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 MONIMUOTOISEN YSTÄVÄTOIMINNAN UUTISKIRJE 1/2022 

 

Hei! 

Hyvää alkanutta vuotta! Vuoden ensimmäinen monimuotoisen ystävätoiminnan uutiskirje on tässä! 

Tarkoituksenamme on tiedottaa ja informoida teitä ystävätoiminnan ajankohtaisista asioista entistä 

vaikuttavammin.  

Tiedotamme uutiskirjeessä koulutuksista, erilaisten avustusten hakemisista, webinaareista, tapahtumista ja 

kampanjoista yms. noin kuukauden eteenpäin, kaikki mitä tiedossa sillä hetkellä on 

Uutiskirje ilmestyy kuukausittain, tästä lähtien aina kuukauden viimeisenä perjantaina. Jakelu sähköpostitse 

ystävätoiminnan yhteyshenkilöille sekä puheenjohtajille. Toiveena on, että jaatte uutiskirjettä osastoissanne 

ystävätoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 

Uutiskirjeet tallennetaan RedNet:iin piirin sivuille https://rednet.punainenristi.fi/node/60219.  

Terveisin, 

 

Kirsi Mertakari 

sosiaalitoiminnan suunnittelija 

kirsi.mertakari (at)redcross.fi 

040 8601396 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/60219
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 AJANKOHTAISET ASIAT

 

YSTÄVIEN TURINATUNNIT 

Ystävien Turinatunnilla kaikilla ystävätoiminnassa 

olevilla vapaaehtoisilla on mahdollisuus vaihtaa 

kokemuksia, keskustella vapaaehtoistoiminnan 

haasteista tai muuten vain kertoa kuulumisia. 

Turinatunneilla voi myös jakaa hyviä käytänteitä 

ja oppia uutta! 

 

Mukana keskustelemassa ovat 

omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija Annika 

Korpinen ja sosiaalitoiminnan suunnittelija Kirsi 

Mertakari. 

 

Illat järjestetään verkossa Teams -yhteydellä. 

Ennakkoilmoittautumista ei vaadita. 

 

Tule turisemaan! 

 

Kevään 2022 turinat: 

 

23.2. klo 17:30 - 18:30 

30.3. klo 17:30 - 18:30 

27.4. klo 17:30 - 18:30 

25.5. klo 17:30 - 18:30 

 

Turinatunneilla pääset mukaan klikkaamalla 

tästä. 

REDCHAT 

 

RedChat on Discord-palvelimella toimiva kanava, 

jossa osallistujat voivat keskustella keskenään. 

Chatissä on mahdollisuus halutessaan keskustella 

myös puhekanavan puolella. Vapaaehtoiset 

pitävät huolen, että keskustelu pysyy asiallisena: 

he eivät päivystä 24/7, mutta keskustelukanava 

on auki koko ajan. 

 

Palvelimella on omat kanavat nuorille 16 – 29v ja 

omaishoitajille. 

 

Kerran kuussa chatin puhekanavalla 

on RedWednesday-teemailta, jossa on aina 

ulkopuolinen puhuja. Teemaillassa osallistujat 

voivat myös itse esittää kysymyksiä tai jakaa 

ajatuksiaan. 

Kevään 2022 RedWednesday-teemat: 
16.2. Verkkoystävyys – haasteet ja hyödyt 
16.3. Erilaisuus – hyväksynkö? 
13.4. Kiusaaminen – nettikiusaaminen 
11.5. Sukupuolen moninaisuus – olenko tyttö, 
poika, jotain siltä väliltä vai en mitään niistä? 

 

RedChattiin pääset 

tästä: https://discord.gg/8GYMHQU 

Lisätietoa: 

https://rednet.punainenristi.fi/redchat 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM1ZWNjMWMtNmI3Zi00YzUyLWE4NTItOTI4YTlhYjFhZDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%2299450443-dbdf-4067-96b6-3f5320c9ff56%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM1ZWNjMWMtNmI3Zi00YzUyLWE4NTItOTI4YTlhYjFhZDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%2299450443-dbdf-4067-96b6-3f5320c9ff56%22%7d
https://discord.gg/8GYMHQU
https://rednet.punainenristi.fi/redchat
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TILATTAVAT KOULUTUKSET 

 

Aikataulutettujen koulutusten lisäksi osastot / useamman osaston ryppäät voivat tilata koulutuksia piiristä. 

Ajatus on se, että osastot toteavat tarpeen, kokoavat koulutettavien joukon ja piiri sitoutuu 

järjestämään koulutuksen. Kummit ovat tässä teidän tukenanne ja auttavat tarpeiden pohtimisessa. 

Jokaisen koulutuksen asioista sovitaan erikseen ja tehdään sopimus koulutuksen järjestämisestä. 

