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Punainen Risti
Keski-Espoon osasto
Marraskuu 2018

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla
Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä
Teemamme: Tule mukaan ja löydä oma tapasi auttaa!

Yleistä
Suomen Punainen Risti hyväksyi yleiskokouksessaan järjestön yhteiset
toimintalinjaukset vuosille 2018–2020 sekä uudet säännöt. Päätavoitteemme ovat:
1. Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla
2. Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän
vahvistaminen
3. Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolustaja
4. Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö
Vuoden 2019 painopisteet ovat
●
●
●
●

auttamis- ja ensiapuvalmiuden kehittäminen
uusien jäsenten ja vapaaehtoisten hankinta ja aktivointi mukaan toimintaan
kotoutumisen tukeminen ja
yhteistyö ja verkostoituminen.

Osaston toimintamuodot, joilla se toteuttaa tavoitteita, ovat valmius- ja ensiaputoiminta, monimuotoinen ystävätoiminta, monikulttuurisuus- ja nuorisotoiminta sekä
aktiivinen keräys- ja kampanjatoiminta. Olemme edelleen monimuotoisen toiminnan
osasto.

Osaston hallitus
Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa koordinoimaan osaston
toimintaa. Osaston hallituksen tehtävänä on Punaisen Ristin osastojen johtosäännön
7 §:n mukaan mm. kehittää ja ohjata osaston toimintaa, huolehtia osaston talouden
hoidosta ja jäsenhankinnasta, nimetä yhteys- ja avainhenkilöt, päättää
toimintayksiköiden perustamisesta sekä vastata alueellaan Punaisen Ristin
valmiussuunnittelusta. Hallituksen toimintaa on myös päätavoitteiden 3 ja 4
korostaminen.
Tehtävämme on erityisesti toimintaedellytysten luonti, kuten vapaaehtoisten,
erityisesti vastuuvapaaehtoisten, hankinta ja perehdytys sekä heidän motivaatiostaan
ja jaksamisestaan huolehtiminen. Hallituksen tehtävänä on myös toiminnan
suuntaaminen järjestön tavoitteiden ja painopisteiden suuntaan.
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Linjausten mukaisesti panostamme valmius- ja ensiaputoiminnan kehittämiseen.
Tavoitteenamme on parantaa auttamisvalmiuttamme yhdessä muiden Espoon
osastojen kanssa ja korostaa oman osaston toiminnassa sitä, että auttamisvalmius
on yhteinen asia: vapaaehtoiset muodostavat auttamisvalmiutemme perustan eli
valmiusresurssit.
Tavoitteemme on aktivoida auttamishalukkaita mahdollisimman paljon osaston
toimintaan. Rekrytoimme uusia jäseniä tehostetusti uusin ja perinteisin menetelmin.
Otamme käyttöön OMA Punainen Risti -järjestelmän, jotta voisimme tiedottaa
vaivattomasti toiminnastamme vapaaehtoisille ja erityisesti jäsenille. Huolehdimme
vapaaehtoisten kouluttamisesta ja aktiivijäsentemme jaksamisesta. Muodostamme
työpareja/tiimejä toiminnasta vastaaville vastuun jakamiseksi.
Punaisen Ristin rooli turvapaikan saaneiden auttamisessa vaikuttaa edelleen
merkittävästi osaston toimintaan. Teemme yhteistyötä Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden ja Sininauhasäätiön kanssa järjestääksemme asumisaputoimintaa oleskeluluvan saaneille. Osallistumme SPR:n Helsingin ja Uudenmaan
piirin hankkeeseen työelämämentorointipilotilla. Sekä asumisaputoiminta että
mentorointihanke vaativat paljon vapaaehtoisilta. Toimintoja jatketaan voimavarojen
puitteissa periaatteella: yksikin autettu on tärkeä. Kielikahvilat ja läksykerhot auttavat
omalta osaltaan kotoutumista.
Monimuotoisen ystävätoiminnan merkitys korostuu espoolaisten ikääntyessä.
Yksinäisyys ja huonokuntoisuus ovat yhä kasvavia ongelmia. Toivomme
vapaaehtoisvälityksen OMA järjestelmästä tietoa ystävävapaaehtoisistamme, jotka
mahdollisesti olisivat valmiita muunkinlaiseen ystävätoimintaan esim. hoivakodeissa.
Verkostoidumme ja teemme yhteistyötä järjestöjen (mm. EMY, Me-talot/Nicehearts,
Martat), yritysten (Espoontorin ja Entressen kauppakeskukset) ja oppilaitosten
kanssa (mm. Omnia).
Osallistumme Espoon järjestöjen yhteisön (EJY) toimintaan mm. valikkoryhmään.
Osallistumme myös ESKAn (Espoon ja Kauniaisten osastojen yhteistyöryhmä)
toimintaan aktiivisesti.
Viranomaisyhteistyössä korostuvat sosiaali- ja kriisipäivystys, poliisi
(auttamisvalmius), koulu (läksykerhot), kirjasto (kielikahvilat),
maahanmuuttajapalvelut (asumisapu), monimuotoinen ystävätoiminta (vanhusten
palvelut, hoivakodit), perhe- ja sosiaalipalvelut (Hyvä Joulumieli -lahjakortit, kotimaan
apu) sekä päiväkodit (auttajakurssit).
Sote-uudistuksen vaikutus yhteistyöverkostoihin on tässä vaiheessa tuntematon.
Ruohonjuuritasolla toimintamme tarve ei poistu. Toivottavasti kaupungin/maakunnan
taloudellinen tuki, joka on toiminallemme merkityksellinen, säilyy.

