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Sinulla on ystävä

Viimeinen Sinulla on
ystävä -tiedote!



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Hyvä lukija,
Kädessäsi tai sähköpostissasi on nyt 
Sinulla on ystävä-tiedotteen 
viimeinen numero. Tämä tiedote on 
palvellut ystävätoimijoita koko ystävä-
toiminnan tukipiste-projektikauden 
(2009-2014) ajan. 
Tiedote on ollut tapa kertoa ystävätoi-
minnan uutisia, markkinoida koulutuk-
sia ja tuoda keskusteluun ajankohtaisia 
asioita vapaaehtoistoiminnan kentältä. 
Tiedotteen levikki on koko ajan 
kasvanut ja nyt lukijoita on lähes 
tuhat.
Haikein mielin joudumme luopumaan 
tiedotteen tekemisestä, sillä ystävätoi-
mijoiden pitäminen ”uutisvirrassa” on 
ollut meille mielenkiintoinen ja tärkeä 
tehtävä. Projektin loppumisen takia, 
emme kuitenkaan pysty ensi vuonna 
tätä tehtävää toteuttamaan. Tulemme 
kuitenkin käyttämään Sinulla on 
ystävä-postilistaa myös jatkossa ja 
tulette saamaan kutsuja ja 
koulutustietoa tämän listan kautta.

Kiitos teille jokaiselle, jotka aikaanne 
antamalla mahdollistatte inhimillisyy-
den periaatteen toteutumisen ja 
lähiyhteisön vahvistumisen.

Terveisin 

Heidi
Heidi Juslin-Sandin

Bästa läsare,

I din hand har du sista numret av 
Sinulla on ystävä-infobladet. Detta 
infoblad har varit en kanal för infor-
mation, nyheter och annat matnyttigt 
inom vänverksamheten under hela 
Stödpunkten för vänverksamheten-
projektperioden 2009-2014. 
Vi började med rätt få läsare, men 
nu är vi uppe i en upplaga på nästan 
1000. Det är med sorg som vi lägger 
ner detta infoblad. Vi har sett det som 
en viktig och inspirerande uppgift att 
hålla de frivilliga inom vänverksamhe-
ten i en ”nyhetsström”. 
Eftersom projektet tar slut vid årsskif-
tet, har vi dessvärre inte möjlighet att 
fortsätta med infobladet. Vi kommer 
dock att använda postlistan också i 
framtiden. Ni kommer att få inbjudnin-
gar och information on utbildningar och 
seminarier också i fortsättningen.

Ett stort tack till er alla, som genom 
att ge av er tid möjliggör humanitetens 
förverkligande och stärkandet av 
närmiljön.

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
Nuorisotoiminnan suunnittelija Katriina Kallio, puh. 020 701 2369
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Doinita Negruti puh. 020 701 2371
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

Nuorten ystävätoimintaan kaivataan 
lisää vapaaehtoisia!
Jo nuorena kärsitty yksinäisyys johtaa usein yksinäisyyteen myös vanhem-
malla iällä, ja pahimmillaan kaverisuhteiden puuttuminen voi osaltaan 
edesauttaa syrjäytymistä ja mielenterveysongelmien syntyä.

Ystävyyttä ei voi pakottaa, mutta sille voi luoda edellytyksiä. Pääkaupunkiseudun 
Nuori nuorelle-, eli Nunu-ystävävälitys pyrkii lievittämään nuorten yksinäisyyttä 
järjestämällä mahdollisuuksia tutustumiselle. Nunussa nuoret, koulutetut vapaa-
ehtoiset toimivat yksinäisten nuorten ystävinä. Yksinäisyydestä kärsivillä nuorilla 
on kullakin oma tarinansa, mutta yhteistä heille on, että vapaaehtoista ystävää 
kaivataan ensisijaisesti juttukumppaniksi ja seuraksi. 

Kuluneen vuoden aikana Nunun vapaaehtoisten ystävävälittäjien määrä on kutis-
tunut alle viiteen, ja samalla vapaaehtoisista ystävistä on syntynyt pula. Kaveria 
kaipaavat nuoret toivovat useimmiten ystävää nimenomaan samaa sukupuolta 
olevasta ikätoverista, joten yksinäisille nuorille miehille on käytännössä 
mahdotonta löytää ystävää.

