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NÄHDÄÄN – TOISEMME! 

Keskustoimiston tervehdys! 

Tervetuloa lukemaan ystävätoiminnan valtakunnallista uutiskirjettä! Koronapandemia jatkuu, 

ja joudumme yhä edelleen sopeuttamaan toimintaamme sen mukaisesti. Ystävänpäivää 

vietettiin myös hyvin erilaisella tavalla kuin milloinkaan aikaisemmin. On ollut ilo kuulla 

lukuisista kortti-, soitto- ja ruoka-aputempauksista, joita olette onnistuneesti ja kekseliäästi 

toteuttaneet. Iso kiitos teille kaikille siitä! Pandemian jyllätessä on erittäin tärkeää keksiä 

vaihtoehtoisia keinoja tavoittaa ihmisiä, ilahduttaa ja vähentää ihmisten kokemaa 

yksinäisyyttä. Aivan kuten olette tehneetkin. 

Vuoden ensimmäiseen uutiskirjeeseen on koottu tulevia webinaareja keväällä 2021 ja 

ystävätoiminnan ajankohtaisia asioita.  Jaamme myös toimivia malleja ja kokemuksia 

erilaisista tapahtumista ja toiminnasta. 

Keskustoimisto viestii osastoille koronavirustilanteen auttamistoiminnasta valtakunnallisesti 

myös uutiskirjeellä, joka lähetetään tarvittaessa. Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisista 

ohjeista ja vinkeistä vapaaehtoistoimintaan. Uutiskirjeet löytyvät Korona 20 sivustolta, 

kohdasta uutiskirjeet osastoille. 

Jos osastollasi on hyviä tapahtumavinkkejä tai malleja jaettavaksi  

seuraavassa uutiskirjeessä, niin lähetä ne sähköpostitse osoitteeseen  

maaret.alaranta@redcross.fi. Laitetaan hyvät ideat kiertämään.  

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!  

 

Mukavaa kevättä toivottaa  

Keskustoimiston ystävätoiminnan väki 

 

 
Kuva: Joonas Brandt 

  

https://rednet.punainenristi.fi/Korona2020
https://rednet.punainenristi.fi/node/59467
mailto:maaret.alaranta@redcross.fi
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TULEVAT VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT 

 

24.4. Valtakunnallinen Leikkipäivä 

Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään tänä vuonna lauantaina 24. huhtikuuta. Teemana on 

Leikkien lähelle luontoa, sillä luonto ympäristönä innostaa ja inspiroi leikkiin. Luonnossa 

leikkiminen lisää niin lasten kuin aikuistenkin hyvinvointia, joten se on ajankohtaisen osuva 

aihe Leikkipäivälle ja sitä edeltävälle leikin teemaviikolle. 

Myös Punaisen Ristin osastoja kannustetaan järjestämään Leikkipäivän tapahtumia, mikäli 

koronatilanne sen sallii. Poikkeustilan vuoksi yleisötapahtumissa voi olla isoja alueellisia eroja. 

Onneksi Leikkipäivää voi viettää rajoitusten mukaisesti pienelläkin porukalla kotipihalla tai 

lähiluonnossa.  

Oman Leikkipäivän tapahtuman voi käydä ilmoittamassa osoitteeseen www.leikkipaiva.fi. 

Sivuille on koottu myös leikkejä Leikkipankkiin ja ohjeita tapahtumajärjestämiseen. 

Leikkipäivän taustalla on Leikkipäivä-verkosto, johon kuuluu yhteensä 41 erilaista 

organisaatiota, järjestöä ja toimijaa. Verkoston tehtävä on nostaa esille leikin merkitystä 

yhteiskunnassa. Suomen Punainen Risti on yksi verkoston toimijoista. Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto koordinoi verkostoa. 

 

 

Kuva: MLL / Leikkipäivä-verkosto 

 

 

 

http://www.leikkipaiva.fi/
https://leikkipankki.fi/haku
https://leikkipaiva.fi/jarjesta-leikkitapahtuma/


 

 
 

NÄHDÄÄN – TOISEMME! 

27.4. ja 29.4. klo 17-19 Webinaari nuorten ystäväparien ystävävälittäjille 

Tuleeko ystävävälitykseenne ystäväpyyntöjä nuorilta, mutta sopivia vapaaehtoisia ei löydy? 

Tuntuuko, ettei osaaminen riitä nuorten ystävinä toimivien vapaaehtoisten tukemiseen? Saako 

ystävävälitykseenne yhteyden muutenkin kuin päivystysaikaan puhelimella soittamalla? 

