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1. Osaston perustiedot 

 

Vuosi 2021 on Töölön osaston 68. toimintavuosi. Töölön osaston toiminta keskittyy 

kotouttavaan ja sosiaalipalvelutoimintaan. Tavoitteena on, että väestön moninaisuus 

olisi mahdollisimman laajasti edustettuna osaston kaikessa toiminnassa. Erityisenä 

haasteena vuodelle 2021 on maailmanlaajuinen Covid-19 pandemiasta aiheutunut 

kriisi, joka tulee väistämättä vaikuttamaan myös kaikkeen osaston toimintaan.  

 

1.1 Toimialue ja tilat 

Osaston alue määräytyy postinumeroiden mukaisesti alueisiin 00230 –00290 

(Taka-Töölön, Meilahden, Länsi-Pasilan, Pohjois-Pasilan, Ruskeasuon, Laakson, 

Seurasaaren ja Eläintarhan kaupunginosat).  

 

Osastolla ei ole omaa toimitilaa, mutta sillä on mahdollisuus vuokrata SPR:n Helsingin 

ja Uudenmaan piirin koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksen kokoustiloja. 

Osaston toimintaryhmiä kokoontuu muun muassa Punavuoren 

vastaanottokeskuksessa, Metsälän säilöönottoyksikössä, Töölön monipuolisessa 

palvelukeskuksessa, Helsingin Työkanava HeTy ry:n ja Familia ry:n tiloissa, sekä 

Huopalahden kirkolla. 

 

1.2 Jäsenistö 

Runsaan 800 jäsenen osastomme tarjoaa eri taustoista tuleville vapaaehtoistyöstä 

kiinnostuneille ihmisille mielekkään toiminnan kanavan. Koska Töölön osasto on jo 

pidempään toiminut erityisesti monikulttuurisuuden ja kotouttavan toiminnan saralla, 

osaston ryhmien toimintaan ja siten osaston jäseniksi ohjataan SPR:n Helsingin ja 

Uudenmaan piirin kautta tällaisesta toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä. Osaston 

jäsenistö ei siis koostu yksinomaan toiminta-alueella asuvista, vaan se ulottuu eri 

puolille pääkaupunkiseutua. 

 

2. Osaston toiminnan päätavoitteet vuonna 2021 

 

Osaston hallitus on määritellyt vuodelle 2021 seuraavat päätavoitteet: 

 

1. Osastorajat ylittävä yhteistyö Helsingin alueella, painottaen erityisesti 

valmius- ja ensiaputoimintaa sekä yhteistyötä Keski-Helsingin osaston kanssa. 

Jatketaan osastojen yhdistymisen edellytysten täyttymisen tarkastelua 

yhteistyötä lisäämällä. 

 

2. Viestinnän selkeyttäminen ja tehostaminen sekä keskinäisessä 

yhteydenpidossa että ulkoisessa tiedotusluontoisessa viestinnässä. 

Osallistumme osastojen Teams-hankkeeseen, ja tarvittaessa teemme 

muutoksia omaan toimintaamme sisäisesti ja ulkoisesti. 

 

3. Ryhmien toiminnan seuranta ja tukeminen Covid-19 pandemian 

mullistamassa toimintaympäristössä. Pyritään löytämään uusia ja 

monimuotoisia tapoja toteuttaa SPR:n arvoja ja tarkoitusta tukevaa toimintaa. 

Panostetaan uusien vapaaehtoisten perehdyttämiseen sekä vapaaehtoisille 
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tarpeellisiin koulutuksiin, joita suunnitellaan yhdessä heidän kanssaan. 

Kannustetaan ryhmiä dokumentoimaan toimintaansa. 

