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Sinulla on ystävä

Toivotamme
iloista vappua!



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Hyvä Punaisen Ristin 
ystävä!

Hyvä Punaisen Ristin ystävä,
Kevätaurinko lämmittää jo ja ajatukset 
ovat varmasti monella jo tulevassa 
kesässä. 
Tänä keväänä olemme upeassa 
yhteistyössä Näkövammaisten keskus-
liiton ja Kuuloliiton kanssa kouluttaneet 
ystävätoimijoita aistivammaisen 
vanhuksen kohtaamiseen. Jos tämä 
aihe kiinnostaa ja koulutuspäivä ei 
sopinut, niin uusi mahdollisuus 
tarjotaan lokakuussa.

Tulevana kesänä järjestetään 
Punaisen Ristin yleiskokous Turussa. 
Kokous päättää seuraavan kolmen 
vuoden toimintalinjauksesta sekä tekee 
henkilövalintoja (järjestön hallitus ja 
valtuusto). Toivottavasti moni ystävä-
toimija on lähdössä kesäkuun alussa 
Turkuun. Kesä on myös hengähdyk-
sen aikaa – on hyvä pitää tauko myös 
vapaaehtoistoiminnassa ja suunnata 
ajatuksia hetkeksi muualle. Toivon 
kesäänne mukavia kohtaamisia ja 
hyviä hetkiä.

Aurinkoisia päiviä ja mukavaa kesää!

Terveisin

Heidi
Heidi Juslin-Sandin

Bästa Rödakorsvän!
Vårsolen värmer oss redan och 
mångas tankar går till sommarens, 
förhoppningsvis, soliga dagar. I skri-
vande stund står vi på tröskeln till påsk 
och efter det den Finlandssvenska 
vänträffen, som i ordnas på Åland. Vi 
är ett tiotal från distriktet som reser 
iväg 26.4. Rapport från vänträffen kan 
ni läsa i följande nummer av denna 
tidning.

I sommar ordnas även Röda Korsets 
ordinarie Stämma i Åbo. Jag hoppas 
att många rödakorsvänner har 
möjlighet att resa till Åbo och njuta av 
den fina Rödakorsstämning som finns 
på Stämman. Stämman besluter om 
FRK:s strategi för tre år framöver samt 
förrättar personval (styrelse och 
fullmäktige).
Sommaren är även en tid föravkopp-
ling, och det är viktigt att även ta en 
paus från frivilligverksamheten. Jag 
önskar er många fina människomöten 
och stunder under inkommande 
sommarmånader.

Soliga dagar och trevlig sommar!

Hälsningar

Heidi
Heidi Juslin-Sandin

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
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Ilmaisia elokuvalippuja Nunu-ystäväpareille! 
Nouda lippusi mahdollisimman pian.

rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta sivustolta löydät ryhmätoiminnan 
ideapisteen, jossa on: 

▪ ryhmänohjaajan perustietopaketti
▪ vinkkejä ryhmätoimintaan
▪ kirjallisuutta
▪ mistä jäseniä ryhmään?

Löydät myös fyysisen ideapisteen osoitteesta Salomonkatu 17 B 3. krs, josta 
ystävätoiminnan vapaaehtoisten on mahdollisuus kuittausta vastaan lainata 
muun muassa erilaisia vinkkikirjoja, pelejä, kortteja, jumppamattoja ja 
askartelutarvikkeita. Jos olet kiinnostunut lainaamaan jotakin tai haluat tulla 
tutustumaan ideapisteeseen, ota yhteyttä: henna-liisa.palojarvi@punainenristi.fi 
tai puh. 020 701 2388. Pidemmän välimatkan päähän pieniä tavaroita on 
mahdollisuus myös postittaa.

Helsingin Nuorten turvatalo on ostanut Finnkinon elokuvalippuja 
Nuori nuorelle ystävätoiminnan vapaaehtoiselle & ystävälle sekä Nuorten 
turvatalotoiminnassa olevalle vapaaehtoiselle & hänen kummisuhteen nuorelle. 
Juttele ystäväsi kanssa, haluaisiko hän käydä kanssasi elokuvissa?

