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Sinulla on ystävä

Lämpimästä elokuusta
nauttien!



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 Jemina Vainiomäki puh. 020 701 2388
Ohjelma-avustaja Janni Koivisto puh. 020 701 2386

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

Kaikki mukaan 
Nälkäpäivään!

Hyvää syksyn alkua Punaisen Ristin 
ystävä! Perinteinen syksyn startti 
Punaiselle Ristille on vuosittainen 
Nälkäpäiväkeräys, joka tänä vuonna 
toteutetaan 12.–14.9.

Monelle osastolle ja ryhmälle Nälkä-
päivä on yhdessä tekemisen traditio 
ja näin pitää ollakin.

Nälkäpäivä on meidän kaikkien yh-
teinen juttu. Siksi haluankin haas-
taa kaikki ystävät mukaan
keräykseen. Tehtäviä on monia: voi 
kerätä, myydä leipää, keittää 
kerääjille kahvia, järjestää paikallis-
ta Nälkäpäivätapahtumaa. Tule siis 
mukaan ja ota myös ystävä 
mukaan – yhdessä on mukava 
auttaa!

Terveisin

Heidi
Heidi Juslin-Sandin

Alla med på Hungerdagen!

Glad början på hösten, bästa röda-
korsvän! Den traditionella starten 
på hösten för Röda Korset innebär 
Hungerdagsinsamling, som i år ord-
nas 12–14.9.

För många avdelningar och grupper 
innebär Hungerdagen en tradition 
av gemenskap och ett gemensamt 
projekt. Och precis så skall det 
vara.

Hungerdagen är vår gemensamma 
satsning. Därför vill jag utmana var 
och en att ställa upp i insamlingen. 
Uppgifterna är många: man kan 
vara insamlare, sälja bröd, koka 
kaffe åt insamlarna eller vara med 
och arrangera Hungerdagsevene-
mang på egen ort. Kom alltså med 
och ta en med en vän – det är roligt 
att hjälpa tillsammans!

Hälsningar

Heidi
Heidi Juslin-Sandin



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

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 4. 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: jemina.vainiomaki@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. 

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 

Opinnäytetyö Punaisen Ristin mielenterveyttä 
tukevasta ryhmätoiminnasta
Ystävätoiminnan pitkäaikainen vapaaehtoinen Mihaela Hritcu on tehnyt 
sosiaalialan opinnäytetyönsä ystävätoiminnan ryhmistä, jotka tukevat ryhmäläis-
ten mielenterveyttä. Opinnäytetyö on tehty Diakonia -ammattikorkeakoulussa ja 
se löytyy Internetistä Theseus -julkaisuarkistosta. Opinnäytetyön nimi on 
”Hyväksyvässä ilmapiirissä kannattaisi kaikkien ainakin vierailla”: 
ryhmätoiminnan merkitys mielenterveyskuntoutujien elämässä.



UUSI TYÖNTEKIJÄ

Uusi työntekijä ystävätoiminnan tiimissä!

Hei!

Olen Seija Salminen ja toimin Helsingin ja Uudenmaan piirissä sosiaalitoiminnan 
suunnittelijana Outi Mustosen sijaisena 1.8.2013–30.4.2014. Valmistuin keväällä 
2013 sosionomiksi Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Tein opintoihini 
kuuluneen viimeisen harjoittelun piiritoimistossa syksyllä 2012, jolloin tehtäviini 
kuului paikallisosastojen tyytyväisyyskyselyn tekeminen ja tulosten kokoaminen 
raportiksi. 

Punainen Risti on tullut minulle tutuksi myös vapaaehtoistyön kautta, jota olen 
tehnyt erityisesti maahanmuuttajien parissa. Olen toiminut Punavuoren vastaan-
ottokeskuksessa Punaisen Ristin lastenryhmän ohjaajana ja 
maahanmuuttajaäidin ystävänä. Olen osallistunut moniin Punaisen Ristin järjes-
tämiin koulutuksiin, joista on ollut paljon hyötyä ja iloa vapaaehtoisena
toimimisessa. Koulutuksissa olen päässyt vaihtamaan kokemuksia myös muiden 
vapaaehtoisten kanssa. 