 

Nämä tavoitteet heijastavat sekä Töölön osaston omia tarpeita että järjestön 

yleiskokouksen vahvistamaa toimintalinjausta vuosille 2021-2023 (apu löytyy läheltä, 

hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana, luottamusta ja vastuullisuutta 

rakentava yhteiskunta). Erityisenä haasteena vuodelle 2021 on vaikeus ennakoida 

sitä, missä määrin ja milloin olisi mahdollista palata ryhmämuotoiseen toimintaan tai 

järjestää kokoontumisia.  

 

3. Sääntömääräinen järjestötoiminta 

 

3.1 Osaston kokoukset ja tilaisuudet 

Osaston kevätkokous järjestetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Kutsut 

kokouksiin lähetetään osaston jäsenille sähköisesti, sekä joissain tapauksissa myös 

kirjeitse. Lisäksi ne julkaistaan osaston Facebook-sivuilla sekä perinteiseen tapaan 

Töölöläinen -lehdessä. Koronavirustilanteen mukaan kokouksiin järjestetään myös 

mahdollisuus osallistua etäyhteyksien avulla.  

 

Osaston kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan info- ja koulutustilaisuuksia 

ryhmien vastuuvetäjille ja muille vapaaehtoisille. Tilaisuuksissa viestitään osaston 

toiminnasta ja toiminnan kannalta keskeisistä asioista. 

 

Osaston jäsenistö ja hallitus osallistuvat SPR:n Uudenmaan ja Helsingin piirin ja 

keskustoimiston järjestämiin tilaisuuksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Piirin 

vuosikokoukseen ja osastojen keskinäisiin osastofoorumeihin pyritään aina 

lähettämään osastolta oma edustus. 

 

3.2 Hallitus 

Osastolla on uusiin tilanteisiin nopeasti vastaava hallitus, joka hyödyntää työssään 

ajanmukaisia sisäisen ja ulkoisen viestinnän työkaluja. Videoyhteyden mahdollistavat 

sähköisen viestinnän alustat osoittautuivat vuonna 2020 vallinneessa 

pandemiatilanteessa välttämättömiksi, ja tulevan vuoden aikana hallitus jatkaa niiden 

käyttöä tartuntariskien minimoimiseksi ja viestinnän sujuvuuden turvaamiseksi.  

 

Osaston kevät- ja syyskokouksen lisäksi hallitus kokoontuu n. 10 kertaa vuodessa. 

Hallitus tukee ryhmien itsenäisyyttä ja vastuuta edellyttäen niiltä tarvittavaa 

raportointia ja kuluseurantaa talousarvion, toimintasuunnitelman ja hallituksen 

antamien ohjeiden puitteissa. Hallitus valtuuttaa vapaaehtoisia hoitamaan 

osastotoimintaan liittyviä vastuutehtäviä aina tarpeen tullen ja kannustaa heitä myös 

osallistumaan koulutuksiin.  

 

Jotta hallitus pysyisi tietoisena toimintaryhmien asioista, on sen jäsenille erikseen 

nimetty omat kummiryhmät. Näiden vastuuvetäjiin hallituskummit pyrkivät olemaan 

säännöllisesti yhteydessä. Vuonna 2021 hallituksen sisäistä työnjakoa kehitetään 

kuitenkin siten, että eri vastuualueisiin liittyvän työtaakan kasvaessa vastuuhenkilö 

saa tukea muilta hallituksen jäseniltä sekä tarpeen mukaan myös muilta osaston 

jäseniltä. Näin toimitaan esimerkiksi monikulttuurisuustoiminnan uudelleenjärjestelyn, 

Nälkäpäiväkeräyksen järjestämisen sekä akuuttien kriisitilanteiden yhteydessä. 
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3.3 Talous ja varainhankinta 

Osaston talousarviossa vuodelle 2021 tulot ovat 8950 euroa, menot 9580 ja 

talousarvio siten 630 euroa alijäämäinen. 

