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 YSTÄVÄTOIMINNAN UUTI SKIRJE 2/2020 

Hyvä lukija! 

Terveiset täältä kotitoimistosta, jossa töitä on tehty kohta kolme kuukautta toisella silmällä 

lapsia vahtien. Haasteita on ollut työn sovittamisessa uuteen muottiin ja uusien asioiden 

opettelussa. Kesää kohti mennään ja tautitilanne tuntuu helpottavan ainakin meidän piirin 

alueella. Onko suunta pysyvä vai tuleeko toinen aalto, sitä ei tiedä kukaan.  

Meidän on ainakin hyvä olla varautuneita, jos uusi aalto tulee. Etäystävätoimintaa tulee 

kehittää ja vapaaehtoisten tukemiseksi täytyy kehittää uusia tapoja. Puhelinystävätoiminnan 

kehittäminen ja sähköisten alustojen hyödyntäminen tulee tarpeeseen. Aamukahvi soittoringit 

ja postikorttien kirjoittelu ovat tuoneet iloa yksinäisten elämään. Kuitenkin huoli 

vapaaehtoisten jaksamisesta sekä toiminnassa jatkamisessa syksyllä on noussut esiin useissa 

keskusteluissa. Monet osastot ovat myös tilanteen myötä huomanneet nyt konkreettisesti, että 

tosiaan nuorempia vapaaehtoisia tarvittaisiin. 

Korona on tuonut mukanaan uusia tehtäviä vapaaehtoisille. Erilaisia puhelinauttamisen 

muotoja on tehty omalla porukalla sekä viranomaisten tukena. Tilanne on kasvattanut ruoka-

avun tarvitsijoiden määrää, perheiden ongelmat ovat syventyneet ja yksinäisyys on 

lisääntynyt, joskin se ei ole juurikaan näkynyt meidän ystävävälityksissä. Tämä tietysti saa 

minut pohtimaan, kuinka hyvin olemme löydettävissä tai olemmeko pystyneet tarjoamaan 

apua yksinäisyyteen tässä tilanteessa. Mitä voisimme tehdä toisin? 

Kolikolla on kuitenkin aina toinen puoli. Vaikka monilla ihmisillä menee taloudellisesti tai 

sosiaalisesti heikommin, on korona tuonut mukanaan myös positiivisia asioita. Poikkeustila on 

pakottanut meitä ottamaan entistä enemmän digitaalisia välineitä haltuun ja erilaisiin 

koulutuksiin ja tapahtumiin on voitu osallistua etäyhteyksin. Tämä mahdollistaa koulutuksiin 

osallistumisen kauempaakin. Koulutuksia ei tarvitse perua, vaikka paikkakunnalla ei olisi kuin 

yksi osallistuja kun saadaan mukaan osallistujia muualta. Koulutuksista on tullut palautetta, 

että on paljon helpompi keskittyä oman kodin rauhassa ja asia opitaan helpommin. Ja mikä 

parasta aikaa säästyy kun ei tarvitse liikkua koulutuspaikalle. Jos et siis vielä ole uskaltautunut 

verkossa järjestettäviin koulutuksiin, niin suosittelen lämpimästi. Me kyllä autetaan perille ja 

ohjeistetaan vaikka puhelimessa kohta kohdalta, jos niikseen tulee. 

Toinen asia johon koronalla on ollut positiivisia vaikutuksia on ilmasto. Päästöt ovat 

vähentyneet nopeasti. Tällaisenaan päästöjen väheneminen ei vielä ilmastonmuutosta 

juurikaan hidasta, mutta minusta meidän täytyy tarkkailla kriittisesti omia toimiamme, 

voisimmeko ottaa jotain toimintamalleja käyttöön jatkossakin, jotta Punainen Risti voisi olla 

ilmastoneutraali vuoteen 2023 mennessä, kuten toimintalinjauksen 

luonnoksessa tavoitteeksi on asetettu. 

Suuri kiitos kaikille korona-aikana mukana olleille! Yhdessä tästä 

selvitään. Kehittämisideoita ja muutakin palautetta otetaan mielellään 

vastaan ja toivotaan, että syksyllä jo nähdään ihan livenä! 

