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HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Keskustoimiston tervehdys! 

 

Tervetuloa lukemaan ystävätoiminnan valtakunnallista uutiskirjettä! 

Ystävänpäivä on onnistuneesti vietetty ja on aika kääntää katse kohti kevään 

tapahtumia.        

Vuoden ensimmäiseen uutiskirjeeseen on koottu tulevia tapahtumia ja 

ystävätoiminnan ajankohtaisia asioita. Lue esimerkiksi, miten kukin meistä voi 

varautua yhteiskunnan häiriötilanteita varten ja millaista yhteistyötä Punainen 

Risti ja Muistiliitto tekevät muistisairaiden ja omaishoitajien tukemiseksi.  

Jaamme myös toimivia malleja ja kokemuksia erilaisista tapahtumista ja 

toiminnasta. Esimerkiksi Paimiossa tehtiin omaishoitoa tutuksi Tutustu 

tuntemattomaan -tapahtumassa ja Pudasjärvellä tanssitettiin ystävänpäivänä 

ikäihmisiä. Jos piirilläsi tai osastollasi on hyviä tapahtumavinkkejä tai -malleja 

jaettavaksi seuraavassa uutiskirjeessä, niin lähetä ne sähköpostitse 

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

Mukavaa kevättä toivottaa, 

Keskustoimiston ystävätoiminnan väki 

 

Kuva: Joonas Brandt 

 

mailto:maaret.alaranta@redcross.fi
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AJANKOHTAISTA: OHJE KORONAVIRUKSESTA 

YSTÄVÄVAPAAEHTOISILLE, JOIDEN YSTÄVÄ ON IKÄÄNTYNYT TAI 

JOLLA ON PERUSSAIRAUS (12.3.2020) 

Kaikille Punaisen Ristin vapaaehtoisille tarkoitetut ohjeet koronaviruksesta 

löytyvät RedNetistä: https://rednet.punainenristi.fi/node/59198. Ohjetta 

päivitetään koko ajan, joten uusin tieto löytyy aina RedNetistä. Ohjetta ei 

kannata jakaa tulosteena eikä erillisenä tiedostona, ettei tilanteen 

mahdollisesti muuttuessa, liikkeelle jää vanhentunutta tietoa. 

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset kohtaavat tehtävissään paljon ikääntyneitä ja 

riskiryhmiin kuuluvia niin kodeissa kuin palvelutaloissakin, joten heidän on 

syytä olla erityisen tarkkana. Tässä tilanteessa on tärkeintä huolehtia 

ystäväasiakkaiden terveydestä, vaikka vierailujen välttäminen saattaakin 

tuntua ikävältä. Maailmalla vakavia tautitapauksia on ollut erityisesti yli 70-

vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus, kuten diabetes tai sydän- ja 

verisuonitauti. Korkein riski on yli 80-vuotialla. 

Yleisen vapaaehtoisten koronavirusohjeen lisäksi ystävätoiminnan 

vapaaehtoisten on hyvä huomioida erityisesti seuraavat seikat: 

- Älä vieraile sairaaloissa, hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai iäkkäiden 

kotona sairaana tai jos sinulla on edes lieviä flunssaoireita. 

- Mikäli olet epävarma omasta terveystilanteesta, tapaamisista voi pitää 

taukoa tai sopia ystäväsi kanssa puhelintapaamisen. 

- Osa hoitokodeista rajoittaa vierailuja, joten varmista käytännöt ennen 

kuin vierailet hoitokodissa. Mikäli vierailet sairaalassa, hoitolaitoksessa 

tai palvelukodissa, kysy toimintaohjeet henkilökunnalta.  

- Pese kädet huolellisesti saippualla ja runsaalla vedellä aina heti sisälle 

tullessasi, vältä kättelyä ja halailua. 

- Jos epäilet ystäväasiakkaallasi koronavirustartuntaa, kehota tätä 

soittamaan heti paikallisen terveyskeskuksen tai sairaalan 

päivystykseen. 

- Mikäli ystäväasiakkaasi on huolissaan koronaviruksesta, pelkoa ja huolta 

voit lievittää seuraavin keinoin: 

o Ohjaa ystäväsi laadukkaan ja luotettavan tiedon lähteille, kuten 

THL:n verkkosivuille: https://thl.fi/fi/ 

o Kaikkea uutisointia ei kannata välttää, mutta uutisten seurantaa ja 

pelkoa lietsovia keskusteluja tapaamisissa voi yrittää rajoittaa. 

o Muistuta häntä huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta. 

o Stressaavissa tilanteissa läheisten seura rauhoittaa, joten kannusta 

häntä pitämään yhteyttä mahdollisiin ystäviin ja perheenjäseniin 

tai ole häneen itse yhteydessä mahdollisuuksiesi mukaan. 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59198
https://thl.fi/fi/
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o Muistuta ystävääsi tavallisten arkirutiinien noudattamisesta, kuten 

säännöllisestä ateriarytmistä, liikunnasta ja tavallisista 

arkitoimista. 

o Ohjaa ystäväsi tarvittaessa ammattimaisen keskusteluavun piiriin, 

esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelimeen (09 2525 0111) tai chattiin: 

https://tukinet.net/ 

 

Tärkeitä linkkejä: 

THL: https://thl.fi/fi/  

Punaisen Ristin päivittyvä ohje koronaviruksesta vapaaehtoisille: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59198 

Ajankohtaisin tieto koronaviruksesta ystävätoiminnan vapaaehtoisille päivittyy 

verkkosivuillemme: www.spr.fi/ystavatvalmiudessa. 

