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Sinulla on ystävä

Ystävyys on ihana
asia!



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Ystävätoiminnan tiimin yhteystiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heidi Juslin-Sandin, puh. 020 701 2387 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija Seija Salminen puh. 020 701 2370
Omaishoidon tukitoiminnan aluetyöntekijä Sari Oittinen puh. 020 701 2357
Ryhmätoiminnan kehittäjä Henna-Liisa Palojärvi puh. 020 701 2388
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Doinita Negruti puh. 020 701 2371
Pakolais- ja monikulttuurisuustyön suunnittelija, Vesa Kukkamaa puh. 020 701 2365 
Ohjelma-avustaja Janni Koivisto puh. 020 701 2386 
Koulutussuunnittelija Jemina Vainiomäki, puh. 020 701 2373

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi 
Käynti- ja postiosoite: Salomonkatu 17 B,  5. krs, 00100 Helsinki
hup.punainenristi.fi

Glad alla hjärtans dag bästa 
Rödakorsvän!

Under familjernas år är Vändagen eller 
alla hjärtans dag en av våra viktigas-
te kampanjer. Vi visar på mångfalden 
i vänverksamheten och bjuder in nya 
frivilliga till verksamheten. Ett lätt sätt 
att komma med är den nya Kortkur-
sen för vänverksamheten. Kortkursen 
kan ordnas under en kväll. Denna kurs 
ersätter inte Vänkursen, men erbju-
der ett komplement och ett snabbt 
sätt att komma med i verksamheten. 
Distriktet har instruerat utbildare inom 
socialtjänsten i kursen innehåll. Ifall er 
avdelning vill ordna en Kortkurs inom 
vänverksamheten, vänligen kontakta 
distriktets utbildningsplanerare.

Finlandssvenska vänträffen ordnas 
26-27.4 på Åland i år. Mera informa-
tion skickas till avdelningarna under 
februari-mars. Distriktet ordnar en 
fortbildningsdag för vänner 18.3 under 
temat att möta och hjälpa någon med 
nedsatt syn eller hörsel. Utbildnings-
dagen är på finska. Samma dag bjuder 
Cinema Mondo samtliga Rödakorsak-
tiva på filmen Sin fars son på Kinopa-
latsi i Kajsaniemi. Mera information om 
filmen och anmälan får ni per e-post.

Soliga Hälsningar

Heidi
Heidi Juslin-Sandin

Hyvää ystävänpäivää Punaisen 
Ristin ystävä!

Ystävänpäivä on perheiden vuotemme 
tärkeimpiä kampanjoita. Näytämme 
miten moninaista ystävätoimintamme 
on ja kutsumme uusia ihmisiä mu-
kaan tähän toimintaan. Helppo tapa 
tulla mukaan on uusi Ystävätoiminnan 
lyhytkurssi, joka on yhden illan mit-
tainen. Tämä kurssi ei tule korvaa-
maan ystäväkurssia, mutta tarjoaa sen 
rinnalle nopean tavan päästä toimin-
taan mukaan. Piiri on perehdyttänyt 
sosiaalipalvelukouluttajia kurssin sisäl-
töön.  Mikäli osastonne haluaa järjes-
tää Ystävätoiminnan lyhytkurssin, niin 
olkaa yhteydessä piirin koulutussuun-
nittelijaan.

Tulossa on myös ystävätoiminnan jat-
kokoulutuspäivä 18.3., jonka teemana 
on aistivammaisen kohtaaminen. Kou-
lutusta meille tulee pitämään asiantun-
tijat Näkövammaisten keskusliitosta ja 
Kuuloliitosta. Koulutuspäivän jälkeen 
Cinema Mondo tarjoaa Isänsä poika 
nimisen elokuvan ennakkonäytöksen 
Kinopalatsissa Kaisaniemessä. Tämä 
elokuva on ilmainen ja kutsu on kaikil-
le Punaisen Ristin vapaaehtoisille.  Li-
sätietoa ja ilmoittautumisohjeet tulevat 
sähköpostilla lähempänä ajankohtaa.

