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 YSTÄVÄTOIMINNAN UUTISKIRJE 1/2020 

Hyvä lukija! 

Punaisella Ristillä työskennellessäni olen useaan otteeseen törmännyt keskusteluun siitä, 

kuinka tarvitsemme nuoria vapaaehtoisia ja kuinka haastavaa heitä on löytää ja sitouttaa 

toimintaan nykyaikana. Kaikki sanovat haluavansa nuoria mukaan, silti heitä on melko vähän 

toiminnassa. Löysin viime kesänä kaappien uumenista mapillisen kellastunutta ja aikansa 

elänyttä materiaalia. Eräs osastoille suunnattu esite oli minun syntymävuodeltani ja siinä oli 

otsikko: ”Miten saada nuoria mukaan?” Esite huvitti minua, mutta samaan tuntui hiukan 

toivottamalta, että sama mantra jatkuu vuosikymmen toisensa jälkeen. Haluammeko me 

oikeasti nuoria vai sanommeko niin koska olemme niin tottuneet sanomaan? Mitä tarkoittaa, 

että haluamme nuoria mukaan? Kun puhumme nuorista mitä sillä tarkoitamme, 

peruskoululaisia, nuorisolain määrittelemiä alle 29-vuotiaita vai vähän nuorempia kuin nykyiset 

toimijat? 

Kaikenikäiset toimijat ovat tärkeitä, eikä missään nimessä ole tarkoituksenani kenenkään 

panostaa vähätellä. Jos kuitenkin oikeasti halutaan myös nuorempia toimijoita, on toimintaa 

uudistettava. Ei riitä, että nyt rekrytoidaan nuoria ja sitten ihmetellään, että ei ne pysyneet 

toiminnassa, jos kuilu nykyisten toimijoiden ja nuorien välillä on valtava. Enkä nyt tarkoita 

vain ikää vaan myös tapoja toimia, rakenteita, viestintää, asenteita ym. Harva nuori lukee 

paikallislehden järjestöpalstaa tai kokee omaksi paikakseen olemassa olevan ystäväkerhon. 

Nuoret haluavat kyllä osallistua, mutta eritavoin. Nuorille täytyy löytää mahdollisuuksia 

vaikuttaa ja tehdä asioita, joita he kokevat merkityksellisiksi. Toiminnassa täytyy olla 

mahdollisuus osallistua silloin tällöin tai 

projektiluonteisesti.  

Jos tuntuu, että osaston kaikki vapaaehtoiset ovat 

kaukana nuorten maailmasta, eikä osastosta oikein 

löydy ketään, kuka hallitsee sosiaalisen median 

käyttöä tai kenellä on mitään kosketuspintaa 

nuoriin, voisiko osasto aloittaa nuorentamisen 

pikkuhiljaa rekrytoimalla ensin viisikymppisiä, 

sitten neljäkymppisiä jne. Tai kutsua mukaan 

nuorisotyöntekijöitä tai teini-ikäisten vanhempia, jotka tietävät 

jotakin nuorten maailmasta. Lapsien mukaan saamiseksi voisi aloittaa 

perhekerhotoimintaa, johon kutsuttaisiin mukaan lapsia vanhempineen. Joku viisas sanoi, että 

elinvoimaisen yhdistyksen mittarina voidaan pitää kykyä uudistua.  

Tänä vuonna alkaa uusi nuorten ystävätoiminnan hanke: Kaveritaitoja nuorille. Hankkeessa 

kehitetään kohtaamispaikkatoimintaa. Tavoitteena on saada uusia vapaaehtoisia pyörittämään 

kohtaamispaikkoja nuorille. Uskon, että vapaaehtoisia tällaiseen toimintaan löytyy. Se, miten 

uusi toiminta ja osastojen olemassa oleva toiminta kohtaavat, ratkaisee jääkö 

kohtaamispaikkatoiminta elämään hankkeen jälkeen. Mukavaa alkanutta vuotta ja intoa 

vapaaehtoistoimintaan sekä ihanaa ystävänpäivää kaikille teille! 

Ystävällisin terveisin, Riina Ahonen sosiaalitoiminnan 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


   Kaakkois-Suomen piiri 
 

2 
 

YSTÄVÄTOIMINNAN AJANKOHTAISET ASIAT

 

KAVERITAITOJA HANKE 

STEA on myöntänyt Punaiselle Ristille uuden Kaveritaitoja nuorelle -hankkeen, jonka 

tavoitteena on vähentää nuorten yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia 

kehittämällä kasvotusten ja verkossa tapahtuvaan Nuori nuorelle -ystävätoimintaan 

vuorovaikutustaitoja parantavat oma-apu- ja valmentavat ohjelmat. Hankkeessa kehitetään 

kohtaamispaikkatoimintaa sekä vapaaehtoisten osaamista ja tukea. 

