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Ohjeet vapaaehtoistoiminnan johtamiseen 

• Noudatamme Hämeen piirissä Valtioneuvoston 12.3.2020 antamaa linjausta, jossa 
ohjeistettiin välttämään kaikkea ei-välttämättömiä kokoontumista sekä sosiaalisia 
kontakteja ja matkustamista. Tavoitteena on, että työntekijämme ja vapaaehtoisemme 
pysyvät mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä ja terveinä. 

• Ohjelmatoiminnassa  on meneillään tai alkamassa kymmeniä tilaisuuksia eri puolilla piiriä. 
Alkaen tästä päivästä pääsiäiseen asti (13.4.2020) perumme kaikki vapaaehtoisille suunnatut 
koulutukset ja tapahtumat. Peruutusten mahdollista jatkamista pääsiäisen yli harkitaan 
lähiaikoina ja päätöksestä tiedotetaan viimeistään 30.3.2020. 

• Mikäli jokin tilaisuus jouduttaisiinkin ”pakosta järjestämään”, tulee tilaisuudesta laatia tarkka 
osallistujalista yhteystietoineen, jotta tarpeen mukaan ihmisiä voidaan kontaktoida jälkeen 
päin. Pienikin sairauden tuntemus estää ehdottomasti osallistumisen. 

Operatiivinen auttamistoiminta 

• Edellä kerrottu kokoontumisrajoite ei koske viranomaisen käynnistämää operatiivista 
auttamistilannetta.  Punainen Risti on alustavasti keskustellut STM:n kanssa vapaaehtoisten 
käyttämisestä esim. info-pisteillä ja karanteenissa olevien ruokajakelussa avustamisessa. 

• Piirin on perustettu toiminnan koordinoimiseksi tilannejohtoryhmä (toiminnanjohtaja, 
ohjelmapäällikkö, valmiuspäällikkö sekä ensiapu- ja terveystoiminnan päällikkö). Ryhmä 
kokoontuu toistaiseksi päivittäin klo 13:00. 

• Toivomme piiriin tiedon viranomaisten tiedusteluista ja pyynnöistä, jotta voimme 
osaltamme pitää yllä tilannekuvaa ja ohjata tarvittaessa resursseja. Samalla varmistamme, 
että vapaaehtoisia ei aseteta ennalta tiedossa olevalle vaaralle alttiiksi.  

 

Ensiapuryhmät ja terveyspisteet 

• Ensiapupäivystyksiä kannattaa arvioida tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan noudattaa 
aiemmin lähetettyjä ohjeita (myös liitteenä) 

• Ensiapuryhmien ja terveyspisteiden kokoontumiset kannattaa sopia verkossa tehtäväksi 
toistaiseksi tai tauottaa kokonaan  

• Terveyspisteiden asiakkaat kuuluvat selkeästi riskiryhmään, joten toistaiseksi 
terveyspisteiden vastaanotot kannattaa perua.  



 

Suomen Punainen Risti ei lopeta toimintaa, vaan juuri nyt mietimme sekä piirissä että osastoissa 
vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa toimintaa, jotta vältytään lähikontakteilta. On erittäin tärkeää, että 
emme altista valmiuden ydinryhmää (teitä) turhaan tai aiheuta inhimillistä kärsimystä toimillamme 
kenellekään.  

 

Rednettiin on tuotettu valtakunnallinen vapaaehtoisille suunnattu ohje Koronasta: 

Suomenkielinen löytyy  https://rednet.punainenristi.fi/node/58631  

SPR Hämeen piirin RedNet sivut: https://rednet.punainenristi.fi/node/59243 

 

 

Lisätietoa: 

Punaisen Ristin muiden kansallisten yhdistysten apua Koronaan liittyen koottu esim jutussa: 
https://medium.com/@IFRC/this-is-what-the-response-of-national-societies-looks-like-around-the-
world-4d4698bcc78f 

 

Parhaan tiedon Korona viruksesta, sekä tilanteesta Suomessa ja maailmalla saa THL:n sivuilta: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-
covid-19  

Ohjeita tullaan täydentämään tilanteen kehittyessä. Voimia kaikille! 
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