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NÄHDÄÄN ï TOISEMME ! 

Keskustoimiston tervehdys !  

 

 
Kuva: Joonas Brandt  

 

Tervetuloa lukemaan ystävätoiminnan valtakunnallista uutiskirjettä! Meillä on 

takana poikkeuksellinen kevät, joka on tuonut monenlaista uutta myös 

ystävätoimintaan. Niin haasteita kuin innostunutta uuden oppimistakin.  

Lämmin kiitos teille kaikille ystävätoiminnan vapaaehtoisi lle, jotka olette 

uurastaneet kevään ja kesän aikana erilaisissa tehtävissä! Kiitos myös teille, 

jotka ette ole päässeet toimimaan, mutta olette pitäneet henkeä yllä ja olette 

valmiina palaamaan hom miin, kun se on jälleen mahdollista!  Jokaista teistä 

tarvitaan ja myös te tarvitsette toisianne. Pidetään edelleen huolta tukeamme 

tarvitsevista sekä toisistamme.  

Syksy jatkuu poikkeuksellisena ja ystävätoimintakin mukautuu edelleen koko 

ajan muuttuvaan ti lanteeseen.  On tärkeä noudattaa viranomaisten 

valtakunnallisia alueellisiakin ohjeita sekä järjestömme omia ohjeistuksia. Näin 

varmistamme niin avunsaajien kuin vapaaehtoistenkin turvallisuuden. Silloin 

kun kasvokkainen kohtaaminen ei ole mahdollista, on t ärkeää pitää yhteyttä 

puhelimitse ja verkon kautta.   

Tähän vuoden toiseen ystävätoiminnan uutiskirjeeseen on koottu muistumia 

koronakevään ajalta ja ajankohtaista tietoa tulevan syksyn osalta . Toivomme 

saatte vinkkejä toimintaanne eri osastojen kokemuksis ta ja hyvistä malleista.   

Jos osastollasi on hyviä  tapahtumavinkkejä tai  -malleja jaettavaksi 

seuraavassa uutiskirjeessä, niin  lähetä  ne  sähköpostitse osoitteeseen 

maaret.alaranta@ punainenristi .fi . Lai tetaan hyvät ideat kiertämään!   

 

Voimia ja iloa syksyn toimintaan ,  

Keskustoimiston ystävätoiminnan väki  

mailto:maaret.alaranta@redcross.fi
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TULEVAT VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT  

 

Koulutu sta sähköisen ystävävälityksen käyttöön  

Sähköistä ystävävälitystä hyödyntää jo yli 200 osastoa! Sähköinen 

välitysjärjestelmä helpottaa ystävävapaaehtoisten ja ystäväasiakkaiden yhteen 

saattamista ja kannustamme kaikkia osastoja ottamaan järjestelmän 

käyttöönsä. Järjestämme sähköisen ystävävälity ksen käyttöönottoon 

tarvittaessa tukea ja koulutusta.  

Järjestämme erityisesti uusille ja vähän ystävävälitysjärjestelmää käyttäneille 

ystävävälittäjille tarkoitetun koulutuksen verkossa 23.9. klo 16:00 ï 17:30  

 

Osallistumislinkki löytyy tästä:  

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8768 /  

Lisätietoja:  

Matti Hetemäki,  keskustoimisto,  matti.hetemaki@ punainenristi .fi , p.  040  536 7741  

 

 

Verkkoryhmä puolisoaan hoitaville miehille  

 

Suomen Punainen Risti järjestää puolisoaan hoitaville miehille verkkoryhmän, 

jossa keskustellaan omaishoitajien hyvinvoinnista.  

Tule vaihtamaan ajatuksia toisten samankaltaisessa elämäntilantees sa olevien 

omaishoitajamiesten kanssa. Ryhmä tarjoaa vertaistukea ja mahdollisuuden 

pohtia omaa henkilökohtaista elämäntilannetta. Keskustelut käydään kaikkia 

osapuolia kunnioittavassa ja arvostavassa hengessä. Ryhmän tavoite on löytää 

voimavaroja ja tasap ainoa puolisoaan hoitavan miehen elämän eri osa -alueille.  

Ryhmän tapaamiskerrat ovat seuraavat:  

1.  Minä itse ï oma hyvinvointini  ke 21.10.2020 klo 15 -16  

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8768%20/
mailto:matti.hetemaki@redcross.fi
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2.  Kodin ulkopuolinen elämä  ke 28.10.2020 klo 15 -16  

3.  Parisuhde ke 4.11.2020 klo 15 -16  

4.  Hoiva ja huolenpito ke 11.11.2020 klo 15 -16  

Ryhmään otetaan 15 ensin ilmoittautunutta omaishoitajamiestä.  

Team s- linkki ja tarkennettu ohjelma lähetetään erikseen sähköpostitse 

mukaan kutsuttaville 15 ensin ilmoittautuneelle omaishoitajamiehelle.  

Kysy lisää ryhmästä ja ilmoittaudu mukaan!  

