
Hyvää uutta vuotta 2020! 

Yllä olevan kuvan kaltaista talvea saamme vielä odotella täällä Hämeessä. Alkanut uusi vuosi tuo
kuitenkin jälleen tullessaan ystävätoiminnan koulutuksia ja tapaamisia, joissa voit oppia uutta ja
tavata toisia Punaisen Ristin vapaaehtoisia. Kevätkausi huipentuu kesäkuun ensimmäiseen
viikonloppuun Vaasassa, kun yli tuhat Suomen Punaisen Ristin aktiivista jäsentä kokoontuu
tärkeiden päätösten äärelle. Yleiskokouksesta löydät lisätietoa
täältä: https://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020

Vietämme ystävänpäivää perjantaina 14.2. ja  ystävänpäiväkampanjamme tavoitteena on tänäkin
vuonna herättää ihmisiä näkemään ja huomioimaan ihmiset ympärillään, saada uusia
vapaaehtoisia mukaan toimintaan sekä tavoittaa ystävää toivovat ja kertoa heille
ystävätoiminnasta. 

https://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020


Tänä vuonna osastojen ystävätoiminnan vapaaehtoisilla on mahdollisuus tavata toisiaan 
alueellisissa tapaamisissa. Keväällä on kuusi  ystävien alueiltaa ja syksyllä kuusi aluepäivää. 
Välittäkää tietoa aluetapaamisista mahdollisimman laajasti kaikille osaston ystäville. 

Ystävävälittäjien ja ystäväkouluttajien ensimmäinen yhteinen tapaaminen on huhtikuussa. Silloin 
on hyvä hetki puhua yhdessä koulutuksiin ja välitykseen liittyvistä asioista. 

Lähetän tämän ystävätoiminnan uutiskirjeen ystävätoiminnan yhdyshenkilöille, kouluttajille ja 
vankilavierailijoille. Mikäli et enää halua saada minulta postia, ilmoita siitä sähköpostilla tai 
tekstiviestillä. Voit myös mielellään jakaa tätä uutiskirjettä vapaaehtoisille omassa osastossasi. 

Intoa ja iloa vapaaehtoistyöhösi! 

Johanna

Johanna Raivio
Sosiaalitominnan päällikkö
SPR Hämeen piiri
johanna.raivio@redcross.fi
0400 766 957

______________________________________________________________________________



Ystävänpäiväkampanjan teemana on viime vuoden tapaan ”Nähdään – toisemme”. Kampanjan 
konseptia ja visuaalista ilmettä on uudistettu, ja pääosassa on vuoden 2019 Nähdään-kampanjan 
videoista tuttuja aitoja ihmisiä todellisine tarinoineen.

Osastojen omat tapahtumat tuovat paikallisen yksinäisyyden näkyväksi  ja ystävätoiminnan lähelle 
ihmisiä. Perinteisten tapahtumien lisäksi on monia uudenlaisia  hyväksi koettuja 
tapahtumamalleja, joita löydät täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/47895 Rohkeasti 
kokeilemaan!

LähiTapiola tukee edelleen ystävänpäivätapahtumia taloudellisesti. Tuen ehdoista ja hakemisesta 
saatte sähköpostiin linkin, joka ohjaa tuen hakukaavakkeelle. 

Kertokaa meille piiritoimistoon tapahtumistanne, tulemme mielellämme paikan päälle avuksenne. 
Voitte ilmoittaa tapahtumat sähköpostiin johanna.raivio@redcross.fi tai Lyyti kyselyn 
kautta:https://www.lyyti.fi/questions_prev/71d10d4cd4 . Kiitos jo etukäteen.

____________________________________________________________________________________

Ystävät tapaavat alueilloissa

Kevään alueillat kokoavat alueen ystävätoiminnan vapaaehtoiset koolle!

Ystävien alueillassa tapaat toisia vapaaehtoisia ja pääset jakamaan kokemuksiasi. Juttelemme 
yhdessä vapaaehtoistyön iloista ja haasteista luottamuksellisesti. Saat myös ajankohtaista tietoa 
ystävätoiminnasta ja maistuvat pullakahvit.  

Kaikki osaston ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat tervetulleita, joten välittäkää sanaa omassa 
osastossa. Tapaamisiin alueilloissa! 

