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Sinulla on ystävä

Iloista vappua!



Hyvä ystävätoimija!

Elämme huhtikuuta, ja kevät on ihan 
oikeasti jo tulossa. Ensimmäiset kroo-
kukset kukkivat ja viimeiset lumet sulaa. 
On ihanaa taas ulkoilla, vaikka sen oman 
ystävän kanssa.

Tämä kevät tuo muutoksen myös Ystävä-
toiminnan tukipisteelle: muutamme muun 
piiritoimiston kanssa saman katon alle 
Autotalon viidenteen kerrokseen eli muu-
tamme kuusi kerrosta alaspäin. Vapaaeh-
toisille tulee löytymään tilaa (esimerkiksi 
Ideapiste) koulutuskeskuksemme yhte-
ydestä neljännestä kerroksesta. Kaikki 
muut yhteystiedot pysyvät samoina, vain 
käyntiosoite muuttuu. Piirin muuttopäivä 
on 1.6., mutta muuttoa valmistellaan jo 
28.5. alkaen, jolloin saatamme olla huo-
nosti tavoitettavissa. Viralliset avajaiset 
vietetään syksymmällä, mutta olette toki 
tervetulleita pistäytymään ennen sitä!

Kevät on myös retkien aikaa! Kesän 
kynnyksellä on mukava järjestää pikku-
porukalla retkiä lähialueelle. Vinkkejä 
retkikohteista saa Ideapisteestä tai meiltä 
työntekijöiltä.

Aurinkoa kevääseen! 

Heidi

Bästa vän!

Nu skriver vi aprilmånad och våren är på 
väg. De första krokusarna blommar och 
den sista snön smälter. Det är underbart 
att vara ute igen, att ta en promenad ex-
empelvis med sin vän.

Denna vår innebär också en flytt för Stöd-
punkten för vänverksamhet i och med att 
distriktsbyrån flyttar in under samma tak 
i Bilhusets femte våning, med andra ord 
flyttar vi 6 våningar ner. För frivilliga kom-
mer det att finnas utrymmen (bland annat 
Idépunkten) i vårt utbildningscentrum i 
fjärde våningen. Inga andra kontaktupp-
gifter ändras, det är enbart adressen (i 
vårt fall våningen nummer). Distriktets 
flyttdag är 1.6, men vi kommer att påbör-
ja flytten 28.5, vilket gör att vi kanske 
inte nås på vanligt sätt under just den 
veckan. Den officiella inflyttningsfesten 
hålls i höst, men ni är välkomna på besök 
innan det.

Våren är också utflykternas 
tid! Det är trevligt att ordna 
en liten utflykt för frivilliga 
och vänner nu när vädret till-
låter det. Idéer om utflykts-
mål hittar ni på Idépunkten 
eller genom att fråga oss.

Soliga vårdagar! Heidi

Kaipaatko kesäksi hyödyllistä tekemistä? 
Kiinnostaako yksinäisten nuorten ohjaaminen?

Nyt sinulla on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää omia taitojasi hakemalla ryhmän-
ohjaaksi nuorten mielenterveyttä tukevaan ryhmään. Tarjoamme sinulle perehdytyksen 
Punaisen Ristin toimintaan sekä koulutusta ja tukea ryhmän ohjaamiseen. Ryhmää 
ohjataan 3-4 hengen ohjaajajoukolla säännöllisesti kerran viikossa kesän ajan. Lisäksi 
ohjaajien tulee sitoutua ryhmäkertojen suunnitteluun. Ryhmäkerran sisältönä voi olla 
esimerkiksi kesäinen retki luontoon, levyraati, askartelu, pelailu tai muu mukava toi-
minta ryhmäläisten toiveet huomioiden. Tilat ryhmälle löytyvät osoitteesta Salomonka-
tu 17 B, ttoiminnasta aiheutuvat kulut maksaa Helsingin ja Uudenmaan piiri.