Auttamisvalmius/valmiusryhmä
Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Tehokas
auttaminen meillä ja maailmalla on vuosien 2018-2020 toimintalinjauksen mukaan
yksi järjestön tärkeimmistä tavoitteista. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua
eniten tarvitsevia. Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien
sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä
hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.
Päivitämme valmiussuunnitelmamme ja hälytyskorttimme vuosittain ajan tasalle.
Tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää auttamisvalmiuttamme aktiivisesti. Valmius
on koko osaston yhteinen asia. Vahvistamme valmiuttamme auttamiseen äkillisissä

3

kriiseissä ja onnettomuuksissa laajentamalla valmiusryhmäämme jakamalla tietoa
valmiustoiminnasta kaikissa toimintaryhmissämme. Osallistumme voimavarojemme
mukaan Punaisen Ristin valtakunnalliseen 26.10.2019 järjestettävään
valmiusharjoitukseen sekä Espoon osastojen yhteisiin harjoituksiin.
Espoon kaupungin ja Punaisen Ristin Espoon osastojen välillä on sopimus
ensihuollon järjestämisestä. Ensihuollon valmiutta kehitämme entisestään
kannustamalla jäseniämme osallistumaan koulutuksiin. Ensiapuryhmä järjestää
edelleen yhteistyössä Espoon muiden osastojen kanssa ensihuollollisia
koulutusiltoja. Olemme mukana Espoon ensihuoltoyksikön sekä Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun (Vapepa) toiminnassa.
Äkillisissä onnettomuustilanteissa olemme valmiit auttamaan onnettomuuden uhreja.
Taloudellista tukea voidaan myöntää maksusitoumuksina onnettomuutta välittömästi
seuraaviin välttämättömiin tarpeisiin katastrofirahaston sääntöjen mukaisesti.
Kehitämme valmiutta kotimaan avun ja ensihuollon antamiseen kouluttamalla
jäseniämme näihin tehtäviin. Osastolla on valmius järjestää hätäapukeräys.
Yhtenä auttamismuotona välitämme Hyvä joulumieli -lahjakortteja vähävaraisille
lapsiperheille.