Lisätietoja:  

Sami Mustonen , omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija, Länsi -Suomen piiri,  

sami.mustonen@punainenristi.fi  p. 040 160 2245  

 

 

Varaudu vanhuuteen - ryhmäma teriaali ja etäluento  

Teksti: Katja Helo, Vanhustyön keskusliitto  

 

Työvälineitä ryhmänohjaajalle  

Kaipaatko valmista materiaalia ja tukea vanhenemiseen varautumisen 

kysymyksiin? Ota käyttöön Varaudu vanhuuteen - ryhmämalli!  Varaudu 

vanhuuteen - ryhmämallin tarkoituksena on madaltaa kynnystä lähestyä meitä 

jokaista koskettavaa aihetta. Keskustelu muiden vertaisten kanssa avaa uusia 

näkökulmia ja on usein jo itsessään vanhuuteen varautumista.  

Ryhmämallin materiaale ihin kuuluvat selkeä ryhmänohjaajan opas tehtävineen 

ja valmiit tietoiskut. Kaikki materiaalit löytyvät Vanheneminen.fi -sivustolta ja 

ovat vapaasti käytettävissä. Ryhmänohjaajat voivat valita eri teemoista 

ryhmäänsä sopivia aiheita ja käyttää ryhmämallia i tsenäisesti.  

Tutustu Varaudu vanhuuteen - ryhmämalliin: 

https://www.vanheneminen.fi/ryhmamalli  

Tutustu Vanheneminen.fi -verkkosivustoon: https://www.van heneminen.fi/  

mailto:sami.mustonen@punainenristi.fi
https://www.vanheneminen.fi/ryhmamalli
https://www.vanheneminen.fi/
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Järjestämm e SPR:n vapaaehtoisille maanantaina  5.10.2020, klo 13 - 15 

etäluennon , jossa esitellään Vanheneminen.fi -aineistoa, ryhmämateriaalia ja 

verkkosivuja. Liity mukaan tästä  linkistä :  Join Microsoft Teams Meeting  

Materiaali sopii erittäin hyvin hyödynnettäväksi Täyttä elämää eläkkeellä -

valmennuksissa ja muussakin ystävätoiminnassa.  

Lisätietoja:  

Katja Helo , hankepäällikkö,  Vanhustyön keskusliitto  

katja.helo @vtkl.fi , p. 050 449 2988  

 

 

TOIMINTAA JA MALLEJA  OSASTOISTA  

 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset tärkeässä roolissa 

koronakevään aikana  

 
Kuva: Kaisa Sire n 

Koronavirusepidemia herätti monen suomalaisen auttamishalun. Tämä näkyi 

myös Punaisessa Ristissä, jonka toimintaan ilmoittautui kevään aikana 

poikkeuksellisen paljon uusia vapaaehtoisia. Tavallisesti uusien vapaaehtoisten 

määrä kuukaudessa on noin 600, mutta esimerkiksi maaliskuussa toimin taan 

ilmoittautui lähes kaksinkertainen määrä, 1070 uutta vapaaehtoista.  

Punaisen Ristin vapaaehtoisilla oli tärkeä rooli koronakevään aikana. 

Vapaaehtoiset muun muassa toimittivat ruoka -apua, olivat yksinäisten tukena 

ja rakensivat kenttäsairaaloita. Alle  on koottu vapaaehtoistarinoita 

poikkeuksellisen kevään ajalta.  

Kun kauppareissusta tuli riski  

ñKun korona on ohi, niin sitten heti nªhdªªnò 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZlZWVkMzEtNTFmOC00OGQ3LThmYmYtYmYwYThlNjMzYTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%220b3e22e7-7284-445d-b25c-b4d2d67a009c%22%7d
mailto:katja.helo@vtkl.fi
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200414/kun-kauppareissusta-tuli-riski
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200417/kun-korona-ohi-niin-sitten-heti-nahdaan
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ñVaikka autan etªnª, lªheisyyden tunne on mukanaò 

Ruoka -avun tarve lisääntyy korona -aikana ï lahjoituksista apua tuhansille  

Näkymätöntä apua  

 

Ystävätoimintaa korona aikana  

Teksti: Matti Hetemäki, suunnittelija, Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke  

Korona -aika on aiheuttanut Suomen Punaisen Ristin toiminnassa monenlaisia 

muutoksia ja varsin nopeaa sopeutumista. Vaikutukset ovat näkyneet 

erityisesti ystävätoiminnassa, jossa tuhannet vapaaehtoiset ovat tavallisesti 

kohdanneet asiakasystäviään kasvotusten. Tapaamiset ovat useille yksinäisille 

viikon kohokohta ja joillekin jopa ainoita sosiaalisi a kontakteja . 

Koronasta johtuen kasvokkaiset sekä kahdenkeskeiset että ryhmätapaamiset 

on nyt jouduttu pääosin perumaan eikä vielä tiedetä, milloin niihin voidaan 

palata entisellä tavalla. Oman haasteensa tilanteeseen on aiheuttanut se, että 

useat asiakasy stävistä ovat juuri niitä, jotka tilanteessa kaipaisivat eniten apua 

ja tukea. Kyseessä ovat usein ikääntyneet, joilta puuttuvat tukea tarjoavat 

läheiset ja muut tukiverkostot.  