 

 

Kuva: SPR / Esa Juntunen 

  

https://tukinet.net/
https://thl.fi/fi/
https://rednet.punainenristi.fi/node/59198
http://www.spr.fi/ystavatvalmiudessa
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TULEVAT VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT 

 

16.–22.3. Rasismin vastainen viikko 

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on vaikuttaa pitkäjänteisesti asenteisiin 

niin, että rasismi vähenee yhteiskunnassa. Työmme tuloksena yhä useampi 

ihminen tietää, että rasismi on väärin. Ihmisten rohkeus vastustaa rasismia 

kasvaa. 

Suomen Punainen Risti koordinoi valtakunnallista rasisminvastaisen viikon 

kampanjaa. Kampanjamateriaalia voi tilata maksutta Punaisen Ristin 

verkkokaupasta ja lisätietoa teemasta saa verkkosivulta www.eirasismille.fi ja 

RedNetistä. 

Lisätietoa: Janette Grönfors, asiantuntija ja koordinoija, 

janette.gronfors@redcross.fi. 

 

4.5.–10.5. Punaisen Ristin viikko 

Punaisen Ristin viikon teemana on tänä vuonna ensiaputaidot ja arjen 

turvallisuus. Kohderyhmänämme ovat erityisesti lapsiperheet. 

Tervetuloa mukaan toteuttamaan yhteistä Punaisen Ristin viikkoa! 

Voitte toteuttaa viikon osastossanne esimerkiksi näin: 

1. Järjestäkää uusi lapsiperheen auttajakurssi. 

2. Toteuttakaa osaston esittelytapahtuma esimerkiksi kirjastolla tai 

päiväkodissa. 

3. Viestikää arjen turvallisuudesta ja ensiaputaidoista paikkakunnallanne ja 

osaston somekanavilla. Katso vinkit viestintään! 

Kampanjamateriaalit ja kurssipaketin voi tilata Punaisen Ristin 

verkkokaupasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eirasismille.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko
mailto:janette.gronfors@redcross.fi
https://rednet.punainenristi.fi/node/54788
https://rednet.punainenristi.fi/node/54786
https://rednet.punainenristi.fi/node/5290
https://www.punaisenristinkauppa.fi/
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9.5. Leikkipäivä 2020 

Leikkipäivä-viikkoa vietetään viikolla 19 ja se huipentuu valtakunnalliseen 

Leikkipäivään lauantaina 9.5.2020. Leikkipäivän kunniaksi voi kuka tahansa 

järjestää oman leikkitempauksen vaikka omalla työpaikalla tai naapuruston 

kesken. Leikki yhdistää! 

Punainen Risti kuuluu Leikkipäivä-

verkostoon noin 30 muun 

julkisen, yksityisen ja 

järjestöpuolen toimijan kanssa. 

Leikkipäivänä Punaisen Ristin 

osastot ja vapaaehtoiset voivat 

järjestää esimerkiksi 

pöytäjääkiekkoturnauksen 

hoivakodissa, lautapeli-iltamat 

ystäväkerhossa tai 

pihaolympialaiset Terhokerhossa. 

Lisävinkkejä täältä. 

Leikkipäivä-sivuilla olevaan 

tapahtumakalenteriin kannattaa ehdottomasti ilmoittaa niin pienemmät 

leikkihetket esim. kerhoissa, erilaisissa kohtaamispaikoissa ja hoivakodeissa 

kuin isommatkin tapahtumat. 35 ensimmäisenä tapahtumansa Leikkipäivä-

sivustolle ilmoittautuneelle lähetetään kullekin 250 Leikkipäivä-ilmapalloa! 

Leikkipäivän voi myös yhdistää Punaisen Ristin viikon tapahtumiin 

järjestämällä Nallesairaalan, jossa lapset pääsevät opettelemaan omien 

pehmolelujen ja nukkien avulla ensiapua ja sairaalahoitoa. Ohjeet tarvittavien 

materiaalien tilaamiseen löytyy täältä. 

Muistathan vielä lisätä oman tapahtumasi myös Oma Punaiseen Ristiin. 

Tapahtumasta kannattaa myös raportoida sosiaalisessa mediassa 

aihetunnistein: #leikkipäivä #leikkiyhdistää 

Lisätietoa: Eevamaija Paljakka, koordinaattori 

Leikkipäivä-ohjelma, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
p. 050 438 0557, eevamaija.paljakka@mll.fi  

 

 

 

 

 

 

Kuva: Anu Pynnönen 

https://leikkipaiva.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/nallesairaala
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/front
mailto:eevamaija.paljakka@mll.fi
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Tulevia Hyvinvointipäiviä omaishoitajille 

Suomen Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoiminta järjestää tänä vuonna 

omaistaan tai läheistään hoitaville vertaisryhmätoiminnan ja koulutusten 

lisäksi Hyvinvointipäiviä.  