Ensiapuryhmä
Osastossa on vuodesta 2016 lähtien toiminut monikulttuurinen ensiapuryhmä.
Ryhmä harjoittelee ensiapua, henkistä ensiapua, ensihuoltoa, aseptiikkaa, etsintää,
suunnistusta, radiopuhelimen käyttöä, päihdetyötä ja toimintaa päivystys- ja
hätätilanteissa. Ensiapuryhmän harjoittelupaikka on Me-talossa, Terveyskuja 2 B,
jossa ryhmällä on ensiavun harjoituskäyttöön soveltuvat tilat. Ryhmän varusteet ovat
harjoitustilan välittömässä läheisyydessä, lukituissa kaapeissa. Ensiapuryhmän
siirtyminen uusiin tiloihin syksyllä 2017 lisäsi ryhmäläisten motivoituneisuutta ja loi
edellytykset ryhmän kasvulle.
Ryhmäiltojen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää ryhmäläisten ensiaputaitoja
harjoittelemalla muun muassa elvytystä, vammojen ensiapua ja toimintaa
onnettomuustilanteissa sekä viestintävälineiden käyttöä. Ryhmän kouluttautuminen
on SPR:n laatuohjeistuksen mukaista, monipuolista ja tavoitteellista – teoriaa 20 % ja
80 % harjoittelua. Pyrkimyksenä on saada tulevan kahden vuoden aikana ryhmään
viisi uutta ensiapupäivystäjää, jotka ovat suorittaneet EA1-, EA2- ja päivystyspalvelun
peruskoulutuksen + defibrillaattori, viestintä- ja henkisen tuen sekä lääkekoulutuksen
- vaaditun, noin vuoden mittaisen päivystysharjoittelun lisäksi. Ensihuollon koulutus
on osa ensiapuryhmän koulutustoimintoja. Ryhmä laatii ja päivittää jäsenistölleen
vuosittain koulutussuunnitelman.
Vuoden 2018 aikana on aloitettu kahden uuden ensiapupäivystäjän koulutus. Ryhmä
tekee laajasti yhteistyötä muiden Punaisen Ristin osastojen kanssa ja käyttää
kouluttajina eri alojen asiantuntijoita. Ensiapuryhmä on aktiivisesti yhteydessä
viranomaisiin ja järjestää esimerkiksi tutustumiskäyntejä, viranomaisluentoja ja muuta
pelastukseen ja ensiapuun liittyvää yhteistyötä. Ryhmällä on lisäksi aktiivinen rooli
Espoon alueen Vapepa-yhteistyössä. Vuoden 2017 alusta lähtien ensiapuryhmä on
toiminut hälytysryhmänä. Ensiapuryhmä on edelleen monikulttuurinen, matalan
kynnyksen ryhmä ja sen työkielenä on pääasiassa suomen kieli, jota tarpeen mukaan
tulkataan englanniksi.
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Tulevana vuonna jatkamme hyvää yhteistyötä Omnia-oppilaitoksen kanssa. Omnia
on yksi hyvä kanava osaston ja ensiapuryhmän jäsenhankinnalle. Ensiapuryhmä
osallistuu tarpeen mukaan osaston muiden toimintaryhmien tapahtumiin sekä
järjestää omia tilaisuuksiaan, joissa se esittäytyy yleisölle. Tärkein tavoitteemme ensi
vuoden aikana on edelleen kasvattaa aktiivisten ryhmäläisten määrää, saada uusia
ensiapupäivystäjiä, kouluttautua ja uudistaa välineistöämme. Osallistumme myös
pääkaupunkiseudulla toteutettaviin valmiusharjoituksiin vuonna 2019.
Ensiapuryhmän syksyn 2018 ohjelma on verkkosivuillamme ja kevään 2019 ohjelma
julkaistaan 1/2019 osaston kotisivuilla: https://rednet.punainenristi.fi/keskiespoo.

