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 YSTÄVÄTOIMINNAN UUTISKIRJE 3/2019 

Hyvä lukija! 

Syksy on mielestäni aina ollut ihanaa aikaa. Kesän ja lomailun jälkeen olo on energinen. 

Kansalaisopiston lehtinen ja urheiluseurojen alkavat kurssit herättelevät ajatuksen uuden 

harrastuksen aloittamisesta. Moni etsii uutta sisältöä elämäänsä ja siksi on hyvä olla heti 

liikkeellä tarjoamassa toimintaa sitä etsiville. Olisiko aika pitää vaikka avoimien ovien ilta 

ystävätoiminnasta kiinnostuneille tai tilata piiristä ystävätoiminnan peruskurssi? Kurssin 

järjestämiseksi ei tarvitse olla valmiina kiinnostuneita toimijoita vaan kurssin avulla 

markkinoidaan toimintaa. Sovitaan päivä, laitetaan tiedote paikallismediaan ja kerrotaan 

kurssista tutuille ja vähän tuntemattomammillekin. Tiedotuksessa autan mielelläni, jos vaikka 

kurssimainoksen teko tai sosiaalinen media tuottaa päänvaivaa.  

Uusien vapaaehtoisten rekrytointi on mielestäni järjestömme tärkein tehtävä, jotta toiminta voi 

jatkua. Rekrytointi on haastava laji ja se nouseekin useissa kyselyissä eniten päänvaivaa 

aiheuttavaksi asiaksi osastoissa. Mitä tarjotaan, kuka hoitaa, miten tavoitetaan, missä 

rekrytoidaan ja millä keinoin? Lähdetään liikkeelle vapaaehtoistehtävästä. Mieti mihin 

tehtävään vapaaehtoisia tarvitaan ja kuvaa tehtävä selvästi, mitä vaaditaan ja kuinka paljon 

se vie aikaa ja tietysti mitä hyötyä tehdystä työstä on. Ja kun tehtävä on paketoitu, 

markkinoidaan sitä 

potentiaalisille uusille 

vapaaehtoisille. 

Olen törmännyt valitettavan 

usein siihen, että me 

haluamme päättää muiden 

puolesta onko heillä aikaa tai 

halua tulla mukaan. Itse 

ainakin koen Punaisen Ristin 

toiminnan niin tärkeäksi ja 

arvokkaaksi, etten lähtisi sitä 

vähättelemään vaan 

päinvastoin ylpeänä 

esittelisin, että tällaiseen 

auttamistyöhön sinulla on 

mahdollisuus päästä mukaan. Niin ikään uskon, että missä tahansa ikäryhmässä ja 

ammattikunnassa on ihmisiä, jotka voisivat priorisoida aikansa muiden auttamiseen. Itse niin 

sanottuja ruuhkavuosia parhaillaan eläessäni aikaani jää myös vapaaehtoistyölle, kun koen sen 

merkitykselliseksi. 

Usein kuulee, että uusien rekrytointi on kaikkien asia, mutta näin sanottaessa se ikävä kyllä 

usein myös lipsahtaa ei kenenkään asiaksi. Voisiko osastossa sopia jotain konkreettista 

työnjakoa? Voisivatko naapuriosastot keskenään järjestää rekrytointitapahtuman tai voisiko 

osasto osallistua kunnan järjestämään vapaaehtoistoriin tai ehdottaa kunnalle sellaisen 

järjestämistä? Voisiko rekrytointiasioissa lähestyä alueen oppilaitoksia? Tai vaikka alueella 

olevaa suurta työllistäjää? Missä halutaan rekrytoida ja ketä? Kasvokkain tehty rekrytointi on 

usein tehokkaampaa kuin sähköiset kanavat, mutta sähköisiä kanavia pitkin kohdataan 

useampia ihmisiä ja olisiko esim. nuorten saamisessa mukaan sähköinen markkinointi 
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kuitenkin se juttu. Riittääkö osaaminen esim. tapahtuman luomiseen Oma Punainen Risti -

järjestelmässä? Piiristä saa tarvittaessa tukea sähköiseen markkinointiin. Miten muuten minä 

voisin olla avuksi rekrytoinnissa? Laita viestiä tai soita niin mietitään yhdessä. Nostetaan 

yhdessä ystävien määrä kasvuun! 