Omaishoitajat saavat Hyvinvointipäivillä konkreettisia keinoja, joiden avulla 

edistää omaa hyvinvointia, muun muassa riittävän unen, liikunnan ja omien 

voimavarojen sekä jaksamisen osalta. Useille myös vertaistuen ja yhdessäolon 

merkitys on tärkeää. Yhteiset ohjatut ja epäviralliset keskustelut herättävät 

uusia ajatuksia ja tietoisuuden, ettei kukaan ole tilanteessa yksin. 

Lisätietoa ja hakemuslomakkeen Hyvinvointipäiville saat omaishoidon 

alueellisilta suunnittelijoilta, joiden yhteystiedot löydät SPR:n verkkosivuilta. 

Välitä tietoa Hyvinvointipäivistä eteenpäin! 

Tulevia omaishoitajien Hyvinvointipäiviä 

• Hyvinvointipäivät puolisoaan hoitaville miehille, Heinola 19.–20.5. 

• Satakunnan piirin järjestämä omaishoitajien leiri, Pastuskeri Pori 6.–

10.7. 

• Hyvinvointipäivät kaikille omaishoitajille, Katinkulta Sotkamo 27.–

28.8. 

• Hyvinvointipäivät kaikille omaishoitajille, Pori 17.–19.9. 

 

Valtakunnallinen ystävävälittäjien tapaaminen 12.9.2020 Tampereella 

Pidämme Tampereella kaikille järjestön ystävävälittäjille tarkoitetun 

vertaistuki- / koulutuspäivän lauantaina 12.9.2020. Tarkempi aikataulu ja 

ohjelma on vielä auki, mutta kannattaa tallentaa päivämäärä kalenteriin! 

Omassa löytyy välittäjille oma Ystävävälittäjien ryhmä. Välittäisittekö 

ystävällisesti tietoa ryhmästä eteenpäin alueenne välittäjille, jaamme siellä 

ajankohtaista tietoa välittäjille ja välittäjät voivat viestitellä siellä keskenään. 

Lisätietoa: Matti Hetemäki, matti.hetemaki@redcross.fi puh. 020 701 2189 

 

 

 

 

 

 

mailto:matti.hetemaki@redcross.fi
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MUUTA AJANKOHTAISTA 

 

Ystävänpäivä tanssin pyörteissä 

Teksti: Mirja Kaartinen 

Pudasjärvellä järjestettiin ystävänpäivänä ikäihmisten iltamat. Osaston 

ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoinen Arja Panuma kertoo tapahtuman 

onnistumisen taustoja:  

”Etukäteisvalmisteluna tiedotus on isossa osassa. Tiedotimme Facebookin eri 

palstoilla, OMA:ssa, ikäihmisten palvelukeskuksissa, eri asumisyksiköissä, 

ikäihmisten päivätoiminnassa, paikallislehdessä sekä korteilla tapahtuman 

lähitaloihin. Pyysin etukäteen tanssittajia 

tanssikurssilta paikalle, saatiin peräti 

tanssinopettajakin. Hallituksen jäsenet ja 

ystävät haastoin tuomaan jokainen yhden 

läheisen ikäihmisen mukaan iltamiin”. 

Kaiken kaikkiaan tanssin pyörteissä oli yli 70 

ihmistä. Tanssiyhtye Suopunki tanssitti lähes 

kaksi tuntia ystävänpäivän juhlijoita. Välissä 

pidettiin tauko, jolloin Oulun piirin 

Järjestötyönsuunnittelija Teemu Alapeteri 

kertoi Punaisen Ristin toiminnasta ja 

erityisesti ystävätoiminnasta. Osaston 

puheenjohtaja Esa Erkkilä toi omat 

terveisensä osaston monipuolisesta 

toiminnasta. Hyvät kahvit kuuluivat tietenkin 

myös ohjelmaan, olipa tilaisuuteen järjestetty 

myös verenpaineen mittauspistekin.  

”Tunnelmahan oli ihan huikea. Ikinä ei ole 

kuulunut mistään tapahtumasta niin paljon kiitosta ja toivomusta järjestää 

uudelleen. Itse pidän tärkeänä, että tapahtumassa ovella ollaan vastassa 

toivottamassa tervetulleeksi, naulakoilla on omat ihmiset ja pois lähtiessä 

kiitellään osallistujia. Ystävätoimijat tekivät paljon töitä – kantoivat salista 

pöydät pois, järjestelivät tuolit, laittoivat tarjottavat esille ja hakivat ikäihmisiä 

lähitaloista. Minä lähinnä van määräilin.      ” Panuma kertoo. 

“Itselle se ilo, joka paistoi vanhusten kasvoilta, oli paras palkinto!” Panuma 
summaa onnistunutta tapahtumaa. 

 

 
 

 

Kuva: Mirja Kaartinen 
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Omaishoitajuus tutuksi “Lähellä ja läsnä – tutustu tuntemattomaan” 

Teksti: Omaishoitajien tukitoiminta, Varsinais-Suomen piiri, Paimion osasto 

Paimion vanhusneuvostossa nostettiin esiin huoli siitä, ettei omaishoitoa 

tunnisteta. Paikkakunnalla tiedetään olevan ihmisiä, jotka pitävät huolta ja 

hoitavat läheisiään ilman yhteiskunnan taloudellista tukea tai kotihoidollisia 

palveluja. Monella heistä ei ole tietoa järjestöjen tarjoamasta toiminnasta ja 

tuista. Virallisten omaishoitajien määrä on alle maakunnan keskiarvon.  