Tarjolla olevia koulutuksia: 

Ystävätoiminnan peruskurssi (3 h) 
Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h) 
Ystävänä omaishoitoperheessä (3-4 h) 
Ystävätoiminnan mentorimalli (6h) 
Henkisen tuen kurssi ystäville (3 h) 
 

Lisäinfoa tilattavista koulutuksista: https://rednet.punainenristi.fi/node/58528 

 

KAIKILLE AVOIMIA YSTÄVÄTOIMINNAN VERKKOKOULUTUKSIA

  
 

 

15.2 Ystävätoiminnan peruskurssi/ystäväksi 
nuorelle 

 
https://oma.punainenristi.fi/event/13200 
 
 

16.2. Friendship basic course in English https://oma.punainenristi.fi/event/13323 

17.2. Ystävätoiminnan peruskurssi https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13245 

22.2. Ystävätoiminnan peruskurssi + 

kertaluonteinen ystävätoiminta 

 

 
https://oma.punainenristi.fi/event/13543 

24.2. Ystävätoiminnan peruskurssi/ystävänä 
verkossa 
 

 
https://oma.punainenristi.fi/event/13119 
 

24.2. Sähköisen ystävävälitysjärjestelmän 
käyttökoulutus 

https://oma.punainenristi.fi/event/13374 

2.3. Ystävätoiminnan peruskurssi 
 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13246 
 

22.3. RedChat -perehdytys https://oma.punainenristi.fi/event/13378 
 

  

  
 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/58528
https://oma.punainenristi.fi/event/13200
https://oma.punainenristi.fi/event/13323
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13245
https://oma.punainenristi.fi/event/13543
https://oma.punainenristi.fi/event/13119
https://oma.punainenristi.fi/event/13374
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13246
https://oma.punainenristi.fi/event/13378
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HOITO JA HUOLENPITO KOTONA -WEBINAARISARJA 

 

Hoito ja huolenpito webinaarisarja on järjestetty keväisin ja syksyisin Teams toteutuksena. Webinaarisarja 

on tarkoitettu omaistaan tai läheistään hoitaville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Osallistujia on ollut 

laajasti omaishoitajista kunnan työntekijöihin ja vapaaehtoisiin. Sarjasta voi valita itselleen mielenkiintoisen 

aiheen/ aiheet ja osallistua siihen, erillistä ilmoittautumista ei tarvita ja sama linkki toimii kaikilla kerroilla. 

Ti 15.2. klo 14-15  
Tapaturmat ja kodin turvallisuus 
 
Ti 22.2. klo 14-15  
Ajankohtaista apuvälineistä, arjen ja kotona asumisen tukena 
 
Ti 1.3. klo 14-15  
Ajoturvallisuus 
 
Ti 8.3. klo 14-15  
Univaje vaikuttaa terveyteesi – mitä voit tehdä kotikonstein 
 
Ti 15.3. klo 14-15  
Haastava omaishoito ‒ milloin ulkopuolista apua tarvitaan 
 
Ti 22.3. klo 14-15 
”Nyt on kohta” – kuinka yhdistää lapsen omaishoito, kokopäivätyö ja oma 
jaksaminen? 
 
Ti 29.3. klo 14-15  
Muistisairaan kohtaaminen 
 
Ti 5.4. klo 14-15  
Omaishoitaja ja hoidettava terveydenhuollon asiakkaana osa 1. 
 
Ti 12.4. klo 14-15  
Omaishoitaja ja hoidettava terveydenhuollon asiakkaana osa 2. 
 
Ti 19.4. klo 14-15  
72 tuntia ‒ miten selviytyä arjen häiriötilanteissa? 
 
Ti 26.4. klo 14-15  
Luonto osana hyvinvointia 
 
Ti 3.5. klo 14-15 Sairauskohtausten ensiapu 

Linkki webinaariin: https://bit.ly/3nHs395 

https://bit.ly/3nHs395
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WEBINAAREJA KAIKILLE VAPAAEHTOISILLE/TERVEYDENEDISTÄMISEN 

TYÖRYHMÄ 

 

Kaakkois-Suomen piirin terveyden edistämisen työryhmä järjestää kaikille vapaaehtoisille tarkoitetun 

webinaarisarjan kevään 2022 aikana. Webinaarien tarkoituksena on antaa rakennuspalikoita oman 

hyvinvointimme parantamiseen. 

Alustuksen jälkeen aikaa on varattu keskustelulle illan teemaan liittyen. Illan aikana käytävien keskustelujen 

toivotaan antavan käytännön vinkkejä ja vertaistukea illan aiheiden äärellä. 

Olipa vapaaehtoisroolisi Punaisessa Ristissä mikä tahansa, olet sydämellisesti tervetullut mukaan! 

