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Ystävän Joulun kautta 
Sydäntalveen

Tiistaina 27. marraskuuta vietämme jo 
perinteistä Ystävän Joulua LähiTapiolan 
pääkonttorissa Espoon Tapiolassa. Lu-
vassa on mukava ilta lämpimän glögin, 
hyvän musiikin ja perinteisen joulupuuron 
merkeissä. Muista ilmoittautua!

Ensi vuonna on Ystävänpäivä on Sydän-
talvi. 16.2.2013 järjestettävä Sydäntalvi 
on vuoden hauskin ja sydämellisin val-
miusharjoitus, jossa sähkökatkon takia 
Punaista Ristiä pyydetään evakuoimaan 
vanhuksia, joille tässä harjoituksessa tar-
jotaan mukava Ystävänpäiväjuhla. 

Osastot voivat valita kahdesta eri toteu-
tusmallista, joko niin että järjestetään 
ystävänpäivätapahtuma ja harjoitus tai 
järjestetään vain ystävänpäivätapahtu-
ma. Kampanjakirje tulee osastoihin pos-
tissa ihan näinä päivinä. 6.12. mennessä 
haluamme piirissä tietää, mitkä osastot 
osallistuvat Sydäntalviharjoitukseen. Lä-
hiTapiola tukee Sydäntalvi-harjoitusta 
150 eurolla/osasto. Hakukriteerit löyty-
vän kampanjakirjeestä ja Tässä ja Nytistä.

Kaikki mukaan tekemään upeaa Sydän-
talvea! Lämpöisin ajatuksin,

Heidi
Heidi Juslin-Sandin

Via Ystävän Joulu 
mot Midvinter

Tisdagen den 27. november ordnar vi 
vännernas traditionella julfest Ystävän 
Joulu. Vi samlas i LokalTapiolas huvud-
kontor i Hagalund i Esbo för att avnjuta 
varm glögg, ljuv musik och traditionell 
julgröt. Komihåg att anmäla dig!

Nästa år är Alla Hjärtans dag = Midvinter, 
som ordnas 16.2.2013. Midvinter är årets 
roligaste och hjärtligaste beredskapsöv-
ning, där man på grund av omfattande 
elavbrott bett Röda Korset hjälpa till med 
att evakuera äldre, som i denna övning 
bjuds på en fin Alla hjärtans dags-fest. 

Avdelningarna kan välja mellan två olika 
modeller för Midvinter, antingen så att 
man ordnar en fest/ett evenemang och 
en övning eller enbart ordnar en fest/ett 
evenemang. Kampanjbrevet med detalje-
rad information postas till avdelningarna 
nu i dessa veckor. Senast 6.12 vill vi på 
distriktet veta vilka avdelningar som del-
tar. LokalTapiola understöder Midvinter 
med 150 euro/avdelning. Mera informa-
tion on ansökningskriterierna hittar du i 
kampanjbrevet eller i Här och Nu.

Alla med för att förverkliga en underbar 
Midvinter! Med varma tankar,

Heidi
Heidi Juslin-Sandin
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Seminaari syksyisessä Helsingissä
- ja trooppisissa tunnelmissa

Kauniina syyspäivänä lokakuisessa Hel-
singissä kokoontui hotelli Arthuriin jatko-
koulutusseminaariin reilut 40 ystävävä-
littäjää, sosiaalipalveluyhdyshenkilöä ja 
-promoa sekä ystävätoiminnan vastuu-
henkilöä. 

Aamupäivänä aikana kävimme läpi ys-
tävätoiminnan haasteellisia tilanteita. 
Lounaan jälkeen tutustuimme muiden 
tahojen toimintamuotoihin eli valtakun-
nalliseen kriisipuhelimeen, neuvontapis-
te Ne-Rå:n palveluihin. Neuvontapiste 
tarjoaa esimerkiksi apua sosiaalipalve-
lujen hakemisessa ja lomakkeiden täyt-
tämisessä suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi.  Kuulimme myös seurakunnan 
diakoniatyöstä Mäntsälän seurakunnan 
näkökulmasta. Päivä päättyi trooppisiin 
tunnelmiin Kaisaniemen kasvitieteellisen 
puutarhaan hyvien oppaiden johdolla. 