Uudessa tilanteessa on jouduttu ottamaan nopeasti käyttöön uusia välineitä ja 

toimintatapoja. Vapaaehtoisia on kannustettu pitämään yhteyttä 

asiakasystäviinsä puhelimitse ja useat ystävävälitykset ovat ottaneet yhteyttä 

kaikkiin listoillaan oleviin henkilöihin varmistaakseen, että he saavat 

tarvitsemaansa apua. Paikallisosastot ovat myös perustaneet itse tai muiden 

toimijoiden kanssa yhteistyössä erilaisia kuljetuspalveluja, joiden kautta apua 

tarvitseville on voitu toimittaa kotiin esimerkiksi ruokaa. Toiminta on ollut 

aktiivista ja vetänyt mukaan toimintaan myös paljon uusia vapaaeh toisia. 

Myös jo muutamia vuosia toiminut verkkoystävätoiminta, jossa ystäväpari 

keskustelee esimerkiksi chat -palvelun tai sähköpostin avulla, on lisännyt 

suosiotaan. Erityisesti nuorten suosiossa ollut palvelu on saanut koronan 

myötä myös varttuneempaa väk eä lähtemään yhä enenevissä määrin mukaan 

toimintaan. Verkossa voi viestiä usealla tavalla ja ikäihmiset valitsevatkin 

viestintävälineekseen usein sähköpostin.  

Entistä valmiimpana tulevaan  

 

Tilanteen hieman vakiintuessa ystävätoiminnassa on lähdetty kokeilemaan 

myös useita uusia menetelmiä yksinäisyyden torjumiseen. Keskeisimpänä 

uutena toimintamuotona vapaaehtoisia on koulutettu vetämään erilaisia 

verkkoryhmiä, jotka osaltaan korvaavat fyysisiä kohtaamispakkoja. 

Verkkoryhmiä on sekä suljettu ja että avoimia ja eri teemoihin perustuvia. 

https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200422/vaikka-autan-etana-laheisyyden-tunne-mukana
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200430/ruoka-avun-tarve-lisaantyy-korona-aikana-lahjoituksista-apua-tuhansille
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200526/nakymatonta-apua
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Verkkoryhmää vetävä vapaaehtoinen tukee osallistujia teknisten asioiden 

kanssa ja johtaa ryhmän keskustelua. Vaikka toiminta vaatii laitteita sekä 

jonkin verran tietoteknistä osaamista, on se onnistunut varsin h yvin. Kun 

ihmiset ovat rohkaistuneet kokeilemaan erilaisia välineitä, ei se hetken päästä 

olekaan enää ollut vaikeaa. Verkkoryhmien lisäksi on kokeiltu myös 

ryhmäpuhelinkeskusteluja, joissa vapaaehtoinen tai työntekijä soittaa 

ryhmäpuhelun usealle osallist ujalle. Ajatuksena on ollut tavoittaa niitä ihmisiä, 

joille ei ole mahdollisuutta päästä verkkoryhmiin. Verkkoryhmiä ja 

puhelinystävätoimintaa jatketaan luultavasti toimintamuotoina myös korona -

ajan jälkeen, sillä ne ovat varsin helppoja ja tehokkaita tapo ja tavoittaa 

ihmisiä pitkienkin välimatkojen takaa.  

Koronasta huolimatta ystävätoiminta Punaisessa Ristissä siis jatkuu, joskin 

hieman erilaisissa merkeissä. Hyvistä moderneista menetelmistä huolimatta 

useimmat varmasti kuitenkin jo odottavat kasvokkaisia kohtaamisia ja yhdessä 

tekemistä. Myös vapaaehtoisille muiden vapaaehtoisten kohtaaminen on 

tärkeää ja auttaa ylläpitämään jaksamista ja lisää motivaatiota toimimiseen. 

Punaisessa Ristissä toivotaan jaksamista niin kaikille yksinäisille, kuin 

yksinäisyyden  parissa työskenteleville vapaaehtoisillekin. Toivottavasti pian on 

kuitenkin aika, jolloin voimme taas kohdata toisiamme fyysisesti ja entistä 

valmiimpina, mikäli vastaavanlainen epidemia kohdattaisiin uudestaan.  

Hankkeella vähennetään ikääntyneiden yksin äisyyttä, lisätään osallisuutta ja 

sosiaalista hyvinvointia. Kertaluonteisen ystävätoiminnan, etsivän työn, 

kynnyksettömien kohtaamispaikkojen ja verkostotyön avulla vahvistetaan 

lisäksi ikääntyneiden selviytymiskykyä arjessa ja arjen häiriötilanteissa.  

https://rednet.punainenristi.fi/kohdataankylillajakeskuksissa  

 

 

Lapissa käynnistellään kohtaamispaikkoja 

rajoitukset huomioiden  
Teksti: Sirkka Kellokumpu, Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke  

 
Lapissa on tällä hetkellä suhteellisen rauhallista koronan suhteen, ja alueella  

käynnistellään kohtaamispaikkoja rajoitukset huomioiden. Toiminta on ollut 

tauolla mutta nyt entisinä jatkaa 4 ja uutena 2 kohtaamispaikkaa.  Toi veena 

on vielä tälle syksylle saada 2 muuta kohtaamispaikkaa käyntiin (Ylitorniolla ja 

Inarissa).  

