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 YSTÄVÄTOIMINNAN UUTISKIRJE 1/2019 

Hyvä lukija! 

Luet Kaakkois-Suomen piirin ystävätoiminnan uutiskirjettä. Kirje on lähetetty kaikille osastojen ystävätoiminnan 

yhdyshenkilöille sekä puheenjohtajille ja kirje on myös luettavissa piirin RedNet-sivuilla, johon pääset tästä. 

Uutiskirjeen tarkoituksena on tiedottaa ystävätoimijoille sekä osastoille ystävätoiminnan ajankohtaisista asioista, 

tapahtumista ja koulutuksista.  

Sähköinen ystävänvälitys on nyt päivän sana. Se on jo käytössä osassa osastoja ja tavoitteena olisi, että kaikki 

ystävätoimintaa tekevät osastot tulisivat mukaan jollain aikataululla. Sähköinen ystävänvälitys ja Oma Punainen Risti 

on luotu helpottamaan osastojen viestintää ja uusien vapaaehtoisten vastaanottamista. Sähköisen ystävävälityksen 

myötä ystävävälitystä on helpompi myös jakaa useamman välittäjän kesken, kun paperisia mappeja ei tarvita vaan 

kaikki tieto on Internet yhteyden päässä. Monet saattavat epäillä osaako sitä sitten käyttää, mutta todistetusti sitä 

ovat oppineet käyttämään myös sellaiset henkilöt, joiden tietotekniset taidot eivät ole kovin vahvat. Ja perehdytystä ja 

tukea saa piiristä tarvittaessa. 

Auttamisvalmius on nostettu nykyisen toimintalinjauksemme ykköstavoitteeksi ja se rakentuu osaston kaikkien 

toimintamuotojen ja niissä toimivien vapaaehtoisten toiminnalle. Punaisessa Ristissä sinulla on mahdollisuus olla osa 

isompaa auttamisen ketjua ja jokaisella Punaisen Ristin toimijalla on mahdollisuus osallistua silloin kun tarvitaan. 

Valmiustilanteeseen mukaan lähteminen tapahtuu vapaaehtoisen omasta tahdosta. Kaikki Punaisen Ristin 

vapaaehtoiset ovat siis osa meidän kokonaisvalmiutta -sinäkin! 

Tänä vuonna valmiutta harjoitellaan yhdessä Pisara -harjoituksen myötä. Valtakunnallisen valmiusharjoituksemme 

teemana on puhtaan veden puute. Vesikriisi on valittu harjoituksen teemaksi siksi, että puhdas vesi on meille 

jokaiselle välttämätöntä. Harjoittelemalla toimintaa vesikriisissä harjoittelemme tilannetta, jossa suuri määrä ihmisiä 

tarvitsee apuamme nopeasti. Perinteisesti meillä ystävät ovatkin hyvin olleet mukana valmiusharjoituksissa ja tänä 

vuonna toivoisin, että myös kaikkialla suunnittelupöytien ääressä olisi ystäviä ja ystävät kokisivat olevansa aidosti osa 

Punaisen Ristin valmiutta. 

Pisaraharjoituksen etenemisestä ja muista uutisista lisää seuraavassa uutiskirjeessä, jonka on tarkoitus ilmestyä 

toukokuussa.  

Jäikö jotain uupumaan uutiskirjeestä? Ota yhteyttä piirin sosiaalipalvelusuunnittelijaan ja auta kehittämään 

uutiskirjeen sisältöä! 

YSTÄVÄTOIMINNAN AJANKOHTAISET ASIAT

Tervehdys piirin sosiaalipalvelusuunnittelijalta! 

Aloitin 1.1.2019 sosiaalipalvelusuunnittelijana. Piirissä 

olen työskennellyt aikaisemmin monikulttuurisuus- ja 

nuorisoasioiden parissa. Olen myös katsellut 

Punaisesta Ristiä vapaaehtoisnäkökulmasta nuorten 

ystävätoiminnan saralla. Ystävätoiminnan ohella 

työnkuvaani kuuluu myös omaishoitajien tukitoiminta.  

