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Sinulla on ystävä

Ihana, aurinkoinen
toukokuu on täällä!



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Ystävätoiminnan tiimin 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 
Käynti- ja postiosoite: Salomonkatu 17 B,  5. krs, 00100 Helsinki
hup.punainenristi.fi

Hyvää kevättä Punaisen 
Ristin ystävä!

Kesää ja lokoisia päiviä odotellessa 
suuntaamme jo nyt katseet tulevan 
syksyn tapahtumiin ja tarjontaan. 

Senioritoiminnan teemavuosi näkyy, 
niin tämän kevään tapahtumissa, 
kuin syksyn tulevassa tarjonnassa. 
Punaisen Ristin vapaaehtoisena olet 
tärkeä osa auttamisen ketjua ja ha-
luamme siksi tarjota sinulle tarpeel-
lisia jatkokoulutusmahdollisuuksia 
ja mukavia virkistystilaisuuksia. 

Vapaaehtoisten kesäretki järjes-
tetään 11.6., jolloin suuntaamme 
sireeniretkelle Suomenlinnaan. 
Tänä vuonna myös omaishoitajien 
tukitoiminta täyttää 20 vuotta ja 
juhlavuoden tapahtumia on ollut eri 
puolilla Suomea. Pääjuhlaa viete-
tään 23.11. Helsingissä. Onnea!

Aurinkoisin kevätterveisin,

Heidi
Heidi Juslin-Sandin

Glad vår, bästa 
rödakorsvän!

I väntan på sommarens soliga da-
gar, riktar vi redan blicken mot hös-
tens kommande evenemang. 

Senioråret syns, både i vårens och 
i höstens programutbud. Som Röda 
Korsets frivillig är du en viktig länk 
i hjälpens kedja och därför vill vi 
erbjuda både nyttig fortbildning och 
trevlig avkoppling. 

Sommarutfärden för frivilliga ord-
nas 11.6, då vi åker på syrenutfärd 
till Sveaborg. I år firar även närs-
tåendevårdens stöd sitt 
20-årsjubileum. Jubileumsåret har 
uppmärksammats med flere 
evenemang runt omkring i Finland. 
Huvudfesten går av stapeln 23.11 
i Helsingfors. Gratulerar!

Soliga vårhälsningar,

Heidi
Heidi Juslin-Sandin



NUNU TOIMINTAA

Tervetuloa NuNu-kevätretkelle
11.5.2013!

Punaisen Ristin Helsingin ja Uuden-
maan piiri järjestää koulutuksellisen 
kevätretken nuorten parissa toimiville 
vapaaehtoisille: ystäville, ystävävälittä-
jille, ryhmänohjaajille sekä 
nuorisotoiminnan vapaaehtoisille.
Kevätretki järjestetään Helsingissä
la 11.5.2013 klo 10.30–15.

Ohjelma:

klo 10.30: Tutustuminen Punaisen 
Ristin Helsingin Nuorten turvatalon 
toimintaan, Uudenmaankatu 32.

klo 12.30: Helsingin ja Uudenmaan pii-
rin tarjoama yhteinen lounas Ravintola 
Kynsilaukassa, Fredrikinkatu 22.

klo 13.30: Tutustumiskäynti Helsinki 
Mission Nuorten kriisipisteeseen, 
Albertinkatu 33.

Päivä päättyy viimeistään klo 15.

 
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 
ETUKÄTEEN SÄHKÖPOSTILLA, 
MAHDOLLISIMMAN PIAN: 
jemina.vainiomaki@punainenristi.fi

Nuori nuorelle ystävätoiminnasta tehty 
video on lainattavissa piiritoimistosta 
Punaisen Ristin koulutuksia ja 
tilaisuuksia varten

Stadin ammattiopiston opiskelijat 
tekivät Nunu-toiminnasta 4 minuuttia 
kestävän videon nuorille suunnattua 
Kuuleeko kukaan konserttia varten. 
Video on loistava väline käytettäväksi 
nuorten ystävätoiminnan markkinointia 
varten ja se on saanut paljon kehuja 
eri tahoilta.