Vapaaehtoistyö Punaisella Ristillä saikin minut innostumaan sosiaalialasta myös 
ammattina ja vaihtamaan alaa. Olen aikaisemmalta koulutukseltani filosofian 
maisteri. Pääaineeni Turun yliopistossa oli saksan kielen kääntäminen. Ennen 
alanvaihtoani sosiaalialalle työskentelin helsinkiläisessä käännöstoimistossa 
projektipäällikkönä erityisesti matkapuhelinten käyttöohjeiden käännättämisen 
parissa. 

Vaikka olen elämäntilanteeni muuttumisen takia ollut viime vuosina sivussa 
vapaaehtoistyön tekemisestä, se on edelleen sydäntäni lähellä. Pidän arvokkaana 
ja tärkeänä vapaaehtoisten antamaa työpanosta. On hienoa, että pääsen 
hyödyntämään ja kehittämään osaamistani vapaaehtois- ja ystävätoiminnan 
saralla piirin sosiaalitoiminnan suunnittelijan roolissa. 

Vapaa-aikana rentoudun harrastamalla lukemista, käymällä elokuvissa ja 
näyttelyissä sekä istumalla kahviloissa. Viime kesästä lähtien olen käynyt 
lataamassa akkujani Savitaipaleen maisemissa mökkeilyn, marjastuksen ja puu-
tarhanhoidon merkeissä. Tämän kesän luontohavaintoihin mökillä kuuluvat 
puuvajan ulkoseinällä päiväunilla torkkunut lepakko, rantakaislikkoon pakoon 
luikerrellut rantakäärme, kuikkavanhempien kalastusharjoitukset jälkikasvunsa 
kanssa ja kahden kurjen esittämä aamukonsertti vastarannalla.

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

1953 SPR järjesti naapurissani Längelmäellä ”Kotisairaanhoito” – kurssin. Se oli 
hyvä opetustilaisuus kotikyläläisilleni ja minulle, joka juuri odotin esikoistani. 
Kurssinvetäjä, nuori sairaanhoitaja asui kodissani ja kertoi tarkasti SPR:n 
toiminnasta ja erikoisesti verenluovutuksesta. Silloin aloitin toimintani veren-
luovuttajana ja harvinaisen veriryhmäni vuoksi sain kokea enemmän. 65.v.
täytettyäni sain ruusun käteeni kiitokseksi – nyt riittää, tonkka on täysi.

1989 Espoon Viherlaakson eläkeläisten kerhoa hoiti Anna Viemerö. Anna oli hyvin 
heikossa kunnossa ja halusi lopettaa kerhon vetämisen. Minä jouduin vastuuseen 
hyvin vireästä vanhusjoukosta. He olivat tehneet paljon retkiä ja matkoja jopa 
ulkomaille asti. Kerhon syyskauden päättäjäiset ja joulujuhla oli ensimmäinen 
vastuullinen tehtäväni Kehä-Espoon eläkeläisille. Kerholaiset pukeutuivat tonttu-
lakkiin ja toivat pienen paketin pukinkonttiin. Joululaulut laulettiin ja hyvät ruuat 
syötiin. Veikeät tavarat lahjapaketeista toivat riemua rintoihin. 

Tammikuussa 1990 alkoi varsinainen kerhotoiminta Viherlaak-
son palvelutalon ruokalassa. Vanha tapa oli tehdä ohjelmaa 
pöytäkunnittain. Se toimi joidenkin kohdalta hyvin, mutta kaik-
ki eivät halunneet esiintyä. Niin se sitten jäi vain halukkaiden 
tehtäväksi. 