Olkaa rohkeasti yhteydessä kaikissa ystävätoiminnan 

asioissa! 

 

 

 

 

 

 

 

Riina Ahonen p. 040-860 1396 tai 

riina.ahonen@redcross.fi

https://rednet.punainenristi.fi/node/8295
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OSASTOJEN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET 

Tässä osiossa on tarkoitus tiedottaa piirin alueen osastojen omista 

koulutuksista ja tapahtumista, jotka ovat avoinna myös muille 

osastoille. Esimerkiksi ystävä- ja henkisen tuen kurssit sekä 

viestinnän ja rekrytoinnin koulutukset. 

Onko teidän osastoon tulossa koulutus? Ilmoita 

sosiaalipalvelusuunnittelijalle koulutus tai tapahtuma sekä tiedot 

ajasta, paikasta ja mahdollisesta hinnasta. Tiedot julkaistaan 

toukokuussa ilmestyvässä uutiskirjeessä.  

 

Ystävätoiminnan lyhytkurssi Kouvolassa la 23.2. klo 10 – 14 

• Kurssi on tarkoitettu uusille ystävätoimijoille 

Ystävätoiminnan peruskurssi Rantasalmella la 9.3. klo 10.30 – 

15.30 

• Kurssi on tarkoitettu uusille ystävätoimijoille 

 

Ystäväkursseja on suunnitteilla myös Simpeleelle ja Kangasniemelle 

 

PIIRIN TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

Ystävätoiminnan koulutuksia järjestetään tänä vuonna tarvelähtöisesti niin, että tarjolla ei ole tapahtumakalenteriin 

valmiiksi allakoituja koulutuksia. Tämä siksi että koulutukset saadaan järjestettyä tarpeeseen eikä niitä jouduta 

perumaan vähäisen osallistumisen vuoksi.  

Jokaisen koulutuksen asioista sovitaan erikseen, mutta periaatteessa työnjako karkeasti menee niin, että osasto tai 

osastorypäs kartoittaa tarpeet omalla alueellaan, päättää haluamistaan koulutuksista ja pitopaikoista sekä huolehtii 

siitä, että koulutukseen on riittävä määrä tulijoita (10). Piiri puolestaan sitoutuu tuomaan koulutuksen alueelle 

kouluttajineen ja materiaaleineen. Kustannuksista sekä markkinoinnista vastaa koulutuksen tilaava taho. Apua 

mainosten laatimiseen, tapahtuman viemiseen Omaan Punaiseen Ristiin ja RedNettiin saa tarvittaessa piiristä. 

TILATTAVIA YSTÄVÄKOULUTUKSIA 

• Ystävätoiminnan lyhytkurssi (4 h)  

Kurssi antaa perehdytyksen ja valmiudet toimia vapaaehtoisena ystävätoiminnassa. Koulutus on tarkoitettu kaikille 

uusille ystävätoiminnasta kiinnostuneille tai kertaukseksi jo toiminnassa mukana oleville. 

 

Koulutus antaa perusvalmiudet vapaaehtoisena ystävänä toimimiseen. Kurssilla käsitellään mm. 

vapaaehtoistoiminnan periaatteita, ystävätoiminnan muotoja ja ympäristöä, vapaaehtoisena jaksamista ja 

tukimuotoja.  
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• Ystävätoiminnan jatkokurssi (4-6h) 

Ystävätoiminnan jatkokurssi on tarkoitettu ystävätoiminnan peruskurssin käyneille ja jo Punaisen Ristin 

ystävätoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. Kurssi syventää tietoja ja taitoja toimia vapaaehtoisena.  

Kurssilla keskustellaan ystävätoiminnan arjesta, sen haasteista ja ilon hetkistä, kerrataan yhdessä ystävätoiminnan 

pelisääntöjä ja mietitään ihmisten kohtaamisen haasteita. Käsiteltäviä aiheita ovat lisäksi vuorovaikutus, itsetuntemus 

ja vapaaehtoisen hyvinvointi. 