Aurinkoisin terveisin,

Heidi
Heidi Juslin-Sandin



UUSI TYÖNTEKIJÄ YSTÄVÄTOIMINNAN TIIMISSÄ

Uusi ryhmätoiminnan kehittäjä esittäytyy
Lämmin tervehdys Sinulle!

Olen Henna-Liisa Palojärvi ja työskentelen Helsingin ja Uudenmaan piirin 
ryhmätoiminnan kehittäjänä ajalla 7.1.-31.8.2014. Olen valmistunut 
Jyväskylän yliopistosta pääaineinani puheviestintä ja kulttuuriantropolo-
gia. Myöhemmin työn ohella olen pätevöitynyt aikuiskouluttajan pedagogi-
silla opinnoilla. Työhistoriani onkin varsin opetuspainotteinen. Olen toimi-
nut erilaisissa koulutus- ja viestintäprojekteissa niin yliopistomaailmassa, 
yrityskentällä kuin kolmannella sektorilla.
Kokemusta on karttunut myös vapaaehtoistyön saralta. Opintojeni aikana 
toimin vapaaehtoisena lukupiiriohjaajana kulttuuriantropologian laitoksella 
sekä opettajana maahanmuuttajille räätälöidyssä Palapeli 
–projektissa. Pidempikestoisempi vapaaehtoistyön jaksoni ajoittuu kuiten-
kin vuosiin 2008-2011, jolloin asuin perheeni kanssa kolmisen vuotta 
Kiinassa, Shanghaissa. Olin tuolloin aktiivisessa roolissa Shanghain 
Suomi-koulun arjessa niin opettajana, tiedottajana kuin erilaisten tapah-
tumien järjestäjänä. Vapaaehtoistyön parissa vietetyt lukemattomat tunnit 
ovat tarjonneet minulle merkityksellisiä oppimiskokemuksia, mieleenpai-
nuvia hetkiä ja kohtaamisia, korvaamattoman tärkeitä ystävyyssuhteita 
sekä väylän syvällisempään itsetuntemukseen.

Nyt olen ottanut ensimmäiset askeleeni vieraalla, mutta kiehtovalla maa-
perällä. Olen asettanut itselleni tavoitteen ja uuden vuoden lupauksen: 
seuraavien kahdeksan kuukauden aikana tulen tutkimaan SPR:n ystä-
vätoiminnan maailmaa lapsenomaisella innokkuudella. Aion kerätä uusia 
kokemuksia, kulkea mieli ja aistit avoinna sekä imeä sienen tavoin kolle-
goiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden mielipiteitä, kokemuksia ja tarinoita. 
Työssäni tulen laittamaan tietoni, taitoni ja persoonani likoon. Ja viimei-
seksi, vaan ei vähäisemmäksi: aion ohjata, motivoida ja kannustaa 
sydämellä. 

Toivotan sinulle ystävyydentäytteistä ja 
uusien oivallusten kyllästämää vuotta 
2014!

Henna-Liisa Palojärvi
Ryhmätoiminnan kehittäjä
Suomen Punainen Risti
Helsingin ja Uudenmaan piiri
henna-liisa.palojarvi@punainenristi.fi  
Puh. 020 701 2388, 040 198 8172
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki



YKSINÄISYYS KOSKETTAA

Yksinäisyys koskettaa
Yksinäisyys-projekti on Suomen Kansallisteatterin 
Kiertuenäyttämön, Sivuun Ensemblen ja SPR:n 
Helsingin ja Uudenmaan piirin yhteinen hanke, jossa 
yksinäisyyden teemaa käsitellään erityistaiteen kei-
noin. Työpajoja ohjaavat koreografi, teatteri-ilmaisun 
ohjaaja ja tanssinopettaja Ninni Perko sekä Sivuun 
Ensemblen visualisti ja kuvataideopettaja Hanna 
Sakara.