Kaveritaitoja on valtakunnallinen hanke, jonka kesto on kolme vuotta. Alustavan suunnitelman 

mukaan Kaakkois-Suomi on mukana hankkeessa vuodet 2020 ja 2022. Kaakkois-Suomen piiri 

sitoutuu kehittämään kynnyksetöntä kohtaamispaikkatoimintaa. Kohtaamispaikkoja 

perustetaan yhteistyössä Ohjaamojen kanssa. Hankkeessa tuotetaan toimintamalli nuorten 

kohtaamispaikkatoimintaan sekä koulutusmalli kohtaamispaikkojen vapaaehtoisille. Hankkeen 

tavoitteena on rekrytoida toimintaan uusia vapaaehtoisia. Jos osastosi on kiinnostunut 

olemaan mukana hankkeessa, ottakaa yhteyttä sosiaalitoiminnan suunnittelijaan.  

 

RASISMINVASTAINEN VIIKKO 

Rasismin vastaista viikkoa vietetään tuttuun 

tapaan viikolla 12 haastamalla yksittäisiä 

ihmisiä, järjestöjä, viranomaisia, kouluja, 

oppilaitoksia, erilaisia yhteisöjä ja 

urheiluseuroja mukaan yhteiseen 

rasisminvastaisen viikon kampanjaan 

kertomaan miksi ja miten he vastustavat 

rasismia. 

Toteuttaako osastosi kampanjaviikolla 

tapahtumaa? Jos ei niin voisiko ystävät olla 

mukana jotenkin pienimuotoisesti, esim. jakaa sosiaalisessa mediassa rasisminvastaista 

materiaalia tai kutsua ystäväiltaan jonkun vieraasta kulttuurista olevan henkilön kertomaan 

kokemuksistaan. Kaikki voivat jakaa rasisminvastaisen viestinsä ja kuvia yhteisistä teemaan 

liittyvistä tapahtumistaan sosiaalisen median alustoilla seuraajilleen käyttämällä 

tunnistetta #rasisminvastainenviikko #veckanmotrasism.  

 

OMA PUNAINEN RISTI 

Viime vuonna seitsemän osastoa Kaakkois-Suomen 

piirin alueella otti käyttöön sähköisen ystävävälityksen 

ja yli 400 henkilöä piirin alueella on luonut profiilin 

järjestelmään. Pikkuhiljaa järjestelmän hyödyt alkavat 

näkyä. Mitä enemmän Omassa näkyy tapahtumia ja 

mitä enemmän vapaaehtoisia kirjautuu sisään, sitä 

enemmän saamme hyötyä irti järjestelmästä. esim. 

Oman ystävätoiminnan vapaaehtoisryhmässä voi 

keskustella ystävätoimijoiden kanssa ympäri Suomen 

ja sitä kautta voi saada hyviä vinkkejä toimintaan. 

javascript:void(0)
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Oman tapahtumia voi jakaa sosiaalisessa mediassa ja saada uusia vapaaehtoisia mukaan 

toimintaan. Myös ilmoittautuminen koulutuksiin ja tapahtumiin sujuu näppärästi Omassa. 

Olethan jo käynyt luomassa profiilin Oma Punaiseen Ristiin? Jos et, ei hätää se hoituu käden 

käänteessä osoitteessa https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi Profiilin luotuasi liity myös 

ryhmään Kaakkois-Suomen piirin ystävätoiminnan vapaaehtoiset. Apuja Oman käyttöön löytyy 

Rednetistä https://rednet.punainenristi.fi/oma ja tietysti piiristä omalta kummilta tai 

sosiaalitoiminnan suunnittelijalta. 

 

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 sosiaalitoiminnan suunnittelijalle koulutus tai tapahtuma sekä tiedot 

ajasta, paikasta ja mahdollisesta hinnasta. Tiedot julkaistaan seuraavassa uutiskirjeessä.  

 

TILATTAVAT KURSSIT  

Osastot / useamman osaston rypäs voivat tilata koulutuksia piiristä. Ajatus on se, että osastot 

toteavat tarpeen, kokoavat koulutettavien joukon ja piiri sitoutuu järjestämään koulutuksen. 