Toivomme ryhmänohjaajan olevan nuorehko SPR:n jäsen sekä itse henkisesti tasapai-
nossa. Ryhmänohjaajaksi haluaville järjestetään ennen koulutusta haastattelu ja tutus-
tumisilta.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja ilmoittaudu haastatteluun: ryhmätoiminnan kehittäjä  
Jemina Vainiomäki, jemina.vainiomaki@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2388.



Nuori nuorelle –ystävätoimin-
nan jatkohanke vuodelle 2012

Nunu eli nuori nuorelle –ystävätoiminta 
alkoi vuoden 2011 alussa OK –opintokes-
kuksen rahoittamana HUPin toteuttamana 
hankkeena. Nuori nuorelle –ystävävälitys 
on nyt osa jatkuvaa Pohjois-Helsingin 
osaston toimintaa. 

Nuori nuorelle –ystävätoiminta sai kulu-
valle vuodelle jatkorahoitusta OK –opin-
tokeskukselta. Hankeen tavoitteena on 
saada mukaan uusia 18-29-vuotiaita 
ystävätoiminnan vapaaehtoisia ja levittää 
toimintaa piirin alueella. Kiinnostaisiko 
sinua ja osastoasi aloittaa toiminta piirin 
tukemana hankkeen puitteissa? Jos edes 
hieman lämpenit ajatukselle, ota yhteyt-
tä piirin koulutussuunnittelijaan Emilia 
Heiskariin, emilia.heiskari@punainenristi.
fi tai puh. 020 701 2373, niin pähkäillään 
yhdessä lisää. 

Lisäkoulutusta 
Nunu –vapaaehtoisille

Kesän kynnyksellä järjestetään ensim-
mäinen Nunu–täydennyskoulutus kaikille 
nuorten ystävätoiminnan parissa toimiville 
vapaaehtoisille. Luvassa on lisäkoulutusta 
mielenterveydestä, virkistystä ja vertais-
tuen mahdollisuutta. Lisätietoa koulutuk-
sesta ja sisällöstä toukokuun Sinulla on 
ystävä –tiedotteessa.  

Tule tukemaan 
omaishoitajia 
vapaaehtoisena!

Punaisen Ristin vapaaehtoisena 
voit eri tavoin auttaa ja tukea 
omaishoitajia. Saat tehtävääsi 
koulutusta, tukea ja ohjausta. 
Vapaaehtoisena toimit tavallisen 
ihmisen tiedoin ja taidoin oman 
elämäntilanteesi mukaan. Jos 
haluat, voit hyödyntää tehtäväs-
säsi osaamistasi ja kiinnostuk-
sesi kohteita. Tärkeintä on, että 
tahdot olla tukena omaishoitaji-
en arjessa!

Omaishoitajien koulutus- ja virkistyspäivät Heimarissa. 

Kertaluonteinen osallistuminen on mahdollista, samoin ryhmänohjaajana tai vaikkapa 
yhteysvapaaehtoisena toimiminen. Yhteysvapaaehtoisena osallistut osaston omaishoi-
tajien tukitoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen aluetyöntekijän kanssa.

Omaishoitajien tukitoiminta on ammatillisesti koordinoitua pääasiallisesti vapaaehtois-
ten toteuttamaa toimintaa. Toiminnalla on alueellinen työntekijä Sari Oittinen ja hän 
on vapaaehtoisten rinnalla ja auttaa omaishoitajien tukitoiminnan toteuttamisessa 
sekä uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja koulutuksessa. Toimintaa on Tuusulassa 
ja Mäntsälässä ja sitä laajennetaan Keski-Helsingin alueella sekä Rajamäellä vuonna 
2012.

Lisätietoja saat Sari Oittiselta, puh. 020 701 2357 tai sari.oittinen@punainenristi.fi.
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Ystävätoiminnan tukipiste, yhteystiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heidi Juslin-Sandin, puh. 0400 599 047, sosi-
aalitoiminnan suunnittelija Outi Mustonen puh. 040 571 5601, omaishoidon tukitoi-
minnan 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, 

Koulutusta tarjolla

• Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan perus-
kurssi perjantaina 18.5. klo 17.30-20, lau-
antaina 19.5. klo 9-16 ja lauantaina 25.5. 
klo 17.30-20. Paikka: Oulunkylän seu-
rahuone, Larin Kyöstintie 7, 00650 Hki. 
Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille 20 euroa. Ilmoittautuminen 
ja lisätiedot: Niina Ahonen, ns.ahonen@
gmail.com tai puh. 044 275 5294. Koulut-
tajat: Pia-Susanna Palotie ja Niina Aho-
nen. Järjestäjä: Pohjois-Helsingin osasto. 