Elokuvaliput ovat noudettavissa Helsingin Nuorten turvatalolta päivittäin klo 17 
lähtien. Jos haluat tulla noutamaan elokuvalipun klo 8-16 välisenä 
aikana soitathan puh. 09 622 4322 ja varmista, että turvatalon 
työntekijä on paikalla. 

Hyvää kevättä sinulle ja ystävällesi!
Yhteystiedot: Helsingin Nuorten turvatalo, Uudenmaankatu 32 a 6, 00120 
Helsinki. Kampista kävelee Fredrikinkatua Uudenmaankadulle noin 10min. 
Bulevardille pääset 3 ja 6 ratikalla rautatieasemalta. 
www.nuortenturvatalo.fi

Ystävätoiminnan 

 
Oletko miettinyt, että mitä 
tehdä ilmaiseksi tai ainakin 

edullisesti pääkaupunkiseudulla?
Käy katsomassa Ideapisteestä 

meidän vinkkimme :)
Kuvat ja logo: 
Janni Koivisto



SEIJA SANOO HEIPAT!

Matka jatkuu reppu täynnä!

Sijaisuuteni sosiaalitoiminnan suunnittelijana Helsingin ja Uudenmaan piirissä on 
päättymässä. Outi Mustonen palaa takaisin työhönsä huhtikuun lopussa. 
Yhdeksän kuukautta on kulunut kuin siivillä. Kun käyn tätä aikaa läpi 
pikakelauksella, niin uskomattoman paljon on lyhyessä ajassa tullut nähtyä, 
koettua ja opittua. Matkaan on mahtunut roppakaupalla ilon, oivalluksen ja 
pienten onnistumisten hetkiä. Takapakkiakin on välillä otettu, mutta se kuuluu 
matkantekoon ja elämään yleensä.

Matka on ollut antoisa, innostava ja merkityksellinen erityisesti sen takia, että 
olen saanut tavata monia teistä ystävätoiminnan vapaaehtoisista eri yhteyksissä, 
kuulla teidän ajatuksianne ja nähdä, miten arvokasta vapaaehtoistyötä te teette. 
Mikä voisikaan olla arvokkaampaa kuin antaa omaa aikaansa erilaisissa elämän-
tilanteissa olevien apua ja tukea kaipaavien ihmisten hyväksi! Halu auttaa toista 
ihmistä onkin monelle vapaaehtoistyöhön lähtemisen ja toiminnassa sitkeästi 
mukana pysymisen moottori.

Nyt on reppu täynnä, ja aika jatkaa matkaa. Jonkin uuden edessä oleminen on 
aina pelottavaa, kiehtovaa ja samalla myös haikeaa. Tänä vuonna tulee 
kuluneeksi 100 vuotta kuvataiteilija ja kirjailija Tove Janssonin syntymästä. 
Muutoksen edessä tulevat mieleen Tuutikin hienot ja osuvat sanat Janssonin 
Taikatalvi-kirjasta: ”Ajattelen juuri parhaillaan revontulia. Ei voi tietää, ovatko 
ne olemassa vai näkyvätkö ne vain. Kaikki on hyvin epävarmaa, ja juuri se tekee 
minut levolliseksi.”

Toivotan jokaiselle aurinkoista kesän 
odotusta sekä iloa ja intoa 
vapaaehtoistyöhön!

