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Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

Yleistä 

Osaston toimintaa jatketaan pääasiassa jo vakiintuneissa muodoissa.  

Osaston hallitus kokoontuu vuodeksi vahvistettavan kokousaikataulun mukaisesti 

kuukausittain noin 10 kertaa ja tarvittaessa lisäksi puheenjohtajan kutsusta muulloinkin. 

Osaston jäsenet kutsutaan sääntöjen mukaisesti kevät- ja syyskokouksiin. Kokouskutsut 

lähetetään jäsenlehdessä tai lehti-ilmoituksella Länsiväylässä. Jäsenlehdessä kerrotaan myös 

laajemmin osaston ja sen toimintaryhmien toiminnasta.  

Osallistutaan aktiivisesti Espoon ja Kauniaisten SPR-osastojen yhteistoimintaryhmän EsKa:n 

kokouksiin, joiden yhteydessä on myös aluetapaamiset.  

Osallistutaan Espoon osastojen perustaman Espoon tilannekeskuksen toimintaan. 

Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi 

Osasto lisää jäsenmääräänsä ottamalla yhteyttä Oma Punainen Risti -tietoverkossa 

kiinnostuksensa ilmoittaneisiin osaston toimialueella asuviin henkilöihin sähköpostilla kertoen 
osaston eri toimintamuodoista ja suositellen myös jäsenyyttä. Kaikissa yleisötilaisuuksissa, 

joihin osasto osallistuu, pidetään esillä järjestön jäsenesitteitä.   

Niitä osaston toimintaryhmiin osallistuvia ja vapaaehtoistoimijoita, jotka eivät vielä ole jäseniä, 

muistutetaan jäsenyyden merkityksestä.    

Osasto järjestää Uusien jäsenten illan maanantaina 30.1.2023 Raitin Pysäkillä. Kutsutaan 

vuosina 2021–2022 liittyneet jäsenet sekä Oma Punaisen Ristin kautta vapaaehtoisuudesta 

kiinnostuneet, joille kerrotaan osaston vapaaehtoistoiminnasta.     

Tiedotustoiminta 

Osaston järjestämistä tapahtumista, vapaaehtoistehtävistä ja keräyksistä tiedotetaan mm. 

Punaisen Ristin Rednet -sivuilla, Oma Punainen Risti -sivuilla, osaston facebook -sivulla SPR 

Kehä-Espoo, paikallislehdissä ja Uudenmaan alueen verkostojärjestön (HyTe ry) kanavien 

kautta.  

Koronapandemian vaikutukset  

Toimintasuunnitelma on laadittu olettaen, että osasto pystyy toimimaan normaalisti. Mikäli 

koronapandemian aiheuttamat rajoitukset kuitenkin jälleen aktivoituvat tulevan vuoden 

aikana, osasto mukauttaa toimintaansa annettujen ohjeiden mukaisesti.   

 
Viime vuosien aikana hyväksi havaitut etä- ja/tai hybridikoulutukset ja -kokoukset tulevat 

osittain jatkumaan myös tulevana vuonna koronatilanteesta riippumatta.  
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Valmiustoiminta  

Kehä-Espoon osaston ensiapuryhmä ja Espoon ensihuoltoyksikkö ovat Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun (Vapepa) hälytysryhmiä, jotka avustavat viranomaisia esimerkiksi 

kadonneiden etsinnöissä ja onnettomuuksissa sekä niiden jälkihoidollisissa tehtävissä.  

Osaston valmiussuunnitelma päivitetään vuosittain.  Se liitetään osaksi SPR:n espoolaisten 

osastojen yhteistä valmiussuunnitelmaa.  

Espoon ensihuoltoyksikkö 

Espoon ensihuoltoyksikkö toimii koko Espoon alueella ja lähes kaikki Espoon osastot 
osallistuvat ryhmän ylläpitoon ja toimintaan. Ensihuoltoyksikön vastuuosastona toimii Kehä-

Espoon osasto. Espoon ensihuoltoyksikössä on hälytysryhmä, koulutusryhmä ja reservi. 

Koulutusryhmäläisten määrä on ollut kasvussa muutaman vuoden ajan. Tulevana vuonna 

pyritään kannustamaan koulutusryhmäläisiä kouluttautumaan siten, että he voisivat toimia 

hälytysryhmässä. 

Ensihuoltoyksikkö toimii valmius, koulutus- ja hälytysryhmänä. Kaikille ryhmäläisille 

suositellaan osallistumista ryhmäiltoihin, harjoituksiin ja koulutuksiin (esim. Punaisen Ristin ja 

Vapepan koulutukset). Omia ryhmäiltoja järjestetään kerran kuukaudessa (ei kesäkaudella). 

Suositellaan osallistumista myös muiden osastojen, ensiapuryhmien sekä pääkaupunkiseudun 

ensihuoltoyksiköiden ryhmäiltoihin ja koulutuksiin.  

