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HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Tervehdys! 

 

Tervetuloa lukemaan ystävätoiminnan valtakunnallista uutiskirjettä!  

Kesä alkaa pikkuhiljaa kääntymään syksyksi ja meno on vilkastunut myös 

vapaaehtoiskentällä😊  

Tähän kirjeeseen on koottu ajankohtaisia asioita ystävätoimintaan liittyen. 

Syyskauden tapahtumia, joihin ystävät voivat osallistua on paljon ja piireiltä 

tulee niistä myös omia tiedotteita. Tällä kirjeellä haluamme kuitenkin 

varmistaa, että tieto valtakunnallisista, tiedotettavista asioista saavuttaa kaikki 

ystävätoimijat. Voitte yhdessä valita teidän osastoonne sopivat asiat. Tarkoitus 

on tukea toimintaanne ja antaa hyviä vinkkejä. Valitkaa itse osastollenne 

sopivat asiat, toimikaa tarpeiden ja resurssien mukaan.  

 

Mukavaa syksyn odotusta toivotellen, 

Keskustoimiston ystävätoiminnan porukka 

 

 

  



 
 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

AJANKOHTAISET VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT 

 

Ystävävälittäjien tapaaminen Helsingissä lauantaina 7.9. 

Teksti: Elisa Vesterinen 

Vielä mahtuu mukaan! Toivotamme järjestön kaikki ystävävälittäjät 

tervetulleiksi kuulemaan uusista asioista, vaihtamaan kokemuksia sekä 

kouluttautumaan! 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://rednet.punainenristi.fi/node/55804 

tai Elisa Vesterinen 040-1426 599. 

Ystävät mukaan Nälkäpäivään 26.-28.9.  

Teksti: Maaret Alaranta 

Nälkäpäivä lähestyy ja haluamme kannustaa myös ystäviä mukaan kerääjiksi. 

Houkutelkaa osastonne ystäviä osallistumaan. Sopikaa vaikka joku yhteinen 

aika, jolloin voi lähteä porukalla keräämään. Ystäväasiakkaitakin voi pyytää 

mukaan. Heille voi olla hieno kokemus päästä itsekin auttamaan. Ystävät 

voivat tarjoutua myös kerääjäkavereiksi. Joku voi kaivata kaveria mukaan ja 

yhdessä on aina mukavampaa kerätä. Voitte olla aktiivisesti yhteydessä 

osastonne keräysjohtajaan ja tarjota apua keräyksen järjestämisessä. Paikoin 

keräysjohtajat tekevät tosi yksin isoa keräystä ja ystävän apu olisi varmasti 

hyödyksi. 

Lisätietoja:  

https://rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva 

https://rednet.rodakorset.fi/hungerdagen 

Asunnottomien yö 17.10. 

Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää 

vietetään Asunnottomien yön merkeissä 17.10. Punaisen Ristin osastot 

osallistuvat teemapäivän tapahtumiin eri puolilla Suomea. Asunnottomien yö -

kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan 

kotiin. Osallistuminen on oiva keino osoittaa tukea kaikista heikoimmassa 

asemassa oleville ihmisille. Asunnottomuus on köyhyyden ja huono-osaisuuden 

äärimmäisimpiä muotoja ja heikentää asunnottoman ihmisen hyvinvointia sekä 

ihmisarvoista elämää.  

 

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen:  

RedNet > Ystävätoiminta > Tapahtumamallit / www.asunnottomienyo.fi   

Sosiaalitoiminnan suunnittelija Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697 
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MUUTA AJANKOHTAISTA 

Ystävätoiminnan materiaalit Rednetissä 

Teksti: Elisa Vesterinen 

Ystävätoiminnan materiaaleja löytyy nyt järkevämmin ryhmiteltynä 

Rednetissä: https://rednet.punainenristi.fi/node/7458  

 

Esimerkiksi osastoillan aiheita –otsikon alta löytyy vinkkejä siitä, miten 

vapaaehtoiset voivat edistää tapaturmien ehkäisyä ystävätoiminnassa. 

Valtakunnallista tapaturmapäivää vietetään 13.9.2019, kannattaa tutustua 

materiaaliin ja viedä tietoa eteenpäin. 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeessa (ystävätoiminnan 

kehittämishanke) on tuotettu mm. kortti etsivään työhön. Korttia voi jakaa 

esim. kotihoidon työntekijöille, Kelaan, apteekkiin tms. tai laittaa esimerkiksi 

suoraan ihmisten postiluukkuihin.  

Kortissa on kohta, johon osasto voi laittaa ystävävälityksen/osaston 

yhteystiedot tai ohjata suoraan avoimeen kohtaamispaikkaan. Kortista on 

tulossa myös painettu versio, jota osasto voi tilata omilla yhteystiedoillaan. 