 

Osaston talousarviossa varataan riittävät varat toiminnan toteuttamiseksi ja 

tarvittaessa loput talletetaan Suomen Punaisen Ristin järjestöpankkiin. Osastolla tulee 

olla riittävästi likvidejä varoja, jotta toiminta voi jatkua häiriöttä siinäkin tapauksessa, 

että tulojen tilitykset viivästyvät tai suunnitellut avustukset eivät toteudu. Lisäksi 

osasto varautuu joka kolmas vuosi järjestettävän yleiskokouksen kustannuksiin. 

 

Punaisen Ristin jäsenmaksujen osastoille ohjatut osuudet muodostavat merkittävän 

osan osaston tuotoista. Lisäksi osasto pyrkii järjestämään omaa varainhankintaa 

toimintansa tukemiseksi ja erityisesti suurempien hankkeiden toteuttamiseksi. Osasto 

hakee tarpeen mukaan avustuksia mm. Helsingin kaupungin eri lautakunnilta. Osaston 

järjestämistä kursseista voidaan periä osallistumismaksu tai edellyttää Punaisen Ristin 

jäsenyyttä. Hallitus seuraa myös muita avustuslähteitä ja hakee niiltä apurahoja 

tarpeen mukaan. 

 

Jos tämän toimintasuunnitelman ja osaston talousarvion mukaisia toiminnan kuluja ei 

voida kattaa jäsenmaksuhyvityksin ja saaduin avustuksin, on osaston hallituksella 

valtuus nostaa varoja järjestöpankista toiminnan rahoittamiseksi. Hallitus seuraa 

taloutta kokouksissaan sekä raportoi osaston toiminnasta ja taloudesta osaston 

kevätkokoukselle ja syyskokoukselle. 

 

3.4 Yhteistoiminta ja kumppanuus 

Osastoyhteistyön ja ryhmien toimintaan liittyvän kumppanuuden lisäksi yhteistyötä 

tehdään muiden yhteisöjen ja järjestöjen sekä viranomaisten ja yritysten kanssa. 

SPR:n valtakunnallisten yrityskumppanien kanssa osasto pyrkii harjoittamaan omalta 

osaltaan paikallista yhteistyötä. SPR:n yhteistyösopimuksia (esimerkiksi S-ryhmän 

kanssa) hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. 

 

 

4. Viestintä ja vaikuttaminen 

 

Vuoden 2021 aikana osasto pyrkii kehittämään yhä tehokkaampia tapoja tavoittaa niin 

vanhat kuin uudetkin jäsenet ja vapaaehtoiset. Ajantasainen ja vakaisiin kanaviin 

perustuva tiedonvälitys on tärkeää erityisesti valmiuden kannalta. Toisaalta osasto 

tarvitsee näkyvyyttä uusien vapaaehtoisten rekrytoinnin ja keräystoiminnan 

onnistumiseksi. 

 

Käytetyt viestinnän välineet ovat pääsääntöisesti sähköisiä. Jäsenten keskinäistä 

yhteydenpitoa hoidetaan sähköpostin lisäksi WhatsApp-ryhmien kautta. 

Tiedottamiseen käytetään säännöllisesti ilmestyvää uutiskirjettä, osaston verkkosivuja 

ja sosiaalista mediaa (Facebook). Virallinen kutsu osaston kevät- ja syyskokouksiin 

julkaistaan lisäksi Töölöläinen -lehdessä. 

 

Kuluvana vuonna laajempaan käyttöön otettu jäsen- ja osastoviestinnän alusta Oma 

Punainen Risti toimii osastorajat ylittävänä rekisterinä, jonka avulla on mahdollista 
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tavoittaa ja muodostaa uusia vapaaehtoisten ryhmiä. Vuoden 2021 aikana Helsingin 

osastojen on tarkoitus tehostaa keskinäistä viestintäänsä yhteisen Teams-alustan 

avulla, mikä on Töölön osaston toiminnan kannalta erinomainen tilaisuus toiminnan 

kehittämiseen. 

 

Osasto ottaa Punaisen Ristin edustamat arvot huomioon kaikessa viestinnässään. 