Mistä syystä juuri Yksinäisyys valikoitui 
hankkeen teemaksi?
Ninnin mukaan idea sai alkunsa hänen edellisestä 
näyttämöteoksesta: ”Omaishoitajuutta ja muistisai-
rautta käsittelevän teoksen lopussa hoidettava kuo-
lee, ja hoitajan rooliin omaksunut mies jäi yksin. 
Jäin pohtimaan tyhjiötä, joka miehelle jäi vaimon kuoltua. Keskustelin aiheesta 
Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön Jussi Lehtosen kanssa ja hänkin kiinnostui 
siitä. Heidän puoleltaan ehdotettiin yhteistyötahoksi Suomen Punaisen Ristin 
Helsingin ja Uudenmaan piiriä.” 
Hannan ja Ninnin mielestä yksinäisyys on aihe, joka vaatii ja ansaitsee käsitte-
lyä: ”Uskomme, että yksinäisyys on aiheena kaikkia jollain tavalla koskettava. 
Yksinäisyydestä puhuminen ja teeman esiin nostaminen myös taiteen keinoin on 
äärimmäisen tärkeää.”

Mitä työpajoissa tehdään?
”Työpajoissa työstetään yksinäisyyteen liittyvää tematiikkaa mm. maalaamal-
la, kehollisesti sekä draaman keinoin niin pienryhmissä, parityöskentelynä kuin 
yksinkin”, Ninni toteaa ja jatkaa: ” Työpajojen kautta, kokemuksia jakamalla, 
pääsemme syventämään ymmärtämystämme aiheesta.” Hanna toivoo, että 
”kokoontumisissa luovuus voisi pulputa turvallisissa olosuhteissa” ja uskoo, että 
”ajatukset aukeavat antoisampina kun ne lähettää liikkeelle esimerkiksi  värin, 
muodon tai sanan virittämänä”. 
Molemmat ohjaajat korostavat, ettei osallistujilta vaadita erityisosaamista: 
”Pensselin ei tarvitse maalata näköistä eikä liikkeen tarvitse olla täsmällinen, 
kunhan voimme käsitellä aihettamme monesta eri 
näkökulmasta ja nauttia yhdessä tekemisestä.” 

Mitä tapahtuu työpajojen jälkeen?
”Teoksen käsikirjoittaminen ja työstäminen jatkuu”, 
Hanna ja Ninni toteavat. ”Tavoitteena on, että 
työpajoissa kootut kokemukset ja ajatukset kietoutui-
sivat osaksi teosta, jota esitetään Kansallisteatterin 
kiertuenäyttämöllä ensi syksystä alkaen. 
Vieraskirja – työnimellä kulkeva tanssia ja teatteria 
yhdistelevä esitys saa ensi-iltansa lokakuun lopulla 
2014.” Hannan ja Ninnin mukaan esitys koettaa 
huomioida erityisyleisöt: ”Kiertävällä esityksellä on 
tarkoitus tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka eivät 
muuten pääsisi tai pääsisivät huonosti esityksen 
pariin. ”

Kuvassa Ninni Perko: ”Odotamme että 
työpajoista tulee yhteinen matka ja 
kokemus, joka on antoisa niin meille 
ohjaajille kuin kaikille osanottajille. ”
Kuvaaja Esko Hakala

Kuvassa Hanna Sakara: ”Työpajoissa 
annetaan ajatusten pulputa”. 
Kuvaaja Pasi Koste



TULE MUKAAN

Keväällä 2014 vietetään nuorten hengailuiltoja 
HUP:n tiloissa neljänä perjantaina: 28.2., 14.3., 9.5. ja 6.6.2014 

klo 18-22.
Tule mukaan ja ota ystäväsi myös! Hengailuiltoihin ei tarvitse erikseen 

ilmoittautua!

Paikka siis Helsingin ja Uudenmaan piirin koulutuskeskus, Salomonkatu 
17 B, 3 krs, 00100 Helsinki. Lisätiedot: ryhmätoiminnan kehittäjä 

Henna-Liisa Palojärvi, henna-liisa.palojarvi@punainenristi.fi, 
puh. 020 701 2388 tai suunnittelija Päivi Väisänen, 

paivi.vaisanen@nyyti.fi

Tule mukaan nuorten hengailuiltoihin!

