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Uutiskirje 
Ystävätoiminnan 

vapaaehtoisille 1/2019 

Kuvaaja: Kaisa Sirén 



 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Tervehdys Keskustoimistolta! 

 

Tervetuloa lukemaan ystävätoiminnan ensimmäistä yhteistä uutiskirjettä! 

Olemme julkaisseet jo pitkään, 2 kertaa vuodessa uutiskirjettä omaishoidon 

tukitoiminnan vapaaehtoisille. Kentältä tulleiden toiveiden mukaisesti olemme nyt 

laajentaneet uutiskirjeen jakelulistaa koskemaan kaikkia ystävätoiminnan 

vapaaehtoisia, olemmehan kaikki samaa ystäväporukkaa. 😊 

Tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa eri toiminnoista ja saada vinkkejä 

toisilta. Toivomme myös saavamme teiltä hyviä ehdotuksia sisältöön, jolloin 

voitte olla yhteydessä piirinne sosiaalitoiminnan- tai omaishoidon suunnittelijaan, 

tai vaikka suoraan minuun. 

Tämä vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Ystävänpäivä onnistui hienosti ja 

monenlaista kehitystä on meneillään, mm. näistä asioista voitte lukea lisää tästä 

uutiskirjeestä. 

Antoisia lukuhetkiä, 

 

Ystävällisin terveisin 

Elisa Vesterinen, 

Keskustoimisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Kiitos ystävänpäivästä! 

 

Ystävänpäivä onnistui jälleen hienosti: tapahtumia oli runsaasti ja niissä 

tavoitettiin uusia ihmisiä. Mainoskampanjamme myötä 1700 uutta 

ystävätoiminnasta kiinnostunutta ihmistä jätti meille sähköpostiosoitteensa. Nyt 

toivomme, että uudet innokkaat pääsevät nopeasti ystäväkursseille ja mukaan 

toimintaan.  

 

Osaston järjestämään ystävänpäivän tapahtumaan saa tukea keskustoimistolta. 

Tuki maksetaan kuluja vastaan ja se voi olla enintään 150 euroa. Tukea tulee 

hakea 30.3. mennessä tällä lomakkeella. 

Suuret kiitokset teille aktiivisuudesta! 

Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhla  

Ystävätoimintamme täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Juhlimme merkkivuotta 

valtakunnallisella juhlalla Jyväskylässä lauantaina 25.5.2019. Juhlalla haluamme 

kiittää ystävätoiminnan vapaaehtoisia vuosikymmeniä jatkuneesta arvokkaasta 

työstä yksinäisyyden vähentämiseksi. 

Juhlaan ovat tervetulleita erityisesti ystävätoiminnan vapaaehtoiset. 

Ilmoittautuminen tapahtuu oman piirin kautta. Piirit järjestävät juhlaan 

yhteiskuljetuksia. Juhlan osallistumismaksu on 25 euroa /henkilö. Toivomme, että 

osastot kustantavat mahdollisuuksiensa mukaan ystävien osallistumisen. 

Lisätietoja: piirin sosiaalitoiminnan suunnittelijalta ja Maaret Alarannalta, 

maaret.alaranta@redcross.fi / p. 020 701 2123 

 

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 voi 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 / p. 020 701 2123 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?utm_campaign=Yst%C3%A4v%C3%A4np%C3%A4iv%C3%A4kampanja%202019%20-%20kirje%20osastoille%202%20%28FI%29&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&QuestID=5303024&sid=q5YzneKbU6&elqTrackId=fb47f14cbb7e4cfb9a3bd3b21a3fd149&elq=4889b4ce231a493da924542ec48c50a3&elqaid=1523&elqat=1&elqCampaignId=
mailto:maaret.alaranta@redcross.fi
https://response.questback.com/suomenpunainenristispr/bybxcmbd2z
https://response.questback.com/suomenpunainenristispr/wgezo1rcn1
https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva
mailto:maaret.alaranta@redcross.fi


 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Turvallisuustietoa selkosuomeksi  

Punaisen Ristin Pärjätään yhdessä -hanke on 

luonut selkokieliset arjen turvallisuus ja 

ensiapuohjeet, jotka ovat kaikkien käytössä. 