• Ystävänä omaishoitoperheessä (4 h) 

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat lisää tietoa ystävätoiminnan mahdollisuuksista toimia 

omaishoitoperheiden tukena. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa omaishoitoperheille virkistystä ja sosiaalista 

kanssakäymistä perheen omassa kodissa. Kohderyhmänä ovat kaikki omaishoitoperheet, jotka kaipaavat vierellä 

kulkijaa ja virkistystä. Kurssilla käytyjä asioita voidaan hyödyntää myös muussa ystävätoiminnassa. Kurssi antaa 

valmiuksia vapaaehtoisten parityöskentelyyn, asiakkaiden kotona toimimiseen, toiminnan aloitukseen ja 

suunnitteluun sekä haastaviin asiakastilanteisiin. 

Koulutukseen osallistuminen tai tilaaminen osastoon ei vaadi toiminnassa olevaa mallia, vaan kurssi toimii 

johdatuksena toiminnan suunnitteluun omassa osastossa. 

Lisätiedot ja tilaukset sosiaalipalvelusuunnittelijalta 

 

POIMINTOJA MUISTA KOULUTUKSISTA 

Varhaisen Puuttumisen kurssi (VarPu), -valmiuksia 

päihteiden käyttäjän kohtaamiseen  

13.-14.4.19 Kouvola, piiritoimisto Kouvolankatu 5-7 

"VarPu"-koulutus antaa perustietoa päihteistä, tämän 

päivän käyttökulttuureista, päihde-ensiavusta sekä 

päihdetilanteestamme. Kurssilta saa valmiuksia 

tunnistaa käyttäjiä, kohdata heidät kokonaisvaltaisesti 

ja turvallisesti, ottaa päihteiden käyttö puheeksi 

käytön eri vaiheissa ja tukipalveluihin ohjaamiseen. 

Punaisen ristin jäsenet 20€/hlö, ei-jäsenet 40€/hlö. 

Sisältää opetusmateriaalit, kahvit ja ohjelmaan 

merkatut ruokailut.  

Kenelle: osaston kaikkien toimintaryhmien 

vapaaehtoisille. 

Ilmoittautuminen: 8.4. mennessä. 

Lisätietoja: terveydenhuollon suunnittelija 

 

 

 

Kotimaan avun koulutus 

 

19.3. klo 18.00 – 20.30 Savonlinna, osaston tila, 

Vääräsaarenkatu 4 

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti osaston kotimaan 

avun yhdyshenkilölle, valmiustoiminnan 

yhdyshenkilölle ja puheenjohtajalle, mukaan saa tulla 

myös muita asiasta kiinnostuneita osastolaisia. Illan 

aikana saa varmuutta lähteä avustamaan esim. 

tulipalotilanteen jälkeen tai jonkun muun äkillisen 

onnettomuuden kohdatessa. 

Ilmoittautumiset viikkoa ennen koulutusta  

Koulutukset ovat maksuttomia, lisätiedot: 

valmiuspäällikkö 

 

 

Muut koulutukset löydät Rednetin 

koulutuskalenterista täältä.  

 

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/53621
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Luonto osaksi hyvinvointia - koulutus vapaaehtoisille, 

jotka toimivat omaishoitajien ja ikäihmisten kanssa. 

Kouvolassa 4.5. 

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 antaa vapaaehtoisille tietoa, vinkkejä ja 

valmiuksia luontoympäristön hyödyntämiseen mm. 

ryhmä- ja virkistystoiminnassa. Koulutuksessa pääsee 

myös konkreettisesti tekemään tuotteita 

luontomateriaaleista.  

Koulutukset sisältö: 

• Luontolähtöinen toiminta yleisesti ja 

käytännössä. 