Ystävänpäivän hengessä järjestettiin tapahtuma Omaishoitajuus tutuksi 

”Lähellä ja läsnä – tutustu tuntemattomaan”. Tapahtumapaikaksi valittiin 

esteetön paikallinen ravintola, johon oli helppo tulla.  

Tapahtuman tavoitteena oli tehdä omaishoitoa tutuksi – auttaa tunnistamaan 

omaishoitotilanteita, kertoa mitä omaishoitajuus on ja miten yksinäisyys voi 

näkyä omaishoitajuudessa. Tapahtumassa tultiin sekä tutuksi omaishoidon 

kanssa että tutustuttiin samalla tuntemattomiin henkilöihin kahvikupposen 

ääressä ja lopuksi tartuttiin mikkiin karaoketansseissa. 

Tapahtumassa oli lisäksi mahdollista saada tietoa SPR:n ystävätoiminnasta 
sekä siitä, miten pääsee vapaaehtoiseksi ja miten saa ystävän niin 

halutessaan. Lisäksi jaettiin tietoa vanhusneuvoston merkityksestä ja 
toiminnasta. 

 
 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen kuulumisia 

Teksti: Elisa Vesterinen 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke on kolmivuotinen (2018-2021) 

ystävätoiminnan kehittämishanke. Sen tavoitteena on vähentää ikääntyneiden 

yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistaa 

heidän selviytymiskykyään arjessa ja arjen häiriötilanteissa muun muassa 

luomalla vapaaehtoisten organisoimia kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja. 

Hanketta toteutetaan Lapin, Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueilla. 

Näiden kolmen piirin alueella on nyt perustettu yhteensä 23 uutta 

kohtaamispaikkaa. On monenlaisia tapoja toteuttaa kohtaamispaikkatoimintaa. 

Kohtaamispaikat voivat olla teema-aiheisia, pop-up -tyyppisiä, kiertäviä, eri 

kohderyhmille suunnattuja ja niin edelleen. Olemassa olevia tiloja ja 

toimintamalleja kannattaa myös hyödyntää: kohtaamispaikan voi perusta 

esimerkiksi terveyspisteen, ruokajakelun tai kirpputoritoiminnan yhteyteen.  

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen hyvät mallit ja erilaiset tavat toteuttaa 

kohtaamispaikkatoimintaa, jotta uudet innokkaat vapaaehtoiset saisivat kättä 

pidempää kohtaamispaikkatoiminnan aloittamiseksi omalla alueellaan. 

Mikäli haluat lisätietoa hankkeesta ja/tai kohtaamispaikoista, piirien 

työntekijöiden yhteystiedot löytyvät täältä. 

https://rednet.punainenristi.fi/lappi
https://rednet.punainenristi.fi/aboland
https://rednet.punainenristi.fi/lansi-suomi
https://rednet.punainenristi.fi/kohdataankylillajakeskuksissa
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Lukulähettiläs-toiminta: vapaaehtoiset tukemassa ikäihmisten 
lukuharrastuksen säilymistä 

Teksti: Mehalet Yared 

Lukulähettilääksi-hanke 

toteutettiin vuosina 2018-2019 

Helsingin kaupunginkirjaston, 

SPR:n Helsingin ja Uudenmaan 

piirin, Helsingin Alzheimer-

yhdistyksen sekä kaupungin 

palvelukeskusten kanssa ympäri 

Helsinkiä. Punaisen Ristin rooli 

oli tarjota vapaaehtoisille sekä 

kirjastonhoitajille koulutusta 

vapaaehtoistoiminnasta 

palvelutaloissa. Punaisen Ristin 

vapaaehtoiset varmistivat lukuharrastuksen säilymisen palvelutaloissa asuville 

ikäihmisille, joille itsenäinen lukeminen ei ole enää mahdollista, ja näin ollen 

lisäsivät mahdollisuuksia yhdessä olemiseen ja kokemiseen.  

Hankkeen aikana Punainen Risti tuki kirjastojen kanssa tehtävää kehittämistä, 

jossa pyrittiin vahvistamaan kirjastojen valmiutta toimia kulttuuria ja 

lukemista tukevana tahona vapaaehtoisjärjestöille. Kirjaston henkilökunta sai 

Punaisen Ristin koulutusta ryhmän ohjaamisesta ja henkilökunta vastasi 

lukulähettiläiden vertaisryhmätapaamisten järjestämisestä paikallisessa 

kirjastossa. Vapaaehtoiset lukulähettiläät saivat koulutusta 

vapaaehtoistoiminnan perusteista, ja kirjaston vertaisryhmätapaamisissa 

kerrottiin lukemisesta, ääneen lukemiseen sopivasta kirjallisuudesta sekä 

muistisairaan kohtaamisesta.  

Punaisen Ristin osastot saivat kehittämishankkeen kautta uutta sisältöä 

palvelutalotoimintaan sekä tavoittivat satoja uusia vapaaehtoisia, joille 

vapaaehtoistoiminta ei ollut entuudestaan tuttua. Palvelutalojen asukkaat 

saavat myös jatkossa virikkeellistä ja lukuharrastusta tukevaa toimintaa 

lukulähettiläs-toiminnan kautta.  

Kirjaston henkilökunta tuotti ja laati materiaalia ääneen lukemiseen sopivasta 

kirjallisuudesta Helmet.fi-verkkopalveluun suomeksi ja ruotsiksi. Materiaalit 

ovat myös jatkossa avoimesti käytettävissä verkossa. Suomenkielinen 

materiaali löytyy täältä ja ruotsinkielinen täältä. 

Tarinoita lukulähettilästoiminnasta:  
Tarinat lukulähettilään ja kuulijoiden kohtaamispaikkana 

Vapaaehtoistyössä Pakilakodissa  

Lisätietoja Lukulähettiläs-toiminnasta Helsingin ja Uudenmaan piiristä 

Mehalet Yaredilta mehalet.yared@punainenristi.fi, puh. 040 5715601. 

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Katja Tähjä 

http://www.helmet.fi/lukulahettilas
http://www.helmet.fi/laskamrat
https://www.kirjastokaista.fi/tarinat-lukulahettilaan-ja-kuulijoiden-kohtaamispaikkana/
https://www.seniorisaatio.fi/b/vapaaehtoistyossa-pakilakodissa
mailto:mehalet.yared@punainenristi.fi
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Kotivara 72 tuntia – varaudu pahan päivän varalle 

Teksti: Jaana Vilhunen 

Kuinka sinä, perheesi ja läheisesi pärjäisitte, jos yhteiskunnan toiminta 

häiriintyisi yllättäen? Tiedätkö, mitä kotivara tarkoittaa? 72 tuntia on SPEK:n 

ja Huoltovarmuuskeskuksen laatima varautumissuositus kotitalouksille, joka 

meillä kaikilla tulisi olla kotona.  

Kotivara tarkoittaa paitsi ruokaa 

ja juomaa, myös muita kodin 

päivittäistarvikkeita. Kotivara on 

osaa laajempaa kansalaisen 

omatoimista varautumista, jossa 

hankitaan tietoa ja taitoja niin 

sanotun pahan päivän varalle. 

Jokainen meistä voi opetella 

häiriötilanteita varten hyödyllisiä 

taitoja kuten ensiapu- ja 

sammutustaitoja sekä 

suunnittelemaan toimintaa 

esimerkiksi pitkittyneen 

sähkökatkon varalle. 

Milloin muuten tarvitsemme kotivaraa? Tällainen tilanne voi tulla yllättäen 

monestakin syystä. Yksinasuva tai perheenjäsenistä parempikuntoinen 

(omaishoitaja) voi sairastua eikä pääse ruokaostoksille. Myös yhteiskunta voi 

haavoittua: tulee lakko, liikenneyhteydet katkeavat tai laajamittainen 

sähkökatkos häiritsee arkea. Paikkakunnalla voi sattua sellainen onnettomuus, 

että kaupat joudutaan sulkemaan tai ulos meneminen kielletään (esimerkiksi 

terveydelle vaarallinen myrkky ilmatilassa). Myös logistinen jakeluhäiriö voi 

estää tavaroiden kuljetuksen kauppoihin. 

Poikkeuksellisen voimakkaat myrskyt voivat nopeasti sotkea myös arjen 

turvalliset rutiinit. Myrskyn aiheuttamat tuhot saattavat tukkia liikenteen 

pitkäksi aikaa ja katkaista sähköt jopa useaksi päiväksi. Kotivara turvaa näissä 

tilanteissa ruoan, mutta onko kotonasi myös vaihtoehto sähkölämmitykselle ja 

paristoilla toimiva radio, josta voit kuunnella viranomaistiedotteita, mikäli 

sähköt ovat poikki pidempään? 

Omatoimisesti varautuneella kansalaisella on kotivara eli varavettä ja helposti 

valmistettavia ruokatarvikkeita. Hän pystyy järjestämään valoa ja lämpöä sekä 

valmistamaan ruokaa sähköttä. Hänellä on varalla käteistä rahaa sekä omat ja 

perheen lääkkeet sekä perushygieniatarvikkeet. Lisäksi on hyvä tietää, mistä 

saa tietoa häiriötilanteessa. 

Kotivaratarvikkeita. Kuva: Jaana Vilhunen 



 
 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

SPR:n Savo-Karjalan piirissä järjestettiin Kotivara 72h -kouluttajakoulutus 

viime syksynä. Sen piti SPEK:n kouluttaja Osmo Turunen. Kotivara 72h -

koulutusmateriaalin ovat tuottaneet yhdessä SPEK ja Huoltovarmuuskeskus. 

SPR:n Savo-Karjalan piirissä tällä hetkellä kymmenen valmiuskouluttajaa, 

jotka voivat käydä pitämässä eri ryhmissä tätä teemaa. Teema sopii 

pidettäväksi kaikissa toimintaryhmissä kuten mm. ikäihmisten kerhoissa, 

terveyspisteissä ja vapaaehtoisten tilaisuuksissa. Tämän vuoden aikana 

esimerkiksi piirimme omaishoitajaryhmät pääsevät kuulemaan tämän luennon 

paikkakunnallaan, omissa osastoissaan. Kotivara 72h -luentoa on järjestetty jo 

useassa ryhmässä ja aiheesta on pidetty paljon. 