Panostamme mm. digitaitojen vahvistamiseen ikääntyvien keskuudessa 

rekrytoimalla digikavereita ja tarjoamalla opastusta digilaitteiden käyttöön 

palvelutalois sa ja kotona asuvien keskuudessa. Tätä kokeilemme Pellossa 

yhteistyössä Lapin muistiyhdistyksen ja Länsi -Pohjan Omaishoitajayhdistyksen 

https://rednet.punainenristi.fi/kohdataankylillajakeskuksissa
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kanssa. Toisena painopisteenä on innostaa ja tukea kohtaamispaikkojen 

vetäjiä vetämään liikuntatuokioita (ulkona ja sisä tiloissa) sekä mielen 

hyvinvointiin liittyviä pienryhmiä Ikäinstituutin materiaalia hyödyntämällä.  

 

Ohjeita verkko ryhmätoiminna n  järjestämiseen  

 

Kuva: Kaisa -Marja Kokko  

Keskustoimisto ja Länsi -Suomen piiri pilotoivat kesällä 2020 yksin äisille 

suunnattuja valtakunnallisia verkkoryhmiä ja kokemusten pohjalta on nyt 

valmistunut ohjeistukset verkkoryhmätoimintaan. Pilotteihin otti osaa 28 

vapaaehtoista ja 60 osallistujaa eri puolilta Suomea .  

Ryhmiä perustettiin yhteensä neljä: alle 18 -vuotia ille, 18 -29 -vuotiaille nuorille 

aikuisille, hyvinvointiteemasta työikäisille sekä +70 -vuotiaille. Kesän 

kokemukset ovat kannustavia:  vapaaehtoisia ja osallistujia innostui mukaan 

helposti ja vapaaehtoiset  kokivat tehtävän innostavana ja mielekkäänä.  

Verkkoryhmien haasteena puolestaan koettiin osallistujien aktiivisena 

säily minen . 

RedNetiin on nyt koottu ohjeita ja vinkkejä ryhmätoiminnan järjestämiseksi 

verkossa. Apua saa niin teknisten alustojen, Discordi n ja Microsoft Teamsin 

käyttöön kuin ryhmien sisältöjen suunnitteluun. Sivuilta löytyy my ös graafista 

materiaalia ryhmien mainonnan tueksi sosiaalisessa mediassa.  Ohjeet 

käännetään myös ruotsiksi syyskuun aikana.  

Verkkoryhmätoiminnan ohjeet täällä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/60047  

Lisätietoja:  

Anja Saksola, Länsi -Suomen piiri, anja.saksola@punainenristi.fi , p. 040 702 

9706  

https://rednet.punainenristi.fi/node/60047
mailto:anja.saksola@redcross.fi
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Varpu Salmenrinne, keskustoimisto, varpu.salmenrinne@ punainenristi .fi , p. 

040 352 0772  

 

Korttitervehdykset ilahduttivat eristyksiin joutuneita  

Teksti: Pilvi Nikarmaa , Kuva: Aapeli Heino  

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ilahduttivat 

kevään aikana eristyksiin joutuneita 

ikäihmisiä korttitervehdyksin. 

Vapaaehtoiset eri puolilla Suomea 

kirjoittivat ja toimittivat tuhansia Paletin, 

Karton ja Vakuutusyhtiö Turvan 

lahjoittamia korttej a muun muassa 

omaishoitajille ja palvelukotien asukkaille.  

òKoronarajoitukset ovat olleet kaikista 

kovimpia juuri laitoksissa asuville, ja he 

ovatkin olleet ilahtuneita 

korttilªhetyksistªò, kertoo Eurajoen 

osaston puheenjohtaja Kaarina 

Tamminen .  

Sen sijaan , että kunkin palvelukodin 

asukkaille olisi lähetetty yksi yhteinen tervehdys, muistettiin jokaista asukasta 

henkilökohtaisella kortilla.  

òEurajoen osastossa kirjoitimme kortteihin kesªisiª vªrssyjª, joita hoitajat ovat 

lukeneet heille, jotka eivät enää it se pysty lukemaan. Osa asukkaista ei ehkä 

hetken päästä enää muista korttia saaneensa, mutta ilahtuu monin kerroin, 

kun nªkee sen uudelleen ja uudelleenò, Tamminen kertoo. 

Tavallisesti palvelukodeissa järjestetään vapaaehtoisvoimin monenlaista 

toimintaa. K orttilähetysten avulla vapaaehtoiset saattoivat muistaa tuttuja 

asiakkaita, joita he eivät päässeet keväällä kasvotusten tapaamaan.  