Välitämme täten SPR:n julkisia kannanottoja omissa kanavissamme ja osallistumme 

Rasismin vastaiseen viikkoon ja muihin vaikuttamiskampanjoihin. 

 

 

5. Koulutus 

 

Vapaaehtoisten kouluttamisella turvataan se, että jokaisella vapaaehtoisella on 

tehtäviensä vaatimat tiedot ja tuki. Vuoden 2021 tavoitteena on kehittää 

koulutustarjontaa niin, että se vastaa entistä paremmin ryhmissä toimivien 

vapaaehtoisten tarpeita.  

 

Osasto pyrkii lisäämään koulutus- ja toimintamahdollisuuksia myös ilman sujuvaa 

suomen kielen taitoa mm. englanninkielisten koulutusten avulla. 

 

Koulutusten järjestämisessä tehdään yhteistyötä muiden osastojen, piirin ja 

keskustoimiston kanssa. Koulutuksiin lähettämisestä päättää osaston hallitus. Osaston 

omat koulutukset ovat pääsääntöisesti ilmaisia SPR:n jäsenille. Muilta voidaan periä 

kohtuullinen kurssimaksu.  

 

 

6. Valmius, ensihuoltotoiminta ja kotimaanapu 

 

Osaston hallitus ja toimintayksiköt sekä vastuuhenkilöt vastaavat osaston valmiuden 

ylläpitämisestä osaston käytettävissä olevien voimavarojen mukaisesti. Osasto 

osallistuu Helsingin valmiustoimikunnan toimintaan sekä yhteisen 

valmiussuunnitelman ylläpitämiseen. Vuoden 2021 aikana valmiustoimintaa pyritään 

kehittämään yhdessä Keski-Helsingin osaston kanssa.  

 

Osasto ohjaa jäseniään osallistumaan myös ensihuoltotoimintaan, jota toteutetaan 

yhdessä Helsingin muiden osastojen kanssa SPR:n Helsingin ensihuoltoyksiköstä 

15.12.2004 tehdyn sopimuksen ja ensihuoltoyksikön oman toimintasuunnitelman 

mukaisesti. Yksikön toiminta-ajatus on ihmisten henkinen ja aineellinen auttaminen 

onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa, viranomaisten apuna, osana 

Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa). 

 

Kotimaanavun osalta osasto seuraa tilannetta toiminta-alueellaan ja reagoi 

avuntarpeeseen yhteistoiminnassa ensihuoltoyksikön ja muiden toimijoiden kanssa. 

Vuonna 2021 osasto pyrkii osallistumaan esimerkiksi EU:n ruokajakeluun ja pyrkii 

kehittämään kotimaanavun yhteistyötä lähiosastojen, seurakuntien, Helsingin 

kaupungin, Sininauhasäätiön sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa. 

Kiireellisiin avustuksiin osastolla on käytettävissään Katastrofirahaston 1 000 euron 

määräraha, jota osaston kotimaanavun yhdyshenkilö saa käyttää voimassaolevien 
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kotimaanavun ohjeiden mukaisesti. Lisäksi osasto jakaa yhteistyössä sosiaalitoimen 

kanssa vähävaraisille lapsiperheille tarkoitettuja Hyvä Joulumieli -lahjakortteja. 

 

Valmiustoiminnassa vuonna 2021 osasto ottaa huomioon koronaviruspandemian 

mukanaan tuomat haasteet ja varautuu tarpeen mukaan reagoimaan nopeasti 

viranomaisten tukena.  