Tule mukaan vapaaehtoiseksi!
Hyvän Päivän Kahvila avaa ovensa keskiviikkoisin klo 13-16 
Puotinharjussa, aivan Itiksen ostoskeskuksen kupeessa. 
Tarkoituksena on tarjota alueen ihmisille rento kohtaamispaikka ja miele-
kästä tekemistä. Kahvittelun ohessa voidaan järjestää muutakin toimintaa, 
kuten pelejä, luentoja, musiikkia tms. Vapaaehtoisten tehtävänä on kahvin 
keitto ja sen tarjoilu sekä seurustelu asiakkaiden kanssa.

Saattaja- tai ystävävälittäjänä voit työskennellä alkaen pari tuntia viikossa 
tai kuukaudessa silloin kun sinulle parhaiten sopii (päivystysaikojen 
puitteissa). Vapaaehtoiset pyörittävät saattamispalvelua koko Helsingin 
alueen vanhuksille tai muille, jotka tarvitsevat vapaaehtoisen seuraa 
asioidessa esimerkiksi lääkärissä, kaupassa tai ulkoillessa. Lisäksi he 
välittävät vapaaehtoisia ystäviä yksinäisille ihmisille. 

Tehtäviin kuuluu mm. toimistotöitä, kuten hakemusten täyttämistä ja 
puhelinsoittoja.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä: 
Senja Multala puh. 044 350 4180, 

senja.multala@hotmail.com.

Tehtävästä saa hyvää 
kokemusta erilaisten 

ihmisten kanssa 
toimimisesta!.



PROMO- KOULUTUS

Aika:   La 22.3. klo 9 – 16.30 ja su 23.3. klo 9 – 16.30

Paikka:   Salomonkatu 17, Helsinki                                  

Hinta:   40 € sisältäen lounaan, koulutuksen ja materiaalit. 
   Mahdollisista majoitus- ja matkakustannuksista vastaa 
   kurssilainen ja/tai oma osasto. Matkakulut korvataan 
   40 euron ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen 
   mukaan. 

Järjestäjä:  Helsingin ja Uudenmaan piiri

Kouluttajat:  Heidi Salo ja Jemina Vainiomäki 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

   jemina.vainiomaki@punainenristi.fi 
   tai puh. 040 594 8142

Hakuohje promo –koulutukseen: 

   Sovi promon tehtävistä ja koulutukseen hakemisesta  
   oman paikallisosastosi kanssa. Saat koulutuksesta  
   enemmän irti, kun tiedätte, millaisissa vapaaehtois 
   toiminnan ohjaustehtävissä tulet toimimaan. Apuna  
   toimii osaston toiminnasta vastaavan kanssa täytettävä  
   Yhteisymmärrys –lomake, jossa sovitaan tehtävistä, 
   joita sitoudut promona hoitamaan ja tuesta, jota 
   toiminnassasi itse saat. Lomakkeita ja lisäohjeistusta:
   jemina.vainiomaki@punainenristi.fi tai puh. 
   040 594 8142. Lisätietoa löydät myös osoitteesta 
   www.rednet.punainenristi.fi/promot.

   Monikulttuurisuustoiminnan sisältöosa 
   Helsingissä: 11.–12.10.

   Sosiaalipalvelutoiminnan sisältöosa 
   Helsingissä: 25.–26.10.

