
Koronaoperaatiot
2020-2021

Helsingin ja Uudenmaan piiri



Lentokentällä ja satamissa tiedotteiden jakaminen



Valtakunnallinen 
koronainfopuhelin

• Digi- ja väestötietoviraston
tukena

• Vapaaehtoiset vastasivat 
puhelimeen ja ohjasivat 
soittajia oikean avun ääreen



Telttojen 
pystytys HUS

• Meilahti
• Raasepori
• Hyvinkää



Asiointiapu

Kuvat: op.media/teemat/ihmiset/karanteeniapuna-ostoksilla:-”kaikki-meistaansaitsevat-tulla-autetuiksi”, 
SPR Aineistopankki / Emilia Anundi ja Joonas Brandt

Presenter
Presentation Notes
Piirille ilmoitetut auttamistoimet Helsingissä koordinoitiin yli 2300 vapaaehtoistyötuntia, asiointiapua annettiin yli 600 vapaaehtoistyötuntia sekä tavoitettiin yli 316 avunsaajalleOsastot ilmoittaneet seuraavissa kunnissa: Helsinki, Vantaa, Espoo, Porvoo, Myrskylä, Pukkila, Kirkkonummi-Siuntio, Lohja, Kerava, Mäntsälä, Ekenäs-Tenala ja Snappertuna



Helsingin lääkejakelu



Ruokajakelu 

Presenter
Presentation Notes
Piirille ilmoitetut tilastot  62 osallistunutta vapaaehtoista ja kohdattu 1507 avunsaajaa (tilastot sisältää myös 6 osaston EU ruoka-apujakelun)Lahjoittajat: IKEA Suomi, Unilever, Santa Maria, S-ryhmä ja Lidl Suomi 



EtäläksyHelppi



Suojamaskien 
pussitus ja jakaminen



Auttava puhelin - Vastaamo



Koronatartuntajäljityksen 
tukeminen

• Helsingissä
• Vantaalla



Koronarokotusten 
tukeminen

• Vantaa
• Espoo
• Helsinki
• Kerava
• Porvoo
• Hanko



Paperittomien tuki

Maskien jakaminen Mosaiikissa/ Kuvassa Lorenzo, ensimmäistä kertaa
vapaaehtoisena mukana

• Ruokajakelu
• Maskien ja hygieniapassien jako

• Tukipiste Mosaiikki, jonka kautta tuetaan 
paperittomia ja paperittoman uhan alla 
eläviä.



Monikielinen koronainfo Vantaalla



Monimuotoinen Ystävätoiminta 

• Helsingissä ikäihmisten keskusteluapua osana 
Helsinki-apua

• Hyvän mielen – puhelinrinkitoiminta

• Hyvän mielen tekstiviestisarja omaishoitajille

Presenter
Presentation Notes
Piirille ilmoitettu auttamistoiminta:Helsingissä saattaja - ja ystävävälitykset tarjosivat keskusteluapua ikäihmisille ja riskiryhmäläisille arjen asioista ja tarpeen tulleen ohjattiin palveluiden piiriin. Puhelinrinkitoimintaa Helsingissä, Espoossa ja muiden piirien alueellaHyvän mielen tekstiviestisarjan pilotointiin osallistui 15 omaishoitajaa Uudellamaalla 



VAPAAEHTOISET MYÖS 
TOIMINTOJEN MAHDOLLISTAJINA:

• Johto- ja koordinaatioryhmät
• Haastattelijat
• Markkinointi ja viestintä
• Koulutusten järjestäjät ja 

kouluttajat
• Logistiikka
• Hyvinvointia ja jaksamista tukevat

vapaaehtoiset
• Kaikki muut vastuutehtävissä

toimivat vapaaehtoiset.



Etäkoulutukset 
korona-auttamiseen 
liittyen

107 koulutusta
1 964 osallistumista

Presenter
Presentation Notes
Koronainfopuhelin (5 kurssia, 132 osallistujaa)Asiointiapu, Helsinki (14, 95)Maskien jako (2, 18)HUP Airport volunteers info (2, 3)Tartuntajäljitys (12, 343 molemmat kaupunki/SPR)Koronarokotukset (44, 774)Monikielinen info (2, 43)Henkisen tuen kurssit (19, 357)Keinoja henkisen kuormituksen säätelyyn (7,



Purkukeskustelut

Vapaaehtoisten työnohjaajien 
pitämät luottamukselliset 
purkukeskustelut tukevat 
kaikkien vapaaehtoisten 
jaksamista



a

Korona-aikana on 
tapahtunut paljon
myös monenlaista

muuta
auttamistoimintaa

eri puolilla
Uuttamaata



Valtava vapaaehtoisten 
auttamispanos

• Yli 1 500 vapaaehtoista
• 6 352 vapaaehtoistuntia vuonna 

2020
• 10 562 vapaaehtoistuntia vuonna 

2021 piirin koordinoimissa 
auttamismuodoissa

Suuri kiitos sinulle ja tervetuloa 
mukaan muuhun Punaisen Ristin 
auttamistoimintaan!
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