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Sinulla on ystävä

Kauniita hetkiä
syksyn alkuun!



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Ystävät,

Toivottavasti lämmin kesä sujui 
mukavasti ja pystyitte nauttimaan 
siitä. Syyskausi vierähtää nyt käyn-
tiin ja monenmoiset tapahtumat 
ja koulutukset ovat tulossa. Tämä 
syksy on myös Ystävätoiminnan 
tukipiste-projektin viimeinen. 
Projekti loppuu vuoden vaihteessa 
ja toivon, että saamme nauttia sen 
tuomista hedelmistä vielä useita 
vuosia. Päätösseminaari järjes-
tetään 15.12.2014. Seminaarista 
tulee erillinen kutsu, mutta
merkitsettehän jo nyt päivämäärän 
itsellenne.

Nautitaan vielä elokuun illoista ja 
suunnataan raikkaaseen syksyyn!

Terveisin 

Heidi
Heidi Juslin-Sandin

Vänner,

Hoppas ni haft en lång varm och 
skön sommar. Hösten är snart här 
och med den en hel massa olika 
utbildningar och evenemang. Denna 
höst är även Stödpunkten för 
vänverksamhetens (RAY-projekt) 
sista höst. Projektet tar slut vid 
årsskiftet och jag hoppas att vi får 
njuta av dess frukter ännu mån-
ga år framledes. Vi kommer att 
ordna ett avslutande seminarium  
15.12.2014. Anteckna detta datum 
redan nu. En skild inbjudan 
kommer så småningom.

Låt oss njuta av sköna 
augustikvällar och se fram emot 
nya friska tag i höst!

Hälsningar

Heidi
Heidi Juslin-Sandin

Ystävätoiminnan tiimin yhteystiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heidi Juslin-Sandin, puh. 020 701 2387 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija Outi Mustonen 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
Leikkilähettiläs Maija Pokkinen, puh. 020 701 2163

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



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Tee hyvä teko: ala nuori nuorelle (nunu)
ystävävälittäjäksi!

HYVÄN ELÄMÄN EVÄÄT KRIISIALUEILLA – onko niitä? 

Aiheesta luennoi delegaatti Otto Kari ja hän on myös Suomen Punaisen Ristin 
hallituksen varapuheenjohtaja.

Töölön Palvelukeskus (auditorio),
Töölönkatu 33,  00260 Helsinki

Tilaisuuden järjestävät Hyvän elämän eväät - hanke yhdessä Punaisen Ristin 
Töölön osaston kanssa.
Tilaisuudessa myös tietoa Punaisen Ristin 
Nälkäpäivästä!

Tehtävä:
Nuori nuorelle -ystävävälittäjän tehtävänä on välittää päivystysaikana 
18–29-vuotiaita vapaaehtoisia 15–29-vuotiaille yksinäisille nuorille 
pääkaupunkiseudulla. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että:
• vastaa yksinäisten nuorten ja vapaaehtoisten pyyntöihin puhelimitse ja 

sähköpostitse
• yhdistää ystävää tarvitsevan ja vapaaehtoisen ystäväpariksi

Välittäjät päivystävät Helsingin Kampissa sijaitsevassa toimitilassa.

Toivomme sinulta:
• halua tukea toisia ihmisiä
• ystäväkurssin käymistä tai halukkuutta osallistua kurssille
• sitoutumista tehtävään noin 1 kerta kuukaudessa

Tarjoamme sinulle:
• perehdytyksen tehtävään ja halutessasi lisäkoulutusta
• uusia kokemuksia
• mahdollisuutta toimia monenlaisten ihmisten kanssa
• virkistystä ja tukea esim. yhdessä oloa ja erilaisia tapahtumia

Tervetuloa maksuttomaan teematilaisuuteen!

Ota yhteyttä:
Soita päivystysaikana maanantaisin klo 17-19 

numeroon 040 038 0558 tai 
lähetä sähköpostia stadi-nunu@punainenristi.fi, kun haluat 

välittäjäksi.