Ensihuoltoyksiköllä on sopimus Espoon kaupungin kanssa ja se toimii Länsi-Uudenmaan 

sosiaali- ja kriisipäivystyksen apuna tarvittaessa. Vuonna 2023 pyritään luomaan hyvä yhteys 

Länsi Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa ja käymään neuvotteluja tulevasta yhteistyöstä.  

Selvitetään, tarvitaanko erillinen sopimus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.  

Toimintaan tullaan saamaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen myöntämää 

järjestöavustusta.   

Ensiapu- ja terveyspalvelut  

Ensiapuryhmä 

Ryhmän toiminta jakautuu kolmeen osaan: 

• ensiaputaitojen ylläpito ja taitojen opettaminen mahdollisimman monelle  

• ensiapupäivystykset, joissa piiri/ryhmä vastaa isojen yleisötapahtumien ensiavusta 

• hälytysryhmänä toimiminen 

Ryhmäiltoja pidetään vuodessa n. 25 torstaisin Raitin Pysäkillä. Mikäli koronatilanne jälleen 

pahenee, voidaan ryhmäiltoja pitää myös etäyhteydellä, mutta se ei korvaa harjoittelua.  

Iltoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet ja niissä opetellaan ensiapua lyhyin 

teoriaosuuksin ja käytännön harjoituksin. Aiheita on myös hälytystehtäviä silmällä pitäen. 

Vuosittain koulutetaan 1–2 harjoittelijaa EA-päivystäjäkurssilla. Vuosien 2023–2025 aikana 

koulutetaan 3–4 kokenutta ensiapupäivystäjää EA3-kurssilla ja 1–2 kokenutta ryhmäläistä 
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ryhmänjohtajakurssilla. Muita kursseja käydään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Erityisen 

suositeltavia kursseja ovat etsintäkurssit ja henkisen tuen perusteet. 

Ryhmän varustusta täydennetään sopivaksi sekä harjoituksiin, ensiapupäivystyksiin että 

hälytystehtäviin. 

Luvan saaneet päivystäjät osallistuvat piirin järjestämiin päivystyksiin ja ryhmä tarjoaa omalla 

alueellaan ensiapupäivystystä erilaisiin tapahtumiin. Markkinointiin kiinnitetään aikaisempaa 

enemmän huomiota. 

Yhteistyötä harjoitusten muodossa muiden Espoon ensiapuryhmien ja ensihuoltoyksikön 

kanssa jatketaan hyvien kokemusten perusteella. Yhteiset ensiapuharjoitukset järjestetään 

jatkossakin kahdesti vuodessa. 

Jäsenien motivaatiosta huolehditaan mm. virkistäytymällä ja verkostoitumalla. 

Uusia jäsenhankinta- ja markkinointikeinoja suunnitellaan ja ainakin yksi Tervetuloa EA-

ryhmään kurssi järjestetään.  

Käynnistetään Auttajaklubi-toiminta todennäköisesti Lounais-Espoon ensiapuryhmän kanssa. 

 

Nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö  

Osaston nuorisotoiminta keskittyy kouluihin.  

Koulukummit  

Koulukummitoiminta jatkuu kahdella ala-asteen koululla, Lippajärvellä Auroran koululla ja 

Leppävaarassa Ruusutorpan koululla. Kummit käyvät omassa luokassaan noin kerran viikossa 

aamupäivisin ja osallistuvat mahdollisesti myös luokan retkiin.  

Tavoitteena on saada yksi uusi koulu toiminnan piiriin. Tämän toteutumiseksi toivotaan, että 

pari uutta koulukummia tulisi mukaan toimintaan. Toivomme myös, että nykyiset 

luokkakummit jatkavat toimintaa  

Koulukummien ryhmä kokoontuu pari kertaa vuodessa vaihtamaan kuulumisia.  

LäksyHelppi  

 

Läksykerhot olivat pitkään tauolla korona-aikaan. Syksyllä 2022 käynnistettiin toiminta 

uudelleen Postipuun alakoululla ja tammikuussa 2023 aloitetaan läksyhelppi Ruusutorpan 
koululla. Pyritään edelleen löytämään uusia vapaaehtoisia läksyhelppitoimintaan, jotta 

toimintaa voitaisiin tarvittaessa laajentaa. Koulut ovat kovasti toivoneet ja odottaneet 

toiminnan käynnistymistä uudelleen.  

Vapaaehtoiset käyvät yhtenä iltapäivänä viikossa koululla ohjaamassa kotiläksyjen teossa. 

Ohjaajia on paikalla yhtä aikaa 2–4 henkilöä.  
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Vapaaehtoisia ohjaajia kannustetaan käymään joko läksyhelppi-ohjaajan kurssi tai 

vapaaehtoistyön peruskurssi. Tarpeen mukaan osallistutaan piirin järjestämiin 

koulutustilaisuuksiin. Kaksi kertaa vuodessa läksyhelppi-ohjaajilla on yhteinen tapaaminen. 
 