Kerhomme jäsenmäärä oli jopa yli 40, mutta taivaskutsuja tuli 
jatkuvasti. Kuolleen henkilön paikalle sytytettiin kynttilä ja 
pidettiin muistohetki. Aino keräsi kaikkien kerholaisten 
kuolinilmoitukset ja liimasi ne ruutuvihkoon muisteltavaksi. 
Monesti tuli kutsu siunaustilaisuuteen. Nyt vuosien kuluttua 
kuljemme ystäväni Vekon kanssa hautausmailla muistelemas-
sa vanhoja ystäviämme, joskus jopa hoitelemme hautaa. Mehän kokoonnuimme 
kerhona joka viikko. Meistä tuli erittäin läheisiä toisillemme, läheisempiä kuin 
oman perheen jäsenet. Juhlimme merkkipäiviä kerhossa kukkapuskalla ja 
kakkukahveilla.

Kutsuin kerhoon paikkakunnan yrittäjiä kertomaan työstään ja me vierailimme 
vastavuoroisesti tutustumiskäynneillä esim. seurakuntien tapahtumiin ja koulu-
tukseen. Diakonit toimivat yhteistyössä kanssamme retkillä. Teimme retkiä muun 
muassa Rhodopuistoon, Siuntion kylpylään sekä kesäisiä kävelyretkiä 
ympäri Viherlaaksoa. Teimme myös vähän kauemmaksi kotimaassa. En ikinä 
lähde vetämään yksin vanhusretkeä! Jos jotain sattuu, niin toinen jää 
etsijätiimiin, toinen voi hoitaa kotimatkan.

Vanhusten ulkoiluttaminen vaatii voimavaroja. On jaksettava auttaa, jos kaveri 
kaatuu. Ikäihminenkin voi olla oikukas, ei tahallaan vaan esim. Alzheimerin tauti 
muuttaa ihmistä. Joku lievä dementikko saattaa olla hauskaa ulkoiluseuraa. 
Kesäjuhlat palvelutalojen pihalla ovat makkaranpaistoineen, jätskeineen olleet 
hyvin hauskoja juttuja. Pyörätuolitkin työnneltiin ulos. Meillä oli hanuristikin
joskus apuna. Ilmaiseksi teimme ja ilmaiseksi saimme kavereita.

Tänään iloitsen lenkillä, kun kohtaan tutut kasvot, tervehdimme ja poikkean 
kotikäynnille.

Hilkka Pihlman

Kiitokseni ennen kaikkea työparilleni Veikko Koskiselle ja Kehä-Espoon sydämelle 
Pirkko Salmiselle. SPR on auttajien järjestö, jokaisen työ on tarpeellista 
ja tärkeää.

Vapaaehtoisen muistelmia
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Alueellinen sosiaalipalvelukouluttajien
täydennyskoulutus

Aika: 7.11.2013 klo 17-20.30
Paikka: pääkaupunkiseutu, vahvistuu myöhemmin

Punaisen Ristin kouluttajapätevyyden säilyttäminen edellyttää osallistumista joka 
kolmas vuosi täydennyskoulutukseen. Vain kouluttajapätevyyden omaava henkilö 
on oikeutettu pitämään koulutuslinjansa mukaisia Punaisen Ristin kursseja.
Sosiaalipalvelukouluttajat kouluttavat vapaaehtoisia toimijoita Punaisen Ristin
ystäviksi ja tukihenkilöiksi.

Jatkossakin kouluttajapätevyyden voi päivittää kerran vuodessa järjestettävil-
lä valtakunnallisilla kouluttajapäivillä. Lisäksi tarpeen vaatiessa piirit voivat nyt 
myös järjestää alueellisia
perehdytyksiä. 

Nyt syksyllä kaikki Helsingin ja Uudenmaan piirin sosiaalipalvelukouluttajat ovat 
tervetulleita alueelliseen täydennyskoulutukseen! Vaikka kouluttajapätevyytesi 
olisi vielä voimassa tulevankin vuoden, tervetuloa päivittämään
kouluttajapätevyytesi taas kolmella vuodella eteenpäin.