Tervetuloa nuoriin ystäväpareihin keskittyvään ystävävälityskoulutukseen! Koulutus on 

suunnattu erityisesti uusille vapaaehtoisille, jotka haluavat vahvistaa olemassa olevia 

ystävävälityksiä keskittyen nuorten ystäväparien välittämiseen. Mikäli osaston 

ystävävälityksessä on tarvetta täydentää ystävävälittäjätiimiä nuoriin keskittyvällä 

ystävävälittäjällä, kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi ja rekrytoida sopivia vapaaehtoisia 

tähän koulutukseen. 

Koulutus sopii myös jo olemassa oleville ystävävälittäjille, jotka haluavat täydentää 

osaamistaan nuorten ystävää tarvitsevien ja vapaaehtoisten saavuttamisessa ja tukemisessa. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10460  

 

 
Kuva: Vilma Sappinen / SPR Ystävätoiminta 

 

 

 

 

 
 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10460
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Hoito- ja huolenpito kotona -webinaarit  
 

 
 

 
 

 

 

Hoito ja huolenpito kotona webinaareja eri teemoilla 

 

11.5. ja 12.5. klo 14 –15. Lisätietoa: SPR Oulun piiri, Pia Jylänki, pia.jylanki@redcross.fi 

 

19.5.  26.5. ja 2.6. klo 14 - 15 . Lisätietoa: SPR Satakunnan piiri, Eeva-Liisa Koskinen, 

eeva-liisa.koskinen@redcross.fi 

 

15.6. Omaishoitajana jaksaminen - webinaari. Lisätietoa: SPR Oulun piiri, Pia Jylänki, 

pia.jylanki@redcross.fi 

 

 

Muistisairaan arvokas kohtaaminen verkkokoulutus ti 4.5. klo 14-15  

 

Koulutuksessa saa perustietoa muistista, muistisairauksista ja miten kohdata arvokkaasti 

muistisairas läheinen. Lisätietoa: jaana.vilhunen@redcross.fi tai pia.jylanki@redcross.fi  

Ilmoittautuminen OMAn kautta https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10868  

 

 

 

mailto:pia.jylanki@redcross.fi
mailto:eeva-liisa.koskien@redcross.fi
mailto:pia.jylanki@redcross.fi
mailto:jaana.vilhunen@redcross.fi
mailto:pia.jylanki@redcross.fi
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10868


 

 
 

NÄHDÄÄN – TOISEMME! 

Kadonnut – Nähty! Miten toimin, jos omaiseni tai läheiseni katoaa -webinaari 

 

 
Koulutus Oma Punaisessa Ristissä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10776


 

 
 

NÄHDÄÄN – TOISEMME! 

22.5.2021 klo 10-14 Webinaari nuorten tukena toimiville vapaaehtoisille 

Koronaepidemialla on ollut huomattavat vaikutukset nuorten ja nuorten aikuisten 

hyvinvointiin. Poikkeusaika on tuonut tullessaan etäkoulun ja -opiskelun, harrastussulut, 

yksinäisyyden ja mielenterveyshaasteiden kasvamisen. Lisäksi nuorten hyvinvointiin vaikuttaa 

seksuaali- ja sukupuli-identiteettiin liittyvät kysymykset sekä rasismi ja osattomuuden 

kokemukset. 
 

Miten vapaaehtoinen voi tukea nuorta näissä tilanteissa? Missä menevät vapaaehtoisen 

auttamisen rajat? 
 

Rakennamme vielä ohjelmaa, joten jos haluat ehdottaa jotain teemaa käsittelyyn, olethan 

yhteydessä: varpu.salmenrinne@punainenristi.fi 

Ilmoittautumiset OMA Punaisessa Ristissä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10805  

 

 

Kuva: Vilma Sappinen / SPR Ystävätoiminta 

 

 

 

 

 

mailto:varpu.salmenrinne@punainenristi.fi
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10805
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TOIMINTAA JA MALLEJA OSASTOISTA 

 

 
OMAISHOITAJIEN JUTTULUURI numerossa 041 751 9979 päivystää  
tiistaisin klo 13 - 15. Voit kertoa ilosi ja huolesi. Puheluun vastaavat Punaisen Ristin 

vapaaehtoiset. Soittaja maksaa normaalin puhelinmaksun. 

 

 
RUOKA-APUTAPAHTUMA PERHOSSA 16.2.2021 

Perhossa järjestettiin 16.2.2021 Take away -tempaus, jossa haluttiin ilahduttaa alueen 

ikäihmisiä laskiaistiistaina hernekeitolla ja laskiaispullilla. Hernekeittoannoksia ja laskiaispullia, 

joita oli lähes 400 annosta, toimitettiin iäkkäille kotiin tai niitä oli mahdollista hakea myös 

seurakuntatalolta. Tempauksen mahdollisti yhteisöllinen ruoka-apuavustus sekä Perhon 

osaston ja Perhon seurakunnan vapaaehtoiset. Turvallisuus- ja hygieniasäännöt huomioitiin 

pakkaamalla hernekeittoannokset ja laskiaispullat valmiiksi. Tempaus sai paljon kiitosta ja siitä 

oli juttu myös paikallisessa Perhonjokilaaksolehdessä. Teksti: Anne Pälve 

 
Kuvassa SPR:ltä Hilkka Lehtinen ja srk:lta Tiina Karhulahti viemässä Leena Möttöselle hernekeittoa ja 

laskiaispullia. (Kuvaaja: Konsta Hietaniemi). 

