koronaauttamistehtävälle

Yhdistyksen arviot ja havainnot toimintakyvystään ja -ympäristöstään

Yhdistyksen toimintakyvystään ja -ympäristöstään tekemien arvioiden ja havaintojen keskiarvot
kuukausittain
Yhdistyksen arvioivat yllä olevia osa-alueita arvoasteikolla 1-5, jossa 1 = erittäin huono ja 5 =
erinomainen.
Syys- ja lokakuun välillä vastauksissa ei ole havaittavissa suuria muutoksia. Syvällisempiä
johtopäätöksiä ei tilanteen muutoksen osalta voi kuitenkaan tehdä, koska suurin osa (4/5)
vastaajista on vaihtunut syys-lokakuun kyselyjen välillä.

Yhdistyksen ilmoittama syyskuussa käynnissä oleva korona-auttamistoiminta

Yhdistyksen korona-auttamistoiminnan kohderyhmät

Lokakuun kyselyyn vastanneissa oli syyskuuhun nähden selvästi vähemmän sote-järjestöjä (- 6 kpl),
joka näkyy myös suurina muutoksia auttamistoiminnan kohderyhmissä syys- ja lokakuun välillä.
Syyskuun kyselyssä eri kohderyhmät olivat lokakuuta kattavammin edustettuna.

Yhdistyksen arvio koronatilanteen vuoksi haavoittuvimmassa asemassa olevista kohderyhmistä

Kyselyyn vastanneiden yhdistysten vaihduttua (4/5 vastanneista uusia) ei näkemyksissä
haavoittuvimmassa asemassa olevien osalta ole nähtävissä kuitenkaan suuria eroja. Huoli
ikäihmisistä ja vähävaraisista korostuu kummankin kuun kyselyssä. Syyskuun osalta huolta kannettiin
hieman enemmän mielenterveysongelmista kärsivistä ja lokakuussa työttömistä ja lapsiperheistä.

Yhdistyksen arvio toiminnan piirissä olevien avuntarpeen muuttumisesta tulevan 4 vkon aikana

Yhdistysten kyselyssä kohderyhmistä ja avuntarpeesta antamia lisätietoja:
•

Koronatilanteen paheneminen vaikeuttaa entisestään pitkästi työttömänä olleiden
tilannetta. Työnsaanti vaikeutuu ja työttömyys pitkittyy, mikä taas aiheuttaa monenlaisia
haasteita ihmisten elämässä.

•

Avun tarve lisääntyy yhdistysten keskuudessa koronan levitessä

•

Syyslomalla (vko 42) ihmisten liikkuminen voi lisätä koronan kiihtymistä.

•

Vapaaehtoisten toimintakyky ja digivalmius vaihtelee paljon paikkakunnittain.

•

Paikkakuntamme tartuntatilanteesta (5 koko laskenta-aikana) johtuen ihmiset näyttävät
elävän melko normaalia elämää. Kasvomaskeja näkyy vain muutamilla eikä välimatkoista
näytetä paljon välitettävän.

•

SPR hälytysryhmät ovat Vapepan hälytysvalmiudessa. Piiritoimiston henkilökunta jaettu
kahteen työryhmään ja etätöissä vuoroviikoin, suositaan etäkokoustamista.
Koulutustoiminnan osalta kasvotusten toteutetaan valmiuden ja auttamistoiminnan
kannalta tarpeelliset koulutukset, jos turvallisuusjärjestelyt pystytään toteuttamaan, muuten
siirrytään etäkoulutuksiin tai lykätään myöhemmäksi.

Onko tiedossanne ryhmiä, jotka ovat korona-avun tavoittamattomissa? Miksi? Millaiselle
avulle heillä on tarvetta?
•

Korona-apu ei tavoita: kodittomia (vastaaja Pohjois-Karjalasta) / yksin asuvia vanhuksia,
jotka eivät kuulu kotihoidon piiriin (vastaaja Kuopion seudulta)

•

Maaseudulla yksin asuvat ikäihmiset kärsivät eniten koronasta ja tarvitsevat päivittäistä
apua selvitäkseen tilanteesta (Pohjois-Savo)

•

Huomioitavaa on, että järjestöillä näyttäisi olevan edelleen paljon esim. asiointiapua tarjolla
etenkin maaseutualueilla (Pohjois-Karjala)

Millaista uutta auttamistoimintaa yhdistyksenne on suunnitellut tai valmistautunut
ottamaan käyttöön koronatilanteen kiristyessä? Hyviä korona-apuun liittyviä käytänteitä,
innovaatioita tai ideoita muille yhdistyksille jaettavaksi?
•

Ei kommentteja