Video löytyy myös YouTubesta 
ja videon linkkiä voit kysyä 
piiritoimistosta Janni Koivistolta.

YouTubesta video tulee kuitenkin 
häviämään jossain vaiheessa. 
Mikäli haluat lainata cd:lle tallennettua 
videota jotakin Punaisen Ristin 
tilaisuutta tai koulutusta varten, ole 
ystävällisesti yhteydessä 
piiritoimistoon ohjelma-avustaja Janni 
Koivistoon: 
janni.koivisto@punainenristi.fi 
tai puh. 020 701 2386

Nunu-ystävätoiminta on osa SPR:n 
Pohjois-Helsingin osaston toimintaa.

NuNu-inserttivideo
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Mukavat retket Toimivan kodin näyttelyyn

Senioriteemavuoden kunniaksi Helsin-
gin ja Uudenmaan piirin ystävätoiminta 
järjesti vapaaehtoisille kaksi onnistu-
nutta retkeä Toimivan kodin näyttelyyn 
Helsingin Käpylään.

Näyttely on ainutlaatuinen ja se on 
saanut paljon kansainvälistä huomiota. 
Näyttely esittelee esteetöntä kotia, 
jossa on huomioitu turvallisuus ja 
erityistarpeet esimerkiksi keittiössä 
ja kylpyhuoneessa. Lisäksi esitellään 
useita erilaisia apuvälineitä muistisai-
raille, liikuntarajoitteisille, kuulo- ja 
näkövammaisille sekä muille apuväli-
neistä hyötyville. Kävijöillä on mahdol-
lisuus kokeilla miten erilaiset ratkaisut 
toimivat käytännössä. Toimivuuden 
ohella on huomioitu kodinomaisuus ja 
viihtyvyys. Näyttelyn pinta-ala on 300 
m². 

Etkö päässyt osallistumaan retkelle? 
Ei hätää, sillä yksittäiset kävijät voi-
vat tutustua näyttelyyn omatoimisesti 
tiistaista perjantaihin klo 10–16. Yksit-
täisille kävijöille tutustuminen on mak-
sutonta. Huom. heinäkuussa näyttely 
on suljettu. 

Näyttely on mukava retkikohde vaikka-
pa ystävän kanssa tai isommalla poru-
kalla. Opastettu ryhmäkäynti 
isommalle porukalle tulee varata etu-
käteen ja on maksullinen. Voit tutustua 
näyttelyyn etukäteen osoitteessa: 
www.toimivakoti.fi

Toimivan kodin näyttely sijaitsee osoit-
teessa Käpyläntie 13, Helsinki. 
Toimiva koti on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveysviraston yksikkö.

Toimiva koti järjestää yleisöluennon 
torstaina 23.5. Käpyläntie 13
Aiheena on: Muistipulmia? Missä ja 
miten hoidetaan?

Klo 12–13  
Luennoitsija Anita Pohjanvuori, eri-
tyisasiantuntija, Helsingin Alzheimer-
yhdistys

Klo 13–13.30 
Tutustuminen tuotteisiin ja 
kahvitarjoilu

Tilaisuuteen on kutsuttu erikseen myös 
Punaisen Ristin ystävätoiminnan 

vapaaehtoiset.

Ulla Koivuniemi esittelee 
näkövammaiselle suunni-
teltua lukijaa, joka 
ilmoittaa puheäänellä 
vaikkapa onko maito 
mennyt vanhaksi tai mitä 
tuote sisältää.
Kuva: Jemina Vainiomäki

Tarkastelussa apuväli-
neet näön heikentyessä.
Kuva: Jemina Vaiomäki
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Sinä HUP:n vapaaehtoinen kokka kohti 
kesää ja suunta Suomenlinnaan!