Ihanaa, energistä syyskauden alkua ja kuulaita syyspäiviä!  

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. 

 

YSTÄVÄTOIMINNAN AJANKOHTAISET ASIAT

 

VIELÄ KERRAN SÄHKÖISESTÄ YSTÄVÄVÄLITYKSESTÄ 

Sähköisestä ystävävälityksestä on nyt puhuttu paljon ja joistain osastoista on tullut viestiä, 

ettei ystävät halua siirtyä siihen, koska eivät halua mennä nettiin. Sähköiseen välitykseen 

siirtyminen ei kuitenkaan vaadi tavalliselta ystävätoimijalta välttämättä mitään. Ystävä voi 

halutessaan täyttää vapaaehtoisen kortin sähköisesti tai ystävävälittäjä voi tehdä sen hänen 

puolestaan. Ystävävälittäjältä järjestelmä vaatii jonkin asteista tietokoneenkäyttötaitoa tai 

ainakin sitä, ettei pelkää koneita. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja siihen saa tarvittaessa 

perehdytystä.  

Sähköinen ystävävälitys on Oma Punainen Risti -järjestelmän erillinen osa, joka täytyy 

erikseen tilata ennen, kun sen saa käyttöön. Kun osasto päättää lähteä mukaan sähköiseen 

ystävävälitykseen, laitetaan siitä tieto piirin 

sosiaalipalvelusuunnittelijalle, joka hoitaa tilauksen 

eteenpäin. Kun välitys on auki, sovitaan 

tarvittaessa perehdytys. Ystävävälityksen voi myös 

avata yhdessä naapuriosaston kanssa, jos esim. 

yhdellä paikkakunnalla toimii useampi osasto, voi 

olla järkevää avata vain yksi yhteinen välitys.  

Sähköisen välityksen etuna on se, että 

välitystyötä voi jakaa helpommin useamman 

henkilön kesken eikä paperisia asiakaskortteja 

tarvitse kuljetella välittäjältä toiselle. Myöskin 

uudet tietosuoja-asetukset on järjestelmässä 

huomioitu. Sähköinen välitys on työkalu, joka on 

tehty helpottamaan välittäjän työtä, eikä sen 

tarkoitus ole korvata välittäjää. Kohtaaminen on 

edelleen ystävävälittäjän hommassa tärkein juttu.  

 

 

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/8295
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 seuraavassa uutiskirjeessä.  

 

 

 

 

 

 

 YSTÄVÄTOIMINNAN PERUSKURSSI KOTKASSA 
 
 Ke 11.09.2019 Klo 18:00 - 21:00 
 Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, 48100 Kotka 
 
Haluatko harrastuksen, josta saa hyvän mielen? Tervetuloa ystävätoiminnan peruskurssille!  

 

Tavoite 
•Perehdyttää ja innostaa mukaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan 
•Tarjota valmiuksia vapaaehtoisena ystävänä toimimiseen 
•Kurssin suoritettuaan vapaaehtoinen voi toimia Punaisen Ristin ystävänä ja osallistua 
haluamilleen jatkokursseille 
 

Kurssi on tarkoitettu kaikille ystävätoiminnasta kiinnostuneille. 

Koulutuksen sisältö 
• Punaisen Ristin ystävätoiminta 

• Yksinäisyys haastaa ystävätoimintaa 

• Vapaaehtoisena ystävänä toimiminen 

• Vapaaehtoisen hyvinvointi 

Koulutuksen hinta 20€, jäsenille ilmainen 

 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 

taitojen.talo@kymp.net tai puh. 0408 108 678 Tervetuloa! 

mailto:taitojen.talo@kymp.net
mailto:taitojen.talo@kymp.net
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PIIRIN TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 
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RYHMÄNOHJAAJA KOULUTUS 

Aika: 5.11. klo 17.30 - 21.30 

Paikka: Mikkelin aluetoimisto 

Ryhmänohjaajakoulutus on suunnattu 

vapaaehtoisille, jotka toimivat esimerkiksi 

omaishoitajien tukitoiminnan ryhmien, 

Läksyhelppi-kerhojen, nuorisokerhojen, 

senioriryhmien, maahanmuuttaja- tai nuorten 

ystäväryhmien ohjaajina. Koulutus on tarkoitettu 

sekä uusille että kokeneille ryhmänohjaajille. 