10.9.2014
klo 13.30-14.45



TULE TEKEMÄÄN HYVÄÄ!

Ryhdy vapaaehtoiseksi ystävävälittäjäksi,
saattajavälittäjäksi, ystäväksi tai saattajaksi!

Ystävävälittäjän ja saattajavälittäjän tehtävä: 
Ystävävälittäjän tehtävänä on välittää päivystysaikoina vapaaehtoisia ystäviä
yksinäisille ihmisille. Saattajavälittäjä puolestaan etsii saattajan terveyskeskus- 
tai kauppakäyntiä, ulkoilua tai muuta kertaluonteista apua varten. 
Käytännössä tehtävät tarkoittavat mm. sitä, että:
• vastaa yksinäisten tai apua tarvitsevien ja vapaaehtoisten pyyntöihin 

puhelimitse ja sähköpostitse
• yhdistää ystävää tarvitsevan ja vapaaehtoisen ystäväpariksi

Ystävän tehtävä:
Ystävän tehtävä on käydä yksinäisen henkilön kuten ikäihmisen, vammaisen, 
sairaan, maahan muuttaneen tai vastaavan luona säännöllisesti esimerkiksi 2−3 
kertaa kuukaudessa. Yhdessä voidaan myös ulkoilla, käydä kahvilassa tai tehdä 
paljon muuta kivaa.

Saattajan tehtävä:
Saattajavapaaehtoinen avustaa tukea tarvitsevia mm. lääkärikäynneillä, muissa 
palveluissa vierailtaessa tai virkistyessä.

Toivomme sinulta:
• halua tukea toisia ihmisiä
• ystävätoiminnan peruskurssin tai lyhytkurssin käymistä tai halukkuutta 

osallistua kurssille

Tarjoamme sinulle:
• perehdytyksen tehtävään ja halutessasi lisäkoulutusta
• mahdollisuuden olla vapaaehtoisena silloin kuin sinulle sopii (välitystehtävissä 

päivystysaikojen puitteissa)
• hyvän tilaisuuden toimia monenlaisten ihmisten kanssa
• virkistystä ja tukea esim. yhdessä oloa ja erilaisia tapahtumia

 
Sekä ystävä- että saattajavälittäjät päivystävät Helsingin Kampissa sijaitsevassa 

toimitilassa. Vapaaehtoisten ystävien ja saattajien toimialueena on Helsinki.

 
Ota yhteyttä:

Kun haluat ystävävälittäjäksi tai ystäväksi, soita päivystysaikoina maanantaisin 
klo 9−12, tiistaisin klo 12−15 tai keskiviikkoisin klo 16−19 numeroon 

09 7268 0529 tai lähetä sähköpostia helsingin.ystavavalitys@punainenristi.fi.

Kun haluat saattajavälittäjäksi tai saattajavapaaehtoiseksi, soita päivystysaikoina 
maanantaisin klo 13−15 tai keskiviikkoisin klo 10−12 numeroon 045 117 0982 

tai lähetä sähköpostia itasaattaja@gmail.com.



KOULUTUKSIA

Koska?
Lauantai 11.10.2014 klo 10–16. Kahvitarjoilu alkaa klo 9.30

Missä?
Suomen Punainen Risti - Helsingin ja Uudenmaan piirin koulutustilat, 
Salomonkatu 17 B, 3.krs, 00100 Helsinki

Tavoite:
Antaa valmiuksia tunnistaa ja kohdata ikääntyvä kuulo- ja/ tai näkövammainen.

Koulutus antaa:
• tietoa ikääntyvän yleisimmistä kuulo- ja näkövammoista
• välineitä ikääntyvän kuulo- ja/ tai näkövammaisen tunnistamiseen ja 

kohtaamiseen
tietoa apuvälineistä ja niiden hankinnasta

Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu ystävätoiminnan vapaaehtoisille, jotka toimivat Suomen 
Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirissä.

