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Sinulla on ystävä

Ystävänpäivä 14.2.

Ystävänpäivä on mitä mainioin ajankohta nostaa esille Punaisen Ristin 
ystävätoimintaa ja kutsua uusia ihmisiä mukaan ystäviksi. Koska 2012 on 
meille nimenomaan nuorten vuosi, panostamme erityisesti nuorten aikuis-
ten rekrytointiin. Lisäksi teemme yhteistyötä 112-päivän kanssa ja jaamme 
tietoa, miten hätätilanteessa tulee toimia.

Kauniita 
talvipäiviä!
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Ystävätoiminnan tukipiste vuonna 2012

Hei ja oikein mukavaa uutta vuotta kaikille!

Ystävätoiminnan tukipisteessä vuosi on vierähtänyt vauhdilla liik-
keelle. Tammikuussa Tukipisteeseen muuttivat Outi Mustonen ja 
Sari Oittinen. Outi vastaa ystävätoiminnan tukemisesta ja kehit-
tämisestä, erityisesti ystävävälitysten lähituesta. Sari taas vastaa 
omaishoitajien tukitoiminnasta. Outin ja Sarin yhteystiedot löy-
dätte tiedotteen takasivulta. Tukipisteen uudeksi ohjelma-avus-
tajaksi on valittu Janni Koivisto, joka aloittaa työnsä 7.2. Hänen 
esittelynsä voitte lukea seuraavasta Sinulla on ystävästä. 

Ystävätoiminnan tukipiste palvelee vuoden alusta koko Helsin-
gin ja Uudenmaan piirin aluetta ystävätoiminnan asioissa. Tavoitteenamme on olla tuke-
na ja apuna osastojemme sosiaalipalveluyhdyshenkilöille, välittäjille, ryhmänohjaajille, 
sosiaalipalvelupromoille ja sosiaalipalvelukouluttajille. Kun arjessa tulee mutkia matkaan 
tai haluatte jakaa ilouutisia, ottakaa yhteyttä, niin askellamme eteenpäin yhdessä.

Innostavaa vuotta toivottaen,

Heidi Juslin-Sandin

1/2012

punaisenristinkauppa.fi

Sweetheart-tuoksukoru
Kaunis sydämenmuotoinen kau-
lakoru on persoonallinen lahja. 
Korun toisella puolella on iso kolo, 
johon voit suihkauttaa lempituok-
suasi. Osastohinta 24 € (ovh 30 €)

Ystävänpäiväkorttipakkaus
Ystävänpäiväkortit 6 kappaleen 
pakkauksessa. Korteissa on posti-
maksu valmiiksi maksettu. Osasto-
hinta 7,20 € (ovh 10,20 €)

Ystävänpäivän tuotteet

Punaisen Risitn verkkokaupasta löydät mukavia tuotteita, joilla voit ilhahduttaa läheisiä-
si ja ystäviäsi. Tutustu valikoimaan osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.
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Ystävätoiminnan tukipiste, yhteystiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heidi Juslin-Sandin, puh. 0400 599 047, 
sosiaalitoiminnan suunnittelija Outi Mustonen puh. 040 571 5601, omaishoidon 
tukitoiminnan aluetyöntekijä Sari Oittinen puh. 040 548 0377, ryhmätoiminnan 
kehittäjä Jemina Vainiomäki puh. 040 198 8172, ohjelma-avustaja Janni Koivisto 
puh. 040 557 6421

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi 
Osoite: Salomonkatu 17 B 11.krs, 00100 Helsinki
www.ystavatoiminnantukipiste.fi

Tervetuloa hengailemaan!

Nuorten hengailuillat käynnistyivät taas. 
Tervetuloa hengailemaan, pelaamaan ja 
löytämään uusia ystäviä! Tarjolla myös 
ohjelmaa ja iltapalaa. Hengailuillat jär-
jestetään yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa. 
Seuraava päihteetön nuorten hengailuilta 
järjestetään pe 24.2. klo. 18 alkaen Nyyti 
ry:n tiloissa os. Rikhardinkatu 4 B. 

Kevään muut hengailuillat: perjantaina 
30.3. ja 27.4. klo. 18 alkaen Nyyti ry:ssä, 
25.5. paikka vielä avoin. Ei ennakkoilmoit-
tautumista.