Vapaaehtoisia tarvitaan lisää, jotta Nunun toiminta nykymuodossaan voidaan 
turvata myös tulevaisuudessa. Kuka tahansa 18-29-vuotias Punaisen Ristin 
koulutuksen käynyt voi auttaa joko ryhtymällä yksinäisen nuoren ystäväksi tai 
tulemalla mukaan ystävävälitystoimintaan. 

Ystäväparit käyvät keskenään esimerkiksi kävelyillä, kahvilla tai 
elokuvissa.

Etenkin miespuolisia vapaaehtoisia tarvitaan kipeästi.

Mitään erityistaitoja ei tarvita - riittää, kun on valmis antamaan ai-
kaansa muutamankin tunnin kuukaudessa.

Nuorten yksinäisyys on ongelma, joka koskettaa ainakin välillisesti 
meistä jokaista. 

Nunuun pääsee mukaan laittamalla sähköpostia 
osoitteeseen 

stadi-nunu@redcross.fi
Nuori nuorelle -ystävävälitys päivystää Punaisen Ristin 

koulutustiloissa Kampissa osoitteessa Salomonkatu 17 B, 
3 krs. joka toinen maanantai kello 17-19.



JÄÄHYVÄISTEN AIKA!

Jäähyväisten aika
Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteutettu Tukipiste –projekti (2009-2014) 
päättyy tämän vuoden lopussa. Viiden vuoden mittaisen projektin yhtenä 
keskeisempänä tavoitteena on ollut yksinäisyyden tunteen lievittäminen ryhmä-
toiminnan keinoin. Nyt projektin viime metreillä voimme ylpein mielin todeta, 
että yhteisvoimin olemme saaneet paljon hyvää aikaiseksi. 
Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella toimivat moninaiset ryhmät tarjoavat 
korvaamattoman tärkeitä tilaisuuksia niin nuorten aikuisten kuin senioreiden 
tarinoiden ja kokemusten jakamisille sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemisille 
– kohtaamisille. 

Projektin keskeisimpiä tuotoksia ovat olleet ryhmänohjaajakoulutuksen sekä 
koulutukseen liittyvän materiaalin suunnittelu, pilotointi ja kehittely sekä vapaa-
ehtoistoimijoiden tuen ja koordinaation vahvistaminen. 

Asiakasryhmien ohjaajakoulutuksen ja ryhmänohjaajille suunniteltujen 
materiaalien avulla on pyritty antamaan osastojen vapaaehtoisille eväitä 
ryhmänohjaamisen haasteisiin. 
Ryhmänohjaajille suunnattujen lisä- ja täydennyskoulutusten sekä 
virkistyspäivien tavoitteena on ollut tukea ohjaajien jaksamista ja sitoutumista 
sekä luoda tilanteita ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja vertaistukeen yli 
osastorajojen.

Sinulla on ystävä –tiedotteen tehtävänä on ollut vapaaehtoisten ajan tasalla 
pitäminen ystävätoiminnan kentän tapahtumien ja tempausten suhteen.

Ideapiste puolestaan on tarjonnut apua ja tukea ryhmätoiminnan suunnitteluun 
ja ryhmätapaamisten toteuttamiseen. Toivon, että projektin tuotteina syntyneet 
ideat, materiaalit ja tuotokset palvelevat Ystävätoiminnan vapaaehtoisia myös 
jatkossa, projektin päättymisestä huolimatta.

Kuluneen vuoden aikana toimintamme pääpaino on ollut projektituotosten 
jalkauttamisessa ja juurruttamisessa. Vuosi on ollut itselleni merkityksellinen ja 
opettavainen. Olen päässyt tekemään 
ihmisläheistä työtä mahtavien kolle-
goiden sekä osaavien ja sydämellis-
ten vapaaehtoisten kanssa.
Kiitoksia teille kaikille  yhteisistä ja 
mieleenpainuvista hetkistä!

Hyvää talven odotusta toivottaen,
Henna-Liisa Palojärvi
Ryhmätoiminnan kehittäjä

Kuvassa Henna-Liisa Palojärvi
Kuva Janni Koivisto



VESA KUKKAMAA: KIITOS JA HYVÄSTI YSTÄVÄT!

Kiitos ja hyvästi 
ystävät!