Ennakoi!       Varaudu auttamaan itseäsi ja muita. Hanki kotivara. Opettele 

ensiapu- ja alkusammutustaidot. Huolehdi lähimmäisistäsi. Näillä ohjeilla 

pääset jo pitkälle. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Kotivara 72h-luento Keiteleen osaston omaishoitajaryhmässä. Kuva: Jaana Vilhunen. 
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Punainen Risti yhteistyössä Muistiliiton Minun valintani -hankkeen 
kanssa 

Teksti: Outi Ronkainen, Muistiliitto 

Arviolta 13 500 suomalaista sairastuu vuosittain johonkin etenevään 

muistisairauteen. Muistisairaudet ovat hyvin yksilöllisesti eteneviä neurologisia 

sairauksia, eivätkä ne kuulu niin sanottuun normaaliin ikääntymiseen. 

Muistisairaat tarvitsevat monenlaista apua ja tukea voidakseen elää 

omannäköistä, hyvää elämää mahdollisimman pitkään. Iän myötä muisti 

muuttuu, mutta jos oma tai läheisen huoli herää, on muisti hyvä tutkituttaa 

terveydenhuollossa. 

Myös omaishoitajien määrä on lisääntynyt viime vuosina. Suomessa arvioidaan 

olevan yli miljoona henkilöä, jotka auttavat säännöllisesti läheisiään. 

Omaishoitotilanteita on arviolta 350 000 ja virallisia sopimusomaishoitajia 47 

500. Tyypillinen omaishoitaja on yli 65-vuotias nainen, joka hoitaa läheistään 

muistisairauden vuoksi. Muistisairaan hoito ja huolenpito on sitovaa ja vaatii 

sopeutumista kaikilta läheisiltä, minkä vuoksi myös omainen tai läheinen 

tarvitsee tietoa ja tukea. 

Muistikummit tekevät muistiystävällisiä tekoja 

Muistiliiton muistikummit pyrkivät muuttamaan muistisairauksiin liittyviä 

käsityksiä ja mielikuvia. Muistikummiksi voi tulla osallistumalla 

muistikummituokioon. Tuokio auttaa toimimaan muistisairaan kanssa ja 

ymmärtämään muistisairauden vaikutuksia sairastuneeseen.  

Muistikummituokion tavoitteena on, että osallistuja oivaltaa muistisairauksista 

viisi tärkeää asiaa. Tämän jälkeen hän voi tehdä arjessaan pieniä tai suuria 

muistiystävällisiä tekoja. Uskomme, että muistisairaan kohtaaminen 

lämpimästi, arvostavasti ja ymmärtävästi on tämän päivän kansalaistaito. Voit 

osallistua noin puolen tunnin mittaiseen tuokioon kotoa käsin verkossa.  

Halutessasi voit myös osallistua noin tunnin mittaiseen tuokioon. Lähimmän 

tuokion löydät täältä. Muistikummituokio on vapaaehtoisille ystäville 

erinomainen oppia muistisairauksista ja muistisairaiden kohtaamisesta. 

Minun valintani -hanke muistisairaiden ja läheisten tukena 

Suomen Punaisen Risti ja Muistiliiton Minun valintani -hanke toteuttavat tänä 

vuonna yhteistyössä koulutuksellisia tilaisuuksia muun muassa 

omaishoitoperheitä tukeville vapaaehtoisille ja ystävävapaaehtoisille. Minun 

valintani -hankkeen tavoitteena on vahvistaa muistisairaiden ja läheisten 

kykyä tehdä harkittuja valintoja uudistuvassa sote-toimintaympäristössä ja 

edistää muistisairaiden ihmisten kuulemista oman elämänsä asiantuntijoina. 

Nykyjärjestelmä on pirstaleinen ja palveluihin ohjautuminen ja oikea-aikaisuus 

ovat toisinaan sattuman varassa. Minun valintani -hankkeen materiaalit 

https://tuokio.muistikummit.fi/
https://www.muistikummit.fi/kummituokiot
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auttavat muistisairaita ja läheisiä saamaan heille kuuluvan avun ja tuen silloin, 

kun sitä tarvitaan.  

Oman elämänsä asiantuntijuutta voidaan vahvistaa esimerkiksi laatimalla 

edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto. Niiden avulla virallisten asioiden hoito 

sekä terveydenhoito ja huolenpito voidaan järjestää muistisairaan itse 

määrittämällä tavalla. Omaa elämää on myös hyvä tehdä näkyväksi erilaisten 

täytettävien kirjojen, kuten Oma kansioni – muistojani ja ajatuksiani elämästä 

-kirjan, avulla. Sairastuneen taustojen ja elämänhistorian tunteminen 

helpottaa läheisiä, vapaaehtoistoimijoita ja hoitohenkilökuntaa. 

Elämänhistoriaa voidaan avata myös yhdessä. 

Muistisairaus voi muuttaa sairastuneen kykyä ilmaista itseään ja tarpeitaan. 

Tukea voi saada vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä, kuten 

keskustelua jäsentävistä ja muistia tukevista kuva- ja sanakorteista. 

Esimerkiksi Papunetin verkkosivuilta löytyy kommunikaatiota helpottavaa 

materiaalia, kuten kuvakortteja ja Tikoteekin Viesti-sanakansio. 

Jokainen tarvitsee joskus myös läheisen tai ulkopuolisen apua mielipiteen tai 

päätöksen tueksi. Tuetulla päätöksenteolla voidaan saada muistisairaan oma 

mielipide esille ja mahdollistaa erilaisten valintojen tekeminen. Se, että on 

läsnä ja haluaa aidosti kuulla toista, on jo paljon.  