Työn jaosta sovitaan tarkemmin tilauksen yhteydessä. 

 

Koulutustarjottimen kurssien hinnoittelu 2020 

Koko kurssin hinta osastolle: 

− iltakurssi (3-4 h) 80 € (sis. koulutus, materiaalit, aloituskahvi) 

− päivä viikonloppuna 120 € (sis. koulutus, materiaalit ja kahvit x 2. 

Tilaaja/osallistujat vastaavat mahd. lounaasta) 

  

 

Tarjolla olevia koulutuksia on mm.:  

 

• Ystävätoiminnan 

peruskurssi (3 h)  

• Ystävätoiminnan 

jatkokurssi (6h) 

• Henkisen tuen 

peruskurssi (8 h) 

• Henkisen tuen 

jatkokurssi (8 h) 

• Henkisen tuen kurssi 

ystäville (3h) 

• Ystävänä omaishoitoperheessä (3-4 h) 

 

Lisää tilattavia koulutuksia ja tarkemmat kuvaukset päivittyvät Rednettiin piirin sivuille: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/58528 

 

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/oma
https://rednet.punainenristi.fi/node/58528
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ALKUVUODEN YSTÄVÄTOIMINNAN PERUSKURSSIT 

Kurssin tarkoitus on perehdyttää ja innostaa mukaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan ja 

tarjota valmiuksia vapaaehtoisena ystävänä toimimiseen. Kurssi on tarkoitettu uusille ystäville 

sekä ystävätoiminnasta kiinnostuneille. 

Koulutuksen sisältö: 

• Punaisen Ristin ystävätoiminta 

• Yksinäisyys haastaa ystävätoimintaa 

• Vapaaehtoisena ystävänä toimiminen 

• Vapaaehtoisen hyvinvointi 

Toivomme, että osallistujat ovat ennen kurssia tutustuneet Punaiseen Ristiin Tervetuloa 

yhteiseen tarinaan -verkkokurssilla, kesto 30-50min https://www.punainenristi.fi/frc-tarina/ ja 

tehneet profiilin OMA Punainen Risti –järjestelmään osoitteessa punainenristi.fi/oma 

Koulutuksen hinta 20 €/ jäsenille maksuton, tilaisuuksissa kahvitarjoilu. 

Koulutuksia järjestetään seuraavilla paikkakunnilla: 

Haminassa 9.3. 

Kerimäellä 31.3. 

Juvalla 28.3. 

Pertunmaalla (aika tarkentuu) 

Lisätiedot kursseista klikkaamalla 

paikkakuntaa tai sivustolla Oma 

Punainen Risti 

 

HENKISEN TUEN PERUSKURSSI 

MIKKELISSÄ 

Mikkelin osasto järjestää henkisen 

tuen peruskurssin (8h) la 14.3. 

Koulutus pidetään aluetoimistolla klo 

10-17. Lisätiedot päivittyvä Omaan 

lähiaikoina. 

 

 

 

 

https://www.punainenristi.fi/frc-tarina/
http://punainenristi.fi/oma
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6147
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/5932
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
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PIIRIN TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Kaakkois-Suomen piiri 
 

6 
 

YSTÄVÄTOIMINNAN ALUEILLAT  

 

Viime vuoden puolella aloitettiin ystävätoiminnan alueillat, joissa alueen osastojen 

ystävävapaaehtoiset tapasivat toisiaan ja saivat vinkkejä toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena 

yhteistyön lisääminen ja osastojen ystävätoiminnan tuki. Illoissa voidaan myös käsitellä 

ajankohtaisia asioita tai ratkoa yhdessä ystävätoimintaan liittyviä pulmakohtia tai osallistujilta 

nousevia aiheita, joita olisi syytä yhdessä pohtia. Aiheita voi laittaa sosiaalitoiminnan 

suunnittelijalle myös etukäteen.  

Keväällä kokeillaan viimevuodelta tuttujen 

digitärskyjen yhdistäminen samalle illalle, joten 

ottakaa osastosta mukaan myös muita toimijoita, 

joita some ja muu digitaalinen viestintä 

kiinnostaa. Kevään ystävätoiminnan alueillat ovat: 

Savonlinna 24.3. klo 17.30 

Lappeenranta 26.3. 17.30 

Pieksämäki 6.4. klo 17.30 

 

 

ENSIHUOLLON PERUSKURSSI MIKKELISSÄ 

Ensihuollon peruskurssi on tarkoitettu kaikille ensihuollollisesta auttamisvalmiudesta 

kiinnostuneille henkilöille.  