Koulutus koostuu kaikille yhteisestä ohjelmasta, 

jossa käsitellään esimerkiksi ryhmäytymiseen, 

ryhmädynamiikkaan ja ohjaajan rooliin liittyviä kysymyksiä. Yhteisen osion jälkeen 

jakaannutaan asiakasryhmien mukaisiin ryhmiin yhteiseen ideoiden vaihtoon. 

Koulutuksen sisältö: 

• Asiakasryhmän ohjaajana Punaisen Ristin ystävätoiminnassa 

• Ryhmän elinkaari ja ryhmäyttäminen 

• Haastavat tilanteet ja kuinka ne ratkaistaan 

• Ryhmätoiminnan suunnittelu ja markkinointi 

 

Koulutus on maksuton. 

Sitovat ilmoittautumiset koulutuksiin tämän linkin kautta 27.10. mennessä:  

https://www.lyyti.fi/reg/Ryhmanohjaaja_koulutus_7857 

Tervetuloa! 

 

YSTÄVÄVÄLITTÄJÄ KOULUTUS 

Imatralla 20.11. Klo 17:30 - 21:30  

Haluatko ryhtyä ystävävälittäjäksi?  

Tervetuloa välittäjäkoulutukseen! 

Tavoite 

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. 

Kenelle 

Koulutus on suunnattu vapaaehtoisille, jotka haluavat toimia ystävänvälittäjän tehtävässä sekä 

välittäjille, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Koulutus on ystävätoiminnan 

https://www.lyyti.fi/reg/Ryhmanohjaaja_koulutus_7857
https://www.lyyti.fi/reg/Ryhmanohjaaja_koulutus_7857
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täydennyskoulutusta ja tarkoitettu ensisijaisesti ystävätoiminnan peruskurssin käyneille 

vapaaehtoisille. 

Koulutuksen sisältö: 

•   Välittäjän rooli ystävätoiminnassa  

•   Ystävätoiminnan säännöt 

•   Välitysprosessi 

•   Yhteydenpito vapaaehtoisiin ja asiakkaisiin 

•   Sähköisen välitysjärjestelmän käyttö 

•   Tietosuoja välityksessä 

•   Laadukas välitys 

•   Välittäjänä jaksaminen 

 

Koulutus on maksuton. 

Sitovat ilmoittautumiset koulutukseen 10.11. mennessä tämän linkin 

kautta: https://www.lyyti.fi/reg/yvkoulutus_0599 

Tervetuloa! 

 

TULEVIA VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

Tästä osiosta löydät valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset. 

PISARA VALMIUSHARJOITUS 26.10. 

Osastojen suunnittelu on jo kovassa vauhdissa. Miten ystävät ovat mukana 

harjoituksessa? Ystävätoimintaan on luotu malleja, joita ystävät voivat 

toteuttaa osana oman osastonsa harjoitusta.  

Ystävät valmiudessa 

Kohderyhmä: Ystävävälittäjät ja ystävävapaaehtoiset yhdessä eri toimintaryhmien 

vapaaehtoisten ja hallitusten jäsenten kanssa 

Harjoituksen vetäjä:  Osa A: keskustoimisto yhteistyössä piirin kanssa 

  Osa B: Piiri ja osasto 

Tavoite:  Osaston kokonaisvalmiuden kartoitus 

  Osaston valmiussuunnitelman päivittäminen 

  Osaston viestiyhteyksien ajantasaisuuden tarkistaminen 

  Ystävien auttamisvalmiuden kartoitus  

Kesto: Osa A: harjoituspäivänä 

 Osa B: harjoituspäivänä tai myöhemmin esim. seuraavalla ystäväasiakaskäynnillä 

 Keskustoimisto toteuttaa osan A kaikkien sähköisten välitysten osalta. Piiri 

 toteuttaa osan A paperivälitysten osalta. Lisäksi osasto voi toteuttaa osan B. 