òVammalan osastossa kªymme nªytelmªpiirimme kanssa esiintymªssª 

palvelukodeissa ja nyt kun ei päästy laulamaan, esittämään sketsejä ja 

kahvittelemaan yhdessª, niin oli kiva, ettª voitiin edes kortit toimittaaò, kertoo 

Vammalan osaston varapuheenjohtaja Leena Heino .  

Pienikin ele voi ilahduttaa poikkeusoloissa suuresti.  

òKun katselin korttikasaa keittiºn pºydªllª, vªhªttelin itse, että onko tämä nyt 

sen väärti. Mutta tuli tosi hyvä mieli ja saatiin aivan ihanaa palautetta. Eräs 

mummo oli pyytänyt numeroani ja soitti ihan henkilökohtaisesti perään 

kiittªªkseenò, Heino toteaa. 

mailto:varpu.salmenrinne@redcross.fi
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òSuuri apu, pieni vaivaò 

Vapaaehtoiset auttoivat suurella sydämellä myös poikkeusoloissa  

Teksti: Erja Salmela  

 
Ähtärin osaston vapaaehtoinen Salme Pilli lähdössä kauppa -asioille keväällä 

2020. Kuva: Outi Pilli  

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät toimivat aktiivisesti viime keväänä, 

vaikka ko ronan vuoksi muun muassa kasvokkainen ystävätoiminta oli tauolla. 

Esimerkiksi Länsi -Suomen piirissä Ähtärin osastossa vapaaehtoiset ottivat 

innokkaasti vastaan uudet tehtävät asiointiavussa. Aktiviinen osasto on ollut 

paikkakunnalla monessa mukana ja Ähtär in kaupungista tiedettiinkin ottaa 

yhteyttä osastoon.  

ð Toki asiointiavussa on mukana muitakin järjestöjä, pienellä paikkakunnalla 

yhteistyö toimii ja täällä pidetään naapureista huolta. Tällä hetkellä 

asiointiavussa on mukana 12 Punaisen Ristin vapaaehtoista, Ähtärin osaston 

ystävätoiminnasta vastaava Soile Ju kkala  kertoi keväällä.  

ð Meillä on täällä muutenkin aktiivista väkeä. Vapaaehtoiset soittavat nyt 

ystävilleen, koska tapaamisia ei voi järjestää. Soittaminen on pieni juttu, 

mutta monelle yksinäiselle suuri ja tärkeä. Ja ihan meille kaikille aina 

mukavaa. Kyllähän minä itsekin tykkään, kun joku soittaa, Jukkala lisäsi.  



 
 

NÄHDÄÄN ï TOISEMME ! 

Yksi Ähtärin osaston vapaaehtoisista on Salme Pilli . Kun ystävän luona 

käynnit vaihtuivat yhteydenpidoksi puhelimitse, tuli tilalle mahdollisuus olla 

mukana myös asiointiavussa.   

ð Kun tätä asiointiapua aloitettiin, niin halusin ilman muuta kantaa korteni 

kekoon. Koen, että tämä on tosi tärkeää ja avunsaajat ovat kiitollisia 

saamastaan avusta, Pilli kertoi.  

Pilli kävi pari kertaa viikossa kaupassa asiakkaan puolesta, jolla oli valmiin a tili 

kaupassa. Pilli vei kauppakassin ovelle ja samallavaihdettiin kuulumisia, toki 

turvavälit huomioiden. Kauppatavaroiden lisäksi asiakas sai hyvän mielen ja 

vaihtelua päivään.  

ð Kauppatavarat viedessä sovimme jo seuraavan kauppakäynnin ja haen 

listan,  tiliasiointikortin sekä kassin asiakkaalta. Kaupassa allekirjoitan 

ostohinnan ja asiakas saa ostoskuitin ostoksiensa mukana. Jos jotain tuotetta 

ei ole, niin soitan ja varmistan, kelpaako joku korvaava tuote, Pilli kuvaili.  

 

 

Hoito ja huolenpito kotona - k oulutuksista valmiuksia 

kotitapaturmien ehkäisyyn ja omaisen hoitoon 

kotona  

Teksti: Pilvi Nikarmaa  

Kesäkuussa järjestettiin kaksi omaishoitajille ja ikäihmisille suunnattua Hoito 

ja huolenpito kotona  -etäkoulutusta. Koulutukset jatkuvat syksyllä uusin 

teemoin.  

Hoito ja huolenpito kotona -koulutus antaa osallistujille valmiuksia sekä 

kotitapaturmien ennaltaehkäisemiseen että omaisen tai läheisen hoitoon 

kotona. Osallistujat saavat myös tietoa yleisistä  sairauksista, 

sairauskohtauksista ja ensiavusta sekä omaishoitajan oman jaksamisen 

ylläpitämisestä.  

