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 YSTÄVÄTOIMINNAN UUTISKIRJE 4/2019 

Hyvä lukija!  

Kohta on jo vuosi kulunut siitä, kun aloitin sosiaalipalvelusuunnittelijan hommat. Aika on ollut 

hyvin opettavaista ja näiden oppien pohjalta saan aloittaa vuoden 2020 suunnittelun. 

Ystävätoiminnan alueillat Kouvolassa, Rantasalmella ja Imatralla olivat mielestäni hyvä kokeilu 

ja sain arvokasta tietoa ystävätoiminnan kehittämistarpeista. Iltojen palaute oli myös hyvää ja 

uskon että tällä formaatilla voidaan jatkaa kehittämistyötä myös  ensi vuonna. Suuri kiitos 

emännille ja isännille ! Illoissa puhututti paljon uusien vapaaehtoisten saaminen mukaan 

toimintaan sekä vastuunjako etenkin niissä osastoissa, joissa toimintaa on paljon.  Nämä kaksi 

asiaa nousevatkin ykköstavoitteiksi ensi vuodel le. Miten tehdä ystävätoiminta kiinnostavaksi 

uusille ihmisille? On panostettava näkyvyyteen ja siihen millaisena toiminta näyttäytyy 

ulkopuolisen silmin sekä toiminnan laatuun. Jotta ihmisten halu auttaa kanavoituisi meidän 

toiminnan kautta, toiminnan tul isi myös vastata alueelliseen tarpeeseen . Kun ihminen kokee 

tekevänsä asioita , joilla on merkitys , toiminta itsessään vetää uusia toimijoita mukaan . Tämän 

vuoksi olisi tärkeää kuulostella herkällä korvalla, mitä paikkakunnalla tarvitaan. Jos alueen 

tarpeet  eivät ole tiedossa, hyviä tapoja tarpeiden tunnistamiseksi ovat mm. keskustelut 

muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa tai vaikka oman paikkakunnan 

hyvivointikertomukseen tutustuminen.   

Ystävänpäivää vietetään taas helmikuussa ja 

mikä onkaan parempi tapa saada toiminnalle 

näkyvyyttä . Voisiko vaikka paikallislehteä 

pyytää tekemään jutun 

ystävänpäivätapahtumasta tai henkilökuvan 

jostain ystävätoiminnan ansiokkaasta 

vapaaehtoisesta. Osasto voi  järjestää 

Nähdään -kahvilan  tai jonkin muun 

tapaht uman , johon muuten on saatavilla 

rahallista  tukea, kunhan kahvilasta on 

tiedotettu Omassa ja siellä voi liittyä 

jäseneksi. Vinkatkaa minulle tapahtumista, 

niin voin omalta osaltani markkinoida niitä . 

Tapahtumissa on myös hyvä mainostaa 

tulevia ystäväkursseja, joten tilausta vaan piiriin, nii n sovitaan päivä.  

Ja kun saadaan ensivuoden toiminta suunniteltua ja tämän vuoden hommat pulkkaan, 

muistetaan pitää myös itsestä huolta, levätä ja nauttia elämästä. Mukavaa loppuvuotta ja 

tunnelmallista joulun aikaa.  

terveisin, Riina Ahonen sosiaalipalvelu suunnittelija  

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
https://rednet.punainenristi.fi/node/8295
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YSTÄVÄTOIMINNAN AJAN KOHTAISET ASIAT

 

YSTÄVÄVÄLITTÄJIEN TUKI SIVUT 

REDNETISSÄ  

Jos et ole vielä tutustunut 

ystävävälittäjien tukisivuihin Rednetissä, 

käy ihmeessä kurkkaamassa täällä: 

https://rednet.punainenristi.fi/yvtuki  

Sivuilta löytyy aiheita ryhmäiltoihin, 

vinkkejä mistä löytää lisätietoja 

ystävätoiminnassa nouseviin  haastaviin 

asioihin ja vinkkejä mihin ohjata asi akas, 

jos näyttää että hän tarvitsee enemmän 

tukea , kun meidän vapaaehtoiset voivat 

antaa. Sivuilta löytyy myös esim. 

päivitetty kuljetusohje.  

 

VUODEN 2020 SUUNNITTELU  

Vuoden 2020 suunnittelu on jo varmasti 

pitkällä, mutta tässä vielä viimehetken 

vinkit mitä kannattaa huomioida 

toimintasuunnitelmassa.  

¶ ystäväseminaari Holiday Club 

Saimaalla : kuinka monta 

ystävä vapaaehtoista osastosta  

lähtee  

¶ Ystävänpäivän tapahtuma : 

järjestättekö nähdään - kahvilan vai 

jotain muuta  

¶ ystävätoiminnan koulutukset : mitä 

tarpeita teillä on? Peruskurssi tai 

useampi uusien saamiseksi mukaan, 

jotakin lisäkoulutusta jo toiminnassa 

muk ana oleville  

¶ Järjestättekö jotain muuta 

normaalista poikkeavaa kuten jonkin 

markkinointitempauksen tai vaikka 

virkistyspäivän omaishoitajille  

 

LÄHDE -LIIKE  

Lähde - liikeen tarkoituksena on vähentää 

yksinäisyyttä yksittäisien kuukausittain 

toistuvien tempaus ten tai tekojen avulla. 

