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Sinulla on ystävä

Marraskuussa nautitaan
kynttilänvalosta!



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 
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Doinita Negruti puh. 020 701 2371
Pakolais- ja monikulttuurisuustyön suunnittelija, Vesa Kukkamaa puh. 020 701 2365

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

Mukavaa syksyä sinulle, 
Punaisen Ristin ystävä!

Kohta on jo aika valmistella 
joulua. Yhteinen joulujuhla osastos-
sa on mukava tapa muistaa 
aktiiveja osastolaisia ja kokoontua 
yhteen.

Piiri järjestää tänä vuonna 
Monikulttuurisen ystävän joulun 
26.11. Tarjolla on sekä supi- 
suomalaista joulua, että tuulahduk-
sia maalimalta. Tervetuloa mukaan! 

Ensi vuonna on Punaisessa Ristissä 
perheiden teemavuosi, ja tämä on 
hyvä pitää mielessä kun suunnitte-
lette tulevaa Ystävänpäivää. 
Olemme mielellämme piiristä apuna 
ja tukena Ystävänpäivän suunnitte-
lussa. 
Olkaa rohkeasti yhteydessä!

Valoa syksyyn!

Terveisin

Heidi
Heidi Juslin-Sandin

Trevlig höst, bästa 
Rödakorsvän!

Snart börjar tiden nalkas, då vi 
förbereder julen. Att ordna en liten 
julfest i avdelningen är ett bra sätt 
att komma ihåg de aktiva och 
samlas för en trevlig kväll 
tillsamman. 
I år ordnar distriktet en Mångkultu-
rell Vännernas jul 26.11. Vi bjuder 
på traditionella finska jultraditioner 
kryddade med fläktar från världen. 
Välkommen med!

Nästa år är familjernas temaår 
inom Röda Korset. Detta är bra att 
hålla i minnet, då ni planerar den 
kommande Alla hjärtans dag (eller 
Vändagen).Vi från distriktet är 
gärna med och hjälper till vid 
planeringen av olika evenemang på 
Alla hjärtans dag. 
Ta modigt kontakt med oss!

Ljus i höstmörkret!

Hälsningar

Heidi
Heidi Juslin-Sandin
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Henkilöstövaihdoksia

Helsingin ja Uudenmaan piirissä on kartoitettu osastojen ystävätoimintaa 
viime vuoden syksystä lähtien. Viime keväänä ja tänä syksynä lähetettiin 
vielä uusintakysely niille osastoille, jotka eivät vastanneet kyselyyn 
ensimmäisellä kierroksella. Kaiken kaikkiaan noin 83 prosenttia osastoista 
eli 48 osastoa 58:sta vastasi kyselyyn. Monet kiitokset kaikille 
vastanneille! Lohjan osasto voitti kyselyyn liittyneen arvonnan, jossa 
palkintona oli S-ketjun lahjakortti. Lahjakortti on lähetetty osastolle.

Piiritoimistosta Outi Mustonen ja Jemina Vainiomäki aloittivat viime kevää-
nä ystävävälityskierroksen koko piirin alueella toimiviin ystävävälityksiin. 
Kierrosta jatkoi tänä syksynä muutaman ystävävälityksen osalta Jeminan 
kanssa Seija Salminen. Kierroksella käytiin yhteensä 
22 ystävävälityksessä.
 
Tarkoituksena oli kartoittaa ystävävälitysten ja ystävätoiminnan ryhmien 
tilannetta, tavata ystävävälittäjiä, kuulla välitysten kuulumisia sekä 
tiedottaa piirin tarjoamasta tuesta sekä tulevista koulutuksista ja 
tapahtumista.

Kyselyn pohjalta laadimme katsauksen, johon kokoamme osastojen 
ystävätoimintaa ja sen kehittämistä koskevat tärkeimmät havainnot, 
tarpeet ja toiveet. Myös ystävävälityskierroksesta tehdään yhteenveto.