Ensihuolto on toimintaa, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille apua ja tukea 

äkillisessä onnettomuudessa tai häiriötilanteessa tai välittömästi sellaisen jälkeen.  

Ensihuolto pyrkii huolehtimaan erityisesti fyysisistä, psyykkisistä ja aineellisista perustarpeista 

ja siten tukemaan ihmisten selviytymistä. Ensihuollon toimintamuotoja ovat muun muassa 

vaatetuksen, muonituksen ja hätämajoituksen järjestäminen. 

 

Paikka: Löydön kartano, Ristiina  

Aika: 28.3.  

Sisältö: Ensihuollon perusteet, viranomaisyhteistyö, eri auttamismuodot, harjoitus  

ilmoittaudu 22.3. mennessä tästä linkistä 

https://www.lyyti.fi/reg/Ensihuollon_peruskurssi_9686 

 

 

 

Kuva: SPR, Tero Tuohino 

https://www.lyyti.fi/reg/Ensihuollon_peruskurssi_9686
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TULEVIA VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

 

YSTÄVÄVÄLITTÄJIEN PÄIVÄT 

 

Ystävävälittäjille ja heidän tukijoilleen järjestetään viime vuodesta tuttu valtakunnallinen 

tapaaminen la 12.9. Tampereella. Laita aika jo kalenteriin. Tarkempi ohjelma tarkentuu 

lähiaikoina. 

 

MUITA ASIOITA                                            

 

JOULUKAHVILA IMATRALLA 

Joulu on monelle yksinäiselle raskasta 

aikaa. Joulukahvilat tarjosivat seuraa ja 

tunnelmaa yksinäisille usealla 

paikkakunnalla Suomessa. Tokmanni oli 

mukana tukemassa joulukahviloiden 

järjestämistä. Kaakkois-Suomessa Imatran 

osastossa järjestettiin kahvila. Paikalle oli 

löytänyt 12 kävijää. Kuuleman mukaan 

tunnelma oli mukava, oli soittoa ja 

höpötystä. Kiitos - teette tärkeää työtä 

yksinäisyyden torjumiseksi! 

 

JOULUKIERTUEET RANTASALMI JA 

KUUSANKOSKI 

Omaishoitajien tukitoiminnan saralla 

Kuusankosken osasto on jo useana vuonna 

toteuttanut joulukiertueen 

omaishoitoperheiden luona vieden iloa 

heille, ketkä eivät välttämättä pääse 

kotoaan muualle juhlimaan. Tänä vuonna 

myös Rantasalmen osasto lähti 

toteuttamaan kiertuetta ja vastaanotto oli 

hyvä. Jotkut omaishoitoperheet ottivat 

vierailijat vastaan arvokkaasti 

pukeutuneena juhla-asuihin. Pienillä teoilla 

voi olla kauaskantoiset vaikutukset ja iso 

merkitys yksittäisen ihmisen elämässä. 

Upeaa työtä! 

 

REDNETIN YSTÄVÄVÄLITTÄJIEN SIVUT 

Vielä muistutus Rednetin ystävävälittäjien 

sivustosta. Täältä löytyy paljon hyvää 

materiaalia ja päivitettyjä ohjeita mm.  

 

 

 

 

 

asiakkaan kuljettamisesta, vapaaehtoisten 

tukemisesta sekä asiakkaiden ohjaamisesta 

jonkin muun tuen piiriin. Välittäjät ja 

ystävätoiminnan yhdyshenkilöt käykää 

kurkkaamassa, jos ette vielä ole 

tutustuneet: 

https://rednet.punainenristi.fi/yvtuki 

 

YSTÄVÄNPÄIVÄTAPAHTUMIA  

Piirin tietoon tulleita 

ystävänpäivätapahtumia järjestetään 11 

osastossa. Kiitos kaikille mukana oleville! 

Piiristä on lähtenyt lehdistötiedote Kouvolan 

Sanomiin, Kymen Sanomiin, Itä-Savoon, 

Länsi-Savoon, Savon mediaan ja Etelä-

Saimaahan. Toivotaan, että 

mahdollisimman moni lehti tulisi tekemään 

juttua ja Punaisen Ristin ystävätoiminta 

saisi ansaitsemaansa näkyvyyttä. 

https://rednet.punainenristi.fi/yvtuki