Hinta: Maksuton muuten paitsi, että lounas on omakustanteinen

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 3.10.2014 mennessä joko osoitteessa 
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1201922&chk=SSPQ75DX 
tai Janni Koivistolle, sähköpostilla janni.koivisto@punainenristi.fi tai 
puh. 020 701 2386. Kerrothan ilmoittautuessasi nimesi, osastosi, yhteystietosi ja 
mahdollisen erityisruokavaliosi.
Mukaan mahtuu enintään 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ikääntyvä aistivammainen -koulutus

Maksuton ryhmänohjaajakoulutus 
asiakasryhmien ohjaajille

Koska?
Ma 15.9, Ke 17.9. ja Ma 22.9.2014 klo 17.30–20.30

Missä?
Salomonkatu 17 B, 3. krs., 00100 Helsinki.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset mielellään 1.9. mennessä Henna-Liisalle osoitteeseen: 
henna-liisa.palojarvi@punainenristi.fi tai puh. 040 198 8172.
Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, joka lähetetään ilmoittautuneille hyvissä 
ajoin ennen koulutuksen alkua.

Huom!
Koulutukseen osallistuvalla on mahdollisuus hankkia sosiaalipalvelupromon 
pätevyys suorittamalla lisäksi la 25.10.2014 klo 9-16.30 järjestettävän 
Promokoulutuksen sisältöosan, joka on maksullinen (20 euroa).



HUP, ystävätoiminnan tiimi
Alle on koottu ystävätoiminnan tiimin tarjoamat keskeisimmät 
tukimuodot ja vastuuhenkilöt. Tiimiläisiä saa myös tulla tapaamaan 
piiritoimistolle, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki.

YSTÄVÄTOIMINNAN TIIMI

TUKIMUOTO VASTUUHENKILÖ
Ystävätoiminta
• ystävätoiminnan kokonaiskoordinaatio
• ruotsinkielisen toiminnan tuki
• yritysyhteistyö 

 

• toimistopalvelut (mm. oven avaukset, tila-
varaukset, kutsut ja ilmoittautumiset)

• Sinulla on ystävä -tiedotteen koordinaatio 
 

• ystävälitysten tuki
• vankilavierailijatoiminnan tuki
• ystävätoiminnan jatkokoulutus ja virkistys
• kotimaan apu (valmiuspäällikön kanssa) 

• ystävätoiminnan ryhmien tuki
• nuorten hengailuiltaohjaajien tuki
• ryhmänohjaajien koulutus ja virkistys

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Heidi Juslin-Sandin
puh. 020 701 2387 tai 040 059 9047
heidi.juslin-sandin@punainenristi.fi

ohjelma-avustaja
Janni Koivisto
puh. 020 701 2386 tai 040 557 6421
janni.koivisto@punainenristi.fi

sosiaalitoiminnan suunnittelija
Outi Mustonen
puh. 020 701 2370 tai 040 571 5601
outi.mustonen@punainenristi.fi

ryhmätoiminnan kehittäjä
Henna-Liisa Palojärvi
puh. 020 701 2388 tai 040 198 8172
henna-liisa.palojarvi@punainenristi.fi

Koko Suomi leikkii -hanke
• Terhokerhojen käynnistäminen
• Terhokerho-ohjaajien tuki

leikkilähettiläs
Maija Pokkinen
puh. 020 701 2163 tai 040 661 2254
maija.pokkinen@punainenristi.fi

Monikulttuurisuustoiminta
• monikulttuurisen toiminnan tuki
• monikulttuurisuusryhmien tuki
• monikulttuurinen koulutus
• rasisminvastaisen päivän koordinaatio
• 
• monikulttuurisen toiminnan tuki
• monikulttuurisuusryhmien tuki
• monikulttuurinen koulutus
• läksykerhotoiminnan koordinaatio

pakolais- ja monikulttuurityön suunnittelija
Vesa Kukkamaa
puh. 020 701 2365 tai 040 541 6359
vesa.kukkamaa@punainenristi.fi

monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Doinita Negruti
puh. 020 701 2371 tai 040 072 3985
doinita.negruti@punainenristi.fi