Koulutus on maksuton.

Ilmoittautuminen 27.10. mennessä www.punainenristi.fi /tapahtumat.

Lisätiedot: 
Emilia Jokiaho, emilia.jokiaho@punainenristi.fi , puh. 040 594 8142.

Koulutus järjestetään OK –opintokeskuksen tuella. 

Järjestäjä: Helsingin ja Uudenmaan piiri

KOULUTUSTA

Keravan ´Sinustako sairaalavapaaehtoinen´ 
– videopätkä hyödynnettävissä
Keravan terveyskeskuksen hoitaja on tehnyt omiin opintoihinsa liittyen videon 
”Sinustako sairaalavapaaehtoinen”, jota voi todella hyvin hyödyntää ystävätoi-
minnan rekrytoinnin ja motivoinnin yhteydesssä myös muualla. 

Linkki videoon löytyy suoraan Punaisen Ristin Keravan osaston Internet-sivuilta 
osoitteesta kerava.punainenristi.fi  tai www.youtube.com ja kirjoittamalla videon 
nimen hakupalveluun.



KUTSUT

Punaisen Ristin Itä-Helsingin osasto ja Helsingin Nuorten Turvatalo toteuttivat 
keväällä 2013 Voimaneidot-pilottihankkeen. Kyseessä on terveystiedon opet-
taja FM Mari Lankisen luoma nuorille naisille suunnattu voimavararyhmä, jossa 
tuetaan tunnepedagogisin ja taideterapeuttisin keinoin nuorten naisten kasvua, 
itsetuntemuksen lisäämistä sekä oman tahdon ilmaisemista rakentavin keinoin. 
Projekti oli onnistunut ja ryhmästä hyötyivät parhaiten ujot, oman tahdon ilmai-
semiseen tukea tarvitsevat tytöt.

Seuraava ryhmä toteutetaan Itä-Helsingissä 15.9.-17.11.2013.
Haussa on nyt mm. sosiaalisin tilanteisiin varmuutta kaipaavia 16-19-vuotiaita 
ryhmäläisiä  

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä:
Senja Multala
puh. 044350 4180
senja.multala@hotmail.com

Teksti ja kuvat: Senja Multala

Voimaneidoissa kasvatettiin nuorten naisten 
itsetuntemusta

Yksinäisen nuoren kohtaaminen-
seminaari

Kohderyhmä: seminaari on tarkoitettu nuorten parissa toimiville vapaaehtoisille

Aika: 13.11.2013

Paikka: Helsingin seurakuntayhtymä, Kolmas Linja 22, Engel- sali

Aikataulu:
- klo 17.00: Järjestöjen toiminnan esittelyä ja tarjoilua
- klo 17.30: ”Miten nähdä ja kohdata yksinäinen nuori?” - Niina Junttila
- klo 18.15: ”Nuorten yksinäisyys poliisin ja vapaaehtoisen silmin”
- klo 18.45: Keskustelua, verkostoitumista
- klo 19.30: Seminaari päättyy

Ilmoittautuminen 1.11.2013 mennessä osoitteessa:
www.mll.fi/kaikillekaveri

Järjestäjät: Kirkko Helsingissä, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Punainen Risti
ja Suomen Mielenterveysseura



SYKSYN YSTÄVÄKURSSIT

• La 31.8. ja su  1.9.2013 klo 
9-15. Ystävätoiminnan perus-
kurssi. Paikka: Itä-Helsingin 
osaston toimitila, Korsholmantie 
9 g, 00900 Helsinki. Hinta: 20e 
(jäsenille ilmainen). Ilmoittautu-
minen: 21.8. mennessä. Lisätie-
dot: juhaniparkkari@gmail.com. 
Kouluttaja: Juhani Parkkari. 
Järjestäjä: Itä-Helsingin osasto 