 

 

7. Keräystoiminta 

 

Osasto kehittää perinteisesti lipaskeräyksenä toteutettua Nälkäpäiväkeräystä, jota 

tehdään yhteistyössä osaston alueella olevien oppilaitosten ja muiden toimijoiden 

kanssa. Vuoden 2020 kokemusten perusteella käteisen rahan osuus saattaa 

keräyksissä edelleen vähentyä, joten osasto kiinnittää huomiota muiden 

lahjoitustapojen näkyvyyteen. Oma Mobilepay-numero helpottaa merkittävästi 

keräyksien järjestämistä, ja sen merkitys painottuu huomattavasti poikkeustilanteissa 

joissa ihmisten kohtaaminen ja liikkuminen on rajoitettua. Lisäksi osasto pyrkii 

osallistamaan paikallisia sidosryhmiä ja lisäämään tietoa katastrofirahaston 

toimintaperiaatteista.  

 

Osastolla on valmius (keräysvälineet ja aktiivisia kerääjiä) aloittaa hätäapukeräys 

nopealla aikataululla. 

 

8. Terveyden edistäminen 

 

Ennen Covid-19-pandemiaa osasto hallinnoi Töölön ja Katajanokan terveyspisteitä 

yhteistyössä Keski-Helsingin osaston kanssa. Keväästä 2020 lähtien terveyspisteiden 

toiminta on kuitenkin ollut tauolla riskiryhmien suojeluun liittyvien yleisten 

kohtaamisrajoitusten vuoksi. Terveyspisteillä on aiemmin asiakkaan tarpeiden ja 

toivomusten mukaan mm. mitattu verenpaine. Oleellisena osana 

terveyspistetoimintaa on ollut myös asiakkaalle annettava neuvonta, ohjaus ja tuki 

oman terveyden hoidossa ja seurannassa, sekä yleinen terveystietous. Tarvittaessa 

asiakas on voitu ohjata myös lääkärin hoitoon.  

 

Terveyspisteet nykyisessä muodossaan ovat ongelmissa. Koronaviruksen vuoksi niiden 

vapaaehtoisten määrä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä, on supistunut. 

Käytössä olleet tilat ovat eivät myöskään toistaiseksi ole käytössä. Mahdollisuutena on 

yrittää löytää kokonaan uusi vapaaehtoisjoukko pyörittämään puhelintoimintaa, joka 

sijoittuisi perinteisen terveyspistevastaanoton (eli terveysasioista keskustelun), 

henkisen tuen ja etäystävätoiminnan rajamaille. 

 

Terveyden edistämisen saralla voisi toisaalta panostaa turvallisuuskampanjoihin 

(112-päivä, Tapaturmapäivä, Paloturvallisuusviikko, Pysy pystyssä -kampanja) ja 

kansanterveyden edistämisen kampanjoihin (kuten Aivoliiton Korvaamaton kovalevy). 
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Vuonna 2021 terveydenedistämistoiminnassa on yhä otettava huomioon 

koronapandemian vaatima satunnaisten fyysisten kontaktien välttäminen, jotta 

tartunnat eivät leviäisi riskiryhmiin. Samalla terveysneuvonta ja tuki 

terveydenhoidossa ovat kuitenkin vielä entistäkin tärkeämpiä. Osasto seuraa tässä 

tilanteessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia yleisiä ohjeita sekä 

epidemiaan liittyviä alueellisia ohjeita. 

 

9. Nuorisotoiminta 

 

Ruoholahden LäksyHelppi 

Ruoholahden ala-asteen LäksyHelpissä keskitytään läksyjen tekemiseen ja kokeisiin 

valmistautumiseen koulun jälkeen. Ohjaajat auttavat esimerkiksi silloin, kun 

koulutehtävät tuntuvat vaikeilta, eivätkä omat vanhemmat pysty auttamaan. Samalla 

kannustetaan ja motivoidaan koulunkäyntiin. Ryhmän vapaaehtoisilta ei edellytetä 

opettajakoulutusta tai -kokemusta. Mukaan toimintaan otetaan jokainen, jolla on 

aikaa, halua ja motivaatiota ohjata lapsia läksyjen teossa sekä kuunnella, kannustaa 

ja innostaa. Töölön osaston hallitus yhdessä ryhmän hallituskummin kanssa pyrkii 

järjestämään vapaaehtoisille tarvittaessa lisäkoulutusta ja kehittämisiltoja. Uusien 

vapaaehtoisten ja vanhojen vapaaehtoisten koulutus räätälöidään aina ryhmän 

tarpeista lähtien yhteistyössä ryhmän vastuuohjaajan kanssa. Toiminta on tauolla ja 

jatkunee epidemian helpottaessa. 