Kesän ja syksyn koulutukset on jaettu erilaisiin teemoihin, ja kouluttajina 

toimivat aihepiirin tuntevat SPR:n vapaaehtoiset kouluttajat tai omaishoidon 

aluetyöntekijät. Kesäkuun ensimmäisessä koulutuksessa käsiteltiin terveyttä 

tukevia tekijöitä, kuten ravintoa, liikuntaa ja lepoa. Koulutuksessa perehdyttiin 

myös kotitapaturmiin ja niiden ennakointiin ja ehkäisyyn sekä omaishoitajan 

omaan jaksamiseen. Kesän  toisessa koulutuksessa tutustuttiin yleisiin 

sairauskohtauksiin ja ensiaputaitoihin.  

Syksyn koulutuksissa perehdytään omaishoitajille tarjolla oleviin 

tukimuotoihin: Miten kunta palvelee omaishoitajia? Millaista tukea Punainen 

Risti tarjoaa? Millaista yht eistyötä eri tahot tekevät omaishoitajien hyväksi?  



 
 

NÄHDÄÄN ï TOISEMME ! 

Poikkeuksellisesta etäopetustilanteesta huolimatta kesäkuun koulutusten 

palaute oli positiivista. Osallistujat kehuivat koulutuksia antoisiksi, selkeiksi ja 

tarpeellisiksi. Koronavirusepidemian vuoksi myös  syksyn koulutukset 

järjestetään etäopetuksena ja osallistumaan ovat tervetulleita niin 

omaishoitajat kuin vapaaehtoiset ympäri Suomen.  

Lisätietoa:   

Sisko  Aalto, Omaishoidon  koordinaattori , keskustoimisto, 

sisko.aalto@ punainenristi .fi , p. 0400  815  518  ja www.omaishoito.fi  

 

 

Soile Jukkalalle òªhtªrilªinen hyvªntekijªò -

kunniamaininta  

Teksti: Erja Salmela  

 
Soile Jukkala. Kuva Jorma Jukkala  

Ähtärin osaston vapaaehtoisten ja Soile Jukkalan  toiminta ei ole jäänyt 

huomiotta, sillä tämän vuoden alussa Ähtärin kaupunginhallitus päätti jakaa 

òªhtªrilªinen hyvªntekijªò -kunniamaininnan. Tunnustus jaettiin kahdelle 

henkilölle: Soile Jukkalalle ja Ann eli Valkamalle .  

ð Anneli on ollut Ähtärin sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 2002 

ja ollut 1980 - luvulta lähtien mukana ähtäriläisten poikien kutsunnoissa. 

Minähän olen nuori tekijä häneen verrattuna, mutta hienoa, että Ähtärin 

mailto:sisko.aalto@punainenristi.fi
http://www.omaishoito.fi/
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kaupunki arvostaa  isosti ystävätoimintaamme, Jukkala toteaa vaatimattomaan 

tapaansa.  

Jukkala käynnisti ystävätoiminnan Ähtärissä vuonna 2007 ja nykyään 

ystävätoiminta on monimuotoista: Vapaaehtoiset ovat ystävänä yksinäisille, 

käyvät palvelukodeissa, toimivat ulkoiluystäv inä, järjestävät kerhotoimintaa, 

tekevät kertaluonteisesti erilaisia tehtäviä, toteuttavat omaishoidon 

tukitoimintaa sekä ovat ystävinä saattohoidossa oleville.  

Ähtärin kaupungin perusteluissa todettiin muun muassa: òJukkala on 

aktiivisesti mukana ystäväto iminnassa itsekin ja hänet näkee usein 

ulkoiluttamassa palvelukodeissa asuvia ikäihmisiä. Rauhallinen, empaattinen, 

ystävällinen ja sydämellinen Soile näyttää omalla esimerkillään mallia 

pyyteettömästä lähimmäisen rakkaudesta. Hänen käynnistämän 

ystävätoim innan kautta tuodaan hyvää mieltä niin autettaville kuin auttajille 

sekª koko yhteisºlle  htªrissª.ò 

Ähtäriläisiä hyväntekijöitä ei viime keväänä voitu juhlistaa koronatilanteen 

vuoksi, mutta juhlat järjestettiin nyt alkusyksystä.  

 

 

Toimiva malli: Mitä tehtäis? - pikkujoulukampanja  
Teksti: Varpu Salmenrinne  

Satakunnassa kokeiltiin viime joulun alla aivan uudenlaista 

pikkujoulukampanjaa. Kuka tahansa nuori saattoi tilata itselleen 

verkkolomakkeella mukavan pikkujouluillan toivomansa akt iviteetin parissa. 

Kaveriksi esimerkiksi keilaamaan, elokuviin tai kahville nuori sai Punaisen 

Ristin nuoren vapaaehtoisen ystävän. Kampanjaa mainostettiin onnistuneesti 

kohdennetulla markkinoinnilla Facebookissa.  

 



 
 

NÄHDÄÄN ï TOISEMME ! 