Ryhmätoiminnan kehittäjä Jemina Vainiomäki on vaihtanut tehtäväänsä 
piirin koulutussuunnittelijaksi Emilia Jokiahon jäätyä äitiyslomalle 
lokakuun puolessa välissä. Uutta ryhmätoiminnan kehittäjää ystävätoi-
mintaan ollaan parhaillaan rekrytoimassa.

Jatkossa Jeminaan voi olla yhteydessä 
koulutusasioissa puh. 020 701 2373, 
040 594 8142 sähköposti on edelleen sama: 
jemina.vainiomaki@punainenristi.fi

Ystävätoiminnan kartoitus tehty ja 
ystävävälitykset kierretty
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Lämmin tunnelma Seniorit mukaan  
-tapahtumassa Kampissa

Itä- ja Keski-Helsingin osastot järjestivät 
15.10. senioritoiminnan vuoden 
merkeissä illan vapaaehtoistoiminnasta. 
Kampin palvelukeskuksen yläkertaan oli 
katettu kahvit ja esittelypöydät joissa 
kerrottiin osastojen 
vapaaehtoistehtävistä. Kahvittelun 
jälkeen siirryttiin juhlasaliin kuuntele-
maan osastojen terveisiä ja pääpuhujaa 
Vappu Taipaletta.

Ennen Vappu Taipaleen puhetta Keski-
Helsingin osaston puheenjohtaja 
Simo-Pekka Hämäläinen toivotti 
osanottajat tervetulleeksi ja Marjo Julin 
puhui ystävätoiminnan merkityksestä.

Yleisön viritti sopivaan tunnelmaan 
Tintti Karppinen haitarimusiikilla ja 
yhteislaululla. Vappu aloitti toteamalla että 
”vanhus” on kaunis sana. Jokainen voi kuitenkin itse mää-
ritellä milloin kokee olevansa vanhus.  Hän kertoi kansain-
välisestä tutkimuksesta, jossa verrattiin vanhusten elinoloja. 
Mittareina käytettiin toimeentuloa, terveyttä ja yleiskuntoa, koulutusta ja 
ympäristöä. Suomen osalta tulos ei ollut mairitteleva, mikä johtuu siitä 
että meillä on vielä sodan aikana eläneitä sukupolvia, jotka nyt elävät 
vanhuuttaan. On paljon naisia joilla on pieni eläke ja heikko koulutus. 
Tulevaisuudessa erot muihin maihin kaventuvat jo pelkästään tästä 
syystä.

Vappu peräänkuulutti solidaarisuutta vanhusten aseman ja hyvinvoinnin 
turvaamiseen. Vaikeina aikoina on selvitty vain solidaarisuuden avulla, 
ilman yhteisvastuuta emme selviä 
nytkään. Vanhukset ovat 
tulevaisuudessa parempikuntoisia 
ja ovat siksi arvokkaita 
vertaistuen antajia. 
Hän muistutti, että ihminen ei ole 
mitään ilman toista ihmistä. 
 

Kuvassa Vappu Taipale
Kuva Vesa Kukkamaa
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Hän totesi että jo vauvasta 
tiedetään että ihminen tarvitsee 
kumppania selviytyäkseen 
elämässä. Ihmisyys peilautuu aina 
toisen ihmisen kautta. Ilo on 
pieni hetki joka voi olla ihmiselle 
niin tärkeä ja siksi jaettu ilo kantaa 
elämää. 

Vappu puhui myös liikkumisen 
tärkeydestä. Se on välttämätöntä 
aivojen toiminnalle ja siksi ehkäisee myös 
dementiaa. Paikalleen jääminen on pahas-
ta, se jäykistää ja passivoi. Hän kehotti 
rohkaisemaan kaikkia liikkumaan ja tarvittaessa käyttämään liikkumisen 
apuvälineitä.

Rollaattoria voi vaikka ajatella ”avoautona” jolla pääsee ulos maisemia 
katselemaan ja joka antaa turvallisuutta kulkemiseen. 

Harrastukset antavat vanhuksille lisää toimintavuosia, eikä koskaan ole 
liian myöhäistä kokeilla vaikka jotain ihan uutta. Jotkut ovat vasta 
myöhemmällä iällä aloittaneet vaikkapa seinäkiipeilyn, skeittailun tai 
lumilautailun.
 
Hän totesi että Punaisen Ristin ystävätoiminta on erinomaisen tärkeää. 
Yksin asuvien ihmisten määrä kaupungeissa kasvaa koko ajan ja se voi 
myös tarkoittaa monelle yksinäisyyttä. Hän kertoi että Tanskassa 
vanhuksista asuu yksin jo 70 %. Suomessa vastaava luku on noin 60%. 
Meidän on vaadittava sellaisia palveluja jotka helpottavat myös yksin 
asuvia ihmisiä.
 
Hän kertoi eräällä paikkakunnalla tehdystä tempauksesta, jossa vapaaeh-
toiset kävivät kaikkien tietyllä alueella asuvien ihmisten ovella ja etsivät 
yksinäisiä. Tässä toteutui hyvin kaikista ihmisistä välittämisen periaate ja 
se että ketään ei jätetä yksin. 

Tilaisuuden päätti Itä-Helsingin osastosta Irmeli Metsänen ja kiitti puhujia 
sekä osanottajia onnistuneesta illasta.

Vesa Kukkamaa

Kuvan edustalla Sari Oittinen, Anneli Heino ja 
Irmeli Metsänen 
Kuva Vesa Kukkamaa



Nyt haetaan ystävävälittäjiä, saattajavälittäjiä 
sekä vapaaehtoisia ystäviä!
Saattaja- tai ystävävälittäjänä voit työskennellä alkaen pari tuntia viikossa 
tai kuukaudessa silloin kun sinulle parhaiten sopii (päivystysaikojen 
puitteissa). Tehtäviin kuuluu mm. toimistotöitä, kuten hakemusten 
täyttämistä ja puhelinsoittoja.

Ystävävälittäjien tehtävänä on yhdistää tukea 
tarvitseva henkilö sekä vapaaehtoinen ystävä 
tasa-arvoiseksi ystäväpariksi. 

Saattajavälittäjiä ja saattajavapaaehtoisia 
tarvitaan. Saattaja avustaa tukea tarvitsevia esim. 
lääkärikäynneillä, kaupassa tai ulkoilemassa. 
Saattajavapaaehtoiset ilmoittavat välitykseen, 
kuinka paljon saattoja haluavat milloinkin 
tehdä.

Ystävänä pääset piristämään vanhuksen yk-
sinäistä arkea. Huono fyysinen kunto saattaa 
tehdä ihmisestä kotinsa vangin ja 
säännöllinen ulkoiluapu tai kahvitteluseura on 
kullan arvoista. Vapaaehtoistehtävään menee 
keskimäärin 2-3 tuntia viikossa. Välitämme ystäviä myös 
maahanmuuttajille. 

Ennen tehtävään ryhtymistä annetaan tarvittava lisäkoulutus ja 
perehdytys. 

Jos joku tehtävä tuntui omalta, ole rohkeasti yhteydessä!

ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Jos haluat ystävävälittäjäksi tai ystäväksi, ota yhteyttä:
helsingin.ystavavalitys@punainenristi.fi tai 

puh. 09 7268 0529

Jos taas haluat saattavälittäjäksi tai saattajavapaaehtoiseksi, 
ota yhteyttä:

itasaattaja@gmail.com tai puh. 045 117 0982

Ystävävälittäjiä 
tarvitaan erityisesti 
keskiviikkovuoroon 

klo 16-19.

Saattajavälittäjiä 
haetaan 

seuraaviin 
vuoroihin: 

ma klo 13-15 ja 
ke klo 10-12



YSTÄVÄN JOULU TULOSSA, TULE SINÄKIN!