• 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. Ilmoittautu-
minen: kansalaisopiston nettisi-
vujen www.sipoo.fi/fi/palvelut/
kansalaisopisto kautta tai soit-
tamalla opiston kansliaan puh. 
(09) 235 36004 ke 21.8.2013 
klo 11.00 alkaen tai vaihtoehtoi-
sesti milloin vain yhteyshenkilö 
Marja Björkell, puh. 044 325 
7618.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 perus-
kurssi. Paikka: EJY:n Yhteisötu-
pa, Kauppamiehentie 6, Espoo. 
Hinta: Kurssi on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 20e. 
Ilmoittautuminen 12.9. mennes-
sä: Espoon vapaaehtoisvälitys 
vapaaehtoinen@spr-tapiola.org 
tai puh. 09 466 858, päivystys 

ma ja ke klo 11−15 ja to 
klo 14−18 (muina aikoina voit 
jättää vastaajaan viestin.). 
Kouluttaja: Sari Vainikkala. 
Järjestäjä: Tapiolan osasto. 
Järjestetään OK-opintokeskuk-
sen tuella. 

• La 21.9. ja su 22.9.2013 9−15 
Paikka: SPR Länsi-Helsingin 
osaston toimitila, Haagan pappi-
lantie 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 
peruskurssi. Paikka: avoin. 
Hinta: Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen, muille 20e. Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen 19.9. men-
nessä 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. 

Syksyn 2013 ystävä- ja 
vapaaehtoistoiminnan peruskurssit



Hinta: Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen, muille 20e. Ilmoittau-
tuminen 20.9.2013 mennessä 
raili.welin@gmail.com (lisäksi 
osaston päivystyspuhelinnume-
roon, joka varmistuu myöhem-
min) Kouluttaja: Asko Keronen. 
Järjestäjä: Korson osasto. Jär-
jestetään OK-opintokeskuksen 
tuella. 

• Fre 4.10. och lö 5.10.2013 kl 
10.30−16.30. En grundkurs 
i vänverksamhet. Plats: Hel-
singfors och Nylands Distrikt, 
Utbildnings- och frivilligcentral, 
Salomonsgatan 17 B, 00100 
Helsingfors (4.vån). Pris: Kursen 
är gratis för medlemmar i Röda 
Korset, för övriga 20 e. Förmån-
lig lunch i närheten. FRK bjuder 
på eftermiddagskaffe med dopp. 
Anmälningar senast 27.9. till 
Inge Martonen, inge.martonen@
welho.com och tel. 040 520 
7788 eller Birgitta Sandell, 
bibi.sandell@gmail.com och tel. 
050 373 4874. Närmare infor-
mation ger också Inge Martonen 
och Birgitta Sandell. Utbildare: 
Inge Martonen. Arrangör: Hel-
singfors svenska avdelning. 

• La 12.10. klo 9−15, ke 
16.10. klo 17.30−20.30 ja to 
17.10.2013 klo 17.30−20.30. 
Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan 
peruskurssi. Paikka: Piirin kou-
lutus- ja vapaaehtoistoiminnan 
tila, Salomonkatu 17 B, 00100 
Helsinki (4.krs). Sisäänkäynti 
klo 17 jälkeen ja viikonloppuisin 
Runeberginkatu 3. 
Hinta: Punaisen Ristin jäsenille 

ilmainen, muille 20e. Ilmoit-
tautuminen kurssille 4.10.2013 
mennessä ja lisätiedot: Hanna 
Leino, sprkh.kurssisihteeri@
gmail.com tai puh. 040 754 
3003. Kouluttajat: Tuula 
Heinikainen ja Ari Pekurinen. 
Järjestäjä: Keski-Helsingin 
osasto. 