Sosiaali- ja ystävätoiminta
Vapaaehtoiset ystävät jatkavat vierailujaan omien henkilökohtaisten ystäviensä
luona. Osa ystävistä vierailee palvelutaloissa vanhusten ulkoiluttajina ja erilaisten
ystäväpiirien vetäjinä, osa ystävistä toimii saattajina esimerkiksi lääkärikäynneillä.
Ystävätoimintaa on mm. hoivakoti Villa Lauriinassa ja Kauklahden ja Leppävaaran
Elä ja Asu seniorikeskuksissa.
Tavoitteena on käynnistää Espoon keskuksen palvelukeskuksessa toimintaa.
Esimerkkinä mahdollisesta vapaaehtoistoiminnasta Espoon Keskuksessa voisi
mainita käsityökerhon tai sporttiklubin vertaisohjaajana toimimisen. Käsityökerhossa
tehdään vaihtelevia taide- ja käsitöitä kerholaisten toiveiden mukaan ja yhdessä
ideoiden. Sporttiklubilla annetaan kuntosalilla laiteohjausta palvelukeskuksen
asiakkaille, jotta laitteet tulevat tutuiksi ja asiakkaat voivat käydä itsenäisesti salilla
harjoittelemassa vapailla vuoroilla.
Tapahtumien järjestämiseen tarvitaan myös usein apua ja palvelukeskuksen
asiakkaiden ehdotusten pohjalta voidaan miettiä uuttakin toimintaa, esim.
valokuvausta puhelimen kameralla, atk-ohjausta talon yleisökoneella, pelikerhoja,
karaokelaulantaa, tanssia yms.
Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia järjestämällä ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan
kurssin kerran vuodessa.
Vapaaehtoisten ystävien tapaamiset jatkuvat Villa Apteekissa erilaisin teemoin
kuukauden ensimmäisenä maanantaina, kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä.
Kesällä pidämme taukoa. Joulukuussa järjestämme kiitos-/joulujuhlan Villa
Apteekissa.
Olemme mukana Espoon Vapaaehtoisverkoston tilaisuuksissa ja koulutuksissa.
Yhteistyö Espoon Vapaaehtoisvälityksen kanssa on olennainen osa toimintaamme,
varsinkin nyt OMA-järjestelmän tullessa toivottavasti selkeyttämään yhteistä
toimintaamme. Samalla toivomme, että tiedonkulku paranee.
On tärkeää, että muistamme ja kiitämme aktiivisesti toimivia ystäviä mm. aktiivi- ja
ansiomerkein ja tiedotamme yhteisistä tilaisuuksista jäsenillemme. Ystävänpäivä
helmikuussa mahdollistaa ystävätoiminnan esittelyn ja siitä kertomisen kansallisen
SPR-ystävänpäiväteeman mukaisesti. Osallistumme ja olemme näkyvillä Espoopäivänä elokuussa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
Tapaninpäivänä kutsumme seudun asukkaat, jotka tuntevat yksinäisyyttä,
keskustelemaan ja kahvittelemaan kanssamme Villa Apteekin tiloihin.
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Monikulttuurisuustoiminta
Toiminnan painopisteenä on oleskeluluvan saaneiden kotoutumisen tukeminen.
Haasteemme on edelleen kiinnittää turvapaikanhakijoita ja auttamaan osallistuneita
vapaaehtoisia Punaisen Ristin toimintaan. Punaisen Ristin periaatteisiin kuuluu pitää
huolta vapaaehtoisistaan. Tavoitteena on järjestää vertaistukea sekä perehdytystä ja
koulutusta tarpeen mukaan. Toimintatapana korostamme yhdessä tekemistä. Sekä
kantaväestö että alueelle asettuneet eri kulttuureja edustavat maahanmuuttajat
halutaan mukaan.
Vuonna 2019 jatkamme voimavarojen puitteissa:
•
•
•
•
•

pakolaistaustaisille suunnattua asumisaputoimintaa ja sen kehittämistä
yhteistyössä Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin, kaupungin
maahanmuuttajapalveluiden ja Sininauhasäätiön kanssa
vuoden 2018 syksyllä alkaneen työelämämentorointipilotin kokemusten
perusteella oleskeluluvan saaneiden mentorointia
toimintamme kehittämistä vapaaehtoisten ja kotoutuvien kanssa yhdessä
siten, että he voivat osallistua (mm. ensiapu, kielikahvilat)
kielikahviloiden toimintaa, joissa ensisijaisesti keskitytään edistämään jo
hankittua kielitaitoa keskusteluryhmien kautta. Ryhmäjaolla voidaan
tarvittaessa vastata myös eritasoisten oppijoiden tarpeisiin.
läksy- ja kokkikerhoja Nihtisillan vastaanottokeskuksessa.