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
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YSTÄVÄTOIMINNAN AJANKOHTAISET ASIAT

 

YSTÄVÄTOIMINTA KESÄLLÄ 

Vaikka koronarajoituksia on osittain purettu viranomaisten toimesta, niin yli 70-vuotiaiden ja 

riskiryhmiin kuuluvien eristäytymissuosituksen jatkuminen tarkoittaa, että kasvokkainen 

ystävätoiminta ei ole mahdollista, jos asiakas tai vapaaehtoinen on yli 70-vuotias tai kuuluu 

riskiryhmään. Myöskään ystävätoiminta esimerkiksi palvelutaloissa ja sairaaloissa ei ole 

mahdollista.  

Useista osastoista on tullut viestiä, että eikö toimintaa voisi jo aloitella, mutta ennen kuin 

valtakunnalliset ohjeet kasvokkaisen toiminnan sallii, piiri ei suosittele toiminnan 

käynnistämistä. Tästä käydään keskusteluja ja inhimillinen näkökulma, yksinäisyyden 

vaikutukset ja etäyhteyksien hankaluus esim. huonon kuulon takia on huomioitu. Kuitenkin 

toisessa vaakakupissa on ihmisten terveys ja meidän vastuu, jos toimintamme kautta 

pandemia leviää. Mikäli ohjeistuksiin tulee muutoksia niistä tiedotetaan heti, mutta nyt 

toivotaan malttia tässä tilanteessa.  

 

MONIMUOTOISEN YSTÄVÄTOIMINNAN TEAMSTAPAAMISET 

Keväältä peruuntuivat ystävätoiminnan alueelliset tapaamiset, mutta tapaamisia järjestettiin 

Teamsin välityksellä. Osanottaja joukko ei ollut kovin suuri, mutta vastaanotto olo hyvä. 

Tällaisia tapaamisia on mahdollisuus jatkaa syksyllä oli sitten rajoitukset voimassa tai ei. Mitä 

mieltä olette? Olisiko mukava kuulla muiden osastojen toiminnasta ja käydä yhteisiä asioita 

omalta kotisohvalta käsin. Toki mahdollisuuksien mukaan myös syksyllä järjestetään alueiltoja 

ihan livenä, mutta sähköiset voisivat kulkea rinnalla, niille ketkä kokevat osallistumisen omalta 

koneelta helpommaksi, tällöin myös tapaamisia voisi olla useammin. 

 

KAVERITAITOJA HANKKEEN KUULUMISIA 

Kaveritaitoja nuorelle -hankkeessa on poikkeusolojen aikana päädytty toteuttamaan 

kohtaamispaikkatoimintaa verkossa. Toimintaa suunnittelemaan on koottu porukka Oma 

Punaiseen Ristiin rekisteröityneistä vapaaehtoisista, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa toimina 

nuorten parissa. Vinkki myös osastot voivat hyödyntää Oman tietoja uutta toimintaa 

suunnitellessa. Juhannusviikolla järjestetään 

koulutus kohtaamispaikkatoiminnan 

vapaaehtoisiksi haluaville ja toiminta saadaan 

toivottavasti käyntiin jo heinäkuun alussa. Nuoria 

toimintaan on tarkoitus tavoittaa 

nuorisopalvelujen kautta.  

Kaveritaitoja on valtakunnallinen hanke, jonka 

kesto on kolme vuotta. 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.  
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OMA PUNAINEN RISTI 

Korona aika on kirittänyt vapaaehtoisten rekisteröitymistä Oma Punainen Risti järjestelmään. 

537 henkilöä piirin alueella on luonut profiilin järjestelmään. Tapahtumat ja koulutukset 

alkavat olla jo laajalti näkyvillä Omassa ja ilmoittautuminen on helppoa sitä kautta.  

Koronapandemian aikana koulutuksia on järjestetty netissä ja tämä on mahdollistanut 

osallistumisen myös piirin rajojen ulkopuolelta. Eräskin vapaaehtoinen Länsirannikon 

tuntumasta  

kertoi etsivänsä Omasta kiinnostavimmat tapahtumat ja saa tätä kautta uusia ideoita ympäri 

Suomea. Oman laaja käyttö helpottaa uusien vapaaehtoisten rekrytointia sekä osaston sisäistä 

viestintää.  