Omaishoitajien tukitoiminta
• omaishoitajien tukitoiminnan koordinaatio
• omaishoitajien ja vapaaehtoisten 

koulutukset
• omaishoitajien ryhmätoiminnan tuki 

omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä
Sari Oittinen
puh. 020 701 2357 tai 040 548 0377
sari.oittinen@punainenristi.fi

Vapaaehtoisten koulutukset
• vapaaehtoisten koulutusten koordinaatio
• OK-opintokeskuksen kanssa tehtävä 

yhteistyö ja koulutusten OK -tuet
• kouluttajakoulutuksen ja Promo 

-koulutuksen koordinaatio piirin alueella
• kouluttajien rekrytointi ja tuki

koulutussuunnittelija
Jemina Vainiomäki
puh. 020 701 2373 tai 040 594 8142
jemina.vainiomaki@punainenristi.fi



KUTSUMME SINUT!

Sydämellisesti tervetuloa ystävätoiminnan
syysstarttiin ke 3.9.2014!

Tervetuloa yhdistettyyn ryhmänohjaajien
koulutus- ja virkistyspäivään Helsinkiin!
Punaisen Ristin ryhmänohjaajien koulutus- ja virkistyspäivä on tarkoitettu niille
ystävätoiminnan vapaaehtoisille, jotka aktiivisesti ohjaavat erilaisia asiakkaille
suunnattuja ryhmiä (esim. nuorten, omaishoitajien tai ikäihmisten ryhmät) tai ovat
sosiaalipalvelupromoja. Tule viihtymään ja oppimaan uutta kanssamme!

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Paikka ja aika:

Hinta:

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Koska ja missä:

Keskiviikko 3.9.2014 klo 16-20
Näyttelykeskus WeeGee, osoitteessa Ahertajantie 5, 02100 Espoo.

Ilmoittautuminen viimeistään 27.8.2014 mennessä tämän linkin kautta:
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1197428&chk=AFEHT6QQ
tai sähköpostitse henna-liisa.palojarvi@punainenristi fi tai puh. 020 701 2388. Kerrothan 
ilmoittautuessa nimesi, yhteystietosi ja mahdollisen erityisruokavaliosi. 
Mukaan mahtuu 50 ystävätoiminnan vapaaehtoista. 
Huom! Tilaisuus on osallistujalle maksuton. Esteen sattuessa peruuttamattomista 
varauksista veloitamme täyden hinnan (25 €).

Lauantai 18.10.2014 klo 9.30-16. Paikkana Oy Botta Ab (Chydenius-sali, 2. kerros),
Museokatu 10, 00100 Helsinki. Huom! 2. kerrokseen ei pääse hissillä.

30 euroa / hlö. Hinta sisältää koulutuksen lisäksi aamupalan, lounaan ja päätöskahvit.
Keskustele osallistumisestasi oman osastosi sosiaalipalveluyhdyshenkilön kanssa.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 9.10.2014 mennessä:
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1202956&chk=PANHNXDM
tai sähköpostitse henna-liisa.palojarvi@punainenristi.fi
Muistathan täyttää kaikki ilmoittautumislomakkeessa pyydetyt kohdat. Mukaan 
mahtuu kaikkiaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Esteen sattuessa 
peruuttamattomista varauksista perimme täyden hinnan. Varmistathan omasta 
puolestasi, että kaikki osastosi kohderyhmään kuuluvat saavat kutsun!