 

 

10. Ystävätoiminta 

 

10.1 Helsingin ystävävälitys 

Osasto osallistuu yhteistyössä Helsingin muiden osastojen kanssa 

ystävävälitys-toimintoihin helsinkiläisosastojen yhteisen ystävävälityksen kautta. Se 

välittää ystäviä vanhuksille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja 

maahanmuuttajille. Erilaiset saattotehtävät työllistävät ystävävälitystä paljon. 

Välityksen yhteydessä toimii Nuori nuorelle ystävävälitys (Nunu), joka välittää nuoria 

vapaaehtoisia ystäviä (18–29-vuotiaita) yksinäisille 15-29 vuotiaille nuorille 

pääkaupunkiseudulla.  

 

Ystävät tulevat mukaan toimintaan käymällä Punaisen Ristin ystäväkurssin, joita 

järjestetään säännöllisesti ympäri vuoden. Ystävävälityksellä on ollut vaikeuksia saada 

uusia välittäjiä välitykseen ja sitoutuneita ystävävapaaehtoisia. Töölön osasto pyrkii 

omalta osaltaan tukemaan ystävävälitystoimintaa, joka on yksi Suomen Punaisen 

Ristin keskeisistä toimintamuodoista syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemisessä. 

 

10.2 Senioriryhmä Kotipirtti 

Kotipirtti on Haagassa toimiva vanhusten (65v - 93v) ryhmä, joka kokoontuu 

viikoittain yhdessäolon merkeissä. Ryhmän tavoitteena on ystävien tapaaminen, 

yhdessä tekeminen, muistojen ja kokemusten sekä tämän päivän ilojen ja surujen 

jakamisessa. Ryhmässä tehdään mm. kevyttä jumppaa ja harrastetaan käsitöitä, sekä 

keskustellaan ajankohtaisista asioista. Kerhossa käy vierailijoita alustamassa eri 
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aiheista. Kotipirtti toteuttaa vuodessa kaksi retkeä, joiden kuljetuskustannuksia on 

katettu Töölön osaston budjetista. Luonnollisesti koronaepidemiatilanne on 

vaikuttanut niin, että ryhmän toiminta on estynyt toistaiseksi.  

 

10.3 Metsälän säilöönottoyksikön vierailut (Detention Centre Visits) 

Helsingin Metsälässä sijaitseva Helsingin säilöönottoyksikkö toimii 

Maahanmuuttoviraston alaisuudessa. Säilöönottoyksikköön voidaan tuomioistuimen 

päätöksellä ulkomaalaislain nojalla ottaa säilöön esimerkiksi turvapaikanhakijoita, 

joiden henkilöllisyys on epäselvä, tai ulkomaalaisia, jotka odottavat maasta 

poistamista. Säilöönottoyksikkö on suljettu laitos ja Punaisen Ristin vierailut ovat 

usein asukkaiden ainoa henkilökohtainen kontakti yksikön ulkopuolelle. Vierailuille 

osallistuu 3-5 vapaaehtoisen ryhmä kerrallaan. Ryhmän työkieli on englanti, ja 

vierailujen aikana kielivalikoima on monenkirjava riippuen vapaaehtoisten 

kielitaidosta. Ryhmän jäsenyys edellyttää koulutuksen käymistä ja sitoutumista 

säilövierailuihin. Ryhmä käy myös keskusteluja säilöönottovierailuista Punaisen Ristin 

piiritoimiston ja keskustoimiston sekä Säilöönottokeskuksen johdon kanssa. 