Ke 26.1.2022 klo 17.30–19.00 

Liikkumisen suositukset apuna oman hyvinvoinnin edistämisessä 

Illan aikana tutustutaan UKK-instituutin julkaisemiin liikkumisen suosituksiin. Pohdimme, mitä suositukset 

tarkoittavat käytännön elämässä. Kuinka liikkuminen tukee hyvinvointia ja terveyttä? Kuinka löytää 

itselleen paras ja luontevin tapa liikkua? Pysy pystyssä -kampanjan materiaalien avulla perehdymme lisäksi 

turvalliseen jalankulkuun talvikeleillä. 

Illan alustajina liikuntaneuvoja Lotta Richter ja liikunnanohjaaja Mia Saarilaakso. 

* Ilmoittaudu 25.1. mennessä: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12758 

To 17.2. klo 17.30–19.00 

Kehon rauhoittumisjärjestelmä 

Tässä webinaarissa saamme tietoa, jonka avulla opimme aktivoimaan palautumisprosesseja kehossamme ja 

rentouttamaan itseämme hektisenkin arjen keskellä. Teorian lisäksi ilta sisältää useita pieniä harjoitteita, 

jotka tukevat käsiteltäviä aiheita. 

Alustajana Henna Tuutti, liikunnan- ja rentoutuksenohjaaja 

* Ilmoittaudu 16.2. mennessä: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12759 

Ke 23.3. klo 17.00–18.30 

Ravitsemus hyvinvointia tukemassa 

Webinaarista saat perustietoa ravitsemuksesta ja suosituksista. Pohdimme myös, kuinka ravinto voi joko 

tukea tai haitata hyvinvointia ja terveyttä. 

Alustajina ammattikorkeakouluopiskelijat Xamkista 

* Ilmoittaudu 22.3. mennessä: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12760 

Ke 20.4. klo 17.30–19.00 

Miten huolehdin mielen hyvinvoinnista ihmisenä ja vapaaehtoisena? 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12758
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12759
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12760


   Kaakkois-Suomen piiri 
 

6 
 

Ilta tarjoaa näkökulmia, miten vapaaehtoisena auttajana voi tukea itse omaa mielen hyvinvointiaan ja 

jaksamistaan haastavien tehtävien keskellä. 

Alustajana psykoterapeutti, työnohjaaja Helena Pohjanvirta, Mikkelin kriisikeskus 

* Ilmoittaudu 19.4. mennessä: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12761 

Ma 23.5. klo 17.30–19.00 

Elintavoilla hyvinvointia – webinaarisarjan päätöskerta 

Mitkä kaikki tekijät yhdistyvät kokemukseen hyvästä elämästä ja terveydestä? Mistä löytää apua terveyden 

ja hyvinvoinnin haasteisiin? Alustuksen pohjana käytetään Sosterissa käytössä olevaa sähköistä 

asiakaspolkua. 

Alustajina terveystieteen maisteri Päivi Laitinen yhdessä terveyden edistämisen työryhmän kanssa 

* Ilmoittaudu 22.5. mennessä: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12762 

Lisätietoja: 

Jenni Ojala, terveydenhuollon suunnittelija 

puh. 0400 156 828, jenni.ojala(at)punainenristi.fi 

 
 

VAPAAEHTOISTEN VANKILAVIERAILIJOIDEN WEBINAARI 

 

Lauantaina 26.3.2022 klo 10–14 

Webinaarissa käydään läpi vankilavierailijatoiminnan ajankohtaisia asioita, kuullaan hyvinvointitutkimuksen 

dosentti Sakari Kainulaisen luento vankien arjen rakenteista ja elämänlaadusta vankilassa sekä 

keskustellaan vankilavierailijoiden ajatuksista ja kokemuksista vapaaehtoistyöstä vankien parissa. 

Vapaaehtoisten vertaiskeskustelua ohjaa Hämeenlinnan vankilan apulaisjohtaja Taina Taipale. 

Ilmoittautumiset Oma Punaisen Ristin kautta 

18.3.2022 mennessä  https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13453 

Webinaari toteutuu, kun ilmoittautuneita vapaaehtoisia on vähintään 15 hlö. 

Lisätietoa: 

Tiina Pursiainen 

sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija 

tiina.pursiainen@redcross.fi(linkki lähettää sähköpostin) 

040 151 1815 

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12761
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12762
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13453
mailto:tiina.pursiainen@redcross.fi
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AJANKOHTAISTEN AVUSTUSTEN HAKU

HYVÄPÄIVÄ avustukset osastoille: 

Vuosina 2021–2023 osastot voivat hakea avustusta toiminnan 

kehittämiseen ja uuden toiminnan käynnistämiseen. Avustus on 

kertaluonteinen, ja sitä myönnetään vuosittain samalle 

toiminnalle enintään 300 euroa. 