Ohjelmassa mm. Miina 
Savolaisen Voimauttavan 
valokuvan menetelmä -luento

Kuvassa Miina Savolainen



Sosiaalipalvelupromo sisältöosa

Paikka:
Suomen Punainen Risti – Helsingin ja Uudenmaan piirin koulutustilat
Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki

Tavoite:
Koulutus antaa valmiudet toimia sosiaalipalveluiden promona omassa osastossa. 
Lauantaina keskitytään sosiaalipalvelutoimintaan yleisellä tasolla. Sunnuntaina 
pääpaino on ystävävälittäjätoiminnassa. Tämä osio on tarkoitettu sekä 
ystävävälityksessä parhaillaan toimiville että ystävävälittäjiksi aikoville.

Sosiaalipalvelupromon pätevyyteen voi ystävävälittäjäosion sijasta sisällyttää ys-
tävätoiminnan ryhmänohjaajakoulutuksen, joka on suunnattu niin asiakasryhmää 
ohjaaville kuin ohjaajina myöhemmin aloittaville. Tämä koulutus 
järjestetään syyskuussa Helsingissä, kolmena arki-iltana (15.9., 17.9. ja 
22.9.2014 klo 17.30−20.30). 
Ilmoittautumiset ryhmänohjaajakoulutukseen 1.9.2014 mennessä Henna-Liisa 
Palojärvelle, sähköpostilla henna-liisa.palojarvi@punainenristi.fi tai 
puh. 020 701 2388.

Hinta:
40 euroa / viikonloppu sisältäen koulutuksen, materiaalit, ruokailut ja kahvit. 
Majoituskulut eivät sisälly hintaan. Sen sijaan matkakulut korvataan 40 euroa 
ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen mukaan. Koulutuksen maksaa 
osallistujan osasto tai hän itse. Laskutus jälkikäteen.

Järjestäjä: Helsingin ja Uudenmaan piiri

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Ilmoittautuminen tulee tehdä 15.10.2014 mennessä Outi Mustoselle, 
sähköpostitse outi.mustonen@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2370. Kerrothan 
ilmoittautuessasi nimesi, osastosi, yhteystietosi ja mahdollisen 
erityisruokavaliosi.

Osallistujille lähetetään koulutukseen liittyvät ennakkotehtävät ja käytännön 
ohjeet viikko ennen kurssia.

PROMOKOULUTUS SISÄLTÖOSA

Lauantai 25.10.2014 ja sunnuntai 26.10.2014 
klo 9−16.30



PROMOKOULUTUS SISÄLTÖOSA

Alustava ohjelma

9.00  Aamukahvi ja -tee
9.15  Kurssin avaus, tavoitteet ja tutustuminen
9.45  Sosiaalipalvelut Suomen Punaisessa Ristissä
   • sosiaalipalvelutoiminnan toimintamuodot ja kampanjat
   • pelisäännöt sosiaalipalvelutoiminnassa
10.30  Sosiaalipalvelutiimi osastossa ja tiimin jäsenten tehtävät
11.30  Lounas
12.30  Ystävävälityksen tehtävä, lomakkeet ja rekisterit
13.30  Ystävätoiminnan vapaaehtoisten ohjaus
   • sosiaalipalvelupromon rooli
   • vapaaehtoisten rekrytointi, tuki ja virkistys
14.30  Välipalatauko
14.45  Sosiaalipalvelupromon oma tuki ja ohjaus
   • promon omat verkostot
   • osaston, piirin ja keskustoimiston tuki
  Sosiaalipalvelutoiminta osana osaston valmiutta ja yhteistyö 
  eri toimijoiden kanssa
16.30  Päivän päätös

Lauantai 25.10.2014

Sunnuntai 26.10.2014

9.00  Viritys päivään kahvin ja teen kera
9.15  Ystävävälityksen toimintaperiaatteet
12.00  Lounas
13.00  Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ja asiakkaat
14.30  Tauko
14.45  Ystävävälittäjän oma jaksaminen
15.15  Ystävävälitys osastossa
16.00  Palaute ja todistukset
16.30  Kotiin lähtö