Vapaaehtoisten koulutus järjestetään kerran tai kaksi vuodessa. Myös tämä toiminta 

on perinteisessä muodossaan tauolla toistaiseksi, etäauttamista on suunniteltu.  

 

 

11. Monikulttuurinen toiminta 

 

Töölö on pitkään ollut monikulttuurisuuden alalla Helsingin johtavia osastoja, joka 

osallistuu mahdollisimman monipuolisesti kotoutumisen tukemiseen. Huomiota 

kiinnitetään kulttuuriseen ymmärtämiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen 

yhteiskunnassa. Monikulttuuriset kohtaamispaikat ja kielikerhot ovat tukeneet tätä 

tavoitetta. Tarpeen tullen reagoidaan ajankohtaisiin tilanteisiin perustamalla uusia 

ryhmiä ja järjestämällä vapaaehtoisille lisäkoulutusta. 

 

Vuonna 2021 osasto panostaa erityisesti Helsingin keskusta-alueen monikulttuurisen 

toiminnan uudelleenjärjestelyyn ja kehittämiseen Punavuoren vastaanottokeskuksen 

sulkeutuessa. Kaikessa toiminnassa noudatetaan Punaisen Ristin sääntöjä ja 

perusperiaatteita sekä yhteistyökumppanien kanssa erikseen sovittuja 

toimintaperiaatteita. Monikulttuurisen toiminnan onnistumiseksi osasto kouluttaa 

vapaaehtoisia kohtaamaan paitsi kulttuurista erilaisuutta, myös mahdollisia psyykkisiä 

traumoja ja pakolaisuuteen sekä paperittomuuteen liittyviä vaikeita kokemuksia. 

Lisäksi osasto kiinnittää huomiota toiminnan seurantaan ja vapaaehtoisten 

jaksamiseen. 

 

 

11.1. Kotoutumisen edistäminen ja monikulttuurinen ystävätoiminta 

 

11.1.1 Helsingin aikuisopiston LäksyHelppi 

Helsingin aikuisopiston peruskoulun Runeberginkadun toimipisteen LäksyHelpin 

oppilaat ovat maahanmuuttajataustaisia aikuisia, jotka suorittavat joko alkuvaiheen 

opintoja (vastaa peruskoulun luokkia 1-6) tai päättövaiheen (luokat 7-9) opintoja. 

Alkuvaiheen ja päättövaiheen opiskelijoille on omat ryhmänsä. Oppilaiden koulu- ja 

opiskelutausta on hyvin kirjava ja koulutehtävät monelle vaativia. Yksilöllinen 
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ohjaustarve asettaa tavallista suuremman tarpeen ohjaajien määrälle. 

Koronavirusepidemiasta johtuen aikuisten LäksyHelppi siirtyi vuonna 2020 toimimaan 

WhatsApp-puhelinsovelluksen välityksellä. Mikäli toimintaa jatketaan vuonna 2021 

EtäLäksyHelpin muodossa, kehityskohteina ovat useampian oppilaiden tavoittaminen, 

ohjaajien lisääminen sekä tietosuoja-asioiden seuranta. 

 

11.1.2 Kieliklubi Papupata 

Suomen kielen keskustelukerho Papupata kokoontuu kahtena iltana viikossa 

Sörnäisissä. Papupata on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat harjoitella suomen 

puhumista vapaan keskustelun ja pienten harjoitusten kautta. Ohjaajat kannustavat 

ja rohkaisevat osallistujia suomen kielen käyttöön viikoittain vaihtuvien teemojen ja 

harjoitusten avulla. Ohjelma voi koostua esim. lehtiartikkeleiden pohjalta käydystä 

keskustelusta ja erilaisista leikeistä ja peleistä.  

  

11.2 Turvapaikanhakijoiden tuki 

Vuonna 2021 osaston on uudistettava monikulttuurista toimintaansa etenkin 

turvapaikanhakijoiden tuen osalta, kun Punavuoren vastaanottokeskus lakkautetaan. 