Liikkeen on perustanut kaksi 

yksinäisyy stutkijaa ja siinä on mukana sekä 

järjestöjä että yksityishenkilöitä.  

 

Myös Punainen Risti on mukana liikkeessä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että osastot voivat 

halutessaan toteuttaa haluamallaan  tavalla 

lähdepäivinä erilaisia tempauksia. 

Tempaukse na voi olla vaikka 

halauskampanja torilla, some kampanja, 

jolla muistutetaan pitämään yhteyttä 

ystäviin, joita ei ole vähään aikaan 

tavannut tai vaikka ystäväkahvila 

kauppakeskuksessa tai kunnan talolla.  Lisää 

tietoa tästä . 

 

HENKISENTUEN KURSSIT  

Koulutusuudistuksen myötä myös henkisen 

tuen kurssit uudistuvat. Uudet kur ssit ovat 

valmiita alkuvuodesta 2020 . 

Sosiaalipalvelusuunnittelijaan voi siis olla 

yhteydessä, jos osasto haluaa tilata 

ensivuodelle henkisen tuen perus tai -

jatkokurssin.  

Lisäksi uusia koulutuksia ovat lapsen ja 

nuoren henkinen tuki sekä henkinen tuki 

ystävätoimijoille.  

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/yvtuki
https://rednet.punainenristi.fi/yvtuki
https://lahdemukaan.fi/
https://lahdemukaan.fi/
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OMAISHOITAJIEN TUKITO IMINTA  

Omaishoitajien tukitoiminnan saralla on 

ollut vaikeaa saada osastoja mukaan 

toimintaan.  Osastoilla on niin paljon 

kaikkea muuta, ettei resurssit tahdo riittää.  

Katson kuiten kin että omaishoitajat ovat 

yksi niistä kohderyhmistä, jotka ovat 

kaikkein vaikeimmassa asemassa ja siksi 

olisivat juuri niitä keiden auttaminen pitäisi 

olla meidän tehtävä.  Pienikin helpotus 

arkeen olisi iso juttu. Tästä syystä onkin 

erityisen hieno juttu, että m uutamassa 

osastossa on päätetty lähteä mukaan 

toimintaan järjestämällä omaishoitajille 

virkistyspäivä . Jäämme innolla odottamaan 

minkälaisia kokemuksia virkistyspäiv istä 

tulee ja saavatko ne jatkoa.   

 

OSASTOJEN JÄRJESTÄMÄ T 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 vie stinnän 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 LA 23.11.2019 KLO 10 ï14 

KUUSANKOSKELLA  

 Haluatko tuottaa hyvää mieltä itsellesi ja jollekin toiselle? Jos vastauksesi on 

kyllä, osallistu nyt Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan peruskurssille.  

Ystäväkurssi antaa valmiudet toimia ikäihmisen, vammaisen tai muun 

yksinäisen henkilön vapaaehtoisena ystävänä. Kurssilta saa perustiedot 

vapaaehtoistoiminnasta, tuettavan kohtaamisesta ja eri toimintamuodoista. 

Kurssille osallistuneet saavat todistuksen.  

Kurssi antaa myös pohjan verkkoystäväksi ryhtymiseen. Verkkoystävyydessä 

viestitellään ystävää kaipaavan kanssa anonyymin sähköpostin tai 

viestisovelluksen kautta. Ystävä voi olla mistä tahansa Suomesta. 

Verkkoystäväksi ryhtyminen vaatii tämän kurssin lisä ksi verkkoperehdytyksen.  

 Kurssin aiheita:  

-  Mitä vapaaehtoistoiminta on  

-  Tämä on Punainen Risti: historia, periaatteet  

 ja toimintamuodot  

-  Vapaaehtoisen rooli ja oikeudet  

-  Vuorovaikutus ja kuunteleminen  

-  Ystävänä eri elämäntilanteissa  

-  Ystävätoiminta käytännössä  

Paikka: Hotelli Sommelo,  

Pallokentäntie 2, 45700 Kuusankoski  

Ilmoittautumiset viimeistään pe 15.11. mennessä 0400 352 250 Helena.  

Kurssi on ei jäsenelle 20 e / jäsen maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. Ilmoita 

erityisruokavalio. Kiitos!  