SYKSYN 2014 YSTÄVÄKURSSIT

Syksyn 2014 kurssit:

Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan kurssit:
• Ti 9.9., ti 16.9., ti 23.9. ja ti 30.9. klo 

12–16. Vapaaehtoistyön kurssi. Paik-
ka: Vapaaehtoisen hyvinvointityön 
keskus, Aleksis kiven tie 19, 04200 
Kerava. Hinta: Kurssi on 
maksuton. Lisätiedot ja ilmoittautu-
miset 5.9.2014 mennessä avunväli-
tykseen: puh. 09 242 5106 tai 
avunvalitys@talkoorengas.fi. 
Järjestäjä: Keravan osasto 
yhteistyössä Hopeahovin ja 
Helmiinan, Keravan kotihoidon sekä 
terveyskeskuksen fysioterapian 
kanssa.

• To 11.9. klo 17.30–20.30, pe 12.9. 
klo 17.30−20.30 ja la 13.9. klo 
10−16. Ystävätoiminnan 
peruskurssi. Paikka: Yhteisötupa, 
Kauppamiehentie 6, 2.krs, 02100 
Espoo. Hinta: Kurssi on Punaisen 
Ristin jäsenille ilmainen, muille 20 
euroa. Ilmoittautumiset sähköpostiin: 
vapaaehtoinen@spr-tapiola.org 
Kouluttaja: Pia Palotie. 
Järjestäjä: Tapiolan osasto. 
Järjestetään yhteistyössä 
OK-opintokeskuksen kanssa.

• La 13.9. ja la 20.9. klo 9−15. 
Ystävätoiminnan peruskurssi. 
Paikka: Malmin toimintakeskus, 
Kirkonkyläntie 2, 00700 Helsinki. 
Hinta: Kurssi on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. 
Ilmoittautumiset viimeistään 10 pv 

ennen kurssin alkua: 
juhaniparkkari@gmail.com 
Kouluttaja: Juhani Parkkari. 
Järjestäjä: Pohjois-Helsingin 
osasto. Järjestetään yhteistyössä 
OK-opintokeskuksen kanssa. 

• To 18.9. klo 18–21. Ystävätoi-
minnan lyhytkurssi. Osoite: Virk-
kalantie 12–16, 08700 Lohja. 
Kurssi on ilmainen. Järjestäjä: 
Etelä-Lohjan osasto. Kouluttaja: 
Miia Malmén. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut: Miia Malmén 
puh. 050 5475591 tai  
miia.malmen@dnainternet.net 
Yhteistyössä OK-opintokeskuksen 
kanssa. 

• Pe 19.9. ja pe 26.9. klo 17−20.15 
ja la 27.9. klo 10−15. Ystävä- ja 
vapaaehtoistoiminnan 
peruskurssi. Paikka: Silkkikuto-
mo, Laivalahdenkatu 2b A, 00880 
Helsinki (yleisluokka 1). Hinta: 
12 euroa. Ilmoittautumiset alkaa 
19.8.2014 osoitteessa ilmonet.fi 
tai puh. 09 310 88610. 
Kurssitunnus: H144418. 
Kouluttaja: Leila Tauriainen. 
Järjestäjä: Herttoniemen osasto 
yhteistyössä Helsingin suomen-
kielisen työväenopiston kanssa.

• Ma 22.9., ke 24.9., ma 29.9. ja to 
2.10. kaikki illat klo 17.30–20.30. 
Ystävätoiminnan peruskurssi. 
Sopii ystävätoiminnasta kiinnos-
tuneille sekä erityisesti uusille 
toimijoille, jotka ovat kiinnostu-
neet osaston toiminnan kehittämi-
sestä. Paikka: Kalajärven koulu, 
Hiirisuontie 1, 02970 Espoo. 
Hinta: Kurssi on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 
20 euroa. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Jens Gellin: 
jens.gellin@onni-inno.com tai 
puh. 050 560 1961. Järjestäjä:  
Pohjois-Espoon osasto 

Lähde: Punaisen Ristin kuvapankki
Kuva: Petteri Kivimäki



SYKSYN 2014 YSTÄVÄKURSSIT

yhteistyössä OK-opintokeskuksen 
kanssa.