• Ideoita luonnossa toimiseen ja luonnosta 

saatavien materiaalien hyödyntämiseen. 

Perehdytyspäivä on osallistujalle maksuton ja siihen 

kuuluu materiaalit ja tarjoilut. Matkakuluista 

osallistuja vastaa itse. 

Ilmoittautuminen viimeistään 18.3.2019 mennessä 

Lyyti-linkin kautta tästä.  

5. - 7.4. Superkoulutusviikonloppu Anjalassa 

Superkoulutusviikonloppu kokoaa yhteen Punaisen 

Ristin avainvapaaehtoisia erilaisten koulutusten 

myötä. Tarjontaa on laidasta laitaan ja sinulla on 

mahdollisuus valita itselle kiinnostavimmat 

kokonaisuudet.  

Voiko ystävätoiminnassa tulla tarve ottaa puheeksi 

päihteiden käyttö? Onko Ea-taidot päässeet 

ruostumaan? Haluaisitko vinkkejä rekrytointiin tai 

uutta intoa pop up toiminnasta? Kiinnostaako 

kotimaan apu tai yhdenvertaisuus, pakolais- ja 

vastaanottotoiminta? Käy kurkkaamassa kurssitarjonta 

täältä. 

17.8.2019 Ystäväseminaari Mikkelissä 

 

Ystäväseminaari on täällä taas! Tervetuloa 

virkistäytymään ja kouluttautumaan loistavassa 

seurassa! Ystäväseminaari on tarkoitettu kaikille piirin 

ystävätoimijoille. Tarkempi aika, paikka ja ohjelma 

tarkentuvat lähiaikoina.  

Lisätietoa: sosiaalipalvelusuunnittelija  

 

 

  

  

 

 

 

  
  Luonnosta saa paljon materiaalia – Kuva Jaana Vilhunen 

 

  

 

 

https://www.lyyti.fi/preview/Luonto_osaksi_hyvinvointia_4113
https://rednet.punainenristi.fi/node/54005
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TULEVIA VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

Tästä osiosta löydät valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset. 

 
Ystävätoiminta 60 vuotta 

JUHLA 
25.5.2019, 

JYVÄSKYLÄN PAVILJONKI 
 
 

Lämpimästi tervetuloa juhlistamaan Suomen Punaisen Ristin 
60-vuotiasta Ystävätoimintaa! 

”Nähdään – toisemme.” 
 
 

OHJELMA  
10.30–12.30 Tutustuminen Jyväskylään, opastetut kiertoajelut  
11.30–13.30 Lounas kiertoajelun päätteeksi Paviljongissa  
Lounas sisältää salaatin, pääruoan sekä kahvin  
Minimessut ja myyntipöytä aulassa  
 
 
YSTÄVÄJUHLA  
14.00–14.15 Valtiovallan tervehdys  
14.15–14.25 Ystävätoimintaa 60 vuotta  
14.25–14.55 Kohtaamisia  
Marja Korhonen, Saarijärvi  
14.55–15.15 Musiikkiesitys  
15.15–16.00 Juhlakahvit  
16.00–16.15 Kiitos ystäville  
Kristiina Kumpula, pääsihteeri  
Suomen Punainen Risti  
16.15–17.00 Juhlakonsertti  
Club for Five  
 
 
Lisätietoja: sosiaalitoiminnan suunnittelijalta  
  
Ilmoittautuminen juhlaan tästä 
  
 

 
  

[SIVUPALKIN 

OTSIKKO] 

Jos tarvitset majoituksen 60-

vuotisjuhlaan: 

Majoituskiintiö varattu Solo 

Sokos Hotel Pavijonki, 

Lutakonaukio 10, 40100 

Jyväskylä 

Päivämäärä 24.-26.05.2019 

Hinta/vrk:  

115€ 1-hengen huone (solo) 

125€ 2-hengen huone (solo) 

Kiintiötunnus: BSPR60 

Varaukset: Jokainen varaa ja 

maksaa huoneensa itse. 