Punaisen Ristin ystävätoiminta tuli minulle läheiseksi 
90-luvun alussa, kun vaimoni Tuija osallistui 

maahanmuuttaja ystävätoiminnan kurssille. Kurssin jälkeen 
kävimme vastaanottokeskuksessa Punaisen Ristin teeilloissa 

ja tutustuimme somalialaiseen mieheen josta tuli monivuotinen 
ystävä meille. Myöhemmin tämä ystävämme avioitui ja he saivat 

ensimmäisen lapsensa, joka syntyi keskosena. Kävimme sairaalassa 
katsomassa tätä pientä ihmisen alkua joka oli keskoskaapissa ja hän 
näytti niin kovin heiveröiseltä. Vuosien myötä tytöstä kasvoi iloinen ja 

vilkas nuori nainen. Ystävyys jatkui monta vuotta. Saimme vielä toisenkin 
pakolaisena tulleen perheen ystäväksemme ja nämä ystävät rikastuttivat 

monella tavalla perhettämme.

Ehkä nämä kokemukset olivat kimmokkeina kun hakeuduin vuonna 1995 
tähän monikulttuuriseen työhön Punaisessa Ristissä. Suomi ja Punaisen Ristin 
toiminta on muuttunut yhä moninaisemmaksi näiden vuosien aikana ja nyt pu-
hummekin ” monimuotoisesta ystävätoiminnasta ”. Maahan muuttaneet eivät 
ole vain toiminnan kohteena vaan myös aktiivisina vapaaehtoisina Punaisen 

Ristin toimijoina.

Näiden työvuosien aikana olen tutustunut satoihin vapaaehtoisiin ja jokai-
nen tapaaminen on ollut erilainen. Kaikkihan me ollaan jollakin tavalla 

erikoisia ja juuri se tekee ihmisten kanssa toimimisesta kiinnostavaa. Nyt 
kun siirryn vuoden 2015 alusta eläkkeelle, muistelen näitä aikoja kuin 
katselisin vanhaa filminauhaa. Nämä kuvat kulkevat minun mukana 
ja varmasti kohtaan joitakin teistä vielä ihan oikeastikin. Silloin yri-

tän kuumeisesti muistella mikähän se osasto tai toimintaryhmä 
oli jossa tuo henkilö toimi. Eipä sillä väliä vaikka en muistaisi-

kaan, tutun kohtaaminen on aina mukavaa. 
Oikein lämmin henkistä joulunaikaa jokaiselle 
teistä ja kiitos kaikista meidän kohtaamisista.

Vesa Kukkamaa,
pakolais- ja monikulttuurityön 
suunnittelija



Kohtaamisia ja koukeroita – 
ystävätoiminnan tukipiste-projektin (RAY) 
onnistumisia ja solmukohtia
PROJEKTI LYHYKÄISYYDESSÄÄN...
Pääkaupunkiseudun ystävätoiminnan tukipisteprojekti sai alkunsa vuonna 2009 
muutaman vuoden intensiivisen laatutyöskentelyn seurauksena. Ystävätoiminnan 
tilasta pääkaupunkiseudulla oli tehty selvitys ja RAY:lle oli tehty 
projektirahoitushakemus. Viesti oli: tarvitsemme parempaa tukea ystävätoimin-
taan! Tätä tukea lähdettiin hahmottamaan leveällä akselilla heti vuoden 2009 
loppupuolella. Projektin ensimmäinen vaihe oli monella tapaa onnistunut ja 
saimme projektille kolmen vuoden jatkorahoituksen. Näin pystyimme edelleen 
kehittämään hyviksi havaittuja toimintamuotoja ja jalkauttamaan 
tukipisteajattelua koko piirin alueelle. Vuosina 2012–2014 olemme työskennelleet 
ystävätoiminnan tukipiste-nimen alla. Tässä katselmuksessa palaan muutamaan 
asiaan, jotka nousevat projektin viidestä toimintavuodesta.

TUKIPISTEAJATTELUA...
Ensin muutama sana tukipisteajattelusta: mistä siinä on kyse? Ajattelu pohjaa 
vastuuvapaaehtoisten tukeen. Haluamme varmistaa, että ystävätoiminnan 
vastuuvapaaehtoiset (ystävävälittäjä, ystävätoiminnan yhteyshenkilöt, ryhmän-
ohjaajat, sosiaalipalvelukouluttajat, sosiaalipalvelupromot) saavat tarvitsemansa 
tuen. Uskomme vakaasti, että motivoituneet ja koulutetut vastuuvapaaehtoiset 
ovat avainasemassa ystävätoiminnan onnistumisen tiellä. Tämän takia olemme 
siis painottaneet tukeamme juuri heille, jotta tuki kaikille ystävätoiminnassa toi-
mijoille olisi mahdollisimman toimivaa. 