Minun valintani -hankkeessa on kehitetty muistisairaiden ja heidän läheistensä 

ohjaus- ja neuvontatyön tueksi myös Muistiviuhka. Muistiviuhka on tarkoitettu 

ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville ammattilaisille auttamaan muistisairaan ja 

läheisen ohjaamista oikean tuen ja avun piiriin. Muistiviuhkaan on tiivistetty 

muistisairaalle tarkoitetut oleelliset Kelan etuudet, kuntien palvelut sekä 

oikeudelliseen ennakointiin ja vertaistukeen liittyvät asiat. Muistiviuhkasta on 

tarkoitus järjestää koulutuksia myös SPR:n osastoissa tai Webinaareina.  

Jos kiinnostuit koulutuksesta ja muistiviuhkasta, niin ota yhteyttä 

piirisi SPR:n omaishoidon alueellisiin suunnittelijoihin, joiden 

yhteystiedot löydät täältä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.muistiliitto.fi/application/files/4915/7891/9200/Minun_oikeuteni.pdf
https://www.muistiliitto.fi/application/files/8115/7017/5525/Hoitotahtoni_2019_verkossa_taytettava_Uusittu_logo.pdf
https://www.muistiliitto.fi/application/files/1914/9642/5002/Oma_kansioni_-_Muistojani_ja_ajatuksiani_elamasta.pdf
https://papunet.net/materiaalia/
http://papunet.net/materiaalia/viesti-sanakansio
https://rednet.punainenristi.fi/node/14138
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Punaisen Ristin oppimateriaalit uudelle alustalle 

Teksti: Maaret Alaranta 

 

Tammikuussa otettiin käyttöön uusi palvelu, joka kokoaa kaikki Punaisen Ristin 

oppimateriaalit samaan osoitteeseen. Näin koulujen ja oppilaitosten on 

helpompi löytää aineistot, ja samalla saamme koottua tietoa myös niiden 

käytöstä.  

Helppokäyttöinen ja visuaalisesti 

näyttävä, täysin ilmainen palvelu 

sisältää materiaaleja eri-ikäisille 

oppilaille seuraavista teemoista: 

globaalikasvatus, ensiapu ja 

terveys, sodan säännöt, 

yhdenvertaisuus sekä ystävyys. 

Lisäksi palvelusta löytyy valmiita 

aamunavauksia ja ideoita 

erilaisten teemapäivien 

toteuttamiseen. Materiaaleja on 

saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Uuden oppimateriaalipalvelun löydät osoitteesta 

https://sproppimateriaalit.fi/ 

Kuka tahansa voi rekisteröityä palvelun käyttäjäksi opettajan roolissa ja näin 

pääsee näkemään kaikkien palvelussa nyt valmiina olevien materiaalien 

sisällöt. Palvelua voi selata myös ilman kirjautumista. 

Ystävätoimintaan liittyvät alustalla olevat seuraavat materiaalit: 

• Kiva kun huomaat – oppitunti toistemme huomaamisesta  

• Jos ees joku tajuis?! - Myötätunto ja kaveruus koulussa (5 teeman 

kokonaisuus / 5 oppituntia) 

• Ystävänpäivän aamunavauksia 

• Tosiystävä-video ja kysymyksiä pohdittavaksi 

https://sproppimateriaalit.fi/
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Tapahtumamalli: Neiti aika -dokumenttielokuva ja keskustelutilaisuus 

Punainen Risti on yhteistyössä Elokuvayhtiö Aamun kanssa suunnitellut 

tapahtumamallin Neiti Aika -elokuvan ympärille. Mallia voivat hyödyntää 

Punaisen Ristin piirit ja osastot 1.3.2020-31.5.2021 välisenä aikana 

esimerkiksi ystävänpäivätapahtumissa tai vaikkapa vapaaehtoisten 

kiitostapahtumissa. 

Dokumenttielokuva sopii erityisen hyvin ystävätoiminnan teemoihin ja 

Punaisen Ristin ystävätoimintaa on tärkeää pitää esillä tapahtumassa kuvin ja 

sanoin. Elokuva jättää katsojalle vakavasta teemasta huolimatta myönteisen 

tunteen ja halun toimia. Miten voisin huomioida itselleni vieraita ihmisiä 

paremmin? Tapahtumassa kannattaakin ehdottomasti kerätä 

ystävätoiminnasta kiinnostuneiden yhteystietoja ja kutsua heitä mukaan 

ystäväkursseille ja toimintaan. 

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

  

Ystävä, ryhdy verkkoystäväksi 

Onko verkko tai some sinulle luonteva ympäristö toimia ja viettää aikaa? 

Haluaisitko ryhtyä vapaehtoiseksi verkkoystäväksi ja tarjota aikaasi 

yksinäisyyttä kokevalle?  

Punaisella Ristillä on käynnistynyt valtakunnallinen verkkoystävätoiminta, 

jossa vapaaehtoinen toimii verkon välityksellä vapaaehtoisena ystävänä 

yksinäisyyttä kokevalle henkilölle. Keskustelu käydään anonyymisti 

sähköpostitse tai jollain yhdessä sovitulla chat-sovelluksella. Toiminta on 

ajasta ja paikasta riippumatonta, ja siihen tulisi sitoutua vähintään 6 

kuukauden ajaksi. 