Keskuksessa tähän asti toimineet ryhmät jatkavat toimintaansa niin pitkään kuin 

mahdollista, mutta samaan aikaan osasto pyrkii käynnistämään muuta 

turvapaikanhakijoiden tarpeisiin vastaavaa toimintaa. 

  

 

11.2.1 Punavuoren miestenryhmä 

Punavuoren vastaanottokeskuksessa toimiva ryhmä tarjoaa mielekästä tekemistä 

vastaanottokeskuksessa asuvien miesten arkeen. Tavoitteena on tutustua 

suomalaisuuteen ja Helsinkiin rennossa ilmapiirissä. Ryhmän käyttökielenä on 

englanti.  

 

 

11.2.2 Punahilkat 

Punavuoren vastaanottokeskuksen naistenryhmä Punahilkkojen tarkoituksena on 

järjestää mielekästä tekemistä vastaanottokeskuksen naisille, mutta myös lapset ovat 

tarvittaessa tervetulleita mukaan. Ryhmä järjestää aktiviteetteja 

vastaanottokeskuksen tiloissa, ruotsinkielisten Marttojen tiloissa, ulkona tai 

muualla vaihtelevassa paikassa. Suurin osa tapahtumista oli ruuanlaittoiltoja. 

 

 

11.2.3 Punavuoren kieliklubi Pulinapaja 

Pulinapaja on Punavuoren vastaanottokeskuksessa toimiva suomen kielen kerho, joka 

tarjoaa turvapaikanhakijoille mahdollisuuden opiskella suomen kieltä ja harjoittaa jo 

oppimaansa kielitaitoa vapaaehtoisten kanssa. Opetus pyritään räätälöimään 

yksilötarpeita vastaavaksi alkeista ja aakkosista eri aihealueiden lisäsanastoon ja 

kielioppiin. 

 

 

11.2.4 Lastenryhmät 

Tavoitteena on tarjota vastaanottokeskuksessa asuville lapsille ja heidän 

vanhemmilleen ohjattua, virikkeellistä ja mielekästä toimintaa, tuottaa iloa ja 
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vaihtelua perheiden arkeen sekä samalla tutustuttaa heitä uuteen asuinympäristöön. 

Lapset oppivat ryhmässä toimimista sekä jonkin verran myös suomen kieltä.  

 

•    Kids’ Club Punavuori 

Ryhmä järjestää vastaanottokeskuksen lapsille ja heidän huoltajilleen joka toinen 

lauantai erilaisia lapsia kiinnostavia aktiviteetteja mm. leikkipuistovierailuja, retkiä 

eläintarhaan ja lapsille sopiviin näyttelyihin ja tapahtumiin.  

 

•    Punavuoren lastenryhmä Punaketut 

Punavuoren vastaanottokeskuksen  lastenryhmässä leikitään, pelaillaan, askarrellaan 

ja leivotaan kerran viikossa. Mahdollisuuksien mukaan ulkoillaan esimerkiksi 

leikkipuistossa tai Koffin puiston pulkkamäessä. Ryhmässä käy myös vierailijoita. 

Yhteistyötä ryhmä tekee mm. Sibelius Akatemian musiikkikasvatus -yksikön kanssa. 

 

 

11.3 Muu monikulttuurisuustoiminta 

 

Maailma kylässä -festivaalit 

Osasto on osallistunut Maailma kylässä -festivaaleille useana vuonna. Osasto varaa 

kuitenkin mahdollisuuden olla mukana järjestelyissä etenkin siinä tapauksessa, että 

niihin saadaan entisten vuosien tapaan tukea HUP:ltä. 

 

Rasisminvastainen viikko 

Osasto panostaa rasisminvastaisen viikon näkyvyyteen omissa tiedotuskanavissaan.  

  

 

 

Helsingissä 24.11.2020 

Osaston hallitus 
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