Tiedustelut: Jemina Vainiomäki jemina.vai-
niomaki@punainenristi.fi tai 040 198 8172

Haluatko lisää voimavaro-
ja vastuuvapaaehtoisuu-
teesi?

Helsingin ja Uudenmaan piiri tarjoaa yh-
teistyössä Nuorten turvatalojen kanssa 
mahdollisuuden 18 nuorelle vapaaehtoi-
selle (18–29-vuotiaalle) saada tukea ja 
ohjausta vastuuvapaaehtoisuuteen. Vuo-
den mittainen tempaus alkaa yhteisellä 
viikonlopulla maaliskuussa 24.–25.3. ja sen 
jälkeen tapaamisilla pienemmissä ryhmis-
sä tasaisin väliajoin. Viikonloppuun osal-
listuminen maksaa 20 euroa, joka kattaa 
ohjelmaa, ideoita jaksamiseen ja hyvän 
ruoan! Ilmoittautumiset 4.3. mennessä ja 
lisätiedot: Taru Wallenius, taru.wallenius@
punainenristi.fi ja puh. 040 562 7201.

PS. Nuorten vuosikokous järjestetään 
16.-18.3. Oulussa. Piiri maksaa yhteen-
sä 14 osallistujan kulut, joten jos tunnet 
13-29-vuotiaan vapaaehtoisen, joka mu-
kaan haluaisi lähteä, laitathan minulle 
tietoa mahdollisimman pian, ehdottoman 
viimeistään 15.2.!

Haluatko ikäihmisten 
ystäväpiirin ohjaajaksi?

Ystäväpiiri on Vanhustyön keskusliiton 
kehittämä ryhmätoiminnan malli. Ryhmän 
tavoitteena on yksinäisyyden tunteen 
lievittäminen ja jakaminen, yhdessä te-
keminen ja kokeminen. Ryhmänohjaajat 
koulutetaan. Toiminta ryhmässä voi olla 
keskustelua, retkiä, leipomista, tuolijump-
paa. Ohjaaja pääsee käyttämään osaamis-
taan ja hyödyntämään omia mielenkiinnon 
kohteita ryhmätoiminnan sisällön suun-
nittelussa. Koulutusmallin tavoitteena on 
opettaa suunnittelemaan, toteuttamaan ja 
ohjaamaan tavoitteellisia, suljettuja ikäih-
misten ryhmiä.

Seuraava Ystäväpiiriohjaajakoulutus SPR:n 
ja Vanhustyön keskusliiton yhteistyönä 
järjestetään syksyllä 2012. Kouluttajina 
toimivat Vanhustyön keskusliiton koulut-
tajat. Ilmoita kiinnostuksestasi viimeistään 
31.3.2012 mennessä: jemina.vainiomaki@
punainenristi.fi tai puh. 040 198 8172. 
Hakijat haastatellaan ja valitaan touko-
kesäkuun aikana. Mukaan mahtuu 10–12 
osallistujaa. Lisätietoja saat myös ystävä-
piirien kotisivuilta: www.ystavapiiri.net.



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Ystäväkurssit

• Ma 27.2., to 1.3., ma 5.3., to 8.3, 
ma 12.3., to 15.3. ja ma 19.3.2012 klo 
17.30−20.30. Yhdistetty ystävätoiminnan 
peruskurssi (27.2.-8.3.) ja tulijan ystävä-
nä ja tukena –kurssi (12.-19.3.). Paikka: 
Salomonkatu 17 B, 4.krs, Helsinki (Käynti 
Runeberginkatu 3). Hinta: Kurssi on jä-
senille ilmainen, muille 20 euroa. Ilmoit-
tautuminen netissä www.punainenristi.fi/
tapahtumat.  Lisätiedot: Juhani Parkkari, 
juhaniparkkari@gmail.com tai puh. 050 583 
5554. Kouluttaja: Juhani Parkkari. Järjestä-
jä: Töölön osasto.