Promo- koulutuksen yhteinen osa Helsingissä



PROMO- KOULUTUS

Mikä Promo on? 
   Promo on Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan 
   osaaja ja ohjaaja. Hän tuntee järjestön, ohjaa vapaa 
   ehtoisia ja organisoi vapaaehtoistoimintaa paikallisten  
   tarpeiden mukaan. Hyvä promo innostaa muita ja kan 
   nustaa uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. 
   Promo osaa suunnitella ja kehittää vapaaehtoistoimin 
   taa, ohjata ryhmiä sekä vetää projekteja osastossa.  
   Promo tuntee myös Punaisen Ristin toimintakentän ja  
   ideologian. Promo tekee ja kehittää vapaaehtoistyötä  
   osaston puheenjohtajan ja hallituksen tukena.
   Promo voi erikoistua ensiapuryhmätoimintaan, monikult 
   tuurisuuteen, nuorten ohjaamiseen, ystävätoimintaan,  
   humanitaariseen oikeuteen tai vaikkapa valmiustoimin 
   taan. Promoksi valmentaudutaan Promo -koulutuksen  
   avulla, joka alkaa yhteisellä osalla. Promoksi voi hakeu 
   tua joko vapaaehtoistoiminnan ohjaustehtävissä aloit 
   televa uusi vapaaehtoinen tai kokenut ohjaaja, joka 
   toivoo uusia ideoita toimintaan. Tärkeää olisi, että on  
   osallistunut oman toiminta-alan peruskurssille, muulle  
   Punaisen Ristin järjestökurssille tai on vahva tuntemus  
   osastotoiminnasta. 

Alustava aikataulu:
Lauantai 
9.00 - 10.00  Aloitus ja tutustuminen, Promon rooli ja tehtävät 
10.00 - 12.30  Punainen Risti – arvot, ideologia ja toimintaympäristö 
12.30 - 13.15  Lounas 
13.15 - 14.30  Vapaaehtoistoiminnan suunnittelu ja organisointi; 
    toiminnan ja talouden suunnittelu 
14.30 - 14.45 Välipala
14.45 - 16.30  Vapaaehtoistoiminnan suunnittelu ja organisointi;
    yhteistyö ja verkostot, viestintä
 
Sunnuntai 
9.00 - 9.15  Päivän viritys
9.15 - 12.00  Vapaaehtoisten ohjaaminen  
12.00 - 12.45  Lounas 
12.45 – 15.45  Ryhmän ohjaaminen
15.45 - 16.15  Sisältöosien esittely
16.15 - 16.30  Todistusten jako ja päätöskahvi



KEVÄÄN YSTÄVÄKURSSIT

• Ti 25.2., ti 4.3., ti 11.3. ja ti 18.3. 
klo 12–16. Vapaaehtoistyön kurssi. 
Järjestäjä: Keravan osasto yhteis-
työssä Hopeahovin ja Helmiinan 
sekä Keravan kotihoidon kanssa. 
Paikka: Vapaaehtoisen hyvin- 
vointityön keskus, Sininen Sali, 
Aleksis kiven tie 19, 04200 Kerava. 
Kurssi on maksuton. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset 21.2.2014 
mennessä: avunvälitykseen, 
puh. 09 242 5106 tai 
avunvalitys@talkoorengas.fi. 

• Pe 28.2. klo 18–21 ja la 1.3. klo 
9–16. Ystävä- ja vapaaehtois-
toiminnan peruskurssi. Järjestäjä: 
Porvoon osasto. Paikka: Porvoon 
osaston toimitila Kolo, Jokikatu 25, 
06100 Porvoo. Hinta: maksuton 
Punaisen Ristin jäsenille, muille 20 
euroa. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot: puh. 040 757 1236. 
Kouluttaja: Maarit Honkinen, 
puh. 050 529 0786. 

• La 1.3. klo. 10–13. Ystävätoimin-
nan lyhytkurssi. Järjestäjä: Korson 
osasto. Paikka: Metsonkoti, 
Metsotie 23 01450 Vantaa. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
Raili Welin puh. 050 545 5903, 
raili.welin@gmail.com 
Kouluttaja: Asko Keronen. Kurssi on 
ilmainen. Yhteistyössä OK-opinto-
keskuksen kanssa. 