Tervetuloa viettämään monikulttuurista 
ystävän joulua 26.11. klo 17-20. 
Vietämme juhlaa piirin uusissa koulutus- 
tiloissa, osoitteessa Salomonkatu 17 B, 3. krs. 

Ohjelmassa sekä suomalaisia jouluperinteitä, että tuulahduksia 
maailmalta. Luvassa myös tanssiesitys!
Ilmoittaudu viimeistään 20.11. oheisen linkin kautta:

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1086045&chk=QP5ZFX3F

Tule kanssamme viihtymään!

Monikulttuurinen Ystävän Joulu

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Tuulia Hietamäki aloitti 
viime keväänä opinnäytetyönsä Punaisen Ristin ystävävälitystoiminnasta. 
Hietamäki käyttää työnsä aineistona Helsingin ja Uudenmaan piirin 
ystävätoimintaa koskevan kartoituksen ja ystävävälityskierroksen 
vastauksia ja materiaaleja. 
Lisäksi hän on kerännyt aineistoa vierailemalla ja tekemällä haastatteluja 
eri piirien ystävävälityksissä. Opinnäytetyön arvioitu valmistumisaika on 
tämän vuoden loppuun mennessä.

Ystävätoiminnan kartoituksesta, ystävävälityskierroksesta ja opinnäyte-
työstä saadun tiedon avulla on mahdollista parantaa piiristä annettavaa 
tukea ja kehittää ystävätoimintaa vastaamaan eri alueiden tarpeita ja 
toiveita.

Tulossa opinnäytetyö ystävävälitystoiminnasta



SYKSYN JA KEVÄÄN YSTÄVÄKURSSIT

• La 16.11. ja la 23.11.2013 klo 
10−16. Ystävätoiminnan peruskurs-
si. Paikka: Myllypuron vanhusten-
keskus, Myllymatkantie 4, 2.krs, 
00920 Helsinki. Hinta: Kurssi on 
Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, 
muille 20e. Sisältää kahvitarjoilun. 
Vanhustenkeskuksen kanttiinista voi 
käydä ostamassa lounasta. Lisätie-
dot ja ilmoittautumiset 9.11.2013 
mennessä: 
senja.multala@hotmail.com tai 
puh. 044 350 4180 tai osoittees-
sa http://rednet.punainenristi.fi/
node/17905. Kouluttaja: Leila 
Koponen. Järjestäjä: 
Itä-Helsingin osasto.Järjestetään 
OK -opintokeskuksen tuella. 

• Onsdagar  22.1., 29.1., 5.2., och 
12.2.2014 kl 18.00−20.30. En 
grundkurs i vänverksamhet. Plats: 
Sipoon koulukeskus, stora byvägen 
8, 04130 Sibbo.  Pris: fri. 
Anmälningar: www.sibbo.fi/
se.service/medborgarinstitutet eller 
genom att ringa medborgarinsti-
tutets kansli, telefonnummer: 09 
2353 6004. Arrangör: samarbete 
mellan Sibbo medborgarinstitutet 
och Röda Korsets Sibbo avdelning. 
Utbildare: Stina Fodstad. 

• Fre 7.2. och lö 8.2.2014 kl 
10.30−16.30. En grundkurs i 
vänverksamhet. Plats: Arbis, 
Dagmarsgatan 3, 00100  

Helsingfors. Pris: 14 e. Förmånlig 
lunch i närheten. FRK bjuder på 
eftermiddagskaffe med dopp. 
Anmälningar till Arbis kansli, 
telefonnummer 09 310 49494. 
Kursledare: Inge Martonen. 
Arrangör: Helsingfors svenska 
avdelning.

Syksyn 2013 ja kevään 2014 ystävä- ja 
vapaaehtoistoiminnan peruskurssit

Tulijan tukena -kurssit:

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

Henkisen tuen peruskurssit:

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