Päivä oli onnistunut ja osallistujat tyy-
tyväisiä. Jatkossa toivottiin enemmän 
ystävätoiminnan ongelmatilanteiden 
käsittelyä käytännön esimerkkien avulla 
ja erikokoisten osastojen huomioimis-
ta. Palautteen pohjalta ystävätoiminnan 
työntekijöiden on hyvä suunnitella ensi 
vuoden tapahtumia, saimme monta uut-
taa ideaa. Olemme niistä hyvin kiitollisia. Ja
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Ryhmänohjaajat koolla Siuntiossa

Lokakuun alussa pidettiin vuosittainen 
ryhmänohjaajien virkistys- ja koulutus-
päivä Siuntion kylpylässä. Paikalla oli 
lähemmäs 20 vanhusten, mielenterveys-
kuntoutujien ja omaishoitajien tukitoi-
minnan ryhmäohjaajaa sekä ystäväryhmi-
en ohjaajaa.

Toiminnalliset menetelmät ryhmässä oli 
tämän vuoden teema. Päivän veti in-
nostavassa ilmapiirissä toiminnallisten 
menetelmien kouluttaja Minna Mustonen 
Mäntsälän osastosta. Hänen ohjaukses-
saan saatiin mm. monia vinkkejä ryhmiin, 
harjoiteltiin käytännössä erilaisten me-
netelmien käyttöä sekä laadittiin voima-
varakollaaseja lehtikuvien, värikynien, 

sanojen yms. avulla. Menetelmien ohessa 
nautittiin maittavasta ruuasta kylpylän ra-
vintolassa. Päivän päätteeksi rentoudut-
tiin vielä sauna- ja uima-allasosastolla. 

Ohjaajat saivat mukaansa monia eväitä 
omia ryhmiään varten, mutta samalla oli 
aikaa ko-kemusten jakamiselle, yhdessä 
ololle sekä virkistäytymiselle. Tällaista 
palautetta annettiin, mikä lämmittää 
kovin meitä työntekijöitä. Palautteessa 
oli myös hyviä ehdotuksia aiheista ja 
kokoontumispaikoista ryhmänohjaajien 
virkistyksen ja koulutuksen suhteen jat-
kossa. Kiitos paljon niistä ja saapa näh-
dä, missä päin Uuttamaata ensi vuonna 
ryhmänohjaajat kohtaavat toisensa.

Loppuvuoden nuorten hengailuillat

• Perjantai 23.11. klo 18–22 Nyyti ry:n tilat, Rikhardinkatu 4 B, 2.krs. Toiminnallista 
ohjelmaa Opintokeskus Kansalaisfoorumi SKAF:sta.
• Perjantai 14.12. klo 18–22 Jouluinen hengailuilta, Salomonkatu 17 B, 4.krs
Tule yksin tai ystäväsi kanssa! Hengailuillat ovat maksuttomia ja päihteettömiä. Tarjol-
la iltapalaa. 

Hengailuiltoja järjestetään yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa ja ne ovat osa nuori nuorel-
le ystävätoimintaa eli NUNU-hanketta. Tiedustelut: jemina.vainiomaki@punainenristi.fi 
tai puh. 020 701 2388.
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Ideapisteestä löytyy 
monenlaista ryhmien 
käyttöön

Olemme täällä piiritoimistolla saaneet 
viimeiset muuttolaatikot purettua. Myös 
ryhmänohjaajien Ideapiste on saatu 
kasaan ja se sijaitsee Salomonkadulla 4. 
kerroksen luokassa 3.

Sieltä on nyt mahdollisuus lainata ta-
varoita ryhmien käyttöön. Ideapistees-
tä löytyy mm. erilaisia korttipaketteja 
ryhmien käyttöön (taidekorttipaketteja, 
muistikuntoutuskortteja, tunne-kortteja), 
laulukirjoja ja cd-levyjä. Hyllystä löytyy 
esimerkiksi ”Joulun iloa, laulun lumoa”, 
joka sisältää 12 joululaulukirjaa sekä 5 
cd:tä, joiden mukana ryhmäläiset voivat 
laulaa. Sopii erityisen hyvin ohjaajalle, 
joka ei itse pidä laulattamisesta. Lisäksi 
Ideapisteestä löytyy runo-kirjoja, jump-
pamattoja, ideakansioita, pelejä sekä 
paljon muuta. 