 Ystävänpäivä 14.2.  Nähdään - toisemme

http://s606355352.t.en25.com/e/er?utm_campaign=Uutiskirje%20osastoille%20yst%C3%A4v%C3%A4np%C3%A4iv%C3%A4%2004_12_2019&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=606355352&lid=736&elqTrackId=15F24F460FFE121666EB2336A083FEA1&elq=2a3d16fdccd7437bab0b435905e23420&elqaid=1882&elqat=1
http://s606355352.t.en25.com/e/er?utm_campaign=Uutiskirje%20osastoille%20yst%C3%A4v%C3%A4np%C3%A4iv%C3%A4%2004_12_2019&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=606355352&lid=736&elqTrackId=15F24F460FFE121666EB2336A083FEA1&elq=2a3d16fdccd7437bab0b435905e23420&elqaid=1882&elqat=1
https://rednet.punainenristi.fi/node/47895
https://www.lyyti.fi/questions_prev/71d10d4cd4


Kevään alueillat:

19.2. klo 17-19.30 Tampereella toimintakeskus Tampurissa, Otavalankatu 12.
Ilmoittaudu 17.2. mennessä    https://www.lyyti.in/Ystavien_alueilta_Tampereella_4300 

5.3. klo 17-19.30 Akaassa toimitila Sykkeellä, Valtatie 9.
Ilmoittaudu 3.3. mennessä https://www.lyyti.in/Ystavien_alueilta_Akaassa_6817 

25.3. klo 17-19.30 Kangasalla toimitila Kasperissa, Ellintie 4-6.
Ilmoittaudu 23.3. mennessä  https://www.lyyti.in/Ystavien_alueilta_Kangasalla_6190 

16.4. klo 17-19.30 Lahdessa osaston toimitilassa, Vapaudenkatu 8.
Ilmoittaudu 14.4. mennessä   https://www.lyyti.in/Ystavien_alueilta_Lahdessa_164_7019 

28.4. klo 17-19.30 Hämeenlinnassa osaston toimitilassa, Palokunnankatu 20.
Ilmoittaudu 24.4.   https://www.lyyti.in/Ystavien_alueilta_Hameenlinnassa_8602 

https://www.lyyti.in/Ystavien_alueilta_Tampereella_4300
https://www.lyyti.in/Ystavien_alueilta_Akaassa_6817
https://www.lyyti.in/Ystavien_alueilta_Kangasalla_6190
https://www.lyyti.in/Ystavien_alueilta_Lahdessa_164_7019
https://www.lyyti.in/Ystavien_alueilta_Hameenlinnassa_8602


5.5. klo 17-19.30  Mäntässä toimitila Riihikalliossa, Laivarannankatu 12.
Ilmoittaudu 30.4. mennessä   https://www.lyyti.in/Ystavien_alueilta_Mantassa_6535 

__________________________________________________________

Ystävävälittäjien ja -kouluttajien yhteinen tapaaminen 4.4.2020

Ystävävälittäjien ja -kouluttajien yhteinen tapaaminen pidetään Hämeenlinnassa lauantaina
4.4. klo 10-15. Paikka on SPR Hämeenlinnan osaston toimitila, osoitteessa Palokunnankatu 20 A,
2. krs. (vastapäätä linja-auto asemaa).

Tapaamisen ohjelma: 

klo 10-12          Yhteisiä asioita mm. sähköinen ystävävälitys, kotikäyntien turvallisuusohje,
 uudet asiakas- ja vapaaehtoiskortit 

klo 12-13          Lounas (maksuton)

https://www.lyyti.in/Ystavien_alueilta_Mantassa_6535


klo 13-15          Välittäjät: haastavat puhelut ja asiakkaat 

  Kouluttajat: ystävätoiminnan jatkokurssi 

Ilmoittautuminen viimeistään 31.3. Lyyti ilmoittautumislinkin
kautta: https://www.lyyti.in/Ystavavalittajien_ja_kouluttajien_tapaaminen_8165 

 Tervetuloa kuulolle ja tapaamaan toisia! 

__________________________________________________________

Ystäväkurssit keväällä 2020 

21.2. Tampere
11.2. Ylöjärvi
18.2. Lahti
18.2. Lempäälä
20.2. Orivesi
9.3. Humppila
22.4. Lahti

Lisätietoa osastoista tai piiristä.

Mikäli teillä on kiinnostusta pitää osastossa kevään aikana kurssi, olkaa yhteydessä piiritoimistoon. 

__________________________________________________________________________

Kiitos kun olet mukana Punaisen Ristin Hämeen piirin vapaaehtoistyössä. Jokainen
antamasi tunti on arvokas. Yhdessä voimme luoda ihmisille mahdollisuuksia kohdata
toisensa ja näin vähentää yksinäisyyttä.

https://www.lyyti.in/Ystavavalittajien_ja_kouluttajien_tapaaminen_8165