Lautta Helsingin Kauppatorilta lähtee 
klo 17.20, myöhemminkin voi toki 
saapua. Lauttamatka omakustannehin-
taan. Eväspussit jaetaan lauttarannas-
sa klo 16.30−17.15. Jos saavut myö-
hemmin, saat eväät saarella. Varaa 
mukaan oma termospullo juomineen, 
jos kaipaat lämmintä juotavaa.

Vietämme 
iltaa valleilla 
toinen tois-
temme seu-
rasta nauttien 
ja maisemia 
ihaillen, sään 
oikutellessa 
mahdollisesti 
sisätiloissa. 

Sopiva varustus, jalkineet ja istuinalus-
ta kannattaa varata mukaan joka tapa-
uksessa. Vaikka on kesä, 
merituulet saattavat olla kylmiä. Käve-
lymatkaa tulee olemaan 1−2 km riip-
puen tapahtumapaikoista.

Ilmoittautumiset sitovasti 4.6. men-
nessä. Ilmoittautua voi netin kautta, 
linkin löydät osoitteesta: 
hup.punainenristi.fi > tapahtumat. Voit 
myös soittaa (saamme näin kaikki 
tiedot) Helena Heinoselle, puh. 020 
701 2360 tai Else Miettiselle, puh. 020 
701 2368.

Ilmoittautuessasi kerro nimi, osasto, 
puhelinnumero ja sähköposti. Kerro 
myös, tuletko päälautalla vai myöhem-
min sekä mahdolliset ruokarajoitteet.

Lisätietoja antavat Nanna Katavisto, 
puh. 020 701 2362, Outi Mustonen, 
puh. 020 701 2370 ja Doinita Negruti, 
puh. 020 701 2371.

Lämpimästi tervetuloa 
150-vuotisjuhlan hengessä!

Piiritoimisto ja 
Suomenlinnan osasto

Du HND:s frivillig riktar mot sommaren 
och Sveaborg!

Färjan avgår kl. 17.20 från Helsing-
fors Salutorg, senare kan man också 
anlända. Färjresan på egen kostnad. 
Matpåsar delas ut kl. 16.30−17.15. 
Om du kommer senare, får du matpå-
sen på ön. Ha en flaska med varm 
drink med dig, om du behöver något 
varmt att dricka.

Vi tillbringar kvällen på vallarna i va-
randras sällskap och njuter av land-
skapet. Om det regnar, vi kanske har 
en plats inomhus. Lämplig utrustning, 
goda skor samt någonting att sitta på 
är bra att ha med sig i alla fall. Fast 
det är sommaren havsvindar kan vara 
kyliga. Vägen att gå 1−2 km.

Bindande anmälningar före 4.6. Du 
kan anmäla dig via nätet, länken hittas 
du på adressen: hup.punainenristi.fi > 
tapahtumat. Du kan också ringa till (då 
får vi alla information) Helena 
Heinonen, tfn 020 701 2360 eller Else 
Miettinen, tfn 020 701 2368.

Vid anmälningen berätta ditt namn, 
adress, telefonnummer och e-post. 
Berätta också kommer du med 
huvudfärjan eller senare och möjliga 
matgränsningar.

Mera information ger Nanna Katavisto, 
tfn 020 701 2362, Outi Mustonen
tfn 020 701 2370 och Doinita Negruti, 
tfn 020 701 2371.

Hjärtligt välkommen i 150-års anda!

Distriktsbyrå samt Suomenlinna 
avdelning

Syreeniretki 11.6.2013 Syrenutfärd 11.6.2013
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Haluaisitko toimia vapaaehtoiskouluttajana 
ystävätoiminnan peruskursseilla?
Kouluttajakoulutus järjestetään kerran vuodessa syksyisin ja nyt on taas haku 
käynnissä seuraavaan koulutukseen. Kiinnostaisiko sinua tai tietäisitkö jonkun 
innokkaan, jota voisi kiinnostaa kouluttajana toimiminen?