https://www.lyyti.fi/reg/yvkoulutus_0599
https://www.lyyti.fi/reg/yvkoulutus_0599
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Kuvaus: 

A. Ystävävälittäjät valmiudessa 

Harjoituspäivänä 26.10. keskustoimisto lähettää tekstiviestin sähköisten ystävävälitysten 

puhelinnumeroihin (noin 100:lle välitykselle). Viestiin kirjoitetaan ”Tämä on harjoitus. Arvioi, 

montako ystävää saisit mukaan auttamaan a) 4 tunnin sisällä? b) vuorokauden sisällä?”.  

Varsinainen pyyntö voisi olla esimerkiksi pyyntö tulla jakamaan vettä tai viranomaisten 

tiedotteita. Vaikka kyseessä on harjoitus, välittäjiä pyydetään vastaamaan 

totuudenmukaisesti, eli niin kuin kyseessä olisi oikea tilanne. Välittäjä lähettää vastauksen 

tekstiviestinä viestissä olevaan numeroon. Välittäjien lähettämien arvioiden perusteella 

keskustoimisto kerää tiedon siitä, kuinka monta ystävää saataisiin tositilanteessa mukaan 

auttajiksi.  

Piiri toimittaa saman viestin ”paperivälittäjille”, eli niille välityksille, joilla ei ole käytössä 

sähköistä ystävävälitystä. Näistä piiri kokoaa yhteenvedon ja toimittaa sen tiedoksi 

keskustoimistolle. 

Harjoituksen lopputuloksena sekä osasto että koko Suomen Punainen Risti saavat arvion siitä, 

kuinka paljon ystäviä on auttamisvalmiudessa paikallisesti ja valtakunnallisesti tietyllä 

aikavälillä. 

 

B. Ystävävapaaehtoiset valmiudessa 

Osasto ohjeistaa ystävävapaaehtoisia ottamaan yhteyttä omaan ystäväasiakkaaseen joko 

soittamalla tai käymällä ja kysymällä kuulumiset.  

Kuulumisten kysymisen lisäksi vapaaehtoinen voi esittää myös muita kysymyksiä harjoituksen 

teemaan liittyen, esimerkiksi: 

”Tiedätkö, mistä saa vettä, jos vedensaanti katkeaa?” 

”Saisitko jostain apua vedenhakuun?” 

”Pärjäätkö kotona?”  

”Tiedätkö, mikä on kotivara?”.  

Ystävä voi myös vierailla ystäväasiakkaan luona ja keskustella hänen kanssaan esimerkiksi 

kotivarasta. Keskusteluissa on huomioitava, ettei asiakas huolestu kysymyksistä. 

Teemavierailu esimerkiksi kotivarasta ei sovellu kaikille asiakkaille – on erittäin tärkeää, että 

asiakas ei hätäänny keskusteluista tai vierailusta. 

Ystävävapaaehtoinen raportoi kontaktit ja saamansa tiedot sähköpostitse 

sosiaalipalvelusuunnittelijalle. Harjoituksen lopputuloksena osasto saa tiedon 

a) siitä, miten kattavasti ystävävapaaehtoiset pystyvät tavoittamaan ystäväasiakkaansa 

puhelinsoittojen ja vierailujen avulla sekä  
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b) siitä, mikä alueen ystäväasiakkaiden tilanne on kotona, ovatko he varautuneet 

yllättäviin tilanteisiin ja osaavatko he toimia häiriötilanteen sattuessa. 

Lisätietoja: 

Lisätietoja saat piirin sosiaalitoiminnan suunnittelijalta. Ystävävälittäjien osuudesta voitte myös 

keskustella Omassa Ystävävälittäjien ryhmässä. 

Ystävätoiminta on Suomen Punaisen Ristin suurin kotimaan toimintamuoto. Hienoa, 

että olet mukana vahvistamassa ystävien osuutta auttamisvalmiudessa! 