 

Osallistavaan ruoka-aputapahtumaan voi hakea LähiTapiolan tukea vielä kevään 2021 

aikana. Lisätietoa ja ohjeet löytyvät: https://rednet.punainenristi.fi/node/60180  

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/60180
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MUUTA AJANKOHTAISTA 

 

Kaveritaitoja-ohjelma nuorten ystäväparitoiminnan tueksi 

Vuorovaikutustaitoja tarvitaan niin uusiin ihmisiin tutustuessa, kaverisuhteiden ylläpitämisessä 

kuin vaikka työpaikkaa hakiessa. Nämä taidot eivät ole meissä automaattisesti, vaan jokainen 

meistä tarvitsee ainakin johonkin vuorovaikutuksen osa-alueeseen harjoitusta ja rohkaisua. 

Varmuus löytyy vain harjoittelun, toiston ja kokemuksen myötä. 

Verkkopohjaisessa Kaveritaitoja-ohjelmassa pääsee tutustumaan kaveritaitojen eri teemoihin 

animaatiovideoiden sekä monipuolisten tehtävien avulla. Ohjelma on suunnattu nuorille, mutta 

sisältöjä voi hyödyntää kaikessa ystävätoiminnassa. Kaveritaitoja-ohjelmaa voi toteuttaa joko 

itsenäisesti, yhdessä Punaisen Ristin ystävävapaaehtoisen kanssa tai ryhmässä, kuten 

oppitunnilla. 

Kaveritaitoja-ohjelman sisältö on tuotettu Kaveritaitoja nuorille –hankkeessa yhteistyössä 

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa osana Veikkauksen tuotoilla tuettua Punaisen Ristin 

Kaveritaitoja nuorille –hanketta (2020-2022). 

Kaveritaitoja-ohjelma: www.punainenristi.fi/kaveritaitoja  

Kaveritaitoja-ohjelma osana ystävätoimintaa -webinaari: 6.5.2021 klo 17-19:30, 

lisätietoa ja ilmoittautumiset: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10459  

 

 

Kuva: Simo Heikkinen / SPR Kaveritaitoja-ohjelma 

 

 

 

 

http://www.punainenristi.fi/kaveritaitoja
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10459
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Nuoret ja mielenterveys –itseopiskelumateriaali vapaaehtoisille 

Mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden perusta. 

Vapaaehtoistoiminnalla on mahdollisuus tukea sekä omaa että ympäröivien ihmisten 

mielenterveyttä ihan jokaisessa kohtaamisessa. 

Nuoret ja mielenterveys –itseopiskelumateriaali on suunnattu kaikille vapaaehtoisille, jotka 

toimivat ystävinä, tukihenkilöinä tai ryhmänohjaajina nuorille. Se on vapaasti 

hyödynnettävissä Punaisen Ristin Oppimateriaalipalvelussa. 

Itseopiskelumateriaali on tuotettu Kaveritaitoja nuorille –hankkeessa yhteistyössä MIELI 

Suomen Mielenterveys ry:n kanssa osana Veikkauksen tuotoilla tuettua Punaisen Ristin 

Kaveritaitoja nuorille –hanketta (2020-2022). 

Nuorten mielenterveydestä vapaaehtoisille –itseopiskelumateriaali: 

https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-203442/state-jurdcnrqgercytzr/front-page 

Lisätietoa: Varpu Salmenrinne, varpu.salmenrinne@punainenristi.fi, p. 040 352 0772 

 

 

Kuva: Vilma Sappinen / SPR Ystävätoiminta 

 

 

https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-203442/state-jurdcnrqgercytzr/front-page
mailto:varpu.salmenrinne@punainenristi.fi
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Yhteistyö Neiti Aika –dokumenttielokuvan parissa jatkuu 

Punaisen Ristin ystävätoiminta jatkaa yhteistyötä Elokuvayhtiö Aamun kanssa Neiti Aika –

dokumenttielokuvan parissa. Punaisen Ristin osastot voivat hyödyntää tapahtumamallia 

31.5.2022 asti. Keskustoimisto tarjoaa suomen- tai ruotsinkielisen näytöspaketin 15 

ensimmäiselle tilauksen tehneelle osastolle 

Näytöspaketti sisältää Neiti Aika –dokumenttielokuvan esityskopion, oppaan elokuvanäytöksen 

järjestämiseksi, julisteita sekä markkinointimateriaalia niin perinteiseen kuin sosiaaliseen 

mediaan. Elokuvatapahtuman voi järjestää myös virtuaalitapahtumana. 