Vapaaehtoiskouluttajana toimiminen on järjestön vaativimpia, mutta varmasti 
myös antoisimpia tehtäviä. Sosiaalipalvelukouluttajana koulutat vapaaehtoisia 
toimijoita Punaisen Ristin ystäviksi ja olet merkittävässä roolissa uusien vapaa-
ehtoisten mukaan saamisessa. 

Jos toimit jo jonkin alan kouluttajana, voit halutessasi lisätä pätevyyttäsi osallis-
tumalla jonkun toisen koulutuslinjan sisältöosalle. Kouluttajapätevyyden säilyttä-
minen edellyttää osallistumista joka kolmas vuosi täydennyskoulutukseen. 

Kouluttajakoulutuksen sisältö: 
1. Ainutlaatuinen Punainen Risti –verkkokoulutus, 28.9.-25.10. 
2. Oppimisen ohjaaminen –lähiosa, 26.-27.10. Hki tai 2.-3.11. Oulu 
3. Sosiaalipalvelutoiminnan sisältöosa 23.-24.11., Helsinki/Nynäs

Ennakkovaatimukset:
Sosiaalipalvelukouluttajalta odotetaan sosiaali- ja terveysalan ammattitutkintoa 
tai soveltuvaa koulutusta/kokemusta. Lisäksi ystävätoiminnan peruskurssi tulee 
olla suoritettuna. Piirin hallituksen päätöksen mukaisesti sosiaalipalvelukoulutta-
jat ovat toistaiseksi oikeutettuja saamaan palkkion (25 euroa/tunti) toimiessaan 
ystävätoiminnan peruskursseilla kouluttajana. 

Hinta:
70 euroa/yksi koulutusosio (kattaa ruuat, materiaalit ja koulutuksen), matkakus-
tannusten omavastuu on 40 euroa kutakin koulutusosiota kohden, kustannukset 
korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan. 

Haku:
Jos sinua kiinnostaa kouluttajan tehtävä, ole yhteydessä osastoon, jossa toimit 
jäsenenä. 
Lisäksi ota yhteyttä elokuun loppuun mennessä piirin koulutussuunnittelijaan 
Emilia Jokiahoon (ent. Heiskari), emilia.jokiaho@punainenristi.fi 
tai puh. 020 701 2373. 

Jos toimit jo sosiaalipalvelukouluttajana tai koet, että joku muu toimintamuoto 
voisi olla omaa sydäntäsi lähempänä, 23.-24.11. sosiaalipalvelusisältöosan 
lisäksi järjestetään myös tarpeen mukaan sisältöosat seuraavista kouluttajalin-
joista: Nuoriso, monikulttuurisuus, henkinen tuki, järjestö, humanitaarinen 
oikeus ja päihdetyö. 

Lisätietoa kouluttajakoulutukseen ja myös muihin koulutuslinjoihin liittyen löydät 
RedNetistä osoitteesta http://rednet.punainenristi.fi/Vapaaehtoiskouluttajat
 

KOULUTTAJAKOULUTUS



RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUS

Syksyllä 2013 Helsingin ja Uudenmaan piirissä pilotoidaan uusi ryhmänohjaaja-
koulutus niille vapaaehtoisille, jotka ohjaavat ystävätoiminnan asiakkaille suun-
nattua ryhmää. Ryhmä voi olla esimerkiksi ikäihmisille, nuorille, omaishoitajille 
suunnattu tai mielenterveyttä tukeva ryhmä.

Koulutukseen voivat hakea uudet tai kokeneemmat ryhmänohjaajat, mutta eh-
tona on, että koulutuksen jälkeen sitoutuu ohjaamaan jotakin ryhmää ainakin 
yhden lukukauden ajaksi. 

Toiminnallisessa koulutuksessa painotetaan seuraavia sisältöjä: 

• Asiakasryhmät Punaisen Ristin ystävätoiminnassa, ohjaajan rooli, tehtävän-
kuvaus, ryhmän perustaminen

• Ryhmäläisten rekrytointi, ryhmän markkinointi, palautteen kerääminen
• Ryhmädynamiikka, haastavat tilanteet, ryhmän moninaisuus

Koulutuksen aikataulu:

Yhteisen lipun alla -koulutusilta to 29.8. klo 17.30 –20.30 (niille, jotka eivät ole 
käyneet ystäväkurssia tai muuta Punaisen Ristin peruskurssia)

Ryhmänohjaajakoulutus, kolme iltaa (kaikille osallistujille)
Ma 2.9. klo 17.30–20.30  
Ke 4.9. klo 17.30–20.30 
Ma 9.9. klo 17.30–20.30

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtäviä, joista 
ilmoitetaan osallistujille hyvissä ajoin etukäteen.

Kysy lisää ja ilmoita kiinnostuksestasi:

Jemina Vainiomäelle:
sähköposti: jemina.vainiomaki@punainenristi.fi
puh. 020 701 2388
ryhmätoiminnan kehittäjä

tai Emilia Jokiaholle:
sähköposti: emilia.jokiaho@punainenristi.fi
puh. 020 701 2373
koulutussuunnittelija

Syksyllä tulossa uusi pilottikoulutus 
ystävätoiminnan ryhmänohjaajille:

Kuvassa Minna Mustonen
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SYKSYN KURSSIT

• La 14.9. ja la 21.9.2013 klo 
11−17. Ystävätoiminnan perus-
kurssi. Paikka: Sipoon koulukes-
kus, Iso Kylätie 8, 04130 Sipoo. 
Hinta: Maksuton. Ilmoittautumi-
nen: kansalaisopiston 
nettisivujen www.sipoo.fi/fi/
palvelut/kansalaisopisto kautta 
tai soittamalla opiston kans-
liaan puh. (09) 235 36004 ke 
21.8.2013 klo 11.00 alkaen tai 
vaihtoehtoisesti milloin vain yh-
teyshenkilö Marja Björkell, puh. 
044 325 76180. Kouluttaja: Kirsi 
Marttinen. Järjestäjä: Sipoon 
osasto yhteistyössä Sipoon 
kansalaisopiston kanssa. 

• To 19.9., pe 20.9. klo 
17.30−20.30 ja la 21.9.2013 
klo 10−16. Ystävätoiminnan 
peruskurssi. Paikka: EJY:n Yh-
teisötupa, Kauppamiehentie 6, 
Espoo. Hinta: Kurssi on Punaisen 
Ristin jäsenille ilmainen, muil-
le 20e. Ilmoittautuminen 12.9. 
mennessä: Espoon vapaaehtois-
välitys 
vapaaehtoinen@spr-tapiola.org 
tai puh. (09) 466 858, päivys-
tys ma ja ke klo 11−15 ja to klo 
14−18 (muina aikoina voit jät-
tää vastaajaan viestin). 
Kouluttaja: Sari Vainikkala. 
Järjestäjä: Tapiolan osasto. 
Järjestetään OK-opintokeskuk-
sen tuella. 

• La 21.9. ja su 22.9.2013 (kel-
lonaika varmistuu myöhemmin). 

Paikka: Länsi-Helsingin osaston 
toimitila, Haagan pappilantie 2, 
00320 Helsinki. 
Hinta: Kurssi on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 20e. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
16.9.2013 mennessä: Eila 
Vivolin, puh. 040 753 3992 tai 
sähköpostitse eilavivolin@gmail.
com. Kouluttaja: Pia Palotie. 
Järjestäjä: Länsi-Helsingin 
osasto. Järjestetään 
OK –opintokeskuksen tuella. 

• Su 29.9. ja su 6.10.2013 klo 
9−15. Ystävätoiminnan perus-
kurssi. Paikka: avoin. Hinta: 
Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille 20e. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen 19.9. mennes-
sä juhaniparkkari@gmail.com. 
Kouluttaja: Juhani 
Parkkari. Järjestäjä: Pohjois- 
Helsingin osasto. Järjestetään 
OK –opintokeskuksen tuella. 

• Ti 1.10., ma 7.10., ti 8.10. ja 
ma 14.10.2013 klo 17.30−20.30 
Ystävätoiminnan peruskurssi. 
Paikka: Metsonkoti, Metsotie 23, 
01450 Vantaa. Hinta: Punaisen 
Ristin jäsenille ilmainen, muille 
20e. Tarkempi paikka, ilmoit-
tautumiskäytännöt ja lisätiedot 
selviävät myöhemmin. Koulut-
taja: Asko Keronen. Järjestäjä: 
Korson osasto. Järjestetään OK-
opintokeskuksen tuella. 
 

Syksyn 2013 ystävä- ja 
vapaaehtoistoiminnan peruskurssit



• La 26.10. klo 9−15, ke 30.10. 
klo 17.30−20 ja to 31.10.2013 
klo 17.30−20. Ystävätoiminnan 
peruskurssi. Paikka: Piirin kou-
lutus- ja vapaaehtoistoiminnan 
tila, Salomonkatu 17 B, 00100 
Helsinki (4.krs), luokka 3. Si-
säänkäynti klo 17 jälkeen ja vii-
konloppuisin Runeberginkatu 3. 
Hinta: Kurssi on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 20e. 
Sisältää kahvitarjoilun ja kevyen 
kasvikeittolounaan lauantaina. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
sprkh.kurssisihteeri@gmail.com. 
Kouluttaja selviää myöhemmin. 
Järjestäjä: Itä-Helsingin ja 
Keski-Helsingin osastot. 

• Su 27.10. ja su 3.11.2013 klo 
9−15. Ystävätoiminnan perus-
kurssi. Paikka: avoin. Hinta: 
Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille 20e. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen 17.10. men-
nessä juhaniparkkari@gmail.
com. Kouluttaja: Juhani 
Parkkari. Järjestäjä: Pohjois- 
Helsingin osasto. Järjestetään 
OK-opintokeskuksen tuella. 

• La 9.11. klo 9.30−16 ja ma 
11.11.2013 klo 17−20 
Ystävätoiminnan peruskurssi. 
Paikka: Paikka: Entressen 
kirjasto, Kauppakeskus Entresse, 
Siltakatu 11, 02770 Espoo 
(3. krs). Hinta: Kurssi on Punai-
sen Ristin jäsenille ilmainen, 
muille 20e. Ilmoittautuminen 
15.9. alkaen: Hannele Krohn, 
hannele.krohn@pp.inet.fi tai 
puh. 044 278 5456.Kouluttaja: 
Pia Palotie. Järjestäjä: Keski-

Espoon osasto. Järjestetään 
OK-opintokeskuksen tuella.

• La 16.11. ja la 23.11.2013 klo 
10−16. Ystävätoiminnan perus-
kurssi. Paikka: Myllypuron 
vanhustenkeskus, Myllymatkan-
tie 4, 2. krs, 00920 Helsinki. 
Hinta: Kurssi on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 20e. 
Sisältää kahvitarjoilun. Lisätie-
dot ja ilmoittautumiset: 
senja.multala@hotmail.com tai 
puh. 044 350 4180. Kouluttaja 
selviää myöhemmin. 
Järjestäjä: Itä-Helsingin osasto

SYKSYN KURSSIT

Tulijan tukena –kurssit
• La 13.10.2013 klo 9-17. Tulijan 

tukena -kurssi. Paikka: Avoin. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
3.10. mennessä 
juhaniparkkari@gmail.com. 
Kouluttaja: Juhani Parkkari. 
Järjestäjä: Pohjois-Helsingin 
osasto.  