Tavaroita saavat lainaksi Punaisen Ristin 
omat vapaaehtoiset. Kannattaa soittaa 
etukäteen ja sopia, milloin voisi tulla 
tutustumaan Ideapisteeseen tai nouta-
maan tavaroita. Suositeltava aika on klo 
16 jälkeen, jolloin tila on todennäköisim-
min vapaa. Jokainen lainattu tavara tulee 
kuitata omalla nimellä. Vioittuneista tai 
kadonneista tavaroista joudumme peri-
mään sen hinnan. Laina-aika sopimuksen 
ja tilanteen mukaan. Pidemmän matkan 
päähän pieniä tavaroita voidaan tarvitta-
essa myös postittaa.

Tule tutustumaan! Yhteydenotot: jemina.
vainiomaki@punainenristi.fi tai puh. 020 
701 2388.

Virkistävä 
risteily 
Tallinnaan!
Tervetuloa risteile-
mään virkistyksen ja koulutuk-
sen merkeissä Tallinnaan lauantaina 
15.12.2012! 

Kokoonnumme klo 8.15 Länsiterminaa-
lin ala-aulassa, jonne palaamme takai-
sin klo 20.45.

Matka on tarkoitettu Punaisen Ristin 
Nuori nuorelle -ystävätoiminnan vapaa-
ehtoisille sekä nuorten mielenterveyttä 
tukevien ryhmien ohjaajille.

Ohjelmassa luvassa:

• Välineitä vuorovaikutukseen ja koh-
taamiseen.
• Voimavaroja ja vertaistukea vapaaeh-
toistyöhön.
• Talvista Tallinnan tunnelmaa, hyvää 
ruokaa, ihanaa seuraa ja halutessasi 
joululahjojen hankintaa.

Koulutus on ilmainen, tarjoamme li-
säksi aamupalaa laivalla sekä lounaan 
Tallinnassa.

Mukaan mahtuu 20 vapaaehtoista. 
Sitovat ilmoittautumiset keskiviikkoon 
14.11. mennessä Janni Koivistolle, säh-
köposti janni.koivisto@punainenristi.fi 
tai puh. 020 701 2386. 

Lisätietoja antavat Emilia, sähköposti 
emilia.heiskari@punainenristi.fi, puh. 
020 701 2373, Jemina, sähköposti 
Jemina Vainiomäki jemina.vainiomaki@
punainenristi.fi, puh. 020 701 2388 ja 
Taru, sähköposti taru.wallenius@punai-
nenristi.fi, puh. 020 701 2369.



Sydäntalvi on lauantaina 16.2.2013
järjestettävä Suomen sydämellisin valmiusharjoitus

- Sydäntalvi-harjoituksen kautta Punai-
nen Risti kiinnittää huomiota siihen, 
kuinka tärkeää vanhusten ja muiden haa-
voittuvassa asemassa olevien on saada 
apua onnettomuus- ja hätätilanteissa. 
Samalla osoitamme, että Punainen Ris-
ti auttaa hätään ja pulaan joutuneita ja 
tekee sen yhteistyössä viranomaisten 
kanssa, sanoo Punaisen Ristin kotimaan 
avun suunnittelija Anita Hartikka.

Punaisessa Ristissä on vielä osas-
toja, joilla ei ole minkäänlaista 
valmiussuunnitelmaa ja osastoja, 
joiden valmiussuunnitelma saattaa olla 
esimerkiksi edellisen puheenjohtajan 
ajalta, joten nimet ja puhelinnumerot 
ovat vanhentunutta tietoa. Sydäntalvi on 
erinomainen kimmoke valmiussuunnitel-
man tekemiseen tai päivittämiseen. Pii-
rien valmiuspäälliköt osaavat auttaa, jos 
aihe tuntuu vielä vieraalta.

= Valmiusharjoitus: päivitämme valmiussuunnitelmat, kirjaamme osallistujat, 
välitämme tilannetietoa osastoista piireihin ja piiristä keskustoimistoon.

= Ystävänpäivä: järjestämme mukavan iltapäivätapahtuman esimerkiksi van-
husten palvelukeskuksessa, monitoimitalossa tai muussa sopivassa paikassa. 
Tarjoamme osallistujille lämmintä juotavaa, hyvää syötävää ja rattoisaa 
ohjelmaa.

Sydäntalvi-harjoituksen tausta-ajatuksena on raju talvimyrsky. Sähköt ja lämmönjakelu ovat katkenneet. 
Viranomaiset pyytävät Punaista Ristiä auttamaan, jotta apua tarvitsevat saadaan siirrettyä turvallisiin
tiloihin. (Kuvassa Anne Viertola ja Punaisen Ristin rovaniemeläinen vapaaehtoinen Janna Alili-Kitti)

SYDÄNTALVI 16.2.2013 KELLO 12.30-15.30
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Sydäntalven aikana pidetään yllä valtakunnallista
tilannekuvaa. Jokainen Sydäntalveen osallistuva 
osasto tiedottaa tunneittain piirille tapahtuman 
vaiheista. Piiri välittää tilannekuvan keskustoi-
mistoon ja aluehallintovirastoon. Keskustoimisto 
välittää koko maan tilannekuvan valtioneuvoston 
tilannekeskukseen ja aluehallintovirastoihin.