Sähköinen versio löytyy (suomeksi ja ruotsiksi) täältä. 

Henkisen tuen kurssi ystäville (3h) 

Teksti: Elisa Vesterinen 

Kolmen tunnin henkisen tuen kurssi ystäville on valmistunut. Kurssia  

voi vetää ystävätoiminnan kouluttaja, eli mikäli alueellanne ei ole 

henkisen tuen kouluttajaa, mutta tarvetta tällaiselle koulutukselle on, voitte 

ajatella tätä kurssia yhtenä vaihtoehtona.  

Kurssin tavoitteena on antaa perustietoa henkisestä tuesta ja tukea 

ystävävapaaehtoisia kohtaamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.  

Koulutus antaa myös tukea ja valmiuksia vapaaehtoisen omaan jaksamiseen ja 

rajojen vetämiseen. Case harjoitusten avulla osallistujat pääsevät vaihtamaan 

ajatuksia ja kokemuksia toisten ystävävapaaehtoisten kanssa. 

Kurssia pilotoidaan joillakin paikkakunnilla jo syksyllä 2019, voitte kysyä 

lisätietoja omasta piiristänne. 
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Ystävätoiminnan rahallinen tuki 

Teksti: Elisa Vesterinen 

Punaisen Ristin osastot voivat hakea ystävätoiminnan järjestämiseen 

rahoitusta eri lähteistä.  

Tukea on tällä hetkellä kahdentyyppistä: 

1. Sivis-tuki 

2. Hyväpäivä-avustukset (kertaluonteinen avustus ja projektiavustus) 

Lue lisää täältä 

 

Vinkki: Ystävätoiminnan perus ja jatkokursseista on tehty opintojaksomallit 

Sivis verkkoon (suomeksi ja ruotsiksi). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

jos osasto hakee Sivis tukea näihin kursseihin on hakeminen yksinkertaista, 

sillä kurssien tiedot löytyvät suoraan järjestelmästä. Kannattaa siis hakea 

osastolle omat tunnukset Sivis verkkoon! 

Ystävät valmiudessa – valmistaudu Pisaraan 

Teksti: Elisa Vesterinen 

Olemme tehneet diasetin ystävätoiminnan vapaaehtoisen roolista osana SPR:n 

kokonaisvalmiutta. Dioja voi hyödyntää mm. osastoilloissa ja Pisaraan 

valmistautuessa. 

Diasetti löytyy suomeksi täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/56512 ja 

ruotsiksi: https://rednet.rodakorset.fi/node/56641 

Pisarassa on oiva tilaisuus tehdä ystävät näkyviksi osaston toimijoiksi! 

72 tuntia ja Kotivara – valmistaudu Pisaraan 

Vinkkejä osastoille varautumistietouden levittämiseksi löytyy Rednetistä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/56108 

 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat olla ystäviä myös verkossa 

Teksti: Petra Lemmetty 

Punainen Risti on kehittänyt uutta verkkoystävätoimintaa kasvokkaisen 

ystävätoiminnan rinnalle. Verkkoystävätoiminta käynnistettiin tarpeesta 

tavoittaa entistä paremmin ystävää toivovia eri puolilla Suomea. Punaisen 

Ristin osastojen ystävävälitykset saivat enenevissä määrin ystäväpyyntöjä 

nuorilta, mutta niihin vastaaminen oli haasteellista. Saman ikäisiä 

vapaaehtoisia oli vaikea löytää kasvokkaiseen ystävätoimintaan eteenkin 

pienemmillä paikkakunnilla.  

https://www.sprth.com/osastotuki
https://www.sprth.com/osastotuki
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Verkosta on tullut luonteva ympäristö ja jatke kasvokkaiselle sosiaaliselle 

kanssakäymiselle. “Juttelu” voi yhtä hyvin tarkoittaa keskustelua kasvokkain, 

puhelimessa puhuen tai viestejä lähettäen. Yhä useammat käyttävät 

älypuhelimia ja tietokoneita arjessaan, ja niinpä verkon nähtiin tarjoavan 

yhden mahdollisen kanavan ystävää toivovien tavoittamiseksi. Aluksi 

verkkoystävätoiminta keskittyi nuoriin ja nuoriin aikuisiin, mutta sittemmin 

toiminnasta ovat saaneet tukea kaiken ikäiset. 