• La 9.11.2013. Tulijan tukena 
-kurssi. Paikka: Piirin koulutus- 
ja vapaaehtoiskeskus, Runeber-
ginkatu 3 4.krs, Helsinki. Lisätie-
dot: Vesa Kukkamaa, 
vesa.kukkamaa@punainenristi.fi 
tai puh. 020 701 2365. 
Järjestäjä: Helsingin ja Uuden-
maan piiri. Järjestetään 
OK- opintokeskuksen tuella. 

• La 30.11.2013 klo 9-17. Tulijan 
tukena –kurssi. Paikka: avoin. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
20.10. mennessä 
juhaniparkkari@gmail.com. Kou-
luttaja: Juhani Parkkari. Järjes-
täjä: Pohjois-Helsingin osasto.



TAPAHTUMIA
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Ryhmänohjaajien koulutus- ja virkistyspäivä

Ryhmänohjaajien koulutus- ja virkistyspäivä järjestetään tänä vuonna 
syyskuussa Tuusulassa. Päivän teema ja tarkempi ohjelma selviävät lähemmin.

Aika:   lauantai 28.9.2013 klo 9−20

Paikka:  Gustavelund kokoushotelli
   Kirkkotie 36, 04310 Tuusula
   ks. lisää www.gustavelund.fi

Kohderyhmä: Vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien ryhmänohjaajat,   
   omaishoitajien tukitoiminnan ryhmänohjaajat, 
   ystäväryhmien ohjaajat sekä sosiaalipalvelupromot

Hinta:  20 euroa/henkilö. Kuljetuksen kanssa 30 euroa.
   Hinta sisältää päivän ohjelman, kaikki materiaalit sekä 
   tarjoilut (laskutus jälkikäteen osallistujan omasta osastosta  
   tai siitä, jonka toiminnassa on mukana).

Ilmoittautuminen 
   Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.9.2013 mennessä  
   ohjelma-avustaja Janni Koivistolle, sähköposti: 
   janni.koivisto@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2386. 
   Kerrothan ilmoittautuessa nimesi, osastosi, yhteystietosi,   
   erityisruokavaliosi sekä tarpeesi yhteiskuljetukseen 
   Helsingistä. Tästä ilmoitamme tarkemmin myöhemmin. 
   Mukaan mahtuu kaikkiaan 25 osallistujaa ilmoittautumis-
   järjestyksessä. Esteen sattuessa peruuttamattomista 
   varauksista perimme täyden hinnan.

Ystävätoiminnan alueelliset seminaaripäivät 2013

Mietittääkö osastossasi uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ystävätoimintaan? 
Entä mitä uusien toimijoiden vastaanottaminen ja perehdyttäminen oikein 
tarkoittavat?

Ajat ja paikat:
   la 18.5. klo 9.30−15.30 Pääkaupunkiseutu: Yhteisötupa,   
   Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo, VIELÄ MAHTUU MUKAAN!
   la 12.10. klo 9.30−15.30 Länsi-Uusimaa, paikka selviää 
   myöhemmin
   la 9.11. klo 9.30−15.30 ruotsinkielinen, paikka selviää 
   myöhemmin

Ilmoittautuminen
   Janni Koivistolle sähköpostitse: janni.koivisto@punainenristi.fi  
   tai puhelimitse: 020 701 2386.
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Ystävätoiminnan Syysstartti- tilaisuus
tiistaina 3.9. klo 17.30 alkaen

Ystävätoiminnan Syysstartti-tapahtuma on tänä vuonna suunnattu erityisesti 
ystävätoiminnan uusille vapaaehtoisille.