Osasto voi hakea vuosittain kertaluonteisena avustuksena osaston 
toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. 
 
Avustusten ensimmäinen hakukierros on auki 28.2. asti, ja päätökset 
hakemuksiin tehdään maaliskuun aikana. Mikäli avustuksiin varattua rahaa 
jää vielä tämän jälkeen jaettavaksi, tullaan haku avaamaan uudelleen. 
Toinen hakukierros on auki 31.8. 
asti, ja päätökset näihin hakemuksiin tehdään syyskuun aikana. 

 
https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva 

 
 

 YSTÄVÄNPÄIVÄ-avustus osastoille: 
 

 
Keskustoimisto tukee paikallisten Nähdään-tapahtumien järjestämistä enintään 150 eurolla, kun: 
 

1.Tapahtuma on avoin yleisölle ja osaston omalle väelle. 

2.Tapahtumasta on tiedotettu paikallismedialle. 

3.Tapahtumassa voi tulla Punaisen Ristin ystäväksi ja jäseneksi. 

4.Tapahtuma on ilmoitettu vapaaehtoisten tietojärjestelmässä Oma Punainen Ristissä (Oma) tai Rednetissä. 

5.Tapahtumasta on täytetty jälkeenpäin palautelomake. 

Huom.! Ellei kasvokkaisia tapahtumia voi järjestää, tukea voi käyttää myös Mitä kuuluu? -soittohaasteen 

puhelinkukuihin, esim. sim-korttien hankintaan. 

 

HUOM.! Tapahtumia voi järjestää vielä maaliskuussa ja hakea niihin tukea mielellään maaliskuun loppuun 
mennessä tai heti kun mahdollista. 
https://rednet.punainenristi.fi/node/1821 

 

https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva
https://rednet.punainenristi.fi/node/1821
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SPR KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN VAPAAEHTOISTOIMINNAN 

SUOSITUS/KORONA 

 

 

1.02.2022 - 09:06 (Päivitetty 11.02.2022 - 09:18) - Ilona Manninen 

 

 

Kuvaaja: Jenni Ojala, Suomen Punainen Risti 

"SPR Kerimäen osaston Nälkäpäivätunnelmia 2021" 

 
 
 

 
 
Seuraava vapaaehtoistoiminnan suositus on voimassa SPR Kaakkois-Suomen piirin alueella toistaiseksi: 
 
Osastot voivat käynnistää toimintansa osaston oman harkinnan mukaan ja toimia seuraten kulloinkin 
voimassa olevia viranomaissuosituksia ja -määräyksiä.    

Jokaisen vapaaehtoisen tulee harkita itse, onko toimintaan osallistuminen hänen kannaltaan 
terveysturvallista. 

Kaikissa tilanteissa tulee huolehtia suojautumisesta eli maskin oikeaoppisesta käytöstä, turvaväleistä ja 
käsihygieniasta. 

SPR Kaakkois-Suomen piiri tiedottaa vapaaehtoistoiminnan suosituksen muutoksesta, mikäli tarvetta 
ilmenee. 

Seuratkaa alueellisia suosituksia: 
Kymenlaakso, Kymsoten suositukset 
Etelä-Karjala, Eksoten suositukset 
Etelä-Savo, Essoten suositukset 
Itä-Savo, Sosterin suositukset 
Viimeisimmän tiedon koronaviruksesta sekä tilanteesta Suomessa ja maailmalla saa THL:n sivuilta. 
Mikäli nämä ohjeet herättävät kysymyksiä, olettehan yhteydessä: 
SPR Kaakkois-Suomen piiri 

Mika Asikainen, toiminnanjohtaja, mika.asikainen(at)punainenristi.fi, puh. 0400 251 389 
Eila Siira, valmiuspäällikkö, eila.siira(at)punainenristi.fi, puh. 0400 965 407 

https://korona.kymsote.fi/kymenlaakson-tilanne-ja-suositukset/
https://www.eksote.fi/Koronavirus/toimintaohjeet/Sivut/default.aspx
https://www.essote.fi/leviamisvaihe/
https://www.sosteri.fi/koronavirus-sosterissa/koronavirus/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
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MISTÄS MUUALTA JA MITÄ TIETOA SITTEN LÖYTYY……? 

 

RedNet:ssä piirin sivujen sivuvalikkoa klikkailemalla löytyy, jos jonkinlaista!  

https://rednet.punainenristi.fi/Kaakkois-Suomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA:ssa kannattaa myös seikkailla. https://oma.punainenristi.fi/login 

 

https://rednet.punainenristi.fi/Kaakkois-Suomi
https://oma.punainenristi.fi/login