Ohjeet sopivat niin vapaaehtois- kuin 

ammattilaiskäyttöön, niin tavallisille ihmisille 

kuin erityisryhmille.  

Hanke aktivoi ihmisiä oman lähiyhteisönsä 

hyvinvoinnin ja turvallisuuden 

vahvistamiseen, sekä mukaan vapaaehtoistoimintaan.  

Lisäksi hankkeen kautta autetaan lähiyhteisöä varautumaan mahdollisiin 

onnettomuus- ja häiriötilanteisiin. Pärjätään yhdessä - hankkeen tavoitteena on 

tuoda konkreettisia keinoja ja tapahtumia ihmisten avuksi arjen turvallisuutta 

parantamaan, joista tämä opas on yksi.   

Opas kertoo selkosuomeksi toiminnasta erilaisissa onnettomuustilanteissa: mitä 

ihmiselle hädän hetkellä tapahtuu, miten voi auttaa itseään, kodin 

turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta.  

Opas on tulossa verkkokauppaan ja se on osastoille maksuton. 

 

Verkkoryhmä omaishoitajille 

Suomen Punainen Risti on mukana pilottikokeilussa, jossa keskisuomalaisille 

omaishoitajille tarjotaan vertaistukea ja tietoa uudella tavalla.  

Verkkoryhmässä voi keskustella toisten samassa tilanteessa olevien, vetäjien ja 

asiantuntijoiden kanssa tai olla pelkästään kuuntelemassa. Ohjattuja 

ryhmäkeskusteluja käydään keskiviikkopäivisin puolentoista tunnin ajan. 

Tavoitteena on, että ne ovat kuunneltavissa myös tallenteina.  

Ryhmässä käsitellään esimerkiksi etuuksia, terveydenhoitoa, kodin turvallisuutta 

sekä omaishoitajuuteen liittyviä elämän muutostilanteita ja jaksamista. Kustakin 

kunnasta, josta osallistujia ilmoittautuu, pyritään myös saamaan täsmätietoa.  

Lisätietoa verkkoryhmästä löytyy täältä. 

 

 

 

https://visitlaukaa.fi/tapahtumat/verkkoryhma-omaishoitajille/


 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Turvallista hoitoa ja huolenpitoa kotona  

Teksti: Sisko Aalto 

Suomen Punainen Risti toteutti Kuopiossa 23.-24.2. Hoito ja huolenpito kotona -

koulutuksen kouluttajille, sekä Turvakoutsaajien valmennuksen. Molempiin päiviin 

osallistui kymmenen SPR:n kouluttajaa. Osallistujat olivat hyvin aktiivisia osaajia 

ja kiittivät koulutuspäivän annista.  

Koulutuspäivät antoivat kouluttajille tietoa ja valmiuksia pitää Hoito ja huolenpito 

kotona -koulutuksia omaishoitajille ja läheistään hoitaville, sekä ikäihmisille. 

Osallistujat tutustuivat ennakkoon koulutusmateriaaliin ja päivien aikana he 

saivat tietoa ja taitoja sekä antoivat pareittain ”näytön ryhmänvetäjän taidoista”. 

Savo-Karjalan alueella on nyt kouluttajia, joilla on valmiuksia toimia kyseisten 

koulutusten kouluttajana osaston järjestämissä tilaisuuksissa. Kouluttajat 

näkevät, että koulutuksen sisältöjä voi toteuttaa koulutuskokonaisuutena, tai 

kohderyhmän tarpeista lähtevistä teemoista. Koulutuksen kohderyhmänä voivat 

olla esimerkiksi osaston senioriryhmiin osallistujat, pitkäaikaissairasta tai 

ikäihmistä kotona hoitavat, tai perheenäidit ja maahanmuuttajaperheet. Lisäksi 

osakokonaisuuksia voi toteuttaa yleisökursseina ja yhteistyössä paikallisten 

yhteistyökumppaneiden, kuten potilas- ja eläkejärjestöjen kanssa. 

