
1/3 

Kysely paikallisesta yhteistyöstä korona-aikana 
Perusraportti 
   
 
Vastaajien kokonaismäärä: 8 
 
1. Koordinoiko kuntanne kuntayhteisön toimijoiden toimintaa ja yhteistyötä 
koronakriisin ratkaisemiseksi keväällä ja kesällä 2020? 
Vastaajien määrä: 8 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 5 62,5% 

Ei 3 37,5% 

 
2. Mitä ja millaista tämä yhteistyö käytännössä on ollut?  
Kuvaa tähän yhteistyön toimintatapa, mukana olleet toimijat sekä toiminnan tulokset. 
Vastaajien määrä: 5 

Vastaukset 

Oulu -apu, olin tässä projektipäällikkönä. 
 
https://www.ouka.fi/oulu-apu 
 
Nettilinkistä löytyy kaikki tarvittava tieto. 

EU-ruokapakettien jako:  
Pudasjärven työttömien yhdistys Työpetari ry:n toiminnanjohtaja otti yhteyttä Pudasjärven 
kaupungin järjestöyhdyshenkilöön, koska EU-ruokapaketteja ei pystyttäisi jakamaan 
poikkeusolojen aikana normaaliin tapaan. Piti keksiä jokin uusi keino. Mukaan suunnitteluun 
kutsuttiin myös SPR:n toiminnanjohtaja. Sovittiin, että järjestöyhdyshenkilön kautta voidaan laittaa 
kyläpäälliköille sähköpostia, että lähtevätkö he mukaan EU-ruokakassien jakeluun omilla 
kyläkulmilla. Laadittiin yhdessä sähköposti ja lehti-ilmoitus. Kaikki kylät lähtivät mukaan. Koko 
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operaatiosta vastasi Työpetari ry:n toiminnanjohtaja. Erityisesti sivukylät ovat kiitelleet uutta 
toimintatapaa, koska nyt kyläyhdistysten perille toimittamat EU-ruokapussit levittyivät laajemmalle 
kuin aiemmin. Tapa oli töisevämpi kuin entinen malli, mutta se on otettu ilolla vastaan. 
 
Poikkeusolojen soittokierros yli 80-vuotialle: 
Pudasjärven kaupungin nykyinen hyvinvointipäällikkö koordinoi poikkeusolojen soittokierroksen yli 
80-vuotiaille. Yhteistyökumppaneina olivat seurakunta ja SPR.  
Joissain kunnissa soittokierros toteutettiin yli 70-vuotiaille, mutta lukumääräisesti se olisi ollut liian 
iso tehtävä olemassa olevilla resursseilla.  
Soittajat koulutettiin ennen soittokierrosta. Soittokierroksen puolessa välissä sekä lopuksi käytiin 
työryhmän kanssa läpi yleisellä tasolla asioita. Haasteellisimmissa asioissa soittaja ja 
koordinaattori kävivät keskenään neuvonpitoa jatkotoimista. Asioista puhuttiin luonnollisesti 
nimettöminä. Puheluissa kaikille esitettiin samat kysymykset. Puhelut kestivät muutamista 
minuuteista 45 minuuttiin. Erityisesti yksinäiset henkilöt kokivat puhelut tärkeiksi ja välittäviksi. 
Osa halusi, että jos uusi soittokierros olisi tehty, että heille olisi soitettu uudestaan ja osalle riitti 
yksi kerta. Osa halusi myös SPR:n ystäväpuhelinpalvelun numeron ja osa Seurakunnan 
diakoniatyöntekijöiden numeron. 

Iin kylien neuvottelukunta kokoontuu vuosittain 4. kertaa vuodessa, ja siinä on jäsenet kaikilta Iin 
kunnan alueen kyliltä. Kokoukset ovat olleet kiertävänä eri kylillä. 
 
Kevään 2020 Korona-kriisin aikaan (lockdown) päädyttiin kunnanjohtajan pyynnöstä siihen, että 
Iin kylien neuvottelukunta ryhtyi kokoontumaan Skypen välityksellä ensin viikon välein ja sitten 
kahden viikon välein, jotta kuultiin jokaisen kylän ajankohtainen tilannekatsaus - miten erityisesti 
lapsiperheet ja ikäihmiset kylällä voivat? Kunnanjohtaja osallistui kaikkiin näihin kokouksiin ja sai 
ajankohtaisen tiedon kuntalaisten tilanteesta kylittäin. Iin kylien neuvottelukunnan jäsenkylille 
maksetaan 50€/kylä kokouspalkkiota kokouksiin osallistumisesta.  
 
Iin kylien neuvottelukunnassa ideoitiin mm. koko sivun ilmoitus keskeisistä palveluista 
kuntalaisille... ja erityisesti ikäihmisille.... Paikallislehdessä julkaistiin koko sivun ilmoitus, jossa 
kerrottiin kuntalaisille Oulunkaaren sote-palveluiden palvelupuhelinnumerot, Iin kunnan 
palvelunumerot, Iin seurakunnan puhelinnumerot sekä Iin kylien edustajien puhelinnumerot - jotta 
kuntalainen tai omaiset/sukulaiset/läheiset pystyivät ottamaan yhteyttä, jos olisi noussut esiin 
huoli jostakin ihmisestä. 
 