RYHMÄTOIMINTAA JA KOULUTUSTA...
Ryhmätoiminnan saralla tehtiin selvitys ryhmätoiminnan tilasta ja siitä tuesta, 
jota ryhmänohjaajat kaipasivat. Ryhmänohjaajille järjestettiin omia tapaamisia ja 
ideoita ja vinkkejä kerättiin Ystävätoiminnan Ideapisteeseen. Palautetta 
saimme myös promokoulutuksen riittämättömyydestä asiakasryhmien ohjaami-
seen. Tästä innostuneena aloitimme ryhmänohjaajakoulutuksen kehittämisen. 
Mukaan astuivat myös muiden piirien sosiaalitoiminnan suunnittelijat ja keskus-
toimiston väki – tarve tälle koulutukselle oli siis valtakunnallinen ja vuoden 
työskentelyn tuloksena pilotoimme asiakasryhmänohjaajakoulutuksen 
syksyllä 2013.
Ystäväkurssien määrä piirin alueella oli vuonna 2008 alle 10 kurssia ja koulutet-
tuja oli noin 100 henkilöä. Moni kurssi peruuntui ja sosiaalipalvelukouluttajia oli 
tarpeeseen nähden kovin vähän. Projektin alussa rekrytoitiin lisää sosiaalipalve-
lukouluttajia, joista muutama kiinnitettiin ns. piirin resurssikouluttajiksi. Tämä 
osoittautui onnistuneeksi valinnaksi, sillä kurssien ja koulutettujen määrä lähti 
hienoon nousuun, ja tällä hetkellä koulutusten määrä on vakiintunut noin 30:een 
kurssiin vuodessa. Sosiaalipalvelukouluttajia on nyt reilu 30 ja heidän aktiivisuu-
tensa on kiitettävää. Länsi-Suomen piirin kehittämä lyhytkurssi on myös lyhyessä 
ajassa löytänyt paikkansa koulutustarjottimella. 

NUORTEN YSTÄVÄTOIMINTAA...
Nuorten ystävätoimintaa lähdettiin kehittämään vuonna 2010 sen jälkeen kun 
olimme saaneet monta yhteydenottoa oppilaitosten kuraattoreilta. 

TÄTÄ KAIKKEA TÄMÄ ON OLLUT...



TÄTÄ KAIKKEA TÄMÄ ON OLLUT...

He olivat kovin huolissaan yksinäisistä opiskelijoista ja me päätimme vastata 
tähän tarpeeseen. Syntyi Nuori nuorelle-ystävätoiminta, tuttavallisimmin Nunu. 
Nunu-toiminnan kehittämiseen saimme hankerahoitusta ja hankeohjausta OK-
opintokeskukselta. Samaan aikaan aloitimme Hertta-nimistä oppilaitosyhteis-
työtä, jossa ajatus on ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan teorian ja käytännön 
vieminen oppilaitoksiin. Tämä malli osoittautui kuitenkin liian raskaaksi toteuttaa 
pääkaupunkiseudulla, jossa ryhmät ovat isoja. Hertta-malli kuitenkin lähti 
liikkeelle ja kursseja on järjestetty menestyksellä muualla Suomessa.

TUKEMISTA...
Projektin alussa ystävätoiminnan vastuuhenkiöitä vaivasi kiire, resurssipula ja 
väsymys. Tarjosimme vastuuvapaaehtoisille ryhmämuotoista työnohjausta tilan-
teiden purkamiseen ja uuden tien löytämiseen. Tämä tukimuoto ei kuitenkaan 
saavuttanut suurta suosiota. Yksi syy tähän on varmasti se, että ryhmässä oli 
hyvin monessa vastuutehtävässä olevaa henkilöä, ja siten yhteisiä asioita oli aika 
vähän. Työnohjauksen sitovuus oli varmasti myös tekijä, joka sai muutaman pe-
rääntymään. Työnohjausta on tämän jälkeen järjestetty tarvittaessa eri ryhmille.
Ystävävälitykset ja ystävävälittäjien tuki on ollut koko projektin keskiössä. 
Ystävävälittäjille on projektin aikana järjestetty sekä koulutuksia että virkistystä. 
Ystävävälityskierrokset ovat olleet toimiva tapa kuulla vapaaehtoistoiminnan 
arjesta ja kuunnella ystävävälittäjien toivomuksia. Ystävävälitystoiminnan kehit-
tämisessä saimme myös valtakunnallista tukea työryhmästä, joka yhdessä 
tuumin miettivät laatua ja ystävävälitystoiminnan valtakunnallisia ohjeita. 
Kollegamme Länsi-Suomen piirissä kehittivät erillisen välittäjäkoulutuksen, jonka 
kautta saamme perehdytettyä uusia ystävävälittäjiä kevyemmällä kaavalla.