(Kuvassa Länsi-Vantaan osaston Mirja ja Stig 
Bergström Myrskytuuli 2010 –valmiusharjoituk-
sessa.)
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Kaikki Sydäntalven 
tulostettava materiaali

löytyy RedNetin 
Sydäntalvi-ryhmästä 
marraskuun alussa. 

Tilattava materiaali löytyy 
verkkokaupasta osoitteesta

punaisenristinkauppa.fi.

Sydäntalvessa löytyy paljon teke-
mistä ja siksi Sydäntalvi on hyvä 
mahdollisuus kutsua mukaan uusia 
tekijöitä. 

Mitä tarkemmin esimerkiksi oman 
osaston jäsenille tai yhteistyö-
kumppaneille osaa kertoa, mihin 
tehtäviin heidän panostaan toi-
votaan, sitä helpompi heidän on 
tarttua johonkin konkreettiseen 
puuhaan. Tekijöitä kun tarvitaan 
mm. tapahtumasta tiedottami-
seen, paikan koristeluun, ohjelman 
suunnittelemiseen ja toteutukseen, 
tarjoiluihin, seurusteluun, kuljetuk-
siin ja tilannekuvan keräämiseen ja 
välittämiseen.

Sydäntalvi-harjoituksesta tehty kampanjakirje 
postitettiin marraskuun alussa osastojen pu-
heenjohtajille, tiedottajille, valmiustoiminnan 
yhdyshenkilöille, ensiapuryhmien johtajille 
ja sosiaalipalvelun yhdyshenkilöille. Sähkö-
postin liitetiedostona sama kirje postitetaan 
myös lukuisille muille J-korteissa nimetyille 
osastojen aktiivivapaaehtoisille.

Yritysyhteistyökumppanimme LähiTapio-
la on jo pitkään tukenut Punaisen Ristin 
ystävätoimintaa ja jakanut osastoille 
rahallista tukea ystävänpäivän tapah-
tuman järjestämiseen. Sama perinne 
jatkuu, sillä vuonna 2013 LähiTapiola 
tukee osastojen järjestämiä Sydäntalvi-
tapahtumia. 

Tapahtuman jälkeen kuitteja ja valmius-
suunnitelman kopiota vastaan osastot 
voivat hakea 150 euron suuruista tukea, 
jos järjestettävä tapahtuma täyttää kuusi 
ennalta sovittua kriteeriä:

• siellä voi tulla vapaaehtoiseksi ja
 jäseneksi
• se on avoin yleisölle ja osastojen
 omalle väelle
• siitä tiedotetaan paikallismedioissa
• osaston valmiussuunnitelma on
 päivitetty
• tapahtuman järjestämisestä on 
 lähetetty varmistus piiriin 21.1.2013 
 mennessä
• LähiTapiola näkyy tapahtumassa ja   
 sen viestinnässä

SYDÄNTALVI 16.2.2013 KELLO 12.30-15.30



YSTÄVÄN JOULU 27.11.2012

27.11.2012 klo 17.30-20.00 
LähiTapiolan pääkonttorille osoitteeseen 

Revontulenkuja 1, 02100 Espoo 

Perille päästyäsi hörpimme kuumaa glögiä ja kuuntelemme 
samalla tervetulopuhetta.

Tämän jälkeen meitä viihdyttää hyvällä musiikilla esiintyjät ja sitten 
onkin aika siirtyä joulupöytään, jossa syömme mahan täyteen 
vanhaa kunnon riisipuuroa. Sitten vaan sulatellaan ja nautitaan 

yhdessäolosta

Lopussa toivotamme vielä Hyvää Joulua ja turvallista matkaa! 
Jokainen tulee lähtemään kotiin paketti kainalossa.

 
Ilmoittautua juhlaamme voit lähettää sähköpostia: 

janni.koivisto@punainenristi.fi 
tai soittaa numeroon 020 701 2386.

Toivottavasti pääset tulemaan!

Piirin ystävätoiminnan tontut

Ystävän joulu