Hoito ja huolenpito kotona -koulutuskokonaisuus sisältää mm. seuraavia aiheita: 

• hoidettavan terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävät tekijät 

• perussairaudet  
• hygienia, ravinto, liikunta, ergonomia ja lääkehuolto kotona 

• kotitapaturmien ehkäisy, kodin turvallisuus  
• keskeiset ensiapua vaativat tilanteet 

• oma jaksaminen omaishoitajana 
• yhteiskunnan ja järjestöjen tarjoamat alueelliset palvelut 

 
Toisen päivän yhteydessä paneuduttiin Turvakoutsaamisen teemoihin, kuten 

kodin ja lähiympäristön turvallisuuteen, sekä kaatumisen ehkäisyyn ja pystyssä 

pysymiseen liukkailla keleillä. 
 

Jos osasto tai ryhmäsi on järjestämässä Hoito ja huolenpito kotona -koulutuksia, 
tai kodin turvallisuusaiheisia tilaisuuksia, luentoja tai tapahtumia, niin ole 

yhteydessä piirisi omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelijaan.  
 

Seuraava Koti- ja vapaa-ajan Turvakoutsien koulutus toteutetaan Oulussa 
30.3.2019. Kutsu löytyy Omasta. 

 
Lisätietoja: koulutuksista ja kouluttajista omaishoidon koordinaattori Sisko 

Aallolta, sisko.aalto@punainenristi.fi tai 0400 815 518 

https://spr-vati-web.azurewebsites.net/event/1759
mailto:sisko.aalto@punainenristi.fi


 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke on lähtenyt hyvin käyntiin 

Teksti: Elisa Vesterinen 

Punaisella Ristillä on alkanut syksyllä 2018 kolmivuotinen 

ystävätoiminnan kehittämishanke: Kohdataan kylillä ja 

keskuksissa. Hankkeen tavoitteena on vähentää ikääntyneiden 

yksinäisyyttä ja lisätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia 

sekä vahvistaa heidän selviytymiskykyään arjessa ja arjen 

häiriötilanteissa. 

- kehittämällä vapaaehtoistoimintaan pohjautuvaa etsivää ja 

löytävää ystävätoimintaa 

- luomalla vapaaehtoisten organisoimia kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja 

- kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja lyhytkestoiseen ystävätoimintaan sekä 

verkostotyöhön 

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin keskustoimiston koordinoima 

kolmevuotinen kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapin, Turunmaan ja Länsi-

Suomen piirien alueella.  

 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen kuulumisia Turunmaan 

piiristä Teksti: Siw Karlsson, Åboland 

 

Projekti, jonka tavoite on vähentää kotona-asuvien iäkkäiden yksinäisyyttä, on 

lähtenyt hyvin käyntiin. 

Projektin yhtenä osatavoitteena on kehittää etsivää ystävätoiminta ja luoda siihen 

työvälineitä. Muutamissa kunnissa on yhteistyö etsivän toiminnan tiimoilta jo 

alkanut seurakunnan, kotihoidon, senioritoiminnan ja Fingerroos säätiön kanssa.  

Nämä yhteistyökumppanit, jotka työssään kohtaavat yksinäisiä iäkkäitä ovat 

saaneet tässä hankkeessa kehitettyjä Punaisen Ristin kortteja, joita he voivat 

jakaa mahdollisille ystävää kaipaaville henkilöille.  

Korteissa on ystävävälittäjän tiedot, johon voidaan olla yhteydessä ja joka sitten 

välittää ystävän tälle kotona asuvalle henkilölle. 

Monilla paikkakunnilla Turunmaan piirissä on jo entuudestaan matalan kynnyksen 

kohtaamispaikkoja. Näissä kohtaamispaikoissa kehitämme erilaista toimintaa. 

Esim. teemme yhteistyötä Sydkustens landskapsförbundetin kanssa, jolla on nyt 

keväällä ruokakulttuuriprojekti. Pyrimme kutsumaan henkilöitä 

kohderyhmästämme kohtaamispaikkaan muistelemaan ruokaan liittyviä muistoja 

ja ehkä laittamaan yhdessä ruokaa. 

Kuvaaja: Jussi Partanen 

https://rednet.punainenristi.fi/lappi
https://rednet.punainenristi.fi/aboland
https://rednet.punainenristi.fi/lansi-suomi
https://rednet.punainenristi.fi/lansi-suomi


 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Uusia ystäviä on koulutettu ja kulttuurikaveritoiminta alkaa kahdella 

paikkakunnalla. Ystävällä ja ystäväasiakkaalla on yhteiset kiinnostuksen kohteet 

esim. teatterissa käyminen. Osaston ystävävälittäjä etsii sopivan ystävän ja kunta 

on tehnyt sopimuksia eri kulttuurituottajien kanssa siitä, että ystävä pääse joko 

ilmaiseksi tai alemmalla hinnalla tapahtumaan. 

Samma på svenska 

Projektet, vars syfte är att minska de hemmaboende äldres ensamhet, har 

kommit bra igång. 

Delmål för projektet är uppsökande vänverksamhet. Vi har redan på några orter 

etablerat samarbete med församlingen, hemvården, seniorverksamheten och 

Fingerroos säätiöt. Dessa samarbetskumpaner som kommer i kontakt med 

ensamma äldre i hemmen har fått Röda Korsets kort, där det finns 

kontaktuppgifter till vänförmedlaren, som man kan kontakta om man vill ha en 

vän. 

På de flesta orter har vi sedan tidigare platser för lågtröskelverksamhet. På dessa 

platser skall vi skapa verksamhet av olika slag. Tex. har vi samarbete med 

Sydkustens landskapsförbund som har nu på våren ett projekt om matkultur. Vi 

försöker få personer från vår målgrupp att komma samman och diskutera 

matminnen och eventuellt laga mat tillsammans. 

Nya vänner har utbildats och kulturkompisverksamheten skall starta på 2 orter. 

Där har både vännen och vänkunden samma intresse tex. att gå på teater och 

avdelningens vänförmedlingen sköter om att hitta lämpliga vänner och 

kommunen har gjort avtal med olika kulturproducenter för att vännen skall 

komma in till evenemangen antingen gratis eller billigare. 

Lisätietoja: Rednet sivuilta ja keskustoimistolta Elisa Vesteriseltä, 

elisa.vesterinen@punainenristi.fi / p. 020 701 2133 

 

Verkkoperehdytysmateriaalia saatavilla 

omaishoitoperheitä tukevasta toiminnasta  

Omaishoitajia tukevasta toiminnasta on tehty 

verkkoperehdytysmateriaalia. Materiaalin avulla kaikki 

ystävätoiminnan vapaaehtoiset voivat itsenäisesti tutustua omaishoitoperheitä 

tukevaan toimintaan. 

Lisätietoja: piirien omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijät ja Elisa 

Vesterinen, elisa.vesterinen@punainenristi.fi / p. 020 701 2133 

https://rednet.punainenristi.fi/kohdataankylillajakeskuksissa
mailto:elisa.vesterinen@punainenristi.fi
https://rednet.punainenristi.fi/node/14138
mailto:elisa.vesterinen@punainenristi.fi
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Mäntsälän osaston Kultaisen iän kerho 60-vuotta  

Teksti: Sisko Aalto, omaishoidon koordinaattori 

Kultaisen iän kerhotoiminta sai alkunsa 1950-luvun 

puolivälissä Länsi-Suomessa Suolahdella, mistä 

toiminta lähti leviämään kiihtyvällä tahdilla muualle 

Suomeen. Mäntsälässä Kultaisen Iän kerho kokoontui 

ensimmäisen kerran viisi vuotta myöhemmin 

25.2.1959. Paikkakunnan silloinen tohtori Carlbergin 

vaimo, sairaanhoitaja Ruht Carlberg otti asiakseen 

kutsua naisia koolle, jolloin saatiin perustamiskokous 

aikaiseksi.  

 

Tämän jälkeen kerhotoiminta on jatkunut Mäntsälässä elinvoimaisena ja 

katkeamatta, mikä on harvinaista tänä päivänä. Tämä kertoo, että Mäntsälän 

alueella on ollut koko toiminnan aikana runsaasti aktiivisia osallistujia, ja 

vapaaehtoiset muodostavat tämän toiminnan selkärangan.  

Kultaisen iän kerhoon kokoonnutaan noin kerran kuussa virkistäytymään ja 

rupattelemaan kahvin ja leivonnaisen kera. Kultaisen iän kerhon ohjelmistoon 

kuuluvat esimerkiksi erilaiset luennot ja vierailijat, yhteislaulua, tietokilpailuja tai 

bingoa. Lisäksi vuosittain on tehty retkiä kiinnostaviin kohteisiin.  

Mäntsälän Kultaisen iän kerhon ja ystävätoimintamme juuret ovat sotien 

jälkeisessä ajassa. Tällöin alettiin kiinnittää huomiota etenkin ikääntyneiden 

ihmisten elinolosuhteisiin, joissa oli parannettavaa. Suuren muuttoliikkeen myötä 

huomattiin, että elintason nousu ei suojannut ihmisiä sosiaalisilta ongelmilta, 

kuten yksinäisyydeltä. 

Ystävyys ja yhdessä tekeminen, sekä ryhmän tuoma 

virkistyshetki ovat yksiä merkittävimpiä elämän iloon 

vaikuttavia tekijöitä. SPR:ssä haluamme puhua 

inhimillisyyden puolesta, sekä toisen ihmisen 

huomaamisen ja mukaan ottamisesta tärkeydestä. 

Kultaisen iän kerhossa ystävätoiminnan tärkeimmät 

teemat ovat säilyneet samana vuosikymmenestä toiseen, 

sillä nämä aiheet ovat aina ajankohtaisia. Yhdessä 

toimiminen tuo iloa ikää katsomatta. 

Suuri kiitos teille kaikille vapaaehtoisille korvaamattoman 

arvokkaasta työstä inhimillisyyden puolesta! 

Kuvassa: Sirke Kauppinen, Mehale  

Yared, Pirkko Marttila, Marja Lahin ja  

Merja Hieltala. 

 

Kuvassa Merja Hietala, Sirke 

Kauppinen, Pirkko Marttila, Marja 

Lahin, ja Ulla Knuuttila 

 



 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Punainen Risti auttaa ystävää kaipaavia nyt myös verkossa 

Teksti: Petra Lemmetty 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat toimia ystävinä nyt myös verkossa. 

Verkkoystävätoiminnassa käydään kahdenkeskisiä anonyymejä keskusteluja 

ystäväparin valitsemassa keskustelukanavassa. Viestittely voi tapahtua 

esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimen viestisovelluksella. Ystäväpari voi 

yhdessä sopia, kuinka usein viestittelee. Verkkoystävätoiminta on ajasta ja 

paikasta riippumatonta ja se sopii hyvin kaiken ikäisille, niin uusille kuin jo 

Punaisen Ristin toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille.  

Haluatko vapaaehtoiseksi verkkoystäväksi?  

• Verkkoystävätoiminnan vapaaehtoiseksi voi ryhtyä käymällä 

ystävätoiminnan peruskurssin (3h) ja verkkoystävän nettiperehdytyksen tai 

erillisen verkkoystäväkoulutuksen. 

• Verkkoystävä- ja Ystävätoiminnan peruskursseja voi selata 

tapahtumakalenterista hakusanalla "ystävä". 

• Oletko jo suorittanut ystävätoiminnan peruskurssin? Voit pyytää 

verkkoystävän nettiperehdytyksen piirin sosiaalitoiminnan suunnittelijalta 

tai verkkoystävävälityksestä osoitteesta verkkoystava@redcross.fi 

Lue Punaisen Ristin vapaaehtoisen verkkoystävän Markun kokemuksia 

verkkoystävyydestä: 

https://www.punainenristi.fi/uutiset/20190211/verkkoystavyys-ei-ole-

pelkastaan-nuorten-juttu 

Lisätietoja: osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/verkkoystavatoiminta, 

piirin sosiaalitoiminnan suunnittelijalta ja Petra Lemmetyltä, 

petra.lemmetty@punainenristi.fi / p. 020 701 2166 

 

 

  

 

 

   

 

 
 
 
 

Kuvaaja: Marjaana Malkamäki 
Lähde: Suomen Punainen Risti  

Kuvaaja: Suvi-Tuuli Kankaanpää 
Lähde: Suvi-Tuuli Kankaanpää  
(Suomen Punainen Risti) 

  

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/publicevents
mailto:verkkoystava@redcross.fi
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20190211/verkkoystavyys-ei-ole-pelkastaan-nuorten-juttu
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20190211/verkkoystavyys-ei-ole-pelkastaan-nuorten-juttu
https://rednet.punainenristi.fi/verkkoystavatoiminta
mailto:petra.lemmetty@punainenristi.fi
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Vankilavierailutoimintaan on koulutettu uusia vapaaehtoisia 
Teksti: Jari-Pekka Hietsilta 
 

Vankilavierailutoiminnan kehittämishankkeen aikana on koulutettu jo yli 40 uutta 

vapaaehtoista ja lisää kaivataan. Ensi vuonna juhlitaan toiminnan 50-vuotista 

taivalta. Myös media on noteerannut tärkeän vapaaehtoistyön muodon viime 

aikoina: 

”Margit Isomäki käy vapaaehtoisesti vankilassa – ”Tämä on rakkain 

harrastukseni” 

”Ystävä muurin toiselta puolelta – Irmeli Lindroos on auttanut vankeja jo 26 

vuoden ajan: "En tuomitse, mutta en myöskään hyväksy rikoksia" 

Lisätietoja: piirin sosiaalitoiminnan suunnittelijalta ja Jari-Pekka Hietsillalta,  

jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi / p. 020 701 2176 

 

Ajankohtaista 
 

Omaishoitajien hyvinvointipäivät 2019 

 
Järjestämme tänä vuonna odotetut maksuttomat hyvinvointipäivät 

omaishoitajille. Välittäkää tietoa eteenpäin, kun kohtaatte omaishoitotilanteessa 
olevia perheitä. 

 
26. - 27.3.2019  Hyvinvointipäivät, Härmän kylpylä 

06. - 07.5.2019  Miesomaishoitajien hyvinvointipäivät, Heinola Nynäs 
09. - 10.5.2019   Omaishoitajien hyvinvointipäivät, Porin Yyteri 

22. - 23.8.2019   Omaishoitajien hyvinvointipäivät, Heinola Nynäs 
29. - 30.8.2019  Omaishoitajien hyvinvointipäivät, Runni 

26. - 27.11.2019  Omaishoitajien hyvinvointipäivät, Keski-Suomi 
 

Lisätietoja: piirien omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijät 
Hyvinvointipäivien ohjelmat ja hakulomake löytyy täältä 
 

 

Kevättärskyt ystävätoiminnan ja terveyspistetoiminnan vapaaehtoisille  
Teksti: Eeva-Liisa Koskinen 

 
Harjavallassa järjestetään yhteiset kevättärskyt ystävätoiminnan ja 

terveyspistetoiminnan vapaaehtoisille lauantaina 30.3.2019. Ohjelma löytyy 
täältä. 
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HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Valtakunnallinen ystävävälittäjien tapaaminen 7.9.2019 Helsingissä 

Pidämme Helsingissä kaikille järjestön ystävävälittäjille tarkoitetun vertaistuki- / 
koulutuspäivän lauantaina 7.9.2019. Tarkempi aikataulu ja ohjelma on vielä auki, 

mutta kannattaa tallentaa päivämäärä kalenteriin! 

Omassa löytyy välittäjille oma ryhmä ”Ystävävälittäjien ryhmä”. Välittäisittekö 

ystävällisesti tietoa eteenpäin alueenne välittäjille, jaamme siellä ajankohtaista 

tietoa välittäjille ja välittäjät voivat siellä viestitellä keskenään. 

Lisätietoja: Matti Hetemäki, matti.hetemaki@punainenristi.fi / p. 020 701 2189 

 
 

Luonto osaksi hyvinvointia koulutukset kevät 2019 
 

Suomen Punainen Risti järjestää keväällä 2019 yhteistyössä Sininauhaliiton 

kanssa ”Luonto osaksi hyvinvointia” -koulutuksia vapaaehtoisille eri puolella 
Suomea. 

 
Luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja elämänlaadun 

vahvistamiseen. Luontoon liittyvät aktiviteetit tuovat arkielämään virkistystä ja 
vaihtelua, jolloin ne koetaan usein merkittäväksi, miellyttäväksi sekä 

voimaannuttavaksi.   
  

Koulutuspäivä kestää 5 tuntia ja on tarkoitettu kaikille ikäihmisten tai 
omaishoitajien kanssa toimiville vapaaehtoisille. Koulutus antaa 

vapaaehtoisille tietoa, vinkkejä ja valmiuksia luontoympäristön hyödyntämiseen 
mm. ryhmä- ja virkistystoiminnassa. Koulutuksessa pääsee myös konkreettisesti 

tekemään tuotteita luontomateriaaleista. Alta löytyy paikkakuntakohtaiset 
päivämäärät ja paikkakunnat. 