PALJON MUUTOKSIA TAPAHTUNUT...
Viidessä vuodessa on tapahtunut paljon asioita: ihmisiä, sekä vapaaehtoisia että 
työntekijöitä on tullut ja mennyt, Tukipiste on muuttanut omista toimitiloista 
piiriin yhteisiin tiloihin, Ideapiste on vakiintunut ryhmien kokoontumispaikkana, 
sosiaalipalvelukouluttajien verkosto on vahvistunut, valtakunnallisesti tärkeitä 
askelia on otettu niin ryhmätoiminnan kuin ystävävälitystoiminnankin saralla. 
Jokaisessa kohtaamisessa on syntynyt jotain: ajatus toiminnasta, kehittämisestä 
tai vahvistus siitä, että olemme oikealla tiellä. 

Jatkamme tien 
kulkemista vaikka itse projekti 

loppuu, uskoen 
ja luottaen siihen,että 

tukipisteajattelu ja koulutukset 
kantavat eteenpäin myös normaali-

olosuhteissa.

Kuva ja teksti:
Heidi Juslin-Sandin



Terhokerhossa voivat kaikenikäiset leikkiä ja 
viettää aikaa kiireettä

Terhokerhot ovat osa Suomen kulttuurirahaston Koko Suomi leikkii -hanketta, 
jota Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhdessä 
toteuttavat. Kolmivuotisen valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että 
vuoden 2016 loppuun mennessä jokaisessa Manner-Suomen kunnassa on ainakin 
yksi Terhokerho. 
Terhokerhot ovat suunnattu 5 - 10 -vuotiaille lapsille ja eläkeläisille, mutta ne 
ovat avoimia aivan kaikille lapsille ja aikuisille. Terhokerhot sopivat kaikille 
aikuisten ja lasten yhteisestä tekemisestä pitäville. Kerhoissa luetaan satuja, 
piirretään, askarrellaan, tehdään retkiä, leivotaan, tunnistetaan vanhoja 
esineitä, rakennetaan majoja, lauletaan, leikitään - milloin mitäkin! 
Terhokerhossa voi harjoitella vaikka ensiaputaitoja tarinoiden siivittämänä! 
Tärkeää on rauhallinen yhdessäolo ilman kiirettä ja suorituspaineita. 

Terhokerhoihin voi tulla vaikka yh-
dessä ystäväparinsa kanssa tai 
seniorikerhosta voi pistäytyä Terho-
kerhoon. Paikalle voi tulla yksin tai 
yhdessä lasten kanssa. 
Terhokerho on oiva paikka myös 
silloin, jos omaan lähipiiriin ei kuulu 
lapsia, mutta haluaa viettää aikaa 
lasten kanssa. Toisaalta myöslap-
set, joilla ei ole omia isovanhempia 
lähellä, voivat Terhokerhosta löytää 
jonkun luotettavan ”mummon tai 
vaarin”.

Tällä hetkellä Suomessa on jo 104 Terhokerhoa 88 eri kunnassa! Uudellamaalla 
Terhokerhoja on alkanut tai sovittu alkavaksi jo kolmetoista. Terhokerhot ovat 
osa monimuotoista ystävätoimintaa ja ne ovat osastoille hieno mahdollisuus 
tehdä yhteistyötä MLL:n paikallisyhdistysten kanssa. Terhokerhot ovat aina osa 
SPR:n paikallisosastojen ja / tai MLL:n paikallisyhdistysten toimintaa.
Mukaan on lähtenyt myös runsaasti uusia vapaaehtoisia! 
Vapaaehtoiseksi voi lähteä vaikka ehtisi mukaan vain kerran kuussa. Kaikki 
vapaaehtoiset saavat perehdytyksen tehtävään, eikä mitään ennakkotaitoja 
tarvita, tärkeintä on vilpitön halu olla eri ikäisten ihmisten kanssa!

