
 

Kaakaot kunnassa -kohtaaminen 
Vinkkejä järjestämiseen 
 

 
 

 
 Tapahtuman taustaa 

 
Ystävänpäivä on ystävätoiminnan vuoden 
tärkein päivä. Suomen Punainen Risti lähestyy 
aihetta yksinäisyyden vähentämisen 
näkökulmasta. 
 
Yksinäisyys on laaja, monimuotoinen ja 
suuresti vaikuttava ilmiö. Kaakaot kunnassa -
kohtaamisen tavoitteena on nostaa huoli 
puheeksi ja levittää tietoa Punaisen Ristin 
yksinäisyystyöstä.  
 
Yksinäisyyden ratkaisemiseen tarvitaan laajaa 
yhteistyötä ja yksinäisyyden huomioimista 
kaikessa päätöksenteossa. Tilaisuuden 
tarkoituksena on avata yhteistä keskustelua ja 
rakentaa tulevia yhteistyömahdollisuuksia 
julkisen sektorin edustajien kanssa. Tavoite on 
varmistaa yhteistyön jatkuminen sote-
uudistuksessa ja osallistuminen 
hyvinvointikertomuksen laatimiseen. Punaisen 
Ristin viesti on, että yksinäisyys tulee 
sisällyttää hyvinvointikertomukseen. 
 
Kaakaot kunnassa -tapahtuma on vakavasta 
aiheestaan huolimatta rento tilaisuus, jossa 
yksinäisyysteemasta keskustellaan yhteisen 
kaakaokupin äärellä vapaamuotoisesti. 
 
Tilaisuuteen kutsutaan 
 
1. Hyvinvointikoordinaattori, sosiaali- ja 
terveystoimen johtajat, kunnanjohtaja, 
kuntapäättäjiä, uudet aluevaltuuston jäsenet, 
opetustoimen henkilöstöä (johtavia 
viranhaltijoita) jne. 
 
2.SPR:n työntekijöitä ja/tai luottamushenkilöitä 
(toiminnanjohtaja, sosiaalisen hyvinvoinnin 
työntekijät, puheenjohtaja ja ystävätoiminnan 
yhteyshenkilö) 
 

 Kuva: Suomen Punainen Risti, Joonas Brandt  

 
Ystävänpäivän tervehdyskäynti kuntaan 

Kohtaaminen järjestetään joko kasvokkain tai Teamsissa 
ystävänpäivänä 14.2. aamupäivällä tai jonain muuna 
ystävänpäiväviikon päivänä. Aikaa varataan n. 30 min. 

Ennen tapaamista: 

 Ollaan yhteydessä kuntaan ja pyydetään päästä 
terveyhdyskäynnille ystävänpäivänä 

 Jos tavataan kasvokkain, pakataan kaakaopusseja 
tai valmista kaakaota termospulloihin, pahvimukeja, 
tulostettuja faktapapereita ja taustapapereita 

 Jos tavataan etänä, lähetetään osallistujille 
kaakaopussit ja ystävänpäiväkortit hyvissä ajoin 

Tapaamisessa: 

 Juodaan yhdessä kaakaot vapaasti keskustellen 
 Keskustelussa tuodaan esille Suomen Punaisen 

Ristin pääviestit yksinäisyyden ehkäisemiseksi 
 Keskustellaan siitä, mitä maakunnassa tai kunnassa 

on tehty ja voitaisiin jatkossa tehdä yksinäisyyden 
vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi 

 Jos tavataan kasvokkain, annetaan osallistujille 
faktapaperi tilaisuuden lopuksi 

Tapaamisen jälkeen: 

 Lähetetään osallistujille sähköpostilla kiitosviesti 
 Liitetään viestiin tietoa aiheeseen liittyvistä piirin tai 

osaston tapahtumista ja koulutuksista 
 Liitetään viestiin myös faktapaperi 

 
 

Tiesittekö, että yksinäisyys on juurisyy monien 
sosiaalisten ongelmien taustalla? 
 
Miten kunnassa ja hyvinvointialueella voitaisiin 
muuttaa yksinäisyyttä tuottavia toimintatapoja ja 
palveluita? 
 
Millä keinoin voidaan mahdollistaa ihmisten 
kohtaamiset entistä paremmin? 
 
Miten kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen 
yhteistyötä voitaisiin vahvistaa? Millaista yhteistyö 
voisi olla? 

 
Lisätietoja: Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, maaret.alaranta@punainenristi.fi 
 



 

Kaakaot kunnassa -kohtaaminen 
Vinkkejä järjestämiseen 
 

 
 

 
 

Esimerkki kutsuviestistä: 
 
Otsikko: 
 
Punaisen risti ystävänpäivätervehdys -
tapaaminen? 
 
Viesti: 
 
Hei, 
 
haluaisimme tuoda teille Suomen Punainen 
Ristin ystävänpäivätervehdyksen (ajankohta). 
 
Yksinäisyys on laaja, monimuotoinen ja 
suuresti vaikuttava ilmiö. Yksinäisyyden 
ratkaisemiseen tarvitaan meitä kaikkia. 
 
Kertoisimme mielellämme Punaisen Ristin 
yksinäisyystyöstä ja tuoreen 
yksinäisyysbarometrin tuloksista ja 
haluaisimme keskustella siitä, mitä yhdessä 
voisimme tehdä yksinäisyyden vähentämiseksi 
omassa kunnassamme ja tulevalla 
hyvinvointialueella. 
 
Tapaamisen toivoisimme aikaa noin puoli tuntia 
ja paikalle kunnan johtavia viranhaltijoita ja 
luottamushenkilöitä laajasti kunnan ja 
hyvinvointialueen eri sektoreilta. 
 
Toisimme mukanamme kupit kaakaota! 
 
Olisipa hienoa, jos tapaaminen järjestyisi 
tärkeän asian edistämiseksi. 
 
Mikäli koronatilanne ei salli tapaamista 
kasvokkain, voisimme keskustella MS Teamsin 
välityksellä. 
 
Yhteydenottoa odotellen, 
(lähettäjän nimi ja yhteystiedot) 

 
 

Esimerkki kiitosviestistä: 
 
Otsikko: 
 
Kiitos ystävänpäivän kohtaamisesta 
 
Viesti: 
 
Kiitos mukavasta juttutuokiosta 
(ajankohta).  
 
Yksinäisyyden ratkaisemiseen tarvitaan 
laajaa yhteistyötä ja yksinäisyyden 
huomioimista kaikessa päätöksenteossa. 
 
Viestin liitteenä tapaamisessa läpikäyty 
materiaali sekä ajankohtaista tietoa 
ystävätoiminnasta. 
 
Toivomme, että jaatte viestiä tahoille, 
jotka voisivat hyötyä siitä. 
 
Lämmin kiitos, 
(lähettäjän nimi ja yhteystiedot) 

 
Lisätietoja: Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, maaret.alaranta@punainenristi.fi 
 
 

 