• 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 
viikonloppuisin Runeberginka-
tu 3. Hinta: Kurssi on Punaisen 
Ristin jäsenille ilmainen, muille 
20e. Sisältää kahvitarjoilun ja 
kevyen kasvikeittolounaan lau-
antaina. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset 19.10.2013 mennessä: 
sprkh.kurssisihteeri@gmail.com 
tai osoitteessa http://rednet.
punainenristi.fi/node/17903. 
Kouluttaja: Jens Gellin (26.10.) 
ja Mihaela Hritcu (30.−31.10.). 
Järjestäjät: Itä-Helsingin ja 
Keski-Helsingin osastot. 
Järjestetään OK -opintokeskuk-
sen tuella. 

• 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. 

SYKSYN YSTÄVÄKURSSIT



Järjestäjä: Pohjois-Helsingin 
osasto. Järjestetään OK-opinto-
keskuksen tuella. 

• La 26.10. klo 9-15, ke 30.10. ja 
to 31.10. klo 17.30- 20. Ystävä-
toiminnan peruskurssi. Paikka: 
SPR:n Helsingin ja Uudenmaan 
piirin koulutustilat, Runebergin-
katu 3, 00100 Helsinki. Hinta: 
20e (jäsenille ilmainen). 
Järjestäjä: Itä- ja Keski- 
Helsingin osasto. 
Ilmoittautuminen: 19.10.2013 
mennessä 

• Ti 5.11., to 7.11., ma 11.11. 
ja to 14.11. klo 17.30-20.30. 
Äijäkurssi. Paikka: SPR Kallio-
Käpylän osasto, Hämeentie 
85-89, Helsinki Hinta: Punaisen 
Ristin jäsenille ilmainen, muille 
20e. Lisätiedot: Janni Koivisto 
janni.koivisto@punainenristi.
fi? Ilmoittautuminen 27.10. 
mennessä www.punainenristi.
fi/tapahtumat. Kouluttaja: Ilkka 
Saarinen. Järjestäjä: Helsingin 
ja Uudenmaan piiri yhteistyössä 
Kallio-Käpylän ja Töölön osaston 
kanssa. 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 

SYKSYN YSTÄVÄKURSSIT

puh. 044 278 5456. 
Kouluttaja: Pia Palotie. 
Järjestäjä: Keski-Espoon osasto. 
Järjestetään OK-opintokeskuk-
sen tuella. 

• La 16.11. ja la 23.11.2013 klo 
10−16. Ystävätoiminnan perus-
kurssi. Paikka: Myllypuron 
vanhustenkeskus, 
Myllymatkantie 4, 2.krs, 00920 
Helsinki. Hinta: Kurssi on 
Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen, muille 20e. Sisältää 
kahvitarjoilun. Vanhustenkes-
kuksen kanttiinista voi käydä 
ostamassa lounasta. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset 9.11.2013 
mennessä: 
senja.multala@hotmail.com tai 
puh. 044 350 4180 tai 
osoitteessa http://rednet.punai-
nenristi.fi/node/17905. 
Kouluttaja: Leila Koponen. 
Järjestäjä: Itä-Helsingin osasto. 
Järjestetään OK -opintokeskuk-
sen tuella. 

Kuvaaja: Petteri Kivimäki
Kuva: SPR:n kuvapankki, Jyväskylän  
osaston ystävätoimintaa



SYKSYN MUUT 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 vapaaehtoistoiminnan tila, 
Runeberginkatu 3 4.krs, 
Helsinki. Lisätiedot: Vesa 
Kukkamaa, vesa.kukkamaa@
punainenristi.fi tai puh. 
020 701 2365. Järjestäjä: 
Helsingin ja Uudenmaan piiri. 
Järjestetään OK- 
opintokeskuksen tuella. 

• La 30.11.2013 klo 9-17. Tulijan 
tukena -kurssi. Paikka: avoin. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
20.10. mennessä juhaniparkka-
ri@gmail.com. Kouluttaja: 
Juhani Parkkari. Järjestäjä: 
Pohjois-Helsingin osasto.