• La 27.9. klo 10−14. Ystävätoiminnan 
lyhytkurssi. Paikka: Myyrinki, Liesitori 
1, 3.krs, 01600 Vantaa. Ilmoittautu-
miset sähköpostilla: 
spr.myyrinki@eduvantaa.fi 
Kouluttaja: Asko Keronen. 
Järjestäjä: Länsi-Vantaan osasto. 
Järjestetään yhteistyössä 
OK-opintokeskuksen kanssa.

• To 2.10., to 9.10., to 16.10 ja to 
23.10 klo 17−20.30. Ystävätoiminnan 
peruskurssi. Paikka: 
Koivukylän vanhustenkeskus, 
Karsikkokuja 13, 01360 Vantaa. 
Hinta: Kurssi on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. 
Ilmoittautumiset sähköpostilla 23.9. 
mennessä: raili.welin@gmail.com 
Kouluttaja: Asko Keronen. 
Järjestäjä: Korson osasto. 

• La 4.10. klo 12−16, ke 15.10. klo 
17.30−20, ke 22.10. klo 17.30−20 ja 
ke 29.10. klo 17.30−20. 
Ystävätoiminnan peruskurssi. 
Paikka: Vapaaehtoistalo Viola, 
Orvokkirinne 4, 01300 Vantaa. Hinta: 
Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen, muille 20 euroa. 
Ilmoittautumiset viimeistään 24.9. 
mennessä sähköpostiin: 
tikkurila@punainenristi.fi tai 
osaston puhelimeen 040 243 4705. 
Kouluttaja: Ria Tahvanainen. 
Järjestäjä: Tikkurilan osasto.

• Pe 10.10. klo 17–20 ja la 11.10. klo. 
9-15.30. Ystävätoiminnan 
peruskurssi painotettuna 
omaishoitajien tukitoimintaan. 
Paikka: Borgå-Porvoon osaston toimi-
tila, Jokikatu 25, 06100 Porvoo. 
Hinta: maksuton. Ilmoittautumiset 
15.8.2014 alkaen Porvoon 
ystävävälityksen puhelimeen 
040 757 1236 tai 
sari.oittinen@punainenristi.fi 
Kouluttaja: Leila Tauriainen. 
Järjestäjä: Borgå-Porvoon osasto.

• La 11.10. klo 10–14. Ystävätoiminnan 
lyhytkurssi. Paikka: SPR:n toimitila, 
Kalevankatu 7–9, 08100 Lohja. Hinta: 
Kurssi on maksuton. Ilmoittautumiset 
Raili Ståhlille joko sähköpostilla raili.
stahl@gmail.com tai tekstiviestillä 
numeroon 045 855 4899. Kouluttaja: 
Outi Nyman. Järjestäjä: Lohjan 
osasto.

• La 25.10. ja la 1.11. klo 9−15. 
Ystävätoiminnan peruskurssi. 
Paikka: Malmin toimintakeskus, 
Kirkonkyläntie 2, 00700 Helsinki. 
Hinta: Kurssi on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. 
Ilmoittautumiset viimeistään 10 pv 
ennen kurssin alkua: 
juhaniparkkari@gmail.com 
Kouluttaja: Juhani Parkkari. 
Järjestäjä: Pohjois-Helsingin osasto. 
Järjestetään yhteistyössä 
OK-opintokeskuksen kanssa.