• Tulijan tukena –kurssi lauantaina 5.5. 
klo 9-17. Ystäväkurssin monikulttuurinen 
täydennysosa vapaaehtoisille, jotka halu-
avat toimia Punaisen Ristin monikulttuu-
risessa toiminnassa. Kurssilla käsitellään 
seuraavia aiheita: yleinen maahanmuut-
totieto, kotoutumisen haasteet ja järjes-
tön pakolaistyö.  Paikka: koulutuskeskus, 
Runeberginkatu 3 (ovisummeri ´SPR´), Hki. 
Ilmoittautuminen 25.4. mennessä:  punai-
nenristi.fi/tapahtumat. Lisätiedot: vesa.
kukkamaa@punainenristi.fi tai puh. 020 
701 2365.

• VarPu eli varhaisen puuttumisen kou-
lutus lauantaina 26.5. klo 9-18.30 ja 
sunnuntaina 27.5. klo 9-15.30. Paikka: 
Ystävätoiminnan tukipiste, Salomonkatu 
17 B, 11. krs, Hki. Hinta: Punaisen Ristin 
jäsenille 20 euroa, muille 40 euroa. Hinta 
sisältää ruuan, koulutuksen ja materiaalit. 
Koulutus antaa perustietoa päihteistä, tä-
män päivän käyttökulttuureista sekä päih-
detilanteesta. Kurssilta saa valmiuksia 
tunnistaa käyttäjiä, kohdata heidät ko-

konaisvaltaisesti, ottaa päihteiden käyttö 
puheeksi käytön eri vaiheissa ja hoitoo-
nohjata käyttäjiä. Kurssi sopii erityisesti 
ensiapu- ja katupäivystäjille, mutta myös 
kaikille muille asiasta kiinnostuneille ja 
päihteidenkäyttäjiä kohtaaville. Ilmoittau-
tuminen 13.5. mennessä: punainenristi.fi/
tapahtumat. Lisätiedot: emilia.heiskari@
punainenristi.fi tai puh. 020 701 2373.

• Promo: Yhteinen osa, 6.-7.10. Osaston 
vapaaehtoistoiminnan ohjaajat eli pro-
mot ova ryhmänohjaajia, jotka innostavat 
osaston vapaaehtoisia ja auttavat uusia 
henkilöitä mukaan, järjestävät tempa-
uksia ja kehittävät toimintaa. Paikka: 
Helsinki. Hinta 40 euroa sisältää ruuan, 
koulutuksen ja materiaalit. Koulutuksen 
sisältö: Punaisen Ristin arvot ja perusteh-
tävät, järjestössä toimiminen ja vaikutta-
minen, vapaaehtoistoiminnan ja talouden 
suunnittelu, yhteistyöverkostot, ryhmän-
ohjaaminen ja viestintä. Lisätiedot: Emilia 
Heiskari emilia.heiskari@punainenristi.fi 
tai puh. 020 701 2373.

• Promo: Gemensam del, 6.-7.10. Promo  
lockar frivilliga med i verksamheten, stö-
der, handleder och inspirerar dem, leder 
gruppen, ordnar kampanjer och evene-
mang, planerar och utvecklar verksamhe-
ten. Plats: Helsingfors. Pris: 40 euro (ingår 
mat, utbildning och material). Promo 
utbildningen ger färdighet att planera och 
utveckla frivilligverksamheten på lokala 
planet, kunskap om Röda Korset, handle-
da frivilliga, leda grupper, fungera i nät-
verk, kommunicera. För mera information: 
emilia.heiskari@punainenristi.fi.