 

•   5.3. Varsinais-Suomi, Paimion sairaala Paimio 
• 13.3. Oulu, (Hietalinnan kurssikeskus) 

•   5.4. Länsi-Suomi, Jyväskylä 
• 11.4. Savo-Karjala, Kuopio 

• 17.4. Satakunta, Pori (Koivuniemen leirikeskus, Pastuskeri) 
•   4.5. Kaakkois-Suomi 

• 16.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila) 
• 17.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila) 

 

Lisätietoja: piirien omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijät 
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HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Omaishoitajien virkistysleiri 8.-12.7.2019 Pastuskeri, Pori 

Teksti: Eeva-Liisa Koskinen 

Satakunnan piirillä on jo pitkät perinteet leiritoiminnan järjestämisessä. 

Omaishoitajien virkistysleirejä on järjestetty jo vuosikymmeniä ja aina ne ovat 

yhtä suosittuja. Leirillä on ohjelmaa ihan jokaiselle ja jos tuntuu, että ei jaksa, 

niin lepo on enemmän kuin suositeltavaa. Pääasia leirillä on aina olla mukana 

ruokailuissa 😊 Satakunnan piirin osastot huolehtivat leirin kustannuksista, joten 

omaishoitajille leiri on maksuton. Kuljetuksen jokainen järjestää itse Poriin asti ja 

siitä eteenpäin mennään sitten tarvittaessa piirin kyydillä. 

Vuoden 2019 omaishoitajien virkistysleirin ajankohta on 8.-12.7. ja paikkana on 

Meri-Porissa sijaitseva Koivuniemen leirikeskus, joka on Satakunnan piirin 

omistuksessa. Leirille mahtuu noin 20 osallistujaa ja joka vuosi hakijoita on ollut 

enemmän kuin voimme mukaan ottaa. 

Leirin ohjelmassa on esimerkiksi kesäolympialaiset, Satakunnan pelastuspalvelun 

alkusammutusharjoitus, Auttajakurssi, mukavia musiikkituokioita ja tanssia, 

bingoa ja tärkeimpänä tietenkin omaishoitajien vertaistuelliset keskustelut. Joka 

ilta saunotaan ja uidaan sekä nautitaan kauniista luonnosta ja meren 

läheisyydestä. 

 

Porilaisten omaishoitajien Hyvinvointia arkeen -leiri 4.-6.10.2019 

Junnilan leirikeskus, Pori 

Teksti: Eeva-Liisa Koskinen 

SPR Satakunnan piiri järjestää yhteistyössä Porin seurakunnan kanssa leirin 

omaishoitajille teemalla hyvinvointi. Ohjelmassa on erilaisia 

hyvinvointiharjoituksia, jumppaa, Auttajakurssi, luonto osaksi hyvinvointia -

teema sekä jälleen vertaistukea toinen toisistaan. 

Tällekin leirille mahtuu 20 osallistujaa ja leirin hinta on 20€/osallistuja sis. 

täysihoidon ja ohjelman. 

Molemmat leirit mahdollistavat hetken hengähdyksen omaishoitajan arjessa 

kauniissa ja luonnonläheisessä ympäristössä. 

Lisätietoja: SPR Satakunnan piiri Eeva-Liisa Koskinen, eeva-

liisa.koskinen@punainenristi.fi / p. 040 8610 748  

mailto:eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi
mailto:eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi


 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

 

Pään painan ruohikolle ja oion jalkojain. 

En jaksa pohdiskella, mä tahdon olla vain. 

Sen viisaammat voi tehdä, mä päivän kultaan jään.  

Mä tunnen kaikki tuoksut ja luonnon loiston nään. 

Voi leikitellä mielikseen, voi ottaa jättää paikoilleen  

tai olla niin kuin luonnostaan ja maata vaan. 

Mä peikko siihen uskoon jään,  

on maailmaa tää minkä nyt mä nään. 

Tove Jansson 

 

Jakelu: Ystävätoiminnan vapaaehtoiset 

 

 

 

 