Osasto voi myös nyt helpommin ottaa käyttöönsä sähköisen ystävävälityksen. Suurimmassa 

osassa osastoja välitys on jo olemassa. Riittää kun ilmoittaa sosiaalitoiminnan suunnittelijalle, 

niin laitetaan oikeudet kuntoon, perehdytään etänä välitykseen ja ei kun työkalu käyttöön.  

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. 

COCA COLAN JA LÄHITAPIOLAN LAHJOITUS 

Coca Cola ja LähiTapiola ovat lahjoittaneet Punaiselle Ristille rahaa korona-auttamiseen. 

Rahoja ohjataan ystävätoiminnan toteuttamiseen etänä. Jos osastosi tarvitsee puhelimia 

ystävävälittäjälle tai ystävätoiminnan vetäjälle niin vinkatkaa siitä sosiaalitoiminnan 

suunnittelijalle 12.6. mennessä. Rahoja voidaan käyttää myös osaston sähköisen välityksen 

tarpeisiin esim. läppäreihin tai tabletteihin.  

 

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 taas tilata koulutuksia piiristä syksylle. 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) 

 
 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/oma
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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 

 

PIIRIN TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

Tällähetkellä piirin järjestämät koulutukset järjestetään Teamsin välityksenä etänä, mutta 

kaikkiin perille pääsemiseksi ilmoittautuneille tulee yksityiskohtaiset ohjeet ja tarvittaessa voi 

myös vaikka soittaa ennen koulutusta niin autetaan puhelimen välityksellä, jos liittyminen 

tuntuu vaikealta. 

YSTÄVÄTOIMINTA PUHELIMEN VÄLITYKSELLÄ 

Aika: 10.06. Klo 16.00 – 17.00. 

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 

ystävätoiminnan vapaaehtoisille, jotka jatkavat 

toimintaa muuttuneissa olosuhteissa puhelimen 

välityksellä. Uudetkin ystävävapaaehtoiset ovat 

tervetulleita, mutta ystävätoiminnan perusteet 

on hyvä käydä joko ennen koulutusta tai sen 

jälkeen. 

Koulutuksessa keskitytään siihen miten 

ystävätoiminta soveltuu puhelimen välityksellä toteutettavaksi ja minkälaisia asioita on syytä 

ottaa huomioon, kun kohdataan toinen ilman näköyhteyttä? 

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7544   

VAPAAEHTOISEKSI NUORTEN SÄHKÖISEEN KOHTAAMISPAIKKATOIMINTAAN -KOULUTUS 

Aika: 16.06. Klo 17.30 – 19.30 

Kiinnostaako antoisa vapaaehtoistoiminta nuorten parissa? Haluatko olla mukana lievittämässä 

nuorten kokemaa yksinäisyyttä? Onko sinulle verkossa toimiminen luontevaa? Jos vastasit 

kyllä edellisiin ilmoittaudu mukaan tähän koulutukseen. Koulutuksen jälkeen voit toimia 

nuorten sähköisen kohtaamispaikan valvojana, moderoijana ja ohjaajana. 

Illan aikana käymme läpi ystävätoiminnan periaatteita, sekä kohtaamispaikkatoiminnan 

käytänteitä kuten Discord alustan käyttöä ja moderoinnin perusteita. 

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7584 

https://rednet.punainenristi.fi/node/58528
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7544
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7584
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HENKINEN TUKI YSTÄVILLE 

Aika: 18.06. Klo 16.00-18.00. 

Henkinen tuki ystäville -koulutus on tarkoitettu ystävätoiminnan vapaaehtoisille, mutta 

mukaan saa tulla muutkin aiheesta kiinnostuneet. Tavoitteena on että koulutuksen jälkeen 

osallistuja 

- Tietää ja tunnistaa erilaisia kriisejä 

- Osaa kohdata ja tukea ystäväasiakasta erilaisissa elämäntilanteissa 

- Tunnistaa omat voimavarat ja rajat, saa apua omaan jaksamiseen ja ystävänä toimimiseen 

- Osaa hakea apua eri tilanteisiin ja ohjata ystäväasiakasta eteenpäin, tarvittaessa 

ammattiavun piiriin 

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7582
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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. 

