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 Tapahtuman taustaa 

 
Ystävänpäivä on ystävätoiminnan vuoden 
tärkein päivä ja Suomen Punaisen Ristin 

tärkeimpiä kampanjoita. 
 
Ystävänpäivän Nähdään-kampanjalla 
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista 
ja vaikutuksista ympäri Suomen. Haluamme 
muistuttaa, että jokainen voi vähentää 
yksinäisyyttä ottamalla toiset ihmiset 

huomioon, ihan tavallisin teoin. Kampanjan 
tavoitteena on kutsua uusia vapaaehtoisia 
mukaan ystäväkursseille ja muuhun 

vapaaehtoistoimintaan sekä tavoittaa ystäviä 
toivovat ja kertoa heille ystävätoiminnasta. 
 

Ystävänpäivän tapahtumana muutamalla 
paikkakunnalla kokeiltiin vuonna 2019 uutta 
Tutustu tuntemattomaan -tapahtumaa. 
Vastaanotto oli niin hyvä, että kannustamme 
etenkin isommilla paikkakunnilla 
järjestämään uudenlaisen ja hauskan 
tapahtuman. 

 
Uusiin ihmisiin tutustuminen ei ole helppoa. 
Tutustu tuntemattomaan -tapahtuma antaa 
tähän kuitenkin hyvän mahdollisuuden. 
Samalla voi kertoa ystävätoiminnasta ja 
innostaa mukaan toimintaan, joko 
vapaaehtoisena tai osallistujana. 

 

Voitte mainostaa tapahtumaa kauppojen 
ilmoitustauluilla RedNetistä löytyvällä 
ystävätoiminnan julisteella tai 
paikallislehtien ilmaisilla menopalstoilla 
sekä somessa. 

 
Huom.! Aineistot uudistuvat, lisätietoja 
Rednetistä marraskuussa. 
RedNet > Ystävänpäivä > Materiaalit 

  Kuva: Suomen Punainen Risti, Jyväskylän osasto 

 

 

Vinkkejä Tutustu tuntemattomaan -tapahtuman 

järjestämiseen 

 

Tapahtuma kannattaa järjestää vilkkaalla kulkupaikalla, esim. 

kauppakeskuksen kahvilassa, kävelykadun kahvilassa, 

kirjaston tiloissa tai muualla, jossa ihmiset liikkuvat ja jossa 

löytyy tila, johon voi laittaa kahvittelupöytiä. 

Tapahtumassa mukana: 

• Kahvia, teetä, mehua, keksejä tai muuta pientä 

syötävää. Jos tapahtuma on kahvilassa, osasto voi 

maksaa kahvilalle tai pyytää osan lahjoituksena 

kahvilalta. Jos tapahtuma on muualla, tarjoilut voi 

toteuttaa itse. 

• Varattuja pöytiä, joihin ihmiset ohjataan juttelemaan 

pareittain tai ryhmissä. 

• Vapaaehtoisia, jotka houkuttelevat kadulta tai 

käytäviltä ihmisiä sisälle ja auttavat juttelussa alkuun 

• Pöydissä RedNetistä löytyvät keskustelukortit, pelejä ja 

SPR:n esitteitä 

• Jutellaan vapaasti ja vapaaehtoiset voivat kertoa 

ystävätoiminnasta ja muusta osaston toiminnasta ja 

houkutella mukaan toimintaan ja kursseille. 

Vapaaehtoistyössä tutustuu helposti uusiin ihmisiin! 

• Uusi innostava tehtävä vapaaehtoisille! Uudet ja 

vanhat mukaan 

 

 

•  Miltä tuntuisi istahtaa kahveille ventovieraan 
kanssa? 
Miltä tuntuisi tutustua ihmiseen, josta et tiedä 
mitään? 

Uskaltaisitko haastaa itsesi? 
 
”Parasta oli kun kaksi entuudestaan toisille 

tuntematonta ihmistä lähti tapahtuman 
jälkeen yhdessä kaupungille.” 
 

 

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