• La 1.3 klo 9-15, ti 4.3 klo. 17.30–
20.30 ja ke 5.3 klo 17.30–20.30. 
Ystävätoiminnan peruskurssi. 
Järjestäjä: Keski-Helsingin osasto. 
Paikka: Salomonkatu 17 B 3.krs, 
00100 Helsinki. Ilmoittautumiset: 
Hanna Leino puh. 040 754 3003 tai 
sprkh.kurssisihteeri@gmail.com 
Kouluttaja: Tuula Heinikainen. 
Kurssi on jäsenille ilmainen, muille 
20 euroa. 

• La 1.3. ja su 2.3. klo 10–16. 
Nuorten ystävätoimintaan painot-
tuva ystävätoiminnan peruskurssi. 
Järjestäjä: Siuntion osasto. Paikka: 
Kunnan kerhotila Veturi, Ratapihan-
tie 3 (Siuntion asema) 02580 
Siuntio. Hinta: muille 20 euroa, 
jäsenille ilmainen. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot: Virpi Lohrum, 
vlohrum@gmail.com tai 
puh. 044 034 6303. Kouluttajat: 
Leila Kinnari ja Ilkka Saarinen 

• Pe 7.3. klo 17.30-21 ja la 8.3. 
klo 10-16. Ystävätoiminnan perus-
kurssi. Järjestäjä: Tuusulan osasto. 
Paikka: Tuusulan uimahalli, 
Rykmentintie 1, 04300 Tuusula. 
Kurssi on maksuton, omat eväät 
mukaan, osasto tarjoaa kahvit. 
Kouluttaja: Ria Tahvanainen. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
ria.tahvanainen@kolumbus.fi tai 
puh. 044 292 7721 

• La 15.3. ja su 16.3. klo 9-15. 
Ystävätoiminnan peruskurssi. 
Järjestäjä: Länsi-Helsingin osasto. 
Paikka: Pohjois-Haaga, Poutunkuja 
5 B, 00400 Helsinki (huom! Sisään-
käynti Ilkantien puolelta Leevin 
palvelutaloa vastapäätä). 

Kevään 2014 ystävä- ja 
vapaaehtoistoiminnan peruskurssit

Kuvassa Punaisen Ristin vapaaehtoisia



Ilmoittautumiset: 7.3.2014 
mennessä: Eila Vivolin, 
eilavivolin@gmail.com tai 
puh. 040 753 3992 Kouluttaja: 
Pia Palotie. Hinta: Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. 
Järjestetään yhteistyössä 
OK-opintokeskuksen kanssa. 

• Lö 15.3. kl 9-16 och sö 16.3. kl 10-
15. En grundkurs i vänverksamhet. 
Plats: Borgå avdelning, Kolo, 
Ågatan 25, 06100 Borgå. Anmäl-
ningar: tfn 040 757 1236. Pris: fri. 
Utbildare: Ingrid Hollmerus-Nilsson. 

• Ma 17.3., ma 24.3. ja ma 31.3. klo. 
18–20.30 ystävätoiminnan 
peruskurssi. Järjestäjä: Mäntsälän 
osasto. Paikka: Kotokartano, 
Kaakkumäentie 1-3, 04600 
Mäntsälä. Todistusten jako kurssis-
ta ma 7.4. Vapaaehtoistyön keskus 
Kulmis, Keskuskatu 11 A alakerta, 
jolloin ystävätoimijat ovat kerto-
massa paikkakunnan mahdollisuuk-
sista. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset: kouluttaja 
Merja Hietala: 040 5656 375, 
040 3145 768. Kurssi on ilmainen.

• 17.5. klo 9-17 Tulijan ystävänä ja 
tukena – kurssi. Kurssi on tarkoitet-
tu Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan 
kurssin käyneille, jotka haluavat 
tietoa monikulttuurisesta vapaaeh-
toistoiminnasta. Piirin koulutus- ja 
vapaaehtoistoiminnan keskuksessa, 
Salomonkatu 17 B 3 krs. 00100 
Helsinki. Ilmoittautuminen 7.5. 
netin kautta: www.punainenristi.fi/
tapahtumat/tulijan-tukena-kurssi-6.  
Kurssi on maksuton. 
Lisätietoja: Vesa Kukkamaa, 
vesa.kukkamaa@punainenristi.fi