Koko Suomi leikkii -hankkeesta ja Terhokerhoista voi lukea lisää: 
kokosuomileikkii.fi ja terhokerho.fi. Lisätietoja saa myös Uudenmaan leikkilähetti 
Maija Pokkiselta, maija.pokkinen@punainenristi.fi / 020 701 2163.

TERHOKERHO, MIKÄ SE ON?

Terhokerhot - sukupolvien kohtaamispaikat - ovat vallanneet 
Suomea maaliskuun alusta lähtien! 

Terhokerhoja on jo yli 100!
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UUTINEN OMAISHOITAJILLE!

Uusi apuväline 
omaishoitajille!
Suomen Punainen Risti vahvistaa ja edistää 
omaishoitajien ja hoidettavien terveyttä, hy-
vää elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä 
arjessa. Omaishoitajille tarjotaan monipuolisia 
vapaaehtoisten toteuttamia toiminnallisia ja 
vertaistuellisia ryhmiä, virkistystilaisuuksia, 
kanssakulkijatoimintaa sekä hyvinvointiin ja 
turvallisuuteen liittyvää koulutusta. Toimintaa 
on tällä hetkellä 70 kunnassa ja toimintamuoto-
jen kautta tavoitetaan noin 7000 omais- 
hoitajaa. Toiminta on ammatillisesti 
koordinoitua ja pääasiallisesti vapaaehtoisten toteuttamaa toimintaa. Helsingin ja 
Uudenmaan piiri tukee osastojen omaishoidon vapaaehtoisia säännöllisillä 
toiminnanohjauksellisilla tapaamisilla ja koulutuksilla. 

Uusi apuväline Omaishoitajan turvakortti 

Moni omaishoitaja miettii, miten käy hoidettavalle, jos hoitaja itse joutuu onnet-
tomuuteen tai saa sairaskohtauksen. Usein puoliso toimii omaishoitajana ja muut 
läheiset saattavat asua toisella paikkakunnalla tai ulkomailla. Tällöin onnetto-
muustilanteissa on suuri riski, että hoidettava jää pitkäksi aikaa ilman apua. 
Tällä hetkellä Suomessa on arviolta 350 000 omaishoitajaa, joista sitovaa ja 
raskasta omaishoitotyötä tekee arviolta 60 000 henkilöä. Kortti on koettu 
tarpeelliseksi, sillä omaishoitaja kantaa huolta oman hyvinvointinsa lisäksi myös 
hoidettavasta.
Suomen Punainen Ristin kehittämä Omaishoitajakortti kertoo heti auttajille, että 
kyseessä on omaishoitaja joka vastaa toisen ihmisen hoidosta. Korttiin kirjataan 
omaishoitotilanteen tuntevan henkilön yhteystiedot, johon voi ottaa yhteyttä 
hätätilanteessa. Tällöin kotona hoidettava saa apua mahdollisimman nopeasti. 
Jos omaishoitajalla ei ole läheisiä paikkakunnalla, niin tästä voidaan sopia 
esimerkiksi kunnan kotihoidon tai omaishoidon vastaavaan sosiaalityöntekijän 
kanssa, että korttiin tulee yksikön yhteystiedot. Tämä edellyttää omaishoitajan 
yhteydenottoa kunnan kotihoitoon tai omaishoidon vastaavaan 
sosiaalityöntekijään.

Kortin on hyvä olla aina matkassa – ja näkyvästi esillä. Punaisessa 
kaulanauhassa kortti on helposti havaittavissa. Kortti sopii myös 
lompakkoon.

Tulevana vuonna 2015 toimintaa laajennetaan 1–2 uuteen osastoon.
Hyvä seura virkistää omaishoitajia!

Lisätietoja: Sari Oittinen, omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä,
puh. 020 701 2357  sari.oittinen@punainenristi.fi

Kortin voi ostaa Punaisen Ristin kaupasta tai verkkokaupasta, 
6 euron kappalehintaan.