Lisätietoa ja tilausohjeet RedNetistä: https://rednet.punainenristi.fi/node/58671 

 

 

Kuva: Elokuvayhtiö Aamu 

 

 

Omaishoitajien tukitoiminta on aloittamassa uutta, erityisesti lastaan hoitavien 

omaishoitajien kuukausittaista teematapaamista. Avoin teematapaaminen käsittelee 

asiantuntijan johdolla erityislasten vanhemmilta nousevia aiheita. Tapaamiset toteutetaan 

Teams-alustalla. Suunniteltu aloitusajankohta on kesällä 2021. 

Lisätietoa: pia.jylanki@redcross.fi tai omaishoitajatoiminnan alueellisilta suunnittelijoilta  

https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/omaishoito-ja-jaksaminen/ 

 
 

 
 

 
 
 

https://rednet.punainenristi.fi/node/58671
mailto:pia.jylanki@redcross.fi
https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/omaishoito-ja-jaksaminen/
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Omaishoitajien virkistyspäivä 

 
Virkistyspäivään ovat tervetulleita omaistaan tai läheistään hoitavat henkilöt. 

Vietämme mukavan päivän ulkoilmassa ja päivien lopullinen sisältö vahvistuu lähempänä 

ajankohtaa. 

 

Tilaisuudet toteutetaan   

18.4. Ilmajoki 

22.5. Lappajärvi 

23.5. Kauhajoki 

12.6. Kuortane 

 

Tilaisuuksissamme noudatetaan virallisia COVID-19-terveysturvallisuussuosituksia. 

 

Lisätietoa: Marjo Tammela, SPR Länsi-Suomen piiri, marjo.tammela@redcross.fi tai puh. 

040 160 2245 

 
 

Hyvinvointipäivät omaishoitajille 2021 

 
25.-26.8. Nynäs, Heinola (Omaishoitajamiesten päivät) 

26.-27.8. Kylpylähotelli Yyteri, Pori  

08.10.  Kylpylähotelli Yyteri, Pori 

25.-26.11. Kylpylähotelli Yyteri, Pori 

 

Lisätietoa: https://rednet.punainenristi.fi/node/14926 

 
 

Haastamme kaikki toimimaan rasismia vastaan! 

Rasisminvastaista viikkoa vietettiin maaliskuussa ja tänä vuonna kampanjan keskiössä oli 

konkreettinen toiminta rasismia vastaan. Monet tahot lähtivät hienosti kampanjaan mukaan. 

Todellinen haaste kuitenkin on varmistaa, että jokainen ihminen tulee kohdelluksi yksilönä – 

vuoden jokaisena päivänä. Tähän pystymme kaikki vaikuttamaan omissa kohtaamisissa sekä 

yhteisöissämme. Haastammekin kaikki ystävätoimijat ottamaan rasisminvastaiset 

toimintaohjeet osaksi omaa arkea: 

1. Pyrin tunnistamaan omat ennakkoluuloni ja muuttamaan käsityksiäni tarpeen mukaan.  

2. Pyrin omalla toiminnallani vaikuttamaan ihmisten ja koko yhteiskunnan asenteisiin. 

3. Tiedostan syrjinnän kokemusten moninaisuuden. 

4. Puutun rasistisiin tilanteisiin ja vihapuheeseen arjessani. 

5. Kuuntelen, kouluttaudun ja opin. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marjo.tammela@redcross.fi
https://rednet.punainenristi.fi/node/14926
https://www.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko/rasisminvastaiset-ohjeet-jokaiselle/
https://www.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko/rasisminvastaiset-ohjeet-jokaiselle/
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Ystävätoiminnan Rednet sivuja on päivitetty 

Ystävätoiminnan Rednet sivuja on päivitetty ja erityisesti ruotsinkielistä materiaalia on 

käännetty ja lisätty sivuille! Tällä hetkellä tekeillä on mm. ilmastokysymyksiin liittyvää 

materiaaleja ja erilaisia tapahtumamalleja, esimerkiksi vinkkejä aistikävelyiden ja 

virtuaalikahvien järjestämiseksi palvelutaloihin, mallit ovat tulossa sivuille ihan lähiaikoina. 

Paraisilla järjestettiin onnistuneesti aistikävelyitä ja virtuaalikahveja, katso vinkit 

järjestämiseen: https://areena.yle.fi/1-50628604 

Virtuaalisista kahvihetkistä kerrotaan kohdassa 09:00-10:25 ja aistikävelyistä kohdassa 

10:25-14:15.  

 

  

 

Ystävätoiminnan Rednet -sivut löytyvät täältä: 

https://rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta   
 

 

https://areena.yle.fi/1-50628604
https://rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta

