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 YSTÄVÄTOIMINNAN UUTISKIRJE 2/2019 

Hyvä lukija! 

Piirin vuosikokouksen yhteydessä järjestetyssä seminaarissa suuntasimme katseet kohti vuotta 

2030. Millainen on vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus? Pop up -toiminta lisääntyy ja ihmisten 

itseorganisoituminen muuttaa monia perinteisiä toimintatapoja. Yhä suurempi osa tehdystä 

vapaaehtoistyötä on jo nyt lyhytaikaista, järjestöihin tai organisaatioihin sitoutumatonta tai 

pelkästään verkossa tapahtuvaa. Halu auttaa ei häviä, mutta tavat osallistua muuttuvat. Jos 

vapaaehtoisuus muuttaa muotoaan, voimmeko me pysyä muuttumattomina vai pitäisikö 

meidän toiminnan myös sopeutua muuttuvaan tilanteeseen? Monet osastot nostivat 

seminaarissa tulevaisuuden kannalta tärkeimmäksi tehtäväksi nuorten mukaan saamisen. 

Voisiko pop up -toiminnan kehittäminen olla ratkaisu sekä ihmisten haluun auttaa että nuorien 

mukaan saamiseen? Voisiko ystäväkahvilat tai Punaiset Risteykset olla paikkoja, johon 

spontaanit vapaaehtoiset voisivat tulla? Mahdollistaako meidän olemassa oleva ryhmätoiminta 

kevytvapaaehtoisuuden niille, jotka eivät halua sitoutua, mutta jotka haluavat kuitenkin auttaa 

silloin tällöin? Voiko Punainen Risti olla alusta itseohjautuvalle nopeasti syttyvälle toiminnalle ja 

minkälaisia muutoksia se vaatii meiltä? 

Nämä ovat asioita, joita jokaisessa osastossa tulisi pohtia. Onko meidän toiminta kiinnostavaa 

uusille vapaaehtoisille ja jos ei ole, niin mitä voimme tehdä, että tilanne muuttuu? Pitäisikö 

meidän kehittää uusia toimintamuotoja tai tapoja toimia vai keskittyä siihen mitä jo teemme ja 

puhua siitä ylpeydellä ja tehdä toiminta näkyväksi niin että muutkin haluavat tulla mukaan.  

Aloitin vuoden alussa sosiaalipalvelusuunnittelijana ja neljän kuukauden ajan olen saanut 

tutustua osastojen tekemään ystävätoimintaan. Meillä on kuutisen sataa ystävätoimijaa ja 

kotoutumisen tuen ystävät päälle. Reilussa 30 osastossa tehdään töitä yksinäisyyden 

torjumiseksi. On piristäjiä, ryhmätoimintaa, yksilöystävätoimintaa, virkistystä omaishoitajille ja 

vaikka mitä muuta. Kuitenkin kuulen liian usein puhuttavan, että meillä on VAIN kymmenkunta 

ystävää, ei meille kukaan halua tulla tai meillä ei ole omaa toimintaa, kun me tehdään VAAN 

ryhmätoimintaa yhteistyössä muiden kanssa.  

Yksinäisyys on kansakuntamme yksi suurimmista ongelmista, jonka kitkemiseksi 

ystävätoimijat tekevät hienoa työtä. Tilastojen mukaan 952 henkilöä on saanut apua 

yksinäisyyteensä viime vuonna meidän piirin alueella. Halutaanko sen työn arvo lytätä 

sanomalla, että meillä nyt on vaan vähän tällaista puuhastelua? Ja ei meille kukaan halua 

tulla? Mielestäni ystävien tekemä työ on niin arvokasta ja hienoa, että siitä pitäisi voida puhua 

ylpeästi rinta rottingilla ja jättää vähättelevät sanat pois sanavarastostamme. 

Jos me toimijoina vähätellemme tekemäämme työtä, kuinka kukaan muukaan sitä osaisi 

arvostaa? Jos haluamme uusia toimijoita tai enemmän resursseja, meidän täytyy oppia 

puhumaan omasta tekemisestä sille kuuluvalla ylpeydellä. Yhteistyön tekeminen muiden 

toimijoiden kanssa on tätä päivää, sillä saadaan hyviä tuloksia ja se on erittäin suositeltavaa, 

mutta muistetaan myös tilastoida yhdessä tehty työ, ettei meidän tekemä työ jää toisten 

varjoon. Vaatimattomuus ei aina kaunista. 

Keväisin terveisin, Riina Ahonen sosiaalipalvelusuunnittelija 

Ystävätoiminnan uutiskirjeet ovat myös luettavissa piirin RedNet-sivuilla, johon pääset tästä. Uutiskirjeen 

tarkoituksena on tiedottaa ystävätoimijoille sekä osastoille ystävätoiminnan ajankohtaisista asioista. 

https://rednet.punainenristi.fi/node/8295
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YSTÄVÄTOIMINNAN AJANKOHTAISET ASIAT

 

YSTÄVÄTOIMINNAN KYSELY 

Alkuvuonna osastoille lähetettyyn ystävätoiminnan kyselyyn tuli vastauksia 21. Kiitos kaikille 

vastaajille! Vastauksista sai hyvän kuvan siitä, mitä osastoissa tapahtuu. Piirimme alueella on 

paljon, monipuolista ja hyvää ystävätoimintaa. Kuitenkin lähestulkoon kaikissa osastoissa 

ystäväpyyntöjä tulee enemmän kuin niihin pystytään vastaamaan, eikä uusia vapaaehtoisia 

tule samassa suhteessa, kun vanhoja jää pois. Piirin ystävätoimijoiden määrä olikin 

viimevuonna pudonnut sadalla edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteistyötä naapuriosastojen 

välillä oli melko vähän, mutta sitä myös toivottiin lisää.   

Piiriltä osastot toivoivat innostusta, koulutusta, yhteistyötapaamisia, uusia vapaaehtoisia ja 

rahaa. Viimeiseen on aika vaikea vastata, mutta esim. Keskustoimiston Hyvä päivä -

avustuksesta tai piirin jäsenhankinta -kampanjasta voisi olla osastolle hyötyä. 

Vapaaehtoisiakaan en voi piiristä luvata, mutta apua toiminnan kehittämiseen ja markkinointiin 

uskallan luvata.  

Kyselyn pohjalta onkin joitain koulutuksia sovittu ja pidetty. Toimintaa on nyt koitettu kehittää 

niin, että se vastaisi niitä tarpeita, joita osastoilla on. Yksi kehittämiskohde on 

kummitoiminnastakin tutut aluetapaamiset, jotka alkavat syyskaudella ystävätoiminnan 

puolella. Alueiltoja on syksyn aikana useammalla paikkakunnalla. Illoissa on tarkoituksena 

käsitellä yhdessä ystävätoiminnan uusia tuulia, ideoida ja kehittää toimintaa. Jos teillä on 

ajatuksia iltojen sisältöön, ottakaa rohkeasti yhteyttä. Lisäksi Facebookiin on perustettu 

ryhmä: SPR Kaakkois-Suomen piirin ystävät ja Omaan Punaiseen Ristiin ryhmän Kaakkois-

Suomen piirin ystävätoiminnan vapaaehtoiset. Molempiin voit halutessasi liittyä tai laittaa 

Riinalle viestiä niin lisään ryhmään. Ryhmään liittyminen ei ole mitenkään pakollista, mutta 

halukkaat saavat siellä vaihtaa kuulumisia ja jakaa hyviä käytäntöjä. Yhteistyöllä saadaan 

varmasti taas ystävien määrä kasvuun! 

 

SÄHKÖINEN YSTÄVÄVÄLITYS JA 

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. 

Sähköiseen ystävävälitykseen 

siirtyminen menee käytännössä niin, 

että osasto tekee päätöksen lähteä 

mukaan ja ilmoittaa siitä piiriin, 

sosiaalipalvelusuunnittelijalle. Piiristä lähetetään pyyntö avata osastolle välitys. Kun välitys on 

auki, järjestetään perehdytys/koulutus sähköisen ystävävälityksen käyttöön. Ne osastot, jotka 

ovat ilmoittaneet lähtevänsä mukaan heinäkuunloppuun mennessä, ovat mukana tabletti 

arvonnassa. Tällä hetkellä avattuja välityksiä on neljä, joten mahdollisuudet voittoon ovat 

hyvät. 

Kuva SPR:n arkisto 
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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 seuraavassa uutiskirjeessä.  

TILATTAVIA KOULUTUKSIA 

Koulutusuudistuksen myötä Punaisen Ristin koulutustarjonta on pilkottu niin sanottuihin 

moduuleihin, mikä mahdollistaa erilaisen täsmäkoulutuksen järjestämisen lyhytkurssien 

muodossa. Ystävätoiminnan puolella koulutustarjontaa on runsaasti. Ystävätoiminnan 

peruskurssi (3h), jatkokurssi(6h) ja nuori nuorelle ystävätoiminnan peruskurssi moduulit ovat 

ystävätoiminnan peruskoulutusta. Tarjolla on myös runsaasti täydennyskolutusta. Tällä 

hetkellä valmistuneita täydennyskoulutuksia on:  

• Muistisairaan ihmisen kohtaaminen (3h) 

• Ulkoiluystäväkoulutus (3-4h) 

• Ystävänä omaishoitoperheelle (3h) 

• Ystävänä palvelutaloissa tai sairaaloissa (3h) 

• Ystävänä maahanmuuttajalle (3h) 

 

Osasto tai osastorypäs voi tilata koulutuksen piiriltä. 3-4 tunnin koulutusillan hinta on 80€ ja 

6h koulutus maksaa 120€ ja sen voi pitää joko kahtena iltana tai yhden päivän koulutuksena. 

Osasto järjestää tilat ja tarjoilut sekä markkinoinnin. Mainospohjia ja apua esim. sähköiseen 

markkinointiin (Oma Punainen Risti, RedNet, Facebook jne.) saa piiristä. Piiristä saa 
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kouluttajan ja koulutusmateriaalit. Suosittelemme osastoa hinnoittelemaan kurssit osallistujille 

niin, että jäsenyys vaikuttaa hintaan. Esim. niin, että kurssi on jäsenille maksuton ja muille 

20€. Tällöin osasto saa mahdollisesti kurssin myötä myös uusia jäseniä. Voit myös kysyä 

piiristä Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakoulutusta (5h) ja Ystävävälittäjäkoulutusta (4-5h). 

Näiden järjestämisessä tehdään osastojen välistä yhteistyötä ja näitä järjestetään, jos 

lähialueella on tarpeeksi kiinnostusta. 

 

PIIRIN TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

YSTÄVÄTOIMINNAN ALUEILLAT 

Ystävätoiminnan alueilloissa pääset tutustumaan lähiosastojen ystävätoimijoihin ja saat 

vinkkejä toiminnan kehittämiseen. Illat on tarkoitettu ennen kaikkea ystävätoiminnan 

yhdyshenkilöille, ystävävälittäjille mutta myös muut ystävätoiminnassa mukana olevat 

tervetulleita. Alustavina teemoina ovat mm. toiminnan markkinointi, pop up -toiminta, 

omaishoitajaperheiden tukeminen, vapaaehtoisten jaksaminen. Onko sinulla mielessä jokin 

tietty teema, joka vaatii yhdessä pähkäilyä, vinkkaa siitä etukäteen 

sosiaalipalvelusuunnittelijalle, niin pureudutaan juuri siihen. Laita seuraavat illat jo kalenteriin: 

Kouvola 18.9. klo 17.30 

Mikkeli 3.10. klo 17.30 

Rantasalmi 9.10. klo 17.30 

Imatra 16.10. klo 17.30 

17.8. YSTÄVÄSEMINAARI MIKKELIN YLIOPISTON AUDITORIOSSA 

 

Ystäväseminaari on täällä taas! Tervetuloa 

virkistäytymään ja kouluttautumaan loistavassa 

seurassa! Ystäväseminaari on tarkoitettu kaikille piirin 

ystävätoimijoille. Seminaarissa pureudutaan mm. 

ystävätoiminnan laatuun ja ystävien rooliin valmiudessa 

huumoria unohtamatta. Mukaan mahtuu 100 nopeinta. 

Hinta 25€ sisältää aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin. 

Lisätietoa ja alustavan ohjelman löydät täältä. 

Ilmoittaudu tästä. 

 

4.6. YSTÄVÄVÄLITTÄJÄKOULUTUS MIKKELISSÄ 

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia Suomen Punaisen Ristin ystävävälittäjänä. 

Koulutuksen jälkeen vapaaehtoinen tuntee välityksen oikeat käytännöt, osaa käyttää sähköistä 

välitysjärjestelmää ja tietää mistä saa tarvittaessa lisäapua. Lisätietoa täältä. 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/55639
https://www.lyyti.fi/reg/Ystavaseminaari_5741
https://rednet.punainenristi.fi/node/55670


   Kaakkois-Suomen piiri 
 

5 
 

POIMINTOJA MUISTA KOULUTUKSISTA 

4. – 5.10. Humanitaarisen oikeuden 

peruskurssi Mikkelissä 

Tiesitkö, että sodassakin on säännöt? Kurssilla 

tutustut sodan oikeussääntöihin ja saat välineitä 

ajankohtaisten tapahtumien hahmottamiseen 

Sodan oikeussäännöt suojelevat niitä, jotka eivät osallistu sodankäyntiin. Oikeussääntöjen 

ydinajatuksena on, että sotatoimet voi suunnata vain sotilaallisiin kohteisiin. Kansainvälinen 

yhteisö on valtuuttanut Punaisen Ristin suojelemaan ja auttamaan sodan jalkoihin jääneitä 

siviilejä, sotavankeja ja haavoittuneita sotilaita. Tämä mandaatti on kirjattu Geneven 

sopimuksiin. 

Kurssi antaa tietoa humanitaarisesta oikeudesta ja Punaisesta Rististä. Saat välineitä 

hahmottaa tiedotusvälineiden luomaa kuvaa maailman konflikteista sekä humanitaarisen 

avustustoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista.  

 

TULEVIA VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

Tästä osiosta löydät valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset. 

 

7.9. YSTÄVÄVÄLITTÄJIEN TAPAAMINEN HELSINGISSÄ  

 

Suomen Punaisen Ristin ensimmäinen valtakunnallinen ystävävälittäjien tapaaminen 

järjestetään syyskuun alussa Helsingissä. Toivotamme järjestön kaikki välittäjät tervetulleiksi 

kuulemaan uusista asioista, vaihtamaan kokemuksia sekä kouluttautumaan. 

 

Ohjelma: 

9:30 Aloituskahvit 

10:00 - 11:00 Ystävävälityksen ajankohtaiset asiat 

 (KT:n työntekijät) 

11:00 - 13:00 Keinoja ja konsteja henkisen kuormituksen hallintaan 

 (Riitta Merri, asiantuntija) 

13:00 - 14:15 Keskustelua ja kokemustenvaihtoa lounaan lomassa 

14:15 - 15:15 Ystävä muistisairaan tukena 

 (Sanna Suvisalmi, Uudenmaan Muistiluotsi) 

15:15 - 16:00 Loppuyhteenveto ja lähtökahvit 

 

Ilmoittautumiset Oman kautta tästä. 

 

 

Muut koulutukset löydät Rednetin 

koulutuskalenterista täältä.  

 

 

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/2289
https://rednet.punainenristi.fi/node/53621
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MUITA ASIOITA

TULE MUKAAN KOULUTTAJIEN JOUKKOON! 

Sinä sanavalmis, ihmisten kanssa 

toimeentuleva hyvä tyyppi, joka haluat 

viedä järjestömme arvoja ja toimintaa 

eteenpäin. Sinulla on kokemusta 

ystävätoiminnasta ja asut tai liikut Etelä-

Savon alueella. Etsimme juuri sinua 

ystäväkouluttajiemme joukkoon. Tarjolla 

mukava vapaaehtoistehtävä, jossa pääset 

olemaan vahva lenkki avunketjussa. Jos 

kiinnostuit, ota yhteyttä piirin 

sosiaalipalvelusuunnittelijaan ja lähde 

mukaan kouluttajapolulle. Koulutus koostuu 

verkkokurssina opiskeltavasta yhteisestä 

osasta, välineosasta ja sisältöosasta, jotka 

järjestetään kahtena viikonlopun mittaisena 

koulutuksena marraskuussa Helsingissä. 

YSTÄVÄVÄLITTÄJILLE ON AVATTU 

TUKISIVU REDNETTIIN 

Rednetiin on koottu ystävävälittäjille 

tarpeellista tietoa yksille sivuille. Sivuja 

päivitetään vielä, mutta nyt jo löydät sieltä 

tapoja tukea asiakasystäviä, vinkkejä miten 

ohjata heitä eteenpäin ja esim. tietoa miten 

tunnistaa omaishoitotilanteen. Sivuilla on 

myös vinkkejä vapaaehtoisten tukemiseen 

ja muuta hyödyllistä materiaalia. Tutustu 

sivuihin tästä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMAISHOITOPERHEET 

YSTÄVÄTOIMINNASSA 

Omaishoitajien tukitoimintaa on ollut 

piirissämme jo vuosien ajan, kuitenkin 

tulokset sillä saralla näyttävät jäävän 

vähäisiksi. Vapaaehtoisten kanssa 

keskustellessa kuitenkin huomaa, että 

meillä useassa osastossa tehdään 

omaishoitajille tai omaishoitoperheille 

suunnattua toimintaa, toisissa osastoissa 

virkistyspäiviä, koulutuksia tms. 

järjestetään yhteistyössä muiden kanssa ja 

siksi sitä ei mielletä omaishoitajien 

tukitoiminnaksi. Yksikin järjestetty 

tapahtuma on toimintaa. Toisissa osastoissa 

ystävätoiminnassa on mukana 

omaishoitoperheitä, mutta koska osasto ei 

ole aloittanut mitään uutta toimintamuotoa, 

ei huomata, että tehdään juurikin sitä 

omaishoitoperheiden tukemista, josta tässä 

ohjelmassa on kyse.  

STEA (entinen RAY) rahoittaa 

omaishoitajien tukitoimintaa, ja tämän 

rahoituksen turvin voidaan järjestää 

koulutusta ja muuta tukea osastoille. Jos 

kuitenkin näyttää siltä, että meillä ei ole 

omaishoitoperheille toimintaa ei 

ymmärrettävästi myöskään rahoitus voi 

jatkua. Tästä syystä toivoisin, että osastot 

voisivat tarkastella ystävätoimintaansa ja 

katsoa, tehdäänkö meillä jo 

omaishoitoperheiden tukemista? Jos 

vastaus on kyllä, se pitäisi myös tehdä 

näkyväksi.  

HYVÄPÄIVÄ -AVUSTUKSET 

Osasto voi hakea vuosittain 

kertaluonteisena avustuksena osaston 

toiminnan käynnistämiseen ja 

kehittämiseen 

• Ensiapuryhmätoimintaan 

• Monikulttuurisuustoimintaan 

Kuva SPR:n arkisto Kuvaaja Sirpa Lehtimäki 

https://rednet.punainenristi.fi/yvtuki
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• Nuorisotoimintaan 

• Terveyden edistämisen toimintaan 

• Ystävätoimintaan 

Kertaluontoista avustusta myönnetään 

vuosittain samalle toiminnalle enintään 

300 euroa. Avustusten haku on jatkuva. 