Asumisapu ja työelämämentorointi pakolaistaustaisille espoolaisille
Asumisaputoiminta
Keski-Espoon asumisapu-ryhmä pyrkii jatkamaan Espoosta asunnon löytävien
pakolaistaustaisten maahanmuuttajien tukemista ryhmän käytettävissä olevien
vapaaehtoisresurssien puitteissa. Teemme yhteistyötä Sininauhasäätiön ja Espoon
kaupungin maahanmuuttajapalvelujen kanssa.
Autamme tuoreita espoolaisia muuton ja ensimmäisten asumisviikkojen aikana
käytännön kysymyksissä, jotta kotoutuminen pääsisi mahdollisimman hyvälle alulle.
Tähän liittyy mm. opastus kalustuspuuhissa, suomalaisen asumiskulttuurin ja
kerrostaloasumiseen liittyvien toimintatapojen avaaminen sekä opastus mihin
missäkin asiassa voi olla yhteydessä saadakseen neuvoja ja apua.
Vapaaehtoiset auttavat mm. etsimään edullisia kalusteita ja järjestämään niiden
kuljetusta, opastavat kodin siivous-, jätekierrätys- ja turvallisuusasioissa, voivat
tarvittaessa virittää TV-kanavia kohdalleen muuttajan kanssa tai vaikka näyttää,
mistä löytyvät lähialueen palvelut, kuten kirjasto, kielikahvila, koulu tai leikkipuisto,
joita maahanmuuttaja voisi hyödyntää. Samalla harjoitellaan jo yhdessä suomen
kieltä ja tarvittaessa myös elekieltä!
Kotikäyntejä on pyritty alkuun tekemään pareittain, jos vapaaehtoisia on riittänyt, tai
sitten on vierailtu ensi kerran uuden muuttajan luona esim. yhteistyökumppanimme
Sininauhasäätiön edustajan kanssa yhdessä. Käyntejä samalle henkilölle/taloudelle
voidaan asumisavun puitteissa nyt tehdä/apua tarjota noin kaksi – kolme kertaa.
Kyse on alkuun opastamisesta, ei varsinaisesti pidempää sitoutumista vaativasta
ystävätoiminnasta. Käytännössä olemme nähneet, että alussa pienikin apu voi olla
monelle kuitenkin todella iso asia ja myös vapaaehtoisille jää toiminnasta hyvä mieli!
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SPR Asumisapu-ryhmä pyrkii järjestämään vuoden aikana 1-2 omaa kokoontumista
asumisteemojen ympärillä, toivottaen tervetulleiksi mahdolliset uudet toimijat ja
kerraten saatuja oppeja sekä jakaen koettuja iloja jo toiminnassa mukana olleiden
kanssa.
Järjestämme myös Sininauhasäätiön kanssa yhdessä noin kerran kuukaudessa
tuettaville ja vapaaehtoisille yhteisen teemaillan (Walk In -illat), johon kaikki
vapaaehtoiset ja avuntarvitsijat ovat tervetulleita tuulettamaan ajatuksia, kertomaan
kuulumisia ja saamaan vertaistukea mahdollisiin pulmatilanteisiin.
Työelämämentorointi
Osastomme on mukana myös SPR Helsingin ja Uudenmaan piirin käynnistämässä
maahanmuuttajia tukevassa pilottihankkeessa: työelämämentorointi. Aloitusinfo oli
4.9.18. Tarkoituksena on auttaa jonkin verran suomen kieltä jo oppineita etsimään
tietoa ja hakeutumaan jatko-opintoihin, harjoittelupaikkoihin ja työhön. Ohjelmassa
järjestetään muutamia yhteistapaamisia työelämän teemoista ja niiden lomassa
yksilöllisempää mentorointia noin 5 kertaa loppuvuoden aikana. Nyt lokakuussa 2018
pilotissa on vapaaehtoispareja mukana kolme, ja mentoroitavia kullakin parilla noin 45 henkilöä. Pilotin jälkeen tarkastelemme tulosta sekä mahdollisuuksia toiminnan
jatkamiseen vuonna 2019.
Molemmilla ryhmillä on Facebook-ryhmät: SPR Keski-Espoon Asumisapu
vapaaehtoiset ja SPR Työmentorit Espoo.
Sekä asumisapuun että mentorointiin toivotaan lisää vapaaehtoisia!

Nuorisotoiminta
LäksyHelpit
Kirstin koulussa toimii läksykerho tiistaisin ja toinen keskiviikkoisin klo 13.15-15.
Toisen kerhon toiminta on vaakalaudalla ohjaajapulan vuoksi. Tarvetta koulussa olisi
kahdelle kerholle, joten toivomme, että ohjaajia riittää myös ensi vuonna. Oppilaita on
käynyt kerhoissa keskimäärin 20/krt. Kerhoissa tarjoillaan välipala.
Kouluyhteistyötä
Teemme muutakin yhteistyötä Kirstin koulun kanssa. Koulun oppilaat käyvät
mahdollisuuksiensa mukaan opettajansa ja vapaaehtoistyöntekijän kanssa
vanhusten palvelutaloissa viihdyttämässä asukkaita.
Alueen oppilaitoksista hankimme kerääjiä Nälkäpäivä-keräykseen.