Verkkoystävätoiminnassa ystäväpari käy kahdenkeskisiä luottamuksellisia 

keskusteluita valitsemassaan keskustelukanavassa. Puhelimeen ladattavat 

ilmaiset viestisovellukset tarjoavat näppärän alustan yhteydenpitoon, ja useat 

verkkoystäväparit keskustelevatkin monelle tutun WhatsApp-sovelluksen 

kaltaisilla anonyymeillä viestialustoilla, kuten Kik Messengerissä ja 

Telegramissa. Käytetyin keskustelukanava verkkoystävätoiminnassa on 

kuitenkin perinteinen sähköposti.  

Verkkoystävätoiminta on anonyymiä. Uusien ihmisten tapaaminen, tunteiden 

ilmaiseminen ja vaikeampienkin asioiden käsittely voi olla helpompaa 

toiminnan anonyymiuden sekä verkon tuoman fyysisen etäisyyden ansiosta. 

Verkko tarjoaakin tärkeän kohtaamispaikan myös esimerkiksi sosiaalisen 

kanssakäymisen haasteita ja pelkoja kokeville. Verkkoystävätoiminta on 

valtakunnallista, ja niinpä ystävä voi olla mistäpäin Suomea hyvänsä.  

Verkkoystäväpari voi yhdessä sopia, kuinka usein viestittelee. Osa 

verkkoystäväpareista tapaa netin keskustelusovelluksessa jutellen esimerkiksi 

kerran viikossa tai kahdessa. Toiset puolestaan lähettävät verkkoystävälleen 

viestin sopivan hetken tullen. Verkkoystävätoiminta ei ole aikaan tai paikkaan 

sidottua ja siksi sopii hyvin eri elämäntilanteissa oleville.  

Kiinnostuitko? Tule mukaan verkkoystävätoimintaan!  

Verkkoystävätoimintaan ovat tervetulleita niin Punaisen Ristin toiminnassa jo 

mukana olevat kuin uudetkin toiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset. 

Verkkoystävänä voit olla samanaikaisesti sekä valtakunnallinen että paikallinen 

toimija ja tuki ystävää toivovalle.  

• Verkkoystäväksi voi ryhtyä käymällä ystävätoiminnan peruskurssin (3h) 

ja verkkoystävän nettiperehdytyksen tai erillisen 

verkkoystäväkoulutuksen. Verkkoystävien nettiperehdytyksen voi 

suorittaa myös ruotsiksi.  

• Verkkoystävä- ja Ystävätoiminnan peruskursseja voi selata 

tapahtumakalenterista hakusanalla "ystävä". 

• Jos olet käynyt ystävätoiminnan peruskurssin, voit pyytää verkkoystävän 

nettiperehdytyksen piirin sosiaalitoiminnan suunnittelijalta tai 

verkkoystävävälityksestä osoitteesta verkkoystava@redcross.fi  

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/publicevents
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/publicevents
mailto:verkkoystava@redcross.fi
mailto:verkkoystava@redcross.fi
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• Voit merkitä ystäväprofiiliisi Oma Punainen Risti-tietojärjestelmässä 

olevasi kiinnostunut verkkoystävätoiminnasta. Tällöin 

verkkoystävävälitys ottaa sinuun suoraan yhteyttä sähköpostitse ja 

tarjoaa sinulle verkkoystävätoiminnan nettiperehdytystä. Voit merkitä 

tiedon ystäväprofiiliisi seuraavasti: 

       

                           

 

  

”Verkkoystävyys ei ole pelkästään nuorten juttu”. Lue Punaisen Ristin 

vapaaehtoisen verkkoystävän Markun kokemuksia verkkoystävätoiminnasta:  

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@redcross.fi / p. 040 352 0772 

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/front
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Omaishoitajien hyvinvointipäivät Heinolassa 

Teksti: Elisa Vesterinen 

Kuvat: Jaana Paasonen 

Omaishoitajille järjestettiin hyvinvointipäivät Heinolassa 22.-23.8.2019. 

Ohjelmassa oli monenlaista terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. 

Erityisesti ohjelmassa painotettiin luontoteemaa ja sen tuomia 

kokonaisvaltaisia terveysvaikutuksia. Luonto auttaa rentoutumaan, erityisesti 

omaishoitajille virkistäytyminen ja pienet rentoutushetket ovat tärkeitä 

jaksamisen kannalta.  

Heinolassa omaishoitajat rentoutuivat ohjatusti Nynäsin kauniissa pihapiirissä 

omenapuiden katveessa, nauttivat jalkakylvyssä ja tekivät itse mm. kransseja. 

Alla tunnelmia hyvinvointipäiviltä. 

 

   

 Kuvat: Jaana Paasonen: Paljonko kasviksia mahtuu puoleen kiloon?  

 Tämänkin arvioiminen on mukavampaa ryhmässä. 