• La 8.11. klo 9.30–14.30, ma 10.11. 
klo 17–19.30 ja la 15.11. klo 10–
14.30. Ystävätoiminnan peruskurssi. 
Paikka: Entressen kirjasto, 
Siltakatu 11, 3. krs, 02770 Espoo. 
Hinta: Kurssi on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. 
Ilmoittautumiset Raija Löytöselle 
4.11.2014 mennessä: 
raija.loytonen@hotmail.com tai puh. 
040 772 2670. Järjestäjä: Keski-
Espoon osasto. Kouluttaja: Mihaela 
Hritcu. Järjestetään yhteistyössä OK-
opintokeskuksen kanssa.

• Ma 8.12. klo 17.30–20.30, to 11.12. 
klo 17.30–20.30 ja la 13.12. klo 
10–16. Ystävätoiminnan 
peruskurssi. Paikka: Kallio-Käpylän 
osasto, Hämeentie 85–89, 00550 
Helsinki. Hinta: Kurssi on Punaisen 
Ristin jäsenille ilmainen, muille 20 
euroa. Ilmoittautumiset sähköpostiin: 
marja.pakaste@kolumbus.fi 
Järjestäjä: Kallio-Käpylän osasto. 
Kouluttaja: Ria Tahvanainen.



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Tulijan tukena –kurssit:
Tulijan tukena -kurssi on ystävätoi-
minnan peruskurssin monikulttuurinen 
täydennysosa. Kurssi on niille 
vapaaehtoisille, jotka haluavat toimia 
Punaisen Ristin monikulttuurisessa 
toiminnassa.

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

• Su 21.9. klo 9−17. Tulijan 
ystävänä ja tukena -kurssi. Paikka: 
Malmin toimintakeskus, Kirkonkylän-
tie 2, 00700 Helsinki. Hinta: Kurssi 
on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, 
muille 20 euroa. 
Ilmoittautumiset viimeistään 10 pv 
ennen kurssin alkua: 
juhaniparkkari@gmail.com 
Kouluttaja: Juhani Parkkari. 
Järjestäjä: Pohjois-Helsingin osasto.

• La 8.11. klo 9−17. Tulijan ystävänä ja 
tukena -kurssi. Paikka: 
Helsingin ja Uudenmaan piirin kou-
lutustilat Salomonkatu 17 B, 3. krs, 
00100 Helsinki. Hinta: maksuton. 
Ilmoittautumiset 31.10. mennessä 
osoitteessa: hup.punainenristi.fi > 
Tapahtumat. Lisätietoja: Vesa Kukka-
maa, vesa.kukkamaa@punainenristi.
fi tai puh. 020 701 2365. Järjestäjä: 
Helsingin ja Uudenmaan piiri.

• To 25.9., ma 29.9., ke 1.10. ja to 
2.10. kaikki illat klo 17.30–20.30. 
Henkisen tuen peruskurssi. Paikka: 
Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 
Helsinki. Hinta: Punaisen Ristin jä-
senille 15 euroa, muille 60 euroa. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja osoit-
teessa: http://rednet.punainenristi.fi/
node/25139. Lisätietoja: 
jemina.vainiomaki@punainenristi.fi 
Kouluttaja: Ilkka Saarinen. Järjestä-
jä: Helsingin ja Uudenmaan piiri.

• Ma 8.12., ke 10.12., to 11.12. ja ma 
15.12. kaikki illat klo 17.30–20.30. 
Henkisen tuen jatkokurssi niille, 
jotka ovat jo käyneet henkisen tuen 
peruskurssin. Paikka: Salomonkatu 
17 B. 3. krs, 00100 Helsinki. Hinta: 
Punaisen Ristin jäsenille 15 euroa, 
muille 60 euroa. Ilmoittautumiset ja 
lisätietoja osoitteessa: http://rednet.
punainenristi.fi/node/2514. Lisätieto-
ja: jemina.vainiomaki@punainenristi.
fi Kouluttaja: Ilkka Saarinen. 
Järjestäjä: Helsingin ja Uudenmaan 
piiri.

Sinulla on ystävä -tiedotteen taitto
Janni Koivisto

Ystävätoiminnan tiimi toivottaa sinulle 
valoista syksyn alkua!