 
TERVETULOA PÄIVÄKAHVEILLE VIRTUAALISEEN KOHTAAMISPAIKKAAN! 
 

Kohtaamispaikkatoiminnan ollessa tauolla haluamme nyt kutsua valtakunnallisesti kaikki 
kohtaamispaikkatoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset vaihtamaan ajatuksia 
virtuaalisesti ja suunnittelemaan yhdessä toimintaa. Tavoitteenamme on myös löytää niitä 

vapaaehtoisia, jotka olisivat halukkaita vetämään kohtaamispaikkatoimintaa 
verkossa ikäihmisille. Haluaisitko sinä ehkä vetää kohtaamispaikkatoimintaa ikäihmisille 
verkossa?  

 
Päiväkahveja järjestetään kesäkuussa seuraavina ajankohtina: 
 
Tiistaina 2.6. klo 12.30-13.30 

Tiistaina 9.6. klo 12.30-13.30 
Tiistaina 23.6. klo 12.30-13.30 
 

Tapaamme Discord-alustalla, joka on maksuton reaaliaikainen teksti- ja 
puhekeskustelupalvelu. Se toimii verkossa tavallisella internet-selaimella (mieluiten 
Google Chrome selaimella, sillä se toimii parhaiten). Osallistumiseen tarvitset älypuhelimen, 

tablet-tietokoneen tai tavallisen tietokoneen ja verkkoyhteyden.  
 
Mikäli kiinnostuit, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen vaan seuraa alla olevia ohjeita ja 

liity mukaan päiväkahveille yllä mainittuina ajankohtina!  
Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Discord -verkkoalustaan ja keskustelemaan lisää, nähdään 

Discordissa       

 
 OHJEET KIRJAUTUMISEEN: 
 

 1.Klikkaa SPR/Vapaaehtoiset -palvelimelle vievää linkkiä: 
 https://discord.gg/knbcTqC  

 Valitse ”Hyväksy kutsu”. 
  

 2. Luo itsellesi käyttäjänimi. Tämä on siis nimimerkki, joka näkyy, kun olet  mukana  
 keskusteluissa. Voit toimia ryhmässä anonyymisti nimimerkillä tai halutessasi esim. etunimellä tai 

 koko nimelläsi. 
   
 3. Luo seuraavaksi itsellesi käyttäjätunnus, jolla pääset jatkossa kirjautumaan sovellukseen. 

 Käyttäjätunnuksen luomiseksi sinun tulee antaa toimiva sähköpostiosoite sekä luoda salasana. 
 Muistathan laittaa salasanan itsellesi muistiin. 

  
 4. Saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuslinkin, jonka kautta  pääset ryhmään. 

 Jatkossa voit kirjautua Discord-alustalle sähköpostiosoitteella ja luomallasi salasanalla 
 osoitteessa www.discordapp.com => login oikeassa yläkulmassa.  

 
 5. Sovellus saattaa ehdottaa, että lataat sen suoraan koneellesi/puhelimeesi. Tämä ei ole 

 välttämätöntä, mutta helpottaa sovelluksen käyttöä jatkossa. Kun sovellus on ladattuna koneellesi ja 
 olet antanut käyttäjätunnuksen ja salasanan niin, sinun ei tarvitse kirjautua joka kerta 
 uudelleen. Tosin monien työkoneella lienee rajoitus, joka estää sovelluksen lataamisen.  

  
 6. Kun olet päässyt Discord-sovellukseen, ruudun vasemmassa reunassa on  SPR/Vapaaehtoiset 

 palvelimen kuvake (Punaisen Ristin logo ja väriltään punainen) klikkaa sitä. Oikealla näet 

https://discord.gg/knbcTqC
http://www.discordapp.com/
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 kaikki muut palvelimelle kirjautuneet henkilöt. Keskellä on iso tekstikenttä, jossa voidaan käydä 
 keskustelua kirjoittamalla.  
 