Kouluttaja: Helena Lukkarinen  
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PIIRIN TAPAHTUMIA JA  KOULUTUKSIA  

 

 

 

I lmoitta utuminen:  https://www.lyyti.in/Kotoutumisen_tukena_3363  26 .11 .201 9  mennessä   

Lisätieto ja kurssista myös Anna Buzaevalta , anna.buzaeva@redcross.fi  

  
 

 YSTÄVÄSEMINAARI   

Ystäväseminaari järjestetään ensi vuonna jo keväällä. Ohjelmassa paneudutaan 

ystävätoiminnan laatuun, tutustutaan naapuriosastojen toimijoihin ja kuullaan ystävätoiminnan 

ajankohtaisia asioita. Seminaarin ohjelma tarkentuu piakkoin, mutta laittakaahan paik ka ja 

aika jo ylös: 23.5.2020 klo 9 - 15.30 Holiday Club Saimaa .  Seminaarin hinta ruokineen on 

25ú/osallistuja 

https://www.lyyti.in/Kotoutumisen_tukena_3363
https://www.lyyti.in/Kotoutumisen_tukena_3363
mailto:anna.buzaeva@redcross.fi
mailto:anna.buzaeva@redcross.fi


   Kaakkois-Suomen piiri 
 

5 
 

 

YSTÄVÄTOIMINNAN ALUEILLAT  

Ystävätoiminnan  alueillat jatkuvat. Iltoja järjestetään kolmella paikkakunnalla , sekä  keväällä  

että s yksyllä . Ajat ja paikat on nähtävillä  vuoden 2020 ensimmäisessä uutiskirjeessä. Jos 

osastoi ssa nousee asioita , joita pitäisi yhteisesti  käsitellä tai hal uatte ystäväillan teidän osaston 

alueelle  laittakaa  viestiä  sosiaalipalvelusuunnittelijall e.  

 

 

 

 

 

 

TULEVIA VALTAKUNNALL ISIA  TAPAHTUMIA JA KOULUT UKSIA  

 

YSTÄVÄNPÄIVÄ KAMPANJA  

Ystävänpäivä kampanjassa jatkuu Nähdään  -

teema.  

Kam panjan tavoitteena on  ke rtoa ja keskustella 

yksinäisyyden kokemuksista ja vaikutuksista  sekä 

aktivoida ihmisiä näkemään ja huomioimaan 

ihmiset ympärillään.  Kampanjalla pyritään myös 

vähentä mään  yksinäisyyttä Punaisen Ristin 

toiminnan kautta.  

Osastojen on myö s hyvä pitää mielessä, että 

kampanjan avulla on mahdollisuus s aada uusia 

vapaaehtoisia mukaan kursseille ja toimintaan  

sekä t avoittaa ystävää toivovat ja kertoa heille 

ystävätoiminnasta . Ystävänpäivä  on vuodessa se 

aika , jolloin ystävätoiminta  saa valtakunnallista huom iot a, joten se 

kannattaa ehdottomasti käyttää hyvä ksi  toimin nan näkyväksi tekemiseen.  

Tutustu tuntemattomaan  - tapahtumamalli : Miltä tuntuisi istua pullakahveille ventovieraan 

kanssa? Miltä tuntuisi tutustua ihmiseen, josta et tiedä mitään? Us kaltaisitko haastaa itsesi?  

Viime vuonna muutamalla isommalla paikkakunnalla järjestetty Tutustu tuntemattomaan -

tapahtuma sai paljon hyvää palautetta.  Tapahtuma n voi järjestää  ostoskeskuksessa, 

kävelykadulla, oppilaitoksessa tms.  Vapaaehtoinen ohjaa kaksi toisilleen tuntematonta 
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tutustumaan toisiinsa pullakahvien ääre ssä ja auttaa jutun alkuun.  Keskustelun virittäjänä voi  

käyttää RedNetistä löytyviä tutustumiskortteja .  

Keskustoimisto  tukee  paikallisten 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 vapaaehtoiseksi ja jäseneksi.  
4.  Tapahtuma on ilmoitettu vapaaehtoisten tietojärjestelmässä Oma Punainen 

Ristissä (Oma). Ohjeet ja opasvideo RedNetissä . 
5.  Tapahtumasta on täytetty jälkeenpäin palautelomake.  

 

Lisää o hjeita ja tapahtuma malleja löytyy Rednetistä: RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä . 

 

MUI TA  ASIOITA                                             

 

TIEDONKULUN TEHOSTAMINEN  

Muutamien osastojen kanssa on otettu 

käytäntöön uusi tapa, joka lisää 

tiedonkulkua ja helpottaa piirin ja 

osaston välistä yhteistyötä. Osastot 

lähettävät 

sosiaalipalvelusuunnittelijalle 

ystäväkokousten pöytäkirjat. 

Halutessaan muutkin osastot voivat 

tehdä näin. Silloin varmistetaan, että 

piiriin tulee tieto, mitä ystävätoiminnan 

saralla tapahtuu . Toivotaan myös , ettei 

kynnys soittaa tai laittaa  viestiä  ole liian 

korkea , osastoja vartenhan piirissä 

työskennellään.  

TOKMANNIN TUKI JOULUKAHVILOILLE  

Nyt on hyvä aika suunnitella 

Joulukahviloita! Tokmanni haluaa tänä 

vuonna tukea Joulukahviloita ja osastot 

voi vat hakea tukea sähköisellä 

hakulomakkeella 15.12. mennessä.  

Lisätietoa kahviloista ja tuen ehdoista sekä 

linkit sähköiseen hakulomakkeeseen ja 

raportointilomakkeeseen löytyvät 

RedNetistä:  

https://rednet.punainenristi.fi/node/46926  

Kiitos teille, kun muistatte yksinäisiä 

joulunakin!  

 

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/46926
https://rednet.punainenristi.fi/node/46926