Henkisen tuen 
peruskurssit:

• Ke 30.10. ja ke 13.11. klo 
18.30-20.45. Henkisen tuen 
kurssi. Paikka: Silkkikutomon 
toimipiste, ilmaisutaidon luokka, 
Laivalahdenkatu 2b A, 00880 
Hki. Hinta: 5,60e/6t. Ilmoittau-
tuminen: työväenopiston kaut-
ta alkaen pe 16.8. klo 11, puh. 
09 310 886 10 tai Internetissä 
www.ilmonet.fi. Kouluttaja: Leila 
Koponen. Järjestäjä: Herttonie-
men opisto yhteistyössä 
Helsingin suomenkielisen 
työväenopiston kanssa.  

• La 16.11. ja su 17.11. klo 10-
17. Henkisen tuen peruskurssi. 
Paikka: Piirin koulutus- ja 
vapaaehtoistoiminnan tila, 
Runeberginkatu 3, 00100 Hki. 
Hinta: Punaisen Ristin jäsenille 
15e, muille 55e. Ilmoittautumi-
nen osoitteessa www.punainen-
risti.fi/tapahtumat. Lisätiedot: 
else.miettinen@punainenristi.fi, 
puh. 0400 609 484 tai 
emilia.jokiaho@punainenristi.fi, 
puh. 040 594 8142. Kouluttaja: 
Else Miettinen. Järjestäjä: 
Helsingin ja Uudenmaan piiri. 
Järjestetään OK – 
opintokeskuksen tuella.

Tulijan tukena -kurssi on ystävä-
toiminnan peruskurssin monikult-
tuurinen täydennysosa. Kurssi on 
niille vapaaehtoisille, jotka haluavat 
toimia Punaisen Ristin monikulttuu-
risessa toiminnassa.

Henkisen tuen peruskurssi on tar-
koitettu vapaaehtoistoimijoille, 
jotka haluavat kehittää ja syventää 
osaamistaan henkisen- ja psyko-
sosiaalisen tuen osalta.



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Haluatko hyvänolon tunteen syksyn 
pimeisiin päiviin?
Hyvän Elämän Eväät – hankkeen puitteissa järjestetään viikottain ilmaisia hyvin-
vointiin ja terveyteen liittyviä teematilaisuuksia. Tervetuloa syksyn ensimmäiseen 
teematilaisuuteen 4.9. klo 10.00 alkaen.
Toimintakyvyn ylläpitäminen 4.9. klo 10.-11.15 (sisältää luennon ja 
jumppatuokion). Kouluttajana Aki Hovivuori, osteopaatti.
Paikka: TSLSäästöpankinranta 6 C, 00530 Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut: puh. 010 766 0213 (ark. klo 9-15) www.tsl-helsinki.fi/ 
ilmoittautuminen
Lisätietoja: 
Pirjo Vesala, Hyvän Elämän Eväät projektipäällikkö, Punainen Risti
pirjo.vesala@redcross.fi, puh. 020 701 2366, 040 023 2354.

Ystävätoiminnan Syysstartti-tapahtuma on tänä vuonna suunnattu erityisesti 
ystävätoiminnan uusille vapaaehtoisille.
Paikka: Pauligin huvila, Mechelininkatu 36, 00260 Helsinki.
Ilmoittautuminen: viimeistään 25.8.2013 Janni Koivistolle 
sähköpostitse: janni.koivisto@punainenristi.fi tai 
puhelimitse 020 701 2386.

Ystävätoiminnan Syysstartti- tilaisuus
tiistaina 3.9. klo 17.30 alkaen

Nettiä koskevia uudistuksia tehty!

Ystävätoiminnan tukipisteen nettisivut eivät ole enää käytössä, eikä myöskään
facebook- sivut. 

Helsingin ja Uudenmaan piirin ystävätoiminnasta saa tietoa osoitteesta
http://hup.punainenristi.fi ja facebookista Punainen Risti Helsingin ja 
Uudenmaan piiri.

Käy tutustumassa!


