
 OSASTON   

VALMIUSSUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 

Osasto: Hyvinkää  
(tähän voi laittaa myös useamman osaston) 

 
Osaston hallitus on hyväksynyt suunnitelman (pvm): 21.7.2022 
 

1. Osaston toiminta-alueen riskit: 
Osaston oma arvio alueensa riskeistä (vertaa pelastuslaitoksen ja/tai kunnan tekemään arvioon ja rastita) 
 

 tulipalo  tieliikenneonnettomuus  myrsky 

 vaarallisten aineiden onnettomuus   raideliikenneonnettomuus  tulva 

 epidemiat  ilmaliikenneonnettomuus  vedenjakeluhäiriö 

 väkivaltatilanteet  vesiliikenneonnettomuus  sähkönjakeluhäiriö 

 laajamittainen maahantulo  ympäristöonnettomuus  lämmönjakeluhäiriö 

 eksyminen  vakava tietoliikennehäiriö   muu, mikä?       
 

 

2. Millaista apua osasto voi antaa äkillisissä auttamistilanteissa? 

Avun muoto   

 kotimaan apu  Olemme nimenneet kotimaan avun yhteyshenkilön. Reagoidaan tilanteisiin tarpeen 
ja mahdollisuuksien mukaan. K-U alueen yhteinen ensihuoltoryhmä perusteilla.  

 keräysvalmius  Osallistumme Nälkäpäivä-keräykseen. Meillä on valmius käynnistää hätäapukeräys. 

 läsnäolo, tukeminen, ohjaus   Vapepa Keski-Uusimaan HEA-ryhmä on käytettävissä, jossa on henkiseen tukeen 
kouluttautuneita vapaaehtoisia. Lisäksi osaston oma ensihuoltotoiminta. 

 suojaaminen, majoittaminen        

 vaatetus  Tarvittavat vaatteet haetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan kirpputoreilta, 

Tokmannilta ja Prismasta. 

 muonitus  Tarvittaessa kahvit/teet, voileivät ja muuta kevyttä evästä. 

 etsintä  Osasto on mukana Vapepa Keski-Uudenmaan hälytysryhmässä. 

 ensiapu  Ensiapuryhmäläiset osallistuvat päivystyksiin sekä harjoittelevat ensiapua 
säännöllisesti. 

 muu tuki        

Osaston kehittämistarpeet: (esim. koulutus, kalusto, vapaaehtoiset, osaaminen) 
Meillä on tarvetta osaston valmiuskoulutukselle, joka houkuttelisi nuoria (18-29 -vuotiaat). Ensiapuryhmään tarvitaan lisää 
vapaaehtoisia toimintaan. Osaston vapaaehtoiset tarvitsevat valmiuskoulutusta ja -harjoituksen, jolla pidetään heidän 
osaamisensa ajan tasalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Osaston ja valmiusryhmän hälyttäminen 

                                                                      Hälyttäjä  Puhelinnumero 

1. Selkämaa Kaisa        

2. Kataja Kirsi        

3. Gråsten Sari        

   
 

4. Osaston henkilövoimavarat äkillisissä auttamistilanteissa 

Toimijaryhmä tai käyttötarkoitus Henkilö- 
määrä 

Toimijaryhmä tai käyttötarkoitus Henkilö- 
määrä 

Hallituksen jäsenet  6  Ystävät  40 

Kotimaan apuun käytettävissä  10  Nuoriso 0 

Henkiseen tukeen käytettävissä  6  Muut, mitkä: 40 

Ensiaputehtäviin käytettävissä   2  Kotu 20 hlö, keräys 20 hlö 

Muuhun ensihuoltoon käytettävissä 10   

Etsintään käytettävissä  2   

Osaston erityisosaaminen (kielitaito ym.) Englanti, arabia, dari, tigrinja, somali 

 

Osaston henkilövoimavarat edelliset yhteenlaskettuina 52 henkilöä (ei samaa henkilöä kahteen kertaan) 
 

5. Osaston toimitilat, kalusto, välineistö 

Osaston toimitilat, osoite: Pohjoinen puistokatu 1 A 0, 05800 Hyvinkää 

Osaston sähköpostiosoite: hyvinkaa@osasto.punainenristi.fi 

 



Välineistö ja kalusto: Ensiaputarvikkeita, deffa, huopia, kantovälineitä, 8 VHF-radiopuhelinta, 30 kannellista ämpäriä, kannettava 
tietokone, neljä kännykkää ja teltta. 
 
 
 

 6. Sopimukset  
(Liikkeet, kaupat, kunta tms. sekä piirin tekemät ja valtakunnalliset, jotka koskettavat osastoa. Liitä sopimukset 
valmiussuunnitelman liitteeksi.) 
   
Organisaatio/sopimuksen aihe  Yhteyshenkilö  Puhelin 

Hyvinkään kaupunki / Sosiaalitoimi  Erkki Huovinen        

Hyvinkään Seurakunta / Vehkojan seurakuntakeskus               

Keusote / kiintiöpakolaisten alkuvaiheen kotoutumisen 
tuki 

 Kirsi Kataja        

                    

                    

                    

                    

                    
 

7. Katastrofiviestintä (Rastita, jos asia on kunnossa.) 
 

 Osasto on nimennyt tiedottajan, nimi ja puhelin: Kirsi Kataja 

 Katastrofiviestintä on suunniteltu osana osaston viestintäsuunnitelmaa (ks. ohjeet viestinnän suunnitteluun RedNetin 
viestintäryhmästä). Liitä viestintäsuunnitelma valmiussuunnitelman liitteeksi. 