Tiedotustoiminta
Sähköinen viestintä
Osaston nettisivut osoitteessa www.keski-espoo.punainenristi.fi (Rednet) ovat vielä
alkuvuonna -19 tärkeä tiedonjakokanava, kunnes vähitellen siirrymme Oma
Punainenristiin, osoitteessa www.punainenristi.fi/oma. Olemme jo ottaneet sivuston
käyttöön ja luoneet sinne toimintaryhmiä osaston tärkeimmille toiminnoille sekä
nimenneet ryhmille vastuuhenkilöt. Toivomme vapaaehtoisten kirjautuvan Oman
käyttäjiksi ja merkitsevän itsensä sopiviin toimintaryhmiin. Muutosprosessi tulee
kuitenkin viemään aikaa ja vaatii opastusta ja koulutusta vapaaehtoisille ja
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vastuuhenkilöille. Vuoden -19 aikana alustasta vähitellen muotoutuu toimiva
tiedonvälitys- ja yhteydenpitokanava, jonne uudet jäsenet tulevat ohjautumaan
automaattisesti.
Facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/SPRKeski-Espoo ovat ahkerassa
käytössä. Sivuilla kerromme toiminnastamme ja järjestämistämme tapahtumista.
Ilmoitamme myös Punaisen Ristin Espoon ja Kauniaisten yhteisellä Facebooksivustolla osoitteessa www.facebook.com/punainenristiespoojakauniainen.
Käytämme Facebookia myös sisäisessä viestinnässämme.
Tapahtumistamme ilmoitamme lansivayla.fi-, espoolaiset.fi- ja
espoonvapaaehtoisverkosto.fi-sivustoilla. Toiminnastamme kerromme myös
lansivayla.fi-sivuston Kumppanit-sivustolla. Tapahtumamme näkyvät myös Espoon
vapaaehtoisverkoston nettisivuilla ilmestyvässä kuukausikirjeessä.
SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri on perustanut Rednetiin vapaaehtoisten
rekrytointiin tarkoitetun Vapaaehtoistorin osoitteessa
https://rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoistori, jossa voimme etsiä uusia
vapaaehtoisia.
Perinteinen paperiviestintä
Syksyllä ilmestyy osaston jäsenlehti, joka jaetaan kaikille jäsenille. Jäsenlehti
painatetaan Espoon Järjestöjen Yhteisö ry:ssä (EJY).
Länsiväylä-lehdessä julkaistaan kaksi kertaa vuodessa eri järjestöjen yhteisilmoitus,
josta myös Keski-Espoon osaston kurssi- ja koulutustiedot löytyvät. Julkaisemme
artikkeleita ja ilmoituksia paikallisessa ilmaisjakelulehdessä Keski-Espoon Sanomat,
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Ilmoitamme tapahtumista myös mm. Entressen kirjaston, joidenkin kauppojen ja
Espoon keskuksen Yhteispalvelupisteen ilmoitustauluilla. Tilaisuuksiimme
osallistujille annamme Punaisen Ristin ja oman osastomme toiminnasta kertovia
esitteitä.

Keräystoiminta
Osasto keskittää toimintavuoden 2019 aikana voimavaransa ensisijaisesti
syyskuussa järjestettävään Nälkäpäivä-keräykseen. Lisäksi osallistumme tarvittaessa
hätäapukeräyksiin.
Nälkäpäivänä kerätään varoja katastrofirahastoon, jonka turvin Punainen Risti auttaa
Suomessa ja ulkomailla. Katastrofirahaston varoilla voidaan auttaa nopeasti, koska
lahjoituksia ei etukäteen sidota tiettyyn kohteeseen. Kerääjien rekrytointi aloitetaan
hyvissä ajoin ennen keräystä yhteistyössä Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan
piirin ja keskustoimiston kanssa.
Osasto on ottanut käyttöön myös erilaisia helppoja tapoja lahjoittaa, kuten
tekstiviesti, MobilePay ja korttimaksut. Kouluissa tehtävää keräystoimintaa tulemme
kehittämään entisestään Keski-Espoon alueen ala- ja yläkouluissa, lukioissa ja
ammattioppilaitoksissa. Kesällä 2017 perustettu keräystiimi on edistänyt suuresti
keräystoiminnan suunnittelua ja käytännön toimintaa.
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Veripalvelutoiminta
SPR:n Liikkuva veripalvelu järjestää Keski-Espoon alueella VPK:n talolla
verenluovutustilaisuuksia noin neljä kertaa vuodessa. Tilaisuuksissa osaston
vapaaehtoiset auttavat kahvituksen järjestelyissä. Tilaisuuksista ilmoitetaan alueen
ilmoitustauluilla, paikallislehdissä, osaston kotisivuilla
(https://rednet.punainenristi.fi/node/6326) ja Veripalvelun omilla nettisivuilla. Aiemmin
luovuttaneille lähetetään tekstiviesti tilaisuudesta Veripalvelun toimesta.