Lämpimin terveisin

Seija Salminen
sosiaalitoiminnan suunnittelija
Suomen Punainen Risti
Helsingin ja Uudenmaan piiri
seija.salminen@punainenristi.fi
puh. 020 701 2370, 040 571 5601
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki

Kuvassa Seija Salminen.
Kuva: Janni Koivisto



APUA YKSINÄISYYTEEN

Helsingin vastaanottokeskus on 
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston 
ylläpitämä yksikkö ja kuuluu maahan-
muuttajapalveluiden alaisuuteen. 
Helsingin vastaanottokeskuksella on 
kolme toimipistettä; Punavuoren, Kaarlenkadun ja Metsälän toimipisteet. 
Helsingin vastaanottokeskus toimii transitkeskuksena. 
Turvapaikanhakijat majoittuvat Helsingin vastaanottokeskukseen 
pääsääntöisesti vain sen ajan, että turvapaikkaprosessia hoitavat viranomaiset 
suorittavat turvapaikkaprosessin toimenpiteet. Tämän jälkeen asiakkaat 
siirretään muihin vastaanottokeskuksiin Suomessa odottamaan turvapaikka-asian 
käsittelyä. 
Punavuoren ja Metsälän toimipisteet järjestävät Helsingin vastaanottokeskuksen 
kirjoilla olevien, pääkaupunkiseudulla asuvien yksityismajoituksessa asuvien 
turvapaikanhakijoiden palvelut. 

Helsingin ja Uudenmaan piiri on tehnyt yli 20 vuotta yhteistyötä vastaanottokes-
kusten kanssa. Vapaaehtoiset järjestävät vastaanottokeskuksissa erilaista 
ryhmätoimintaa, toimintapäiviä asukkaille, suomen kielen kerhoja naisille, 
läksykerhoja ja kerhotoimintaa lapsille. 
Ryhmätoiminta on ollut suosittu toimintamuoto vastaanottokeskuksessa mutta 
kaikki turvapaikkahakijat eivät osallistu ryhmätoimintaan. Jotkut heistä kaipaavat 
apua yksinäisyyteen ja omaa ystävää jonka kanssa voi viettää aikaa tavallisten 
asioiden parissa. 
Turvapaikanhakijan ystävänä vapaaehtoinen toimii tavallisen ystävän taidoin, 
erityisosaamista tai eritystaitoja ei tarvita. Ystävä perehdytetään ”Tulijan tukena” 
kurssilla joka järjestetään kahdesti vuodessa. 
Yhteisen kielen puuttuminen askarruttaa aluksi monia. Monikulttuurisessa 
toiminnassa sinua ennen mukana olleet vakuuttavat kuitenkin pärjäävänsä 
sanattomalla viestinnällä ja muutamalla yhteisellä sanalla mainiosti. 
Turvapaikkahakijoiden elämäntilanne on haastava, pienillä teoilla tuot 
helpotusta heidän arkeensa. Ystävällisen ihmisen kohtaaminen ja myönteisten 
asioiden kokeminen voivat kohentaa ystävän mielialaa pitkäksi aikaa.

Jos haluat toimia ystävänä turvapaikanhakijalle, ota yhteyttä 
ystävävälitykseen. Lisätietoja doinita.negruti@punainenristi.fi

Apua yksinäisyyteen  

Haluatko olla mukana tuomassa iloa 
turvapaikanhakijan arkeen? 

Kuva: Johannes Wiehn



Kiinnostaisiko sinua toimia Punaisen Ristin 
kouluttajana?
Syksyn kouluttajakoulutuksen haku on nyt käynnissä! 

Kouluttajana toimiminen on mielekäs vastuutehtävä, jossa pääset kehittämään 
omaa osaamistasi Punaisen Ristin toimijana ja tutustut uusiin ihmisiin. 
Koulutuksen jälkeen tehtävänäsi on kouluttaa uusia Punaisen Ristin 
vapaaehtoisia.
Koulutukseen kannattaa hakea mieluiten jo ennen kesää. Haemme erityisesti 
nuorisokouluttajia ja ruotsinkielisiä kouluttajia, mutta myös muita! 

Kysy lisää kouluttajakoulutuksesta ja kouluttajana toimimisesta:
Koulutussuunnittelija Jemina Vainiomäki puh. 040 594 8142 tai 
jemina.vainiomaki@punainenristi.fi

KOULUTUSTA

 Utbildarutbildning tidtabeller 2014

  Vad?      När?  Var?
  Gemensam  modul: 
  ”Det unika Röda Korset”    4-31.10. Nätstudier
  Instrumentmodul: 
  ”Handledning av inlärning”   1-2.11. Närstudies (Åbolands distrikt)
  Innehållsmoduler:   22-23.11. Åbolands distrikt
 - Humanitär rätt
 - Organisationsverksamhet
 - Mångkulturalism
 - Socialtjänst
 - Ungdom
 - Psykiskt stöd

  Kouluttajakoulutus aikataulu 2014

  Mikä?     Koska? Missä?
  Yhteinen osa:
  ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”  4-31.10 Verkkokoulutus
  Välineosa:
  ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 1 1-2.11. Lähiopetus, HUP Salomonkatu
  Välineosa:
  ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 2 8-9.11.  Paikka selviää myöhemmin
  Sisältöosat:     22-23.11. Turku
 - Humanitaarinen oikeus
 - Järjestö
 - Monikulttuurisuus
 - Sosiaalipalvelu
 - Nuoriso
 - Henkinen tuki



KOULUTUSTA JA TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ!

Tuletko hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Haluatko tuottaa ym-
pärillesi hyvinvointia ohjaamalla Punaisen Ristin asiakasryhmää?

Syksyllä Helsingin ja Uudenmaan piirissä järjestetään maksuton ryhmänohjaaja-
koulutus niille vapaaehtoisille, jotka ohjaavat tai aikovat ohjata ystävätoiminnan 
asiakkaille suunnattua ryhmää. Ryhmä voi olla esimerkiksi ikäihmisille, nuorille 
tai omaishoitajille suunnattu, tai mielenterveyttä tukeva ryhmä. 
Koulutukseen voivat hakeutua Punaisen Ristin peruskurssin suorittaneet 
(esim. ”Ystäväkurssi” tai ”Yhteisen lipun alla”) niin kokeneet konkarit kuin 
uudetkin ohjaajat – ehtona on, että koulutuksen jälkeen sitoutuu ohjaamaan 
jotakin Punaisen Ristin ryhmää ainakin yhden lukukauden ajan. 

Koulutus järjestetään piirin koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksessa 
osoitteessa Salomonkatu 17 B, 3. kerros

Koulutuksen sisältö (yht. 9 tuntia):
• Asiakasryhmän ohjaajana Punaisen Ristin ystävätoiminnassa, 

joukosta ryhmäksi ja ryhmän eri vaiheet
• Ryhmätoiminnan ja –tapaamisten suunnittelu sekä ryhmän markkinointi
• Haastavat tilanteet, moninaisuus ryhmissä sekä palautteen ja 

arvioinnin teemat

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutukseen: Henna-Liisa Palojärvi, 
henna-liisa.palojarvi@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2388. Koulutukseen liittyy 
ennakkotehtävä, josta ilmoitetaan osallistujille hyvissä ajoin etukäteen.

Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakoulutus 
syksy 2014

 
  Ma 15.9., ke 17.9. ja ma 22.9.2014 klo 17.30-20.30

Alkusyksyn muut tärkeät päivämäärät
Ke 3.9.2014
Ystävätoimijoiden Syysstartti. Espoon modernin taiteen museo EMMA, 
Ahertajantie 5, 02100 Espoo. Tilaisuus pidetään ilta-aikaan.

La 27.9.2014 klo 9.30–16
Ryhmänohjaajien koulutus- ja virkistyspäivä, Oy Botta Ab, Töölönkatu 3, 00100 
Helsinki. Tarkempi aikataulu ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

La 11.10.2014 klo 9.30–16
Ikääntyvä aistivammainen -koulutus, Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki. 

La 25.10. ja su 26.10.2014
Sosiaalipalvelupromokoulutus, Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki.
Tarkempi aikataulu ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.



Perjantaisin hengaillaan!

Päihteettömiä, kaikille avoimia ja maksuttomia Hengailuiltoja on vietetty pääkau-
punkiseudulla Nyyti ry:n ja Helsingin ja Uudenmaan piirin yhteistyönä vuodesta 
2010 lähtien. ”Alkuperäinen idea syntyi Virtuaaliolkapää -yhteydenottojen ja 
eritoten yksinäisyyttä käsittelevästä nettiryhmästä saatujen palautteiden perus-
teella”, Nyyti ry:n suunnittelija Päivi Väisänen toteaa ja jatkaa: ”Palautteissa 
toivottiin, että Nyyti alkaisi järjestää tapaamisia yksinäisyydestä kärsiville.” 

Päivin mukaan hengailuilta pilotoitiin 
syksyllä 2006. Paikalla oli tuolloin Nyytin 
työntekijän lisäksi muutama osallistuja. 
Vuotta myöhemmin iltoja vedettiin 
yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa 
ja osallistujamäärä kasvoi. Pian ajatus 
päihteettömistä nuorten opiskelijoiden 
kohtaamisilloista levisi muillekin korkea-
koulupaikkakunnille. ”Eniten iltoja järjes-
tävät suuret opiskelijapaikkakunnat kuten 
Tampere ja Turku. Toimintaidea on omaksuttu Yliopistomaailman lisäksi myös 
ammattikorkeakouluihin”, Päivi iloitsee.

Hengailuiltoja järjestetään pääkaupunkiseudulla keskimäärin kahdesti kuussa 
mm. Nyytin toimitiloissa Pasilassa ja piirin koulutus- ja 
vapaaehtoistoiminnan keskuksessa Kampissa. Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisohjaajina toimii tällä hetkellä 5 vapaaehtoista. 

Mistä hengailuilloissa on kyse?  Voiko kuka tahansa osallistua?

Vapaaehtoisohjaaja Annikan mukaan ”Hengailuiltojen ideana on tarjota 
18-29-vuotiaille nuorille päihteetöntä tekemistä ja mahdollisuutta tutustua 
muihin nuoriin. Iltoihin voi tulla kuka tahansa nuori, taustasta riippumatta”. 
Nyyti ry:n suunnittelija Päivi toivoo, että kynnys osallistumiseen olisi matala: 
”Iltoihin ei tarvitse ilmoittautua ennakolta, iltaan saa tulla ja lähteä vapaasti. 
Järjestettyyn ohjelmaan voi osallistua se, joka tahtoo. Iltoihin on lupa osallistua 
omana itsenään. Tärkeintä on yhdessä olo, hengailu.” 

Mitä hengailuilloissa tehdään?

Päivin ja Annikan mukaan hengailuiltojen ohjelma on hyvin vaihtelevaa: 
”Hengailuilloissa pelataan lautapelejä ja keskustellaan. Joskus ohjaajat ovat 
järjestäneet illoille erityistä ohjelmaa kuten musiikkivisaa, tutustumisleikkejä, 
elokuvakohtausten katsomista ja niistä keskustelua. Hengailuiltoja voi myös viet-
tää kokkaillen, ulkona piknikillä tai mölkkyä pelaten. Joskus iltoja vetävät Martat 
tai UniSport yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa. Hengailuilloista kerätty palaute on 
ollut hyvää. Lautapelien pelaamisesta, musiikkivisasta ja elokuvien katsomisesta 
on pidetty eniten”, Annika summaa. Molemmat hengailuiltaohjaajat painottavat, 
että ”osallistujilla eli nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa iltojen ohjelmaan.” 

HENGAILUILLOISTA
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Miten hengailuiltaohjaajaksi pääsee? Mitä tämäntyyppinen 
vapaaehtoistehtävä vaatii?

Annika toteaa, ettei ”Ohjaajalla tarvitse olla ennestään koulutusta tai kokemusta 
nuorten kanssa tehtävästä työstä - oikea asenne ratkaisee.  Halu toimia 
erilaisten ihmisten kanssa ja avoin mieli on tärkeintä.” Annika kuitenkin muistut-
taa, että ”Ohjaajaksi ryhtyvän tulisi käydä Punaisen Ristin  järjestämä koulutus 
asiakasryhmien ohjaamisesta.” Seuraava asiakasryhmien ryhmänohjaajakoulutus 
pääkaupunkiseudulla järjestetään syksyllä 2014. 

Annikaa hengailuiltaohjaajan tehtävä kiinnosti monestakin syystä: ”Halusin läh-
teä vapaaehtoiseksi saadakseni kokemusta hengailuiltojen ohjaamisesta. Halusin 
myös tutustua uusiin ihmisiin, nuoriin. Olen kokenut nuorten kanssa keskustelut 
hyvin antoisiksi. Ilmapiiri hengailuilloissa on myös ollut avoin ja hyvä. Sekä 
nuorten että muiden ohjaajien kanssa on ollut helppo tehdä yhteistyötä. Tehtävä 
on antanut minulle myös vinkkejä ryhmien ohjaukseen ja selventänyt 
vapaaehtoisen roolia tässä kokonaisuudessa.” 

Keväällä 2014 mukaan tullut hengailuiltaohjaaja Marko oli aiemmin tutustunut 
moniin Punaisen Ristin toimintamuotoihin vapaaehtoistyön kentällä. 
Hengailuiltaohjaajana toimiminen kuitenkin kolahti: ”Illoista on jäänyt myön-
teinen olo, koska pystyn omalla panoksellani luomaan tilan, jossa nuoret voivat 
viettää mukavaa yhteistä iltaa. Työ antaa hyvän mielen, jos on pystynyt 
tarjoamaan hyvän mielen nuorille, koska he tarvitsevat sitä.” 

Hengailuiltoja järjestetään pääkaupunkiseudulla tämän kevään osalta vielä 
pe 9.5. ja 6.6. klo 18.00-21.30 osoitteessa Salomonkatu 17 B, 3. krs., 00100 
Helsinki (piirin koulutus ja vapaaehtoistoiminnan keskus) sekä pe 23.5.2014 
klo 18–22 osoitteessa Pasilanraitio 5, 3. krs, Helsinki (Nyyti ry:n toimitilat). 
Kevään hengailukausi huipentuu yhteiseen piknikiin ke 18.6. klo 17-20.

Lue Hengailuilloista lisää Nyytin sivuilta osoitteessa 
https://www.nyyti.fi/tapahtumia/

Kysymyksiä voi osoittaa Nyyti ry:n työntekijälle, Päivi Väisäselle osoitteeseen: 
paivi.vaisanen@nyyti.fi

Lisätietoja Hengailuilloista ja syksyllä Helsingissä järjestettävästä Ryhmänohjaa-
jakoulutuksesta saat myös Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan Piirin 
ryhmätoiminnan kehittäjältä: Henna-Liisa Palojärvi, 
henna-liisa.palojarvi@punainenristi.fi 

(tekstin/haastattelun koosti 
Henna-Liisa Palojärvi, vastaajina 
Nyyti ry:n suunnittelija Päivi 
Väisänen sekä Punaisen Ristin 
hengailuiltaohjaajat Annika ja 
Marko)

HENGAILUILLOISTA

Kuva: Jemina Vainiomäki



KEVÄÄN 2014 VIIMEISET KURSSIT

• La 24.5. ja la 31.5. klo 9-15 ystävätoiminnan peruskurssi. Järjestäjä: 
Pohjois-Helsingin osasto. Paikka: Malmin toimintakeskus, 
Kirkonkyläntie 2, Helsinki. Kouluttaja: Juhani Parkkari. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot viimeistään 10 päivää ennen kurssin 
alkua: juhaniparkkari@gmail.com Järjestetään yhteistyössä 
OK-opintokeskuksen kanssa.

Kevään 2014 kurssit

Tulijan tukena –kurssit:
Tulijan tukena -kurssi on ystävätoiminnan peruskurssin monikulttuu-
rinen täydennysosa. Kurssi on niille vapaaehtoisille, jotka haluavat 
toimia Punaisen Ristin monikulttuurisessa toiminnassa.

• 17.5. klo 9-17 Tulijan ystävänä ja tukena –kurssi. 
Paikka: Piirin koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan keskus, 
Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki. Ilmoittautuminen 7.5.2014 
RedNetin kautta. Kurssi on maksuton. 
Lisätietoja: vesa.kukkamaa@punainenristi.fi

Henkisen tuen peruskurssit:
Henkisen tuen peruskurssi on tarkoitettu vapaaehtoistoimijoille, 
jotka haluavat kehittää ja syventää osaamistaan henkisen- ja 
psykososiaalisen tuen osalta.

• Ma 19.5. ja to 22.5. klo 17.30–20.30 sekä la 24.5. klo 10–16 
Henkisen tuen peruskurssi. Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin 
koulutustilat, Salomonkatu 17 B 3. krs, 00100 Helsinki 
(ma luokka 2, to ja la luokka 3). Hinta: Punaisen Ristin jäsenet 15 e, 
muille 60 e. Järjestäjä: Helsingin ja Uudenmaan piiri. 
Kouluttaja: Ilkka Saarinen. Ilmoittautumiset: 
jemina.vainiomaki@punainenristi.fi tai puh. 040 594 8142 
Järjestetään OK-opintokeskuksen tuella.

Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan kurssit:



KUTSU

Turvallisuutta Arkeen –yleisöluennot

Ajat ja paikat: 

   Tiistai 6.5. klo 13-15.30 Töölön Palvelukeskus (Kerhotila),   
  Töölönkatu 33,  00260 Helsinki.
   Keskiviikko 14.5. klo 13-15.30 Näkövammaisten palvelu- 
  ja toimintakeskus Iiris (Näyttämötila), Marjaniementie 74,   
  Itäkeskus, 00930 Helsinki.

Kenelle:
  Yleisöluennot ovat kaikille avoimia, maksuttomia, eikä niihin  
  tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Ohjelma: 

   klo 13-14.30 ”Turvallisuutta arkeen”  –luento- 
  ja keskustelutilaisuus ETK-kouluttajan johdolla.
   klo 14.30-15 Virkistystuokio. Iiris-keskuksessa draama-  
  opettaja Tintti Karppinen viihdyttää. Töölön palvelutalossa   
  nautitaan Runoelmojen runonlausunnasta.
   klo 15-15.30 Kahvihetki, mahdollisuus tutustua Punaisen 
  Ristin toimintaan.

Hyvän Elämän Eväät -hankkeen projektipäällikkö Pirjo Vesala avaa 
tilaisuudet.  Luentotilaisuuksissa käsitellään arjen turvallisuutta kuten 
kodin vaaroja, kaatumisia, yleisimpiä kodin tapaturmia sekä  
airaskohtauksia. Luentojen tarkka sisältö muotoutuu osallistujien omien 
kysymysten ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta. Maksuton kahvi!

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Vielä on vähän tilaa ”Astu kanssamme kesään” 
-retkelle! Tule mukaan!

Milloin? 
Tiistai 20.5.2014 

klo 16.30-20 

Maksaako? 
Ei.

Missä? 
Paikkana on kuvan kaunis Meriharjun luontotalo, joka sijaitsee Uutelassa 
osoitteessa Uutelantie 32, 00990 Helsinki.

Miten pääsen osallistumaan iltamaan? Tämän linkin kautta:

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1165315&chk=73BFYGX7

tai Janni Koivistolle: janni.koivisto@punainenristi.fi

Onko ohjelmaa ja ruokaa? Kyllä on!
Tervetuloa!

Ystävätoiminnan tiimi 
toivottaa iloista vappua!

Sinulla on ystävä -tiedotteen 
taitto: Janni Koivisto