Lisäksi paikallislehti lähti mukaan ja teki jutut kaikista kotiin ruokaa ja apua toimivista yrityksistä, 
jolloin tieto saatiin kaikkiin talouksiin.  
 
Jälkikäteen on juteltu kylätoimijoiden kanssa ja kaikki kokivat tärkeäksi sen, että kylät saivat olla 
mukana poikkeusolojen verkostossa. Ja olemme pohtineet sitä, että tehtäisiin tämän kokemuksen 
mukaan kylien turvallisuussuunnitelmat - koska tulisi olla jokin toimiva malli varautumisessa 
erilaisiin kriiseihin. 
 
Ystävällisin terveisin 
Riitta Räinä, hyvinvointikoordinaattori 
Iin kylien neuvottelukunnan sihteeri 

Yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostokehittäminen siirrettiin etäyhteyksin 
pidettäväksi. Mukana yhdistyksiä, kunnan toimijoita, aktiivisia kuntalaisia sekä päättäjiä. 
Suunnitelmallista hyvinvointityötä on saatu vietyä eteenpäin vaikka korona haastoikin melkoisesti. 
Kaikki eivät osaa tai ei ole laitteistoa olla mukana etänä. 

Koronatalkoot. Pyhäjärven kaupungin ja Virtaa vapaaehtoisuudesta -hankkeen yhteistyössä 
järjestämä asiointiapu oli tarkoitettu koronaviruksen takia riskiryhmiin kuuluville sekä yli 70-
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vuotiaille pyhäjärvisille. ”Koronatalkoisiin” ilmoittautui mukaan 31 vapaaehtoista. Vapaaehtoiset 
auttoivat yhteensä 37 taloutta/henkilöä. Elokuussa vapaaehtoisten asiointiapu päätettiin lopettaa 
vallitsevan koronavirustilanteen ja poikkeusolojen päättymisen myötä. Koronatalkoot on 
mahdollista käynnistää uudelleen, mikäli sille ilmenee tarvetta myöhemmin. Vapaaehtoisia 
välitettiin Virtaa vapaaehtoisuudesta hankkeen kautta kun heillä oli vapaaehtoisten välitykseen 
valmis sapluuna vaparivaihde.fi. Asian valmisteluvaiheessa mukana olivat myös Ppky Selänne 
sekä Pyhäjärven yrittäjäyhdistys.  
 
Koronakevään aikana yhdistysten toiminta hiljeni lähes kokonaan. Tästä johtuen päätettiin hakea 
STEAlta rahoitusta koronavirus tilanteeseen liittyvästä hausta digiloikalla kohtaamisiin hankkeelle, 
jonka avulla tuetaan yhdistyksiä digiloikassa koulutusten, neuvonnan ja kootun materiaalin avulla. 
Näin vahvistetaan yhdistysten digiosaamista, jotta heillä olisi paremmat valmiudet tiedottaa ja 
järjestää kokouksia, vertaisryhmiä yms. muuta toimintaa digitaalisesti. Hankesuunnitelman 
työstivät hankkeen hallinnoija Pyhäjärven Sydänyhdistys, Virtaa vapaaehtoisuudesta hanke sekä 
Pyhäjärven kaupungin yhteisöasiamies. Hanke aloitti toimintansa heinäkuussa. Hankkeen 
toiminnasta on tiedotettu yhdistystoimijoita myös kaupungin tiedotuskanavien kautta. Koulutukset 
ovat alkaneet ja yhdistykset ovat osallistuneet koulutuksiin aktiivisesti. 
 
Koronatiedotusta on tehty myös yhdistysten kautta. Yhdistystiedotteisiin on ajankohtaisten 
asioiden lisäksi tuotu koronatiedotusta, jotta tärkeä tieto leviäisi myös yhdistysten tiedotuskanavia 
pitkin. Yhdistystapaaminen järjestettiin ensimmäistä kertaa etäyhteyden (Teams) välityksellä. 
Tiedottamisen lisäksi saimme tapaamisesta järjestöiltä ajankohtaista tietoa koronan vaikutuksista. 
Yhdistystiedottaminen ja järjestötapaamiset ovat perustoimintaa, mutta niitä hyödynnettiin korona-
aikana aktiivisesti. 
 
Eri toimijoiden korona-ajan toimista keskusteltiin/vaihdettiin tietoa kaupungin Hyte-työryhmässä. 
Näin pysyttiin tietoisina siitä mitä kukakin järjestää ja minkä ikäisille ja jos on kantautunut joku 
huoli niin ketkä siihen reagoi ja millä lailla. Pyhäjärven seurakunta tuotti paljon fb-live lähetyksiä 
eri teemoin ja joitakin live-lähetyksiä teimme yhteistyössä heidän kanssaan. Muita korona-ajan 
uusia yhteistyömuotoja olivat mm. liikunta-alan yrityksiltä ostetut liikuntavideot, Kerron näistä ja 
muista korona-ajan toimista mielelläni lisää tarvittaessa. 

 
 