Avustusta voidaan käyttää myös esim. 

laitehankintoihin, kun osasto päättää lähteä 

mukaan sähköiseen ystävävälitykseen. 

JÄSENHANKINTA TUO OSASTOLLE RAHAA 

Onhan teidän osaston kaikki ystävätoimijat 

myös jäseniä? Tai ainakin heille on tarjottu 

mahdollisuus olla jäsen. Onko vastaan tullut 

tapausta, että asiakasystävä tai omainen 

olisi halunnut palkita hyvin tehdystä työstä? 

Voisiko tällaisessa tapauksessa tarjota 

jäsenyyttä, jolla toimintaa voi tukea? 

Muistattehan, että ensimmäisen vuoden 

jäsenyys tulee kokonaisuudessaan osastolle 

ja seuraavistakin vuosista puolet. Vaikka 

mennään jo toukokuussa, jäsenhankintaa 

kannattaa ehdottomasti jatkaa. Piirin 

jäsenhankintakampanja on vielä menossa. 

Piiri palkitsee osastoja uusien jäsenten 

hankinnasta seuraavasti vuoden lopussa: 

Uusia jäseniä hankittu:  

• 5 – 10 uutta osasto saa 100 €  

• 10 – 20 uutta osasto saa 150 €  

• Yli 20 uutta osasto saa 200 €  

• Yli 50 uutta SUPERBONUS! 

YSTÄVÄJUHLA 

Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhlaan 

ilmoittautuminen on päättynyt. Ikävä kyllä 

monet jäivät pohtimaan juhlaan 

osallistumista ja jäivät odottamaan tietoja 

kuljetuksista. Ilmoittautumisen yhteydessä 

oli kysely kyydin tarpeesta, jonka mukaan 

kuljetukset on varattu. Kotiin jääjillä on 

kuitenkin mahdollisuus seurata juhlaa 

Internetin välityksellä, sillä juhla live-

taltioidaan. Joten ei muuta, kun varjojuhlat 

pystyyn omalla paikkakunnalla. 

OMA PUNAINEN RISTI 

Oma Punainen Risti aiheuttaa vielä paljon 

kysymyksiä. Jos et vielä ole tutustunut, niin 

RedNetissä on hyvät tukisivut, joista saa 

tietoa Oman käyttöön liittyen. Nyt on 

myöskin järjestetty Webinaareja, joissa on 

käsitelty erilaisia teemoja Oman käyttöön 

liittyen. Webinaarit on katsottavissa täällä. 

Ja tietysti pulmatilanteessa apua saa 

piiristä.  

 

NÄLKÄPÄIVÄ 

Nälkäpäiväkeräys järjestetään 26. -28.9. 

Järjestääkö osastosi tempauksen 

nälkäpäivänä? Toiminnan suunnittelu on 

hyvä aloittaa jo hyvissä ajoin. Voisiko 

ystävät olla mukana pitämässä 

nälkäpäiväkahvilaa tai leipoa 

nälkäpäiväleipää myyntiin 

toritapahtumaan? Voisiko ystävät lähteä, 

vaikka porukalla lipaskerääjiksi tai haastaa 

mukaan yhteistyökumppaneita? Olethan 

mukana omalla tavallasi! 

YSTÄVYYDEN ILTA MIKKELISSÄ 

Mikkelissä järjestään 20.5. Ystävyyden ilta. 

Mikkelissä on paljon maahanmuuttajia, 

jotka kaipaavat ystävää. Kyselyitä tulee 

viikoittain ja ystävien löytyminen on 

monelle hankalaa. 

Tilaisuudessa pääset tutustumaan muihin 

ystävätoimintaa järjestäviin tahoihin ja 

toivottavasti myös tapaamaan ystävää 

etsiviä. Lisätietoa tästä. 

Ilmoittautumiset: mimosa@mimosa.fi 
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https://rednet.punainenristi.fi/node/55265
https://www.facebook.com/events/297161074569653/