Varaukset Jyväskylän Sokos 

Hotellien myyntipalvelusta puh. 

020 1234 640 tai e-mail 

sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi . 

https://www.lyyti.in/SPRn_ystavatoiminnan_60vuotisjuhla_0099
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MUITA ASIOITA

TULE MUKAAN KOULUTTAJIEN JOUKKOON! 

Kiinnostaisiko sinua vapaaehtoiskouluttajan tehtävät? 

Haemme kouluttajien joukkoon mm. ystävätoiminnan 

ja ensiaputaitoja omaishoitajille koulutuksen 

kouluttajia sekä turvakoutseja. Tarjoamme sinulle 

koulutuksen, mielenkiintoisen vapaaehtoistehtävän ja 

tuen tehtävän hoitamiseen. Ota yhteyttä piirin 

työntekijään, jos kiinnostuit! 

Monimuotoista ystävätoimintaa -kuva SPR:n arkisto 

VASTAA YSTÄVÄTOIMINNAN KYSELYYN  

Ystävätoiminnan tilanteen kartoittamiseksi on tehty 

kysely. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa 

ystävätoiminnan tilasta ja tarpeista. Vastaamalla voit 

vaikuttaa siihen, miten piirin tuki tulevaisuudessa 

resursoidaan. Vastaa kyselyyn tästä.  

 

VERKKOYSTÄVÄTOIMINTA 

Verkkoystävätoiminta tavoittaa niitä henkilöitä, jotka 

syystä tai toisesta eivät kykene poistumaan kotoaan 

tai eivät kykene sosiaalisiin kanssakäymisiin. Toiminta 

on käynnistynyt viime vuoden aikana ja toistaiseksi 

keskustoimisto koordinoi toimintaa, kouluttaa ja 

välittää ystäviä ympäri Suomen. Lue lisää täältä. 

 

OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA 

Omaishoitajien tukitoiminnalla voidaan helpottaa 

omaishoitoperheiden arkea. Toiminta on osa 

monimuotoista ystävätoimintaa. Luultavammin 

ystävätoiminnan asiakkaina on jo tällä hetkellä 

omaishoitoperheitä tai etäomaishoitoperheitä, joten 

toiminnan käynnistäminen voisi olla hyvinkin helppoa. 

Jos haluaisit tehdä enemmän tai kohdennetumpaa 

toimintaa juuri omaishoitoperheille, ota yhteyttä 

sosiaalipalvelusuunnittelijaan, niin kehitetään yhdessä 

toimintaa. 

HYVÄPÄIVÄ -AVUSTUKSET 

Osasto voi hakea vuosittain kertaluonteisena 

avustuksena osaston toiminnan käynnistämiseen ja 

kehittämiseen 

• Ensiapuryhmätoimintaan 

• Monikulttuurisuustoimintaan 

• Nuorisotoimintaan 

• Terveyden edistämisen toimintaan 

• Ystävätoimintaan 

Kertaluontoista avustusta myönnetään vuosittain 

samalle toiminnalle enintään 300 euroa. Avustusten 

haku on jatkuva ja se tulee tehdä sähköisellä 

lomakkeella ennakkoon. Myönnetty avustus 

maksetaan jälkikäteen raportointia ja kuluerittelyä 

vastaan. Avustusta voidaan käyttää myös esim. 

laitehankintoihin, kun osasto päättää lähteä mukaan 

sähköiseen ystävävälitykseen. 

TABLETTIARVONTA 

LähiTapiola on lahjoittanut piirille kaksi 

tablettitietokonetta. Tabletit arvotaan niiden 

osastojen kesken, jotka ovat heinäkuun loppuun 

mennessä ottaneet sähköisen ystävävälityksen 

käyttöön. Arvonta suoritetaan ennen 

ystäväseminaaria ja laitteet luovutetaan seminaarissa.

 

https://www.lyyti.fi/questions/981e69236d
https://rednet.punainenristi.fi/node/43479