• MOD-peruskurssi. 10.5. klo 9-17 
sekä 15.5. ja 22.5. klo 17.30-
20.30. Kurssi on tarkoitettu 
ryhmien ohjaajille ja henkilöille jot-
ka haluavat kehittää omia 
valmiuksiaan monikulttuurisuuden 
käsittelemisessä. MOD peruskurs-
silla käsitellään osanottajien omia 
suhtautumistapoja erilaisuuteen, 
maailmankuvaa, ennakkoluuloja, 
kulttuurin merkitystä osana iden-
titeettiä ja ihmisnäkemystä. Piirin 
koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan 
keskuksessa, Salomonkatu 17 B, 
3 krs. 00100 Helsinki. 
Ilmoittautuminen 28.4. mennessä 
netin kautta: www.punainenristi.fi/
tapahtumat/mod-peruskurssi-0. 
Kurssimaksu on Punaisen Ristin 
jäsenille 20 euroa, muille 50 euroa. 
Lisätietoja: Vesa Kukkamaa, 
vesa.kukkamaa@punainenristi.fi

Tulijan tukena -kurssit:

Muuta monikulttuurista 
koulutusta:

MUITA KURSSEJA

Muita kursseja: 



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Punaisen Ristin ystävävälitystoiminnasta valmistui joulukuussa 2013 opinnäy-
tetyö. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Tuulia Hietamäki keräsi 
opinnäytetyöhönsä aineistoa haastattelemalla ystävävälittäjiä kaiken kaikkiaan 
yhdeksässä ystävävälityksessä.

Haastatteluista kuusi tapahtui Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella. Mukana 
olivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Karjaan ja Sipoon ystävävälitykset sekä 
Nuori nuorelle -ystävävälitys. Lisäksi Hietamäki kävi haastattelemassa 
Jyväskylän, Kokkolan ja Tampereen ystävävälitysten välittäjiä. Hietamäki 
hyödynsi työssään haastatteluiden lisäksi piirin työntekijöiden Outi Mustosen, 
Jemina Vainiomäen ja Seija Salmisen keväällä ja syksyllä 2013 tekemän ystävä-
välityskierroksen tuloksia.

Hietamäki nostaa opinnäytetyössään esiin neljä ystävävälitysten toiminnan kan-
nalta suurinta haastetta ja kehittämiskohdetta: 1. Välityksissä tarvitaan 
lisää vapaaehtoisia ystäviä, ja rekrytointia tulisi tehostaa; 2. Välittäjät kaipaavat 
koulutusta haastavien asiakkaiden, kuten esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien, 
kanssa toimimiseen; 3. Yhden hengen ystävävälityksissä kaivataan lisää tukea / 
lisää välittäjiä ja 4. Välitystoiminnassa kaivataan valtakunnallisten suuntaviivojen 
tarkennusta.

Hietamäen opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan 
PDF-muodossa täältä: 

http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013121120851

Aika ja paikka: 
Lauantai 1.3.2014 klo 9.30 – 16.00, Helsingin ja Uudenmaan piirin koulutus- ja 
vapaaehtoistoiminnan keskus, Salomonkatu 17 B, 3. krs, luokka 3.

Koulutus on tarkoitettu SPR:n ystävätoiminnan ryhmänohjaajille, jotka aktiivi-
sesti ohjaavat ikäihmisten ryhmää, mielenterveyttä tukevaa ryhmää, omaishoita-
jien tukiryhmää, ystäväkerhoa tai ovat sosiaalipalvelu - promoja.
Koulutuksessa opiskellaan muistorasian tekoa, perehdytään muistojen teatteriin, 
edistetään yhteisöllisyyden ja verkostojen muodostumista, nautitaan ja iloitaan 
yhdessä tekemisestä & vahvistetaan omia ryhmänohjaajan taitoja