Ystävätoiminnan peruskurssin suorittanut pääsee verkkoystäväksi helposti 

itseopiskelemalla verkkoystävien nettiperehdytyksen, jonka käy läpi noin 

tunnissa. Itseopiskelumateriaali löytyy RedNetistä: 

https://rednet.punainenristi.fi/verkkoystavienperehdytys 

Materiaalin suorittamisen jälkeen laita viestiä verkkoystävätoiminnan 

valtakunnalliseen välitykseen: verkkoystava@redcross.fi  

Lisätietoa ja kyselyt: Varpu Salmenrinne, varpu.salmenrinne@redcross.fi  

Tervetuloa verkkoystäväksi, sinua tarvitaan! 

 

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/58671
https://rednet.punainenristi.fi/verkkoystavienperehdytys
mailto:verkkoystava@redcross.fi
mailto:varpu.salmenrinne@redcross.fi
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Ystävätoiminnan uusia ohjeistuksia 

Ystävätoimintaan on tehty uusia ohjeistuksia muun muassa vapaaehtoinen 

saattajana ja vapaaehtoinen digiopastajana. Lisäksi materiaaleista löytyy 
vinkkilista siitä, mitä osasto voi tehdä, jos ystävävälitys on pahasti 

ruuhkautunut. 
  

Ystävävälittäjien sivut suomeksi ja ruotsiksi:  

https://rednet.punainenristi.fi/yvtuki  

https://rednet.rodakorset.fi/vfmst%C3%B6d  

 

Hyväpäivä-avustukset  

Kaipaako osastosi resursseja uuden ystävätoiminnan toimintamuodon 

käynnistämiseen tai toiminnan laajentamiseen?  

Voitte hakea Hyväpäivä-avustusta toiminnan kehittämiseen, uuden toiminnan 

aloittamineen ja projekteihin!  

Hyväpäivä-avustusta voit hakea tällä lomakkeella. 

Hyväpäivä-avustuksen voi raportoida tällä lomakkeella. 

Avustusohjeet löytyvät osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva. 

Lisätietoja: piirin sosiaalitoiminnan suunnittelijalta ja Maaret Alarannalta, 

maaret.alaranta@redcross.fi  puh. 040 3583257  

 

Ruoka-apu.fi -käyttöönottokoulutuksia 

SPR:n aiesopimuskumppanin Osallistava Yhteisö -hankkeen (Kirkkopalvelut ry) 

lanseeraama ruoka-apu.fi sivusto on avattu ja sen käyttämistä varten 

järjestetään koulutuksia, joista voi tiedustella Jari-Pekka Hietsillalta.  

Kyse on verkkopalvelusta, jossa ruokajakoja, yhteisruokailuja tai muuta ruoka-

apuun liittyvää järjestävät voivat ilmoittaa helposti omasta toiminnastaan ja 

jossa ruokaa etsivän on helppo löytää oman alueensa ruoka-aputoiminta.  

Palvelu on nyt siinä vaiheessa, että pääsette pian lisäämään sinne oman 

toimintanne tietoja. Järjestämissämme käyttöönottokoulutuksissa tutustutaan 

palveluun käytännönläheisesti ja opastetaan muun muassa 

tapahtumailmoitusten tekemisessä. 

Lisätietoa ja tiedustelut koulutuksista: Jari-Pekka Hietsilta, jari-

pekka.hietsilta@redcross.fi  

 

https://rednet.punainenristi.fi/yvtuki
https://rednet.rodakorset.fi/vfmst%C3%B6d
https://response.questback.com/suomenpunainenristispr/bybxcmbd2z
https://response.questback.com/suomenpunainenristispr/wgezo1rcn1
https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva
mailto:maaret.alaranta@redcross.fi
http://intra.redcross.fi/kayttaja/maaret-alaranta
mailto:jari-pekka.hietsilta@redcross.fi
mailto:jari-pekka.hietsilta@redcross.fi
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Joko osastonne käyttää sähköistä ystävävälitystä? 

Sähköistä ystävävälitystä hyödyntää jo yli 200 osastoa! Sähköinen 

välitysjärjestelmä helpottaa ystävävapaaehtoisten ja ystäväasiakkaiden yhteen 

saattamista ja kannustamme kaikkia osastoja ottamaan järjestelmän 

käyttöönsä. Järjestämme sähköisen ystävävälityksen käyttöönottoon 

tarvittaessa tukea ja koulutusta.  

Lisätietoa: Matti Hetemäki, matti.hetemaki@redcross.fi 

 

Kortti etsivään työhön 

Ystävätoiminnassa on tehty kortti etsivään työhön. Kortissa on kohta, johon 

osasto voi laittaa esimerkiksi ystävävälityksen/osaston yhteystiedot tai ohjata 

suoraan sopivaan kohtaamispaikkaan.  

Korttia voi jakaa esim. kotihoidon työntekijöille, Kelaan, apteekkiin tms. tai 

laittaa suoraan ihmisten postiluukkuihin.  

Tulostettava kortti löytyy suomeksi ja ruotsiksi: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/56716 

 

 

mailto:matti.hetemaki@redcross.fi
https://rednet.punainenristi.fi/node/56716