Punaisen Ristin Kaveruutta ja kohtaamisi a ïtoiminnassa mukana olevat 

vapaaehtoiset ja työntekijät havaitsivat, että pikkujoulunaika on monelle 

yksinäisyyttä kokevalle nuorelle hankalaa aikaa: some -kanavat täyttyvät 

pikkujouluhehkutuksista samaan aikaan kun oma kalenteri näyttää tyhjää.  

Kampanjan  kautta pikkujoulut sai 12 nuorta. Vaikka pikkujoulukampanjaa ei 

erityisesti suunnattu yksinäisille  nuorille, kertoivat monet lomakkeen jättäneet 

nuoret kuitenkin oma -aloitteisesti yksinäisyydestään.  

-Pikkujoulukampanja osoittautui oivaksi matalan kynnykse n keinoksi tavoittaa 

yksinäisiä, joskus hankalastikin tavoitettavia nuoria. Pikkujouluillan jälkeen 

heitä oli helpompi lähestyä ja pyytää mukaan pidempikestoiseen 

ystävätoimintaan, kertoo Nina Fisk  Punaisen Ristin Satakunnan piiristä.  

Kampanjan oppeja tullaan jatkossa hyödyntämään toiminnan kehittämisessä 

ja kampanjamallia hyödyntämään uudelleen.  

Lisätietoja:   

 Nina Fisk, Satakunnan piiri, nina.fisk@punainenristi.fi , p. 040 1429 298  

 

 

Toimiva malli: Omaishoitajien Olkkari  

Teksti: Pilvi Nikarmaa  

 

Oulun osastossa käynnistyi elokuussa avoin kohtaamispaikka kaikille 

omaisestaan tai läheisestään huolehtiville. Avoimena vertaisryhmänä 

toimivaan Omaishoitajien olkkariin  kokoonnutaan kerran viikossa ja toimintaa 

vetävät Punaisen Ristin vapaaehtoiset. Muka an ovat tervetulleita kaikki itsensä 

omaishoitotilanteesta tunnistavat, eikä osallistuminen edellytä ryhmään 

sitoutumista.  

Olkkarissa voi halutessaan purkaa sydäntään tai olla muuten vain mukana 

kahvittelemassa sekä kuulemassa ja keskustelemassa ajankohtai sista asioista. 

Olkkarissa myös suunnitellaan yhdessä omaishoitoperheiden tukitoimintaa 
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omaishoitajien tarpeista ja toiveista lähtien. Tavoitteena on luoda Oulun 

osastoon pysyvä toimintaryhmä, joka tukee ja edistää omaishoitajien 

hyvinvointia. Toiminnan lä htökohtana ovat Punaisen Ristin periaatteet ja avoin 

vertaistuki samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa.  

Keskusteluseuraa kaipaaville omaishoitajille käynnistetään myös kerran 

viikossa avoinna oleva puhelintunti. Kyseessä ei ole auttava puhelin  vaan 

kevyempi, juttuseuraa omaishoitajille tarjoava palvelu. Puhelimeen vastaavat 

Punaisen Ristin henkisen tuen koulutuksen käyneet vapaaehtoiset, joille 

omaishoitajat voivat jutella mielen päällä olevista asioista.  

Lisätietoa:  Pia Jylänki, Omaishoidon tu kitoiminnan suunnittelija,  Oulun piiri, 

pia.jylanki@punainenristi.fi , p. 040 1479350  

 

 

MUUTA AJANKOHTAISTA  

 

Kaveritaitoja nuorille ïhanke selvitti syitä nuorten 

yksinäisyy teen  

 

Kuva: Kaisa -Marja Kokko  

Jopa 70 prosenttia yksinäiseksi itsensä kokevista nuorista  tuntee itsensä 

yksinäiseksi vähintään viikoittain, selvisi Punaisen Ristin Kaveritaitoja nuorille 

ïhankkeen  kyselystä. 18 prosenttia yksinäisistä nuorista tunsi yksinäisyyttä 

joka päivä.  Kyselyyn vastasi toukokuussa 520 nuorta Oulun ja Länsi -Suomen 

piirien alueilla.  

Suurimmaksi syyksi yksinäisyyteensä nuoret arvelivat ujoudet ja sosiaalisten 

tilanteiden jännitt ämise n, jotka vaikeuttivat uusiin ihmisiin tutustumista  ja 

yhteisten keskustelun aiheiden löytämistä . Myös kokemus siitä, ettei tule 
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hyväksytyksi ryhmään sekä samankaltaisten ystävien löyt ämisen vaikeus 

nousivat esiin kyselyssä.   

-Nuorille ystävien merkitys on valtava ja ystävien kautta myös peilataan omaa 

kasvua ja itsenäistymistä. Yksinäiset nuoret kaipaisivat kin  selvästi tukea 

sosiaalisiin ja vuorovaikutustaitoihin , kertoo hankevastaava Varpu 

Salmenrinne  keskustoimistolta.  