Sosiaalipalvelut 

Senioritoiminta  

 

Kerho tarjoaa senioreille vertaistukea ja virkistystä.  Kahvihetken lisäksi järjestetään 
vierailijoiden esityksiä kiinnostavista aiheista, lauluhetkiä ja muisteluita.  Tehdään yhteisiä 

omakustanteisia teatterikäyntejä. Keväällä ja syksyllä pyritään tekemään bussiretki 

lähiseudulle.  

Kerho kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin klo 14.00 Viherlaakson kappelissa.  

Seniorikerholle toivotaan saatavan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusta 

vuodelle 2023, vaikka hakuprosessi onkin ollut aikaisemmista vuosista poikkeava. 

Ystävätoiminta  

Ystävätoiminta jatkuu noin 95 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Toimijoiksi pyritään saamaan 

lisää vapaaehtoisia. Ylläpidetään ystävätoiminnan tietoutta ja vahvistetaan Espoon 

vapaaehtoisvälityksen ystävätoiminnan verkostoa.  

Osallistutaan Espoon osastojen yhteisen vapaaehtoisvälityksen toimintaan. Toimintaa koordinoi 

Tapiolan osasto. Osasto osallistuu tarvittaessa myös välitystoiminnan kustannuksiin. 

SuomiKamu -toiminta 

Ystävä- ja vapaaehtoisvälityksen kautta SuomiKamu on kaikkien Espoon osastojen yhteistä 

toimintaa, jota hallinnoi Keski-Espoon osasto.  

 

Monikulttuurisuustoiminta 

Kieliryhmät 

Vuonna 2022 aloitettiin kieliryhmätoiminta yhteistyössä Keski-Espoon osaston kanssa. 

Kieliryhmät perustettiin ukrainalaisille maahanmuuttajille, mutta niihin ovat tervetulleita myös 

muut maahanmuuttajat. Uusia ryhmiä perustetaan tai lopetetaan tarpeen mukaan.  

Raitin Pysäkki  

Raitin pysäkki on avoinna arkisin klo 9.00–13.00. Kesäkaudella Pysäkki on kiinni noin 
kuukauden ajan.  Lounas on kerran, puuro kaksi kertaa viikossa ja kahvipöytä on katettuna 

päivittäin aukioloajan. Brunssi on tarjolla lauantaina kerran kuukaudessa. Hinnat pyritään 

pitämään ennallaan. Elintarvikkeiden jakelua on päivittäin. 

Raitin Pysäkin toiminnassa ovat mukana Espoon kaupunki, Suomen Punaisen Ristin Kehä-
Espoon osasto, MIELI Suomen mielenterveys ry ja Leppävaaran seurakunta. Hallinnosta ja 

taloudesta vastaa SPR Kehä-Espoon osasto.  
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Päivittäistä toimintaa pyörittävät pääosin vapaaehtoiset. Lisäksi pyritään saamaan työhön yksi 

palkkatuella palkattu henkilö. Yhteistoiminnassa Espoon kaupungin, TE-toimiston ja alueen 

oppilaitosten kanssa toimitaan työharjoittelu- ja työkokeilupaikkana sekä Uudenmaan 
rikosseuraamusviraston (RISE) yhdyskuntapalvelun suorittamispaikkana. Yhteistyötä EMY ry:n 

kanssa.  

Raitin Pysäkillä toimiville vapaaehtoisille järjestetään virkistystoimintaa.   

Raitin Pysäkillä järjestetään erilaisia harrastekerhoja iltapäivisin. Iltaisin siellä kokoontuvat SPR 
Kehä-Espoon osaston toimintaryhmät ja pidetään Punaisen Ristin koulutuksia, samoin 

viikonloppuisin.  

Marraskuussa 4.11.2023 Raitin Pysäkki täyttää 30 vuotta.   

Toimintaan tullaan saamaan avustusta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta vuodelle 2023.   

Punaisen Ristin valtakunnalliset tapahtumat  

Osasto osallistuu Punaisen Ristin valtakunnallisiin tapahtumiin paikallisesti omien 

voimavarojensa ja tapahtumiensa puitteissa. Osasto lähettää edustajat piirin vuosikokoukseen 

huhtikuussa ja yleiskokoukseen Joensuuhun kesäkuussa 2023.   

Varainhankinta  

Jäsenmaksutuottojen lisäksi osasto hankkii varoja käsitöiden, arpojen ja SPR-tuotteiden 
myynnillä jäsentilaisuuksissa ja toritapahtumissa. Tuloja kertyy myös ensiapupäivystyksistä ja 

ensiapukursseista. Osasto on hakenut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta järjestöavustusta 

ensihuoltoyksikön ja seniorikerhon toimintaan sekä kohdeavustusta Raitin Pysäkin toimintaan.   

Järjestön katastrofirahaston varainhankintaan osasto osallistuu Nälkäpäiväkeräyksellä ja 

vuoden mittaan mahdollisesti järjestettävillä kampanjakeräyksillä. Pyritään aktiivisesti 
jakamaan tietoa mahdollisuudesta lahjoittaa digitaalisesti esim. osaston nettilippaan ja Mobile 

Payn kautta.  

 

 