Ohjelmassa on:
   - ajankohtaista tietoa ystävä- ja vapaaehtoistoiminnasta
   - mielenkiintoisia vierailijoita, uusia tuttavuuksia
   - tietovisa palkintoineen
   - rentouttavaa musiikkia virkistykseksi syysiltaan
   - maittavat tarjoilut hyvässä seurassa

Paikka:   selviää myöhemmin (Helsingin keskustan alueella).

Ilmoittautuminen:
   viimeistään 25.8.2013 Janni Koivistolle sähköpostitse: 
   janni.koivisto@punainenristi.fi tai puhelimitse 020 701 2386

Ystävätoiminnan Ideapiste löytyy nyt myös 
sähköisesti RedNetistä

http://rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta

Ideapisteen löydät sivun alalaidasta.

Sähköisestä ideapisteestä löydät muun muassa:
▪ Ryhmänohjaajan perustietopaketti
▪ Vinkkejä ryhmätoimintaan
▪ Kirjallisuutta
▪ Mistä jäseniä ryhmään?

Helsingin ja Uudenmaan piirin fyysinen Ideapiste sijaitsee Kampissa osoitteessa 
Salomonkatu 17 B, 4. krs. Sieltä voit lainata ryhmäsi käyttöön erilaista materiaa-
lia kuten laulu- ja runokirjoja, jumppamattoja, pelejä, tunnekortteja, 
muikkulaatikoita muistin virkistykseksi, cd:itä sekä paljon muuta.

Jos haluat lainata jotain tai tulla tutustumaan 
Ideapisteeseen, ole yhteydessä: 
jemina.vainiomaki@punainenristi.fi tai 
puh. 020 701 2388

Uutuus Ideapisteessä on puinen bingopeli 
esimerkiksi senioriryhmässä käytettäväksi: K
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ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Ystäväpiiri-ohjaajaksi syksyllä 2013?

Huolestuttaako sinua vanhusten yksinäisyys?  Oletko kiinnostunut 
tavoitteellisesta ryhmänohjauksesta?  Haluatko uusia ideoita ryhmän ohjaami-
seen ja ohjelman suunnitteluun? 

Kurssista:

• Aikaisempaa ohjaajakokemusta ei tarvita
• Koulutus antaa hyvän perehdytyksen uudelle vapaaehtoiselle ja vanha konkari 

voi saada uusia ideoita ja intoa toimintaan!
• Koulutukseen kannattaa hakeutua ohjaajapareittain.
• Ystäväpiiri-ohjaajakoulutuksen tavoitteena on opettaa suunnittelemaan, 

toteuttamaan ja ohjaamaan tavoitteellisia suljettuja ikäihmisten ryhmiä, 
joissa käytetään sisältöinä taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja keskustelua

• Ystäväpiiri-ryhmien päätavoite on ryhmäläisten ystävystyminen, elämänhallin-
nan ja psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen sekä yksinäisyyden tunteen 
lievittyminen. 

Ilmoittautuminen:
ilmoittaudu parisi kanssa haastatteluun:
viimeistään ma 13.5 mennessä: Jemina Vainiomäki ryhmätoiminnan kehittäjä,
jemina.vainiomaki@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2388 / 040 198 8172

Ajankohdat:

Koulutusryhmän yhteinen tutustumisilta:  to 22.8. klo 18.00–20.00
pe 30.8.  klo 9.00–16.00
pe 6.9.  klo 9.00–16.00
pe 20.9  klo 9.00–16.00
pe 8.11.  klo 9.00–16.00
ke 4.12  klo 9.00–16.00

Sijainti:

Koulutuspaikka on Punaisen Ristin Porvoon osaston 
tilat osoitteessa: Jokikatu 25, 06100 Porvoo. 

Vanhustyön keskusliiton ja Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin yhteis-
työnä järjestettävä Ystäväpiiri-ohjaajakoulutus alkaa elokuussa 2013.

Hinta: maksuton Punaisen Ristin jäsenille
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