Koulutus on maksuton.
Ilmoittautuminen torstaihin 20.2. mennessä osoitteessa: 
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1126609&chk=R3FJ9ZC5
Järjestäjä: Helsingin ja Uudenmaan piiri

Eri lähtökohdista kohti yhteistä hyvää - 
kartoitus Punaisen Ristin ystävävälitys-
toiminnan nykytilanteesta 

Voimaa muistoista! -koulutus 
ryhmänohjaajille
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Haluatko ilmoittaa jostain osastosi tapahtumasta tms. Sinulla on 
ystävä- tiedotteessa? Jos vastauksesi on kyllä, niin lähetä sähköpostia 

Janni Koivistolle: janni. koivisto@punainenristi.fi
Seuraavat Sinulla on ystävä –tiedotteen aineistopäivämäärät ovat: 

17.4., 29.8. ja 3.11.2014
Lähetäthän siis infosi ajoissa, niin se varmasti kerkiää

seuraavaan tiedotteeseen!

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustietoa Punaisen Ristin Auttavan Puheli-
men toiminnasta ja toimintaperiaatteista sekä antaa valmiuksia kohdata erilaisia 
puheluita ja soittajia.

Koulutuksen sisältöä:
• Punaisen Ristin Auttava Puhelin ja sen toiminta
• Päivystäjän oikeudet ja velvollisuudet
• Yhteydenottajan oikeudet ja velvollisuudet
• Eettiset periaatteet ja tietosuoja
• Arvostava kohtaaminen- taito kuunnella
• Puhelinauttamisen erityispiirteet
• Soittojen moninaisuus
• Vaikeat puhelut, harjoituksia
• Sudenkuopat ja niistä selviytyminen
• Auttajan tunteet ja tunnekuormittuminen

Aika: Perjantai 7.3. klo 17-19 ja lauantai 8.3.2014 klo 9-16

Paikka: Punaisen Ristin keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki

Kouluttaja: Tuula Luoma, psykososiaalisen tuen suunnittelija/ Punainen Risti ja
Leena Salonen, kriisipsykologi/ Suomen Mielenterveysseura, Turun Kriisikeskus

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: viimeistään to 27.2.2014 tämän linkin kautta:
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1128966&chk=DJJNVDFW

Lisätietoja antaa Tuula Luoma, tuula.luoma@punainenristi.fi 
tai puh. 020 701 2130.
HUOM! Ilmoittautuminen on sitova ja mukaan mahtuu 15 osallistujaa.

Tervetuloa koulutukseen!

Puhelinauttaminen, auttava puhelin 
-koulutus Helsingissä
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Ikääntyvä aistivammainen -koulutus 

Kenelle:   Koulutus on tarkoitettu Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja  
   Uudenmaan piirin ystävätoiminnan vapaaehtoisille

Koulutuksen tavoite: 
   Ikääntyvän kuulo- ja/tai näkövammaisen tunnistaminen ja  
   kohtaaminen 

Koulutus antaa:  
   - tietoa ikääntyvän yleisimmistä kuulo- ja näkövammoista
   - välineitä ikääntyvän kuulonäkövammaisen tunnistamiseen  
     ja kohtaamiseen
   - tietoa apuvälineistä ja niiden hankinnasta

Aika:    tiistai 18.3.2014 klo 10.00–16.00; kahvitarjoilu 
   klo 9.30 alkaen 

Paikka:    Salomonkatu 17 B, 3.krs, 00100 HELSINKI

Ilmoittautuminen: 
   viimeistään 7.3.2014 mennessä: ohjelma-avustaja Janni 
   Koivistolle, sähköposti: janni.koivisto@punainenristi.fi 
   tai puh. 020 701 2386. 
   Huom! mukaan mahtuu enintään 20 osallistujaa 
   ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuspäivän päätteeksi Cinema Mondo tarjoaa Isänsä poika nimisen 
elokuvaillan Kinopalatsi 2:ssa alkaen kello 17:30.

Ystävätoiminnan tiimi toivottaa 
kaikille ihanaa ystävänpäivää!! :) 