• To 1.3, 8.3., 15.3. ja 22.3.klo 18−20.30. 
Ystävätoiminnan peruskurssi. Paikka: Por-
voon osaston toimitila Kolo, Jokikatu 25, 
06100 Porvoo. Hinta: Kurssi on Punaisen 
Ristin jäsenille ilmainen, muille 10 euroa. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ystäväväli-
tys puh. 040 757 1236. Kouluttaja: Maarit 
Honkinen. Järjestäjä: Porvoon osasto.

• La 10.3. klo 9-15, ti 13.3. klo 
17.30−20.30 ja ke 14.3. klo 17.30−20.30. 
Ystävätoiminnan peruskurssi. Paikka: EA 
-koulutuskeskus, Salomonkatu 17 B 4.krs, 
Helsinki. Hinta: Kurssi on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 20e. Ilmoittautu-
minen ja lisätiedot: Sirpa Telaranta sirpa.
telaranta@welho.com tai puh. 040 592 
6272. Kouluttajat: Anna-Maija Järviranta, 
Tuula Heinikainen ja Ari Pekurinen. Järjes-
täjä: Keski-Helsingin osasto.

• Ti 20.3., to 22.3., ti 27.3. ja to 29.3. klo 
17.30−20.30. Ystävätoiminnan peruskurs-
si. Paikka: Rekipellontie 2, Helsinki. Hinta: 
Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille 20e. Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen viim. 6.3.2012: Raija Rahikainen 
raijajohanna@24.fi, puh. 040 557 1444. 
Kouluttaja: Jaana Kaasinen. Järjestäjä: Kon-
tulan osasto.

Henkisen tuen peruskurssit

• La 11.2. klo 9.30−16.00 ja to 16.2. klo 
17.00−20.15. Paikka: Etelä-Lohjan osaston 

tila Kiikari, Virkkalantie 12−16, 08700 Loh-
ja. Maksuton. Ilmoittautumiset: Miia Vik-
stedt miia.vikstedt@dnainternet.net, puh: 
050 547 5591 tai Sirkka Peltonen puh.041 
442 6333. Kouluttaja: Miia Vikstedt. Järjes-
täjä: Etelä-Lohjan osasto.

• La 10.3. ja 17.3. klo 10 −17. Henkisen 
tuen peruskurssi. Paikka: Helsingin ja 
Uudenmaan piirin EA – koulutuskeskus, 
Salomonkatu 17 B 4.krs, (Käyntiosoite: 
Runeberginkatu 3, ovisummeri ´SPR´, 4. 
krs), Helsinki. Hinta: Kurssi on Punaisen 
Ristin jäsenille 15 euroa, muille 55 euroa. 
Ilmoittautuminen: netissä punainenristi.
fi/tapahtumat. Sitovat ilmoittautumiset 
19.2. mennessä. Kurssimaksu veloitetaan 
kurssin jälkeen. Mahdollinen peruutus on 
tehtävä ajoissa, peruuttamattomat kurssit 
veloitetaan. Lisätiedot: koulutussuunnitte-
lija Emilia Heiskari emilia.heiskari@punai-
nenristi.fi, puh. 020 701 2373. Järjestäjä: 
Helsingin ja Uudenmaan piiri.

Muu koulutus

• Ke 22.2. klo 17.30−20. Promo- ja koulut-
tajatapaaminen. Paikka: Emma – Espoon 
modernin taiteen museo, Näyttelykeskus 
WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo. 
Ohjelma: Ilta alkaa tutustumalla Punai-
nen -näyttelyyn museon oppaan johdolla. 
Tämän jälkeen vähän suolaista ja makeaa, 
käydään läpi ajankohtaisia asioita ja tu-
tustutaan toiminnalliseen järjestökurssiin, 
joka on hyvä keino rekrytoida uusia jäseniä 
kaikenlaiseen osaston toimintaan. Ilmoit-
tautuminen ja lisätiedot viimeistään 9.2: 
Emilia Heiskari emilia.heiskari@redcross.fi 
tai puh. 020 701 2373. Mukaan mahtuu 40 
ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

• Sosiaalipalvelupromo sisältöosa 
24.−25.3. Paikka: Helsinki. Lisätiedot: Emi-
lia Heiskari,  emilia.heiskari@redcross.fi tai 
puh. 020 701 2373.

Tapahtumakalenteri