Muistakaa vinkata tulevista maksuttomista hyvinvointipäivistä omaishoitajille, 

valtakunnalliset tapahtumat löytyvät: 

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

Vinkki: Kokoamme Rednettiin ystävätoiminnan materiaaleihin vinkkejä siitä, 

miten vapaaehtoiset voivat hyödyntää luontoteemaa monipuolisesti 

ystävätoiminnassa, käykää tutustumassa: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/56360 
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Hyvä Joulumieli –tapahtumat 

Teksti: Maaret Alaranta, Kuva: Benjamin Suomela/Suomen Punainen Risti 

Kannustamme ystäviä osallistumaan myös 

Hyvä Joulumieli –tapahtumaan ja sen 

järjestämiseen. Tapahtuma tuo näkyvyyttä 

ja lipaskeräys varoja. Hyvä Joulumieli -

keräyksen tuotoista jaetaan 

ruokalahjakortteja vähävaraisille 

lapsiperheille. Olkaa yhteydessä 

osastossanne Hyvä Joulumieli –

kampanjasta vastaavaan henkilöön ja 

järjestäkää tapahtuma yhdessä. Tapahtuman voi järjestää avajaispäivänä 

torstaina 21.11. tai myöhemmin keräysaikana – silloin, kun ihmisiä on 

liikkeellä. Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja materiaalia löytyy RedNetistä 

Hyvä Joulumieli ryhmästä. 

Lisätietoja: RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ hyvajoulumieli  

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 

Varainhankinnan koordinaattori Regina Laurén, p. 020 701 2199 

Joulukahvila  

Teksti: Maaret Alaranta, Kuva: Kuva: Petteri Kivimäki / Suomen Punainen Risti 

Joulu on perinteisesti perhejuhla ja siksi monelle 

yksinäiselle vuoden pahinta aikaa. Punaisen Ristin 

joulukahvila on vahva viesti siitä, että kenenkään ei 

tarvitse olla yksin. – Olin toissa vuonna jouluaattona 

mukana joulukahvilassa Turun Halisissa ja 

kävijäkunta oli hyvin moninaista. Osalla ei ollut 

ketään kenen kanssa viettää joulua.  

Toiset kaipasivat tekemistä pitkiksi joulupyhiksi. Paljon oli myös niitä, jotka 

eivät ylipäätään vietä joulua, sanoo sosiaalitoiminnan suunnittelija Varpu 

Salmenrinne. Myös Tampereella järjestettiin toissa vuonna vaihtoehtoinen 

jouluaatto Sampolan kirjastotossa. Kirjaston palveluiden lisäksi kävijöillä oli 

mahdollisuus nauttia jouluisista herkuista ja seurustella Punaisen Ristin 

vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoisena toimiminen on myös yksi tapa viettää 

joulua. Osallistua voi myös leipomalla tai esiintymällä joulukahvilassa. Hyvien 

kokemusten pohjalta tavoitteena on lisätä joulukahviloiden määrää.  

Lisätietoja: RedNetistä: Ystävätoiminta > Ystävätoiminnan materiaalit > 

Tapahtumamallit. Aineistopankista saa ilmoitustaulu- ja lehti-ilmoituspohjat 

tiedottamiseen. Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret 

Alaranta, p. 020 701 2123. 
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Ystäväparien tarinat 

Teksti: Elisa Vesterinen 

Etsimme jatkuvasti hyviä ystäväparitarinoita ja vapaaehtoisia, joita voisimme 

tarpeen mukaan haastatella. 

Onko sinulla jokin hyvä ystäväparitarina mielessä? Saako sinua haastatella? 

Mikäli haluat jakaa tarinasi, täytä tiedot tämän linkin kautta ja olemme 

tarvittaessa yhteydessä.  

 

Vastaa ja voita - Miten varmistetaan uusien ystävätoiminnasta 

kiinnostuneiden vapaaehtoisten pääsy toimintaan? 

Teksti: Elisa Vesterinen 

 

Onko teidän alueellanne hyviä vinkkejä siitä, miten uudet vapaaehtoiset on 

otettu vastaan ja miten on varmistettu heidän mukaanpääsynsä 

ystävätoimintaan? Kerro meille hyvä vinkki tai käytäntö - voit voittaa 

verenpainemittarin! 

Vastaamaan pääset täältä  

 

Tilaa verkkokaupasta ystävän kaulanauha  

 

Verkkokaupasta voi nyt tilata 

”Vapaaehtoinen ystävä” -kaulanauhoja 

(hinta 3,20€/kpl)! 

Kirjautukaa osastotunnuksilla Punaisen 

Ristin verkkokauppaan ja tilatkaa 

kaulanauha samalla vaikka koko 

porukalle, näin teidät tunnistaa 

esimerkiksi palvelutalovierailulla 😊  
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