Hankke essa kehitetään Punaisen Ristin  ystävätoimintaan määräajan kestävä 

kaveritaitoja pohtiva valmennusohjelma, jonka ystävää pyytänyt  nuori  ja 

vapaaehtoinen käyvät  yhdessä  läpi . Kasvotusten ja verkossa tapahtuvat 

ystävätoiminnan lisäksi  hankkeessa kehitetään yksinäisille nuorille suunnattua 

avointa kohtaamispaikkatoimintaa.  Hankkeessa ovat mukana Oulun, Länsi -

Suomen, Kaakkois -Suomen sekä  Helsingin ja Uudenmaan piirit. Ensi vuonna 

hanke leviää Savo -Karjalan ja Lapin piireihin.  

Lisätiedot:  

Varpu Salmenrinne, keskustoimisto, varpu.salmenrinne@ punainenristi .fi , p. 

040 352 0772  

 

Vapaaehtoiskoulutuksia Punaisen Ristin uudessa 

oppimateriaalipalvelussa  

Teksti: Pilvi Nikarmaa  

 

Punaisen Ristin uudessa oppimateriaalipalvelussa on oppilaitoksille 

suunnattujen materiaalien lisäksi myös itsenäisesti suoritettavia 

vapaaehtoiskoulutuksia.  

Oppimateriaalipalvelussa voi käydä itsenäisesti läpi esimerkiksi 

kertaluonteiseen ystävätoimintaan  sekä omaishoitoperheen ystävän ja 

terveyden edistämisen tehtäviin perehdyttävät koulutukset. Ajankohtainen 
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koulutus on myös Koronavirus: Henkinen tuki  ïmateriaali, joka on suunnattu 

kaikille, jotka haluavat olla läheisensä tukena kriisitilanteessa erityis esti nyt 

koronavirusepidemian aikaan.  

Sähköisen ja täysin ilmaisen oppimateriaalipalvelun käyttö ei vaadi 

vapaaehtoisilta rekisteröitymistä, vaan koulutukset ovat avoimesti kaikkien 

käytössä. Koulutuksia on saatavilla niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanni ksi ja 

uusia koulutuksia päivitetään palveluun syksyn myötä.  

Tutustu vapaaehtoiskoulutuksiin Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelu ssa. 

 
Korona - ohjeet  

Koronaan liittyvät toimintaohjeet päivittyvät jatkuvasti RedNetin Korona2020 -

sivulla. Sivulta löytyy  

-  vapaaehtoistoiminnan yleiset ohjeet  

-  vapaaehtoisten turvallisuus -  ja hygieniaohjeet  

-  ystävätoiminnan ohjeet  

 

Kysely koronan vaikutuksista  

Suuret kiitokset siitä, että olet myös korona -aikana ollut mukana 

ystävätoiminnassa! Meille on tärkeää kuulla, miten ystäväasiakkaat voivat 

poikkeuksellisen kevään jälkeen ja siksi kartoitammekin tilannet ta lyhyellä 

kyselyllä.  

Voit haastatella omaa ystäväasiakastasi ja täyttää alla olevasta linkistä 

löytyvän kyselyn haastattelun pohjalta. Voit myös itse arvioida 

ystäväasiakkaan tilannetta ja täyttää kyselyn arviosi pohjalta. Jokaisesta 

ystäväasiakkaasta täytetään oma lomake. Linkin voi välittää myös suoraan 

omalle ystäväasiakkaalle. Lisäksi voit itsekin vastata kyselyyn.  

Vastausaikaa on 30.9. asti.  

Arvomme kaikkien kyselyä levittäneiden vapaaehtoisten kesken S - ryhmän 

lahjakortteja. Jos h aluat osallistua arvontaan, täytä lomake omasta puolestasi 

ja kirjaa Muuta -kohtaan, että haluat osallistua arvontaan ja 

sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi.  

Kysely löytyy täältä: Kysely koronan vaikutuksista  

Kiitos paljon arvokkaasta avustasi tiedonkeräämisessä!   

 

https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28828/state-jurdembseiwe6mi/front-page?topic=Vapaaehtoiskoulutukset
https://rednet.punainenristi.fi/Korona2020
https://rednet.punainenristi.fi/node/59992
https://rednet.punainenristi.fi/node/59469
https://rednet.punainenristi.fi/cyo2020
https://www.lyyti.fi/questions/923e22e15f
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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 suunnittelija ja Maaret Alaran ta , keskustoimisto,  

maaret.alaranta@ punainenristi .fi   p. 040 3583257   

 

 

 

Tukea osallistavien ruoka - aputapahtumien 

järjestämiseen  

 
Kuva: Marjaana Malkamäki  

Ruoka -avun tarve on lisääntynyt merkittävästi koronan myötä. Osasto illa on 

mahdollisuus saada taloudellista tukea ruoka -avun yhteydessä järjestettävään 

avunsaajia osallistavaan toimintaan. Tavoitteena on järjestää toimintaa, joka 

tukee yhteisöllisyyttä. Toiminta voi olla esim. perehdytystä hygieniaohjeisiin 

tai maskien käyttöön, yhteisöllinen ruokailu turvallisesti ulkotiloissa, 

terveyspiste, keskusteluseuraa, tekemistä lapsille tai eväiden jakamista 

nuorille.  

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