 7. Vasemmassa laidassa on tekstikanavia   -ja puhekanava  Tekstikanavalla keskustellaan 
 kirjoittamalla tekstikenttään ja puhekanavalla keskustellaan puhumalla. Klikkaa otsikkoa 

 Kohtaamispaikkatoiminta ja valitse sieltä #kohdataan kylillä ja verkossa -tekstikanava, kun haluat 
 osallistua keskusteluun kirjoittamalla. Kun haluat osallistua keskusteluun puhumalla klikkaa 

 puhekanavan nimeä Kohdataan kylillä ja verkossa.  

 Tarkista, että mikkisi  on auki, muuten puheesi ei kuulu. 
 8. Jos kohtaat ongelmia kirjautumisessa, teksti- tai puhekanavan löytämisessä tai jossain muussa 

 asiassa, niin soita 040 1426 599 tai lähetä sähköpostia elisa.vesterinen@punainenristi.fi. 
 9. Discordista kirjaudutaan ulos vasemmasta alalaidasta löytyvän rattaan kuvan kautta 

 (kuulokkeiden kuvakkeen vieressä). Klikkaa rattaan kuvaa, ja valitse kirjaudu ulos. Palkkia joutuu 
 vierittämään alaspäin, että kirjaudu ulos teksti tulee näkyviin. 

 
 10. Samasta rattaan kuvasta löytyy myös ääni ja video -asetukset.  
 

MUITA ASIOITA                                             

 

TAPAHTUMAMALLI SYKSYYN: NEITI AIKA -

DOKUMENTTIELOKUVA JA 

KESKUSTELUTILAISUUS 

Punainen Risti on yhteistyössä Elokuvayhtiö 

Aamun kanssa 

suunnitellut 

tapahtumamallin 

Neiti Aika -elokuvan 

ympärille. Mallia 

voivat hyödyntää 

Punaisen Ristin piirit 

ja osastot 1.3.2020-

31.5.2021 välisenä 

aikana esimerkiksi 

ystävänpäivätapahtumissa tai vaikkapa 

vapaaehtoisten kiitostapahtumissa.  

Dokumenttielokuva sopii erityisen hyvin 

ystävätoiminnan teemoihin ja Punaisen 

Ristin ystävätoimintaa on tärkeää pitää 

esillä tapahtumassa kuvin ja sanoin. 

Elokuva jättää katsojalle vakavasta 

teemasta huolimatta myönteisen tunteen ja 

halun toimia. Miten voisin huomioida 

itselleni vieraita ihmisiä paremmin? 

Tapahtumassa kannattaakin ehdottomasti 

kerätä ystävätoiminnasta kiinnostuneiden 

yhteystietoja ja kutsua heitä mukaan 

ystäväkursseille ja toimintaan. Lisätietoa: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/58671 

 

 

 

AAMUKAHVIT SOITTORINKI 

Aamukahvit on puhelimessa ryhmäpuhelulla 

tehty pienryhmätapaaminen riskiryhmiin 

kuuluville yksinäisille. Ryhmään kuuluva 

tietää heti aamulla 

herätessään (tai yöllä 

valvoessaan), että jotain 

mukavaa on odotettavissa. 

Vertaisryhmä tukee 

toisiaan kriisitilanteessa ja 

voi kokoontua tilanteen 

päätyttyä myös livenä. 

Hyvinvointia tuovat uusiin 

ihmisiin tutustuminen, myönteinen 

vuorovaikutus ja yhteisten kokemusten 

jakaminen. Juodaan siis kahvit yhdessä 2-3 

kertaa viikossa, kuten sovitaan. 

Tehtävä sopii erinomaisesti riskiryhmiin 

kuuluville vapaaehtoisille kotoa tehtäväksi. 

Lue lisää Helsingin ja Uudenmaan piirin 

sivuilta: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59532 

 

 

mailto:elisa.vesterinen@punainenristi.fi
https://rednet.punainenristi.fi/node/58671
https://rednet.punainenristi.fi/node/59532