 Osastolla on toimivat RedNet-sivut. https://rednet.punainenristi.fi/hyvinkaa 

 Muuta, mitä: https://www.facebook.com/SPRHyvinkaanOsasto/      

8. Keräyssuunnitelma (Rastita, jos asia on kunnossa. Liitä keräyssuunnitelma valmiussuunnitelman liitteeksi.) 
 

  Keräyssuunnitelma on tehty (erillinen lomake RedNetin SPR Keräykset -ryhmästä), ajan tasalla ja toimitettu piiriin 

  Keräysvälineet säilytetään lukitussa paikassa  

  Osaston omat kerääjät 10 henkilöä, muut kerääjät 10 henkilöä  

  Keräyspaikat, jos keräyssuunnitelmaa ei ole tehty Willa, Prisman aula ja Citymarketin aula, koulut, kirjasto 
 

9. Valmiuden yhteystiedot Punaisessa Ristissä ja Vapepassa 
                                   
 Nimi  Puhelin 

  Kotimaan avun yhteyshenkilö (J2) Huovinen Erkki        

  Valmiustoiminnan yhteyshenkilö (J2) Huovinen Erkki        

  Piiritoimiston valmiuspäivystäjä              

  Vapepan valmiuspäivystäjä Vapepa Uusimaa        

  Piirin valmiuspäällikkö  Haake Niki        

  Piirin toiminnanjohtaja  Vuorimaa Päivi        

  Naapuriosastojen puheenjohtajat               

 
 

10. Suunnitelma on toimitettu seuraaville tahoille (rastita, jos kunnossa)    

Viranomainen Yhteyshenkilö  
 

Puhelin 

  Terveystoimi              

  Sosiaalitoimi              

  Poliisi              

  Piiritoimisto SPR HUP / Varautumisen ja valmiuden asiantuntija         

  Jokin muu taho, mikä?                    
 
 

 

  VALMIINA AUTTAMAAN -OSASTO 

  TOIMINNAN OSASTO 

  MONIMUOTOISEN TOIMINNAN OSASTO 

 * Kts. täyttöohje s. 3 

 
Suunnitelman liitteet:  ei ole    kyllä       kpl  suunnitelman kohtiin:       

  



7.11.2014 

 

 

*Osaston auttamisvalmius -kohdan täyttöohje 

 

 

Osastojen auttamisvalmius luokitellaan seuraavasti (Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 

2015–2017): 
 

Valmiina auttamaan – Punaisen Ristin jokainen osasto 

Toimivan Punaisen Ristin osaston ehtoina on, että osasto 

 

• toimii Punaisen Ristin periaatteiden, arvojen ja tehtävän mukaisesti.  

• pitää sääntömääräiset kokoukset ja valitsee voimassa olevat nimenkirjoittajat. 

• nimeää tehtäväänsä perehtyneen kotimaan avun yhdyshenkilön. 

• vastaa äkillisiin avuntarpeisiin valmiussuunnitelmansa ja voimavarojensa mukaan  

 yhteistyössä muiden osastojen kanssa. Sopii hälytysvalmiudesta viranomaisten kanssa ja 

 ilmoittaa valmiutensa Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun. 

• osallistuu Nälkäpäivään. 

• hankkii uusia jäseniä. 

• viestii toiminnasta jäsenille ja vapaaehtoisille sekä kaikille paikkakuntalaisille. 

• huolehtii yhdenvertaisista mahdollisuuksista osallistua toimintaan ja edistää moninaisuutta. 

• toimii yhteistyössä lähiosastojen kanssa. 

• osallistuu myös päätöksentekoon piirissä ja valtakunnallisesti (esim. piirin kokouksessa ja 

 yleiskokouksessa). 

 

Toiminnan osasto 

Edellisten lisäksi toiminnan osastolla on  

 

• vapaaehtoistoimintaa jollakin järjestön tehtäväalueella, kuten ensiapuryhmä,  

 ystävätoiminta, terveyden edistäminen, verenluovutustilaisuuksien järjestämisessä  

 avustaminen tai nuorten toiminta. 

• aktiivinen rekrytointi uusien vapaaehtoisten saamiseksi eri tehtäviin. 

 

Monimuotoisen toiminnan osasto 

Edellisten lisäksi monimuotoisen toiminnan osastolla on 

 

• runsasta vapaaehtoistoimintaa useimmilla järjestön tehtäväalueilla. 

• nimetyt avainhenkilöt osaston kaikilla toiminta-alueilla. 

• monipuolinen hälytysyksikkö, jossa on ensiavun, ensihuollon ja henkisen tuen osaajia, jotka  

 osaavat auttaa äkillisissä tilanteissa viranomaisen tukena. 

• paikallista toimintaa Punaisen Ristin valtakunnallisissa kampanjoissa ja paikallisissa  

 tempauksissa. 

• selvittää ja etsii aktiivisesti paikallisia tarpeita. 

• yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa. 

• aktiivista varainhankintaa. 

• tila, jossa toimia. 

 