 

MUITA ASIOITA                                               

LUONTOKUMMITOIMINTA 

Kiinnostaako luontoaiheinen 

toiminta? Viihdytkö metsässä ja 

nuotiopaikoilla? Keräätkö sieniä 

tai tunnetko kaikki puu- tai 

lintulajit? Innostutko retkien ja 

virkistyspäivien järjestämisestä?  

Nyt kootaan ryhmä, joka olisi 

valmis yhdessä halukkaiden 

osastojen kanssa järjestämään 

omaishoitajille ja ikäihmisille 

luonto aiheisia virikepäiviä ja 

retkiä ympäri Kaakkois-Suomea. 

Luontokummien tehtävänä on 

innostaa osastoa ja osallistua 

tapahtuman järjestämiseen. Ryhmä saa koulutuksen tehtävään. Piiri markkinoi ja koordinoi 

toimintaa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä sosiaalipalvelusuunnittelijaan 

 

NÄLKÄPÄIVÄ 

Nälkäpäiväkeräys 26. -28.9. on varmasti jo kalenterissa. Mitä sinun osastosi tekee? Onhan 

ystävät sankoin joukoin mukana? Voisiko ystävät lähteä, vaikka porukalla lipaskerääjiksi, 

haastaa mukaan yhteistyökumppaneita tai ottaa vaikka vastaystävän mukaan keräämää? Jos 

ei lipaskeräys tunnu omalta jutulta, niin muitakin toiminnan paikkoja on. Voit toimia 

keräyskeskuksessa, hankkia lisää kerääjiä tai vaikka pitää nälkäpäiväkahvilaa tai leipoa 

nälkäpäiväleipää myyntiin toritapahtumaan? Olethan mukana omalla tavallasi! 
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Tunnista omaishoitajien tukitoiminta osastossa 
 

Useassa osastossa tehdään omaishoitajille suunnattua toimintaa. Kuitenkin kysyttäessä tekeekö 

osasto omaishoitajien tukitoimintaa, vastaukseksi tulee ei. Tämän lyhyen testin avulla selvität, 

tekeekö osastosi omaishoitajien tukitoimintaa. Vastaat vain muutamaan kysymykseen. 

 

         Kyllä Ei 

1. Onko osastosi ystävätoiminnassa (ryhmä- tai yksilöystävätoiminta)  

kuluneen vuoden aikana ollut asiakkaana myös omaishoitajia? 

   

 

2. Onko osastosi kuluneen vuoden aikana yksin tai yhdessä yhteistyö-  

kumppanin kanssa järjestänyt omaishoitajille / omaishoitohoitoperheille 

 virkistyspäivän/päiviä? 

 teemapäivän/päiviä? 

 Koulutusta/kursseja (esim. auttajakurssi)? 

 

3. Onko osastossasi kuluneen vuoden aikana ollut jotain muuta  

toimintaa, jossa kohderyhmänä omaishoitajat/omaishoitoperheet? 

 Mitä? ______________________________________ 

 

 

 

Jos vastasit yhteen tai useampaan kohtaan kyllä: 

Onneksi olkoon! Osastossasi on omaishoitajien tukitoimintaa. Voitte ilmoittaa tilastoja kysyttäessä, 

että osastossanne on omaishoitajien tukitoimintaa. Ilmoittakaa asiasta myös 

sosiaalipalvelusuunnittelijalle, joka kerää tiedot yhteen. Näin tekemänne arvokas työ saadaan myös 

näkyväksi sekä tarvittaessa myös tukea toiminnan järjestämiseen.  

 

Jos vastaus kaikkiin kysymyksiin oli ei:  

Osastossanne ei tällähetkellä ole omaishoitajien tukitoimintaa. Olisiko kuitenkin mahdollista, että 

ensi vuonna johonkin kohtaan saataisiin ”kyllä” -rasti? Siinä tapauksessa sosiaalipalvelusuunnittelija 

voisi olla avuksi. Olkaa rohkeasti yhteydessä. 