KURSSEJA JA NUNUA

Kevään 2015 ensimmäisiä kursseja:

Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan kurssit:
(Järjestetään yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa)

• To 22.1. klo 17.30–20.30, pe 23.1. 
klo 17.30–20.30 ja la 24.1. klo 9-15. 
Ystävätoiminnan peruskurssi. Järjes-
täjä: Kehä-Espoon osasto. Paikka: 
Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1 
02650 Espoo. Hinta: Kurssi on Punai-
sen Ristin jäsenille ilmainen, muille 
20 euroa. Kouluttaja: Pia Palotie. 
Ilmoittautumiset ma 19.1.2015 
mennessä ja lisätiedot: 
ulla.maija.keranen@kolumbus.fi tai 
puh 040 546 3997 

• La 7.2. klo 9-15, ti 10.2. klo 17.30–
20.30 ja to 12.2. klo 17.30–20.30. 
Ystävätoiminnan peruskurssi. Järjes-
täjä: Keski-Helsingin osasto. Paikka: 
Salomonkatu 17 B, 3.krs 00100 Hel-
sinki. Hinta: Kurssi on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 20 euroa, 
joka maksetaan ensimmäisenä kurs-
sipäivänä käteisellä. Kouluttaja: Ria 
Tahvanainen. Ilmoittautumiset Hanna 
Leino: 
sprkh.kurssisihteeri@gmail.com

Kuva: Janni Koivisto

• Ma 9.3., ma 16.3., ma 23.3. ja 
ma 30.3. kaikkina kertoina klo 
18–20.30. Ystävätoiminnan pe-
ruskurssi. Järjestäjä: Mäntsälän 
osasto. Paikka: Palvelukeskus 
Kotokartano Kaakkumäentie 1-3, 
04600 Mäntsälä. Hinta: maksuton 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
kouluttaja Merja Hietala:  
merja.hietala@mantsala.fi tai 
puh 040 314 5768 

• Ke 25.2. klo 17.30–20.30. 
Ystävätoiminnan lyhytkurssi. 
Järjestäjä: SPR Loviisan seutu- 
Lovisanejden. Ilmoittautumiset 
Ann-Mari Karlsson: 
ann-mari.karlsson@sulo.fi tai 
puh 040 534 55 98.

Uusi NuNu mainoskortti painettu!
Olemme painattaneet täysin uuden NuNu mainoskortin, jossa mainostamme 
uutta nuorinuorelle nettisivustoa. 
Sivusto tulee aukeamaan vielä tämän vuoden aikana!
Jos haluatte kortteja osastoonne jaettavaksi eteenpäin, ottakaa yhteyttä 
Outi Mustoseen: outi.mustonen@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2370.

Lisää kursseja 
tulee vielä 

myöhemmin!

Tästä kurssista tulee lisätietoja 
nettiin myöhemmin! kts. lisää: 
www.punainenristi.fi/events



YHTEISEN SATEENVARJON ALLA

MONIMUOTOINEN YSTÄVÄTOIMINTA
hyvinvoinnin edistäjänä

Ystävät ryhmissä
• Kerhot
• Vertaisryhmät
• Sukupolvien 

kohtaamispaikat 
(Terhokerhot)

Ystäviä yksinäisille
• Kotonavierailut
• Ulkoilu-, saattamis- 

ja asioimisapu

Ystävät 
laitoksissa
• Vankilavierailut
• Laitosvierailut

Ystäviä nuorille
• Nuori nuorelle
• Ryhmät
• Oppilaitosyhteistyö

Monikulttuurinen 
ystävätoiminta
• Ystävänä maahan-

muuttajalle
• Ryhmät

Omaishoitajille tukea
• Ryhmätoiminta; 

vertaisryhmät, 
hyvinvointipäivät

• Koulutukset

VAIKUTTAMISTYÖ

Ystävätoiminnan perusta
Vahva vapaaehtoisuus, toimiva koulutus-, tuki- ja 

ohjausjärjestelmä, laaja-alaisesti verkottunut toiminta, 
paikallista ja lähellä ihmisiä



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Sinulla on ystävä -tiedotteen taitto: Janni Koivisto

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) 

• nuorten ystävätoiminnan koordinaatio
• nuorten hengailuiltaohjaajien tuki

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

nuorisotoiminnan suunnittelija
Katriina Kallio
puh. 020 701 2369 tai 040 562 7201
katriina.kallio@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
puh. 020 701 2365 tai 040 541 6359
(Vesa Kukkamaa jää eläkkeelle 1.1.2015 
alkaen, seuraajaa rekrytoidaan parhaillaan)

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

HUP, ystävätoiminnan tiimi 1.12.2014 alkaen


