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 YSTÄVÄTOIMINNAN UUTISKIRJE 1/2021 

Hyvä lukija! 

Ystävänpäivänä taas kampanjoidaan näkyvästi yksinäisyyden torjumiseksi. Kampanjalla 

halutaan saada ihmiset huomaamaan yksinäiset ympärillämme ja tarttumaan toimeen 

yksinäisyyden vähentämiseksi. Samalla Punaisen Ristin toimintaa tehdään tunnetuksi ja 

kerätään lahjoituksia kotimaan toimintaan. 

Toivon että tästä näkyvyydestä saataisiin hyötyjä myös paikallisesti: tunnettuutta ja lisää 

toimijoita. Onko osaston ystävätoiminta helposti lähestyttävää, löytääkö teidät ja pystyttekö 

tarjoamaan vapaaehtoistehtäviä uusille vapaaehtoisille? Nämä ovat kysymyksiä, joita täytyy 

tarkastella kriittisesti ja mielellään, ennen kuin potentiaalisia vapaaehtoisia ilmestyy. Jos 

omassa osastossa ei ole tarjota mitään juuri nyt, voiko vapaaehtoisen ohjata naapuriosastoon 

tai verkkotoimintaan. Tai voisiko uutta toimintaa lähteä kehittämään? Tietysti aika on 

haasteellinen uuden toiminnan käynnistämiselle, mutta voidaanko hyödyntää puhelimia ja 

muita etäyhteyksiä? Voidaanko järjestää ulkotapahtumia?  

Yksinäisyys on lisääntynyt koronan myötä ja meidän on entistä tärkeämpää toimia 

yksinäisyyden vähentämiseksi. Me emme voi vain luovuttaa vaan meidän on keksittävä 

vaihtoehtoisia tapoja toimia. Jos oma olemassa oleva porukka ei osaa tai halua käyttää 

etäyhteyksiä, voisiko etätoimintaan rekrytoida uusia ihmisiä? Jos omat toimijat ovat kaikki 

riskiryhmässä, voisiko pyytää mukaan niitä, jotka eivät ole? Joillain paikkakunnilla tämä on 

toiminut hyvin ja on saatu Punaisen Ristin toimintaan mukaan esim. opiskelijoita. 

Valtakunnallisen näkyvyyden lisäksi osasto voi saada lisää näkyvyyttä 

ottamalla yhteyttä paikallislehtiin ja kertomalla toiminnasta, hyödyntämällä 

sosiaalista mediaa ja Oma Punaista Ristiä tai vaikka kirjoittamalla 

yleisönosastokirjoituksen yksinäisyydestä. 

Vähennetään yhdessä yksinäisyyttä. Muistetaan myös me soittaa meidän 

tutuille ja kysyä mitä kuuluu #nähdääntoisemme #mitäkuuluu. Minä ainakin 

aion tehdä niin. Hyvää ystävänpäivää jokaiselle ja kiitos että olette mukana 

tekemässä tätä merkittävää yhteiskunnallista työtä! 

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. 

YSTÄVÄTOIMINNAN AJANKOHTAISET ASIAT

 

YSTÄVÄTOIMINNAN VUOSIKELLO 

Ystävätoiminnan vuosisuunnitteluun on valmistunut vuosikellomalli. Alleviivatut ovat piirin 

järjestämiä tapahtumia. Ystävätoiminnan peruskurssien jälkeen on tarkoituksena pitää 

täydennyskoulutusta vaihtelevin teemoin. Piirin järjestämät koulutukset ovat verkossa, jos 

osasto haluaa oman koulutuksen, sen voi edelleen tilata piiristä. 

Osasto voi täydentää vuosikelloa oman toiminnan mukaan.  

https://rednet.punainenristi.fi/node/8295
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KAVERITAITOJA HANKKEEN KUULUMISIA 

Kaveritaitoja hanke jatkaa toimintaansa vielä tänäkin vuonna. Poikkeuksellisen vuoden vuoksi 

STEA:n myöntämää avustusta jäi käyttämättä ja siksi toimintaa voidaan pienimuotoisesti 

jatkaa vielä tänä vuonna, joka piti olla väli vuosi hankkeessa. Verkkomuotoista 

kohtaamispaikkatoimintaa yksinäisille nuorille kokeiltiin viime kesällä, mutta toiminta ei oikein 

ottanut tuulta alleen. Nyt on tarkoituksena käynnistää toiminta uudelleen. Uusia 

kohtaamispakkatoiminnan vapaaehtoisia perehdytetään maaliskuussa ja toiminta on tarkoitus 

saada käyntiin huhtikuun aikana. Jos toiminta kiinnostaisi sinua ota yhteyttä. 

 

OMAISHOIDON TUKITOIMINTA 

Myös omaishoidon tukitoiminta on jäänyt koronan alla valitettavan pieneksi osaksi 

moninuotoista ystävätoimintaa. Ymmärrettävästi on ollut haastavaa miettiä mitä toimintoja 

osasto voisi tarjota omaishoitajille tänä vaikeana aikana. Omaishoitajat ovat haastavassa 

tilanteessa, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua eri ryhmiin tai tapahtumiin. Haastaisinkin 

osastoja miettimään olisiko mahdollista ottaa yheyttä kuntaan tai muihin paikallisiin 

järjestöihin ja tarjota apua vaikkapa olemalla soittokaverina omaishoitajille? Myös verkossa 

järjestettävät pienet virkistykset voivat olla oiva tapa aktivoida ja tarjota pientä irtiottoa 

arjesta. Omaishoidon tukitominnan ollessa osa monimuotoista ystävätoimintaa, voi toimintaa 
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markkinoida ikäihmisille esim. muistiyhdistyksen kautta, jolloin osallistujissa osa voi olla 

omaishoitajia vaikka toiminta ei ole varsinaisesti räätälöity heille. Alempana on vielä lisätietoa 

uudesta verkko- ja puhelintoiminnasta, jota kehittelemme piirissä. 

 

OMA PUNAINEN RISTI 

Kaakkois-Suomen piirin alueella Oma Punainen Risti järjestelmään on jo 631 henkilöä luonut 

profiilin. Jee! Tapahtumat ja koulutukset alkavat olla jo laajalti näkyvillä Omassa ja 

ilmoittautuminen on helppoa sitä kautta. Korona on vauhdittanut erilaisten verkko- ja 

puhelinauttamisen muotojen kehittämistä ja Oman kautta onkin helpommin mahdollista 

tavoittaa ihmisiä yli osasto rajojen. Osastolle omasta on monenlaista hyötyä. Oman laaja 

käyttö helpottaa uusien vapaaehtoisten rekrytointia sekä osaston sisäistä viestintää. Tule 

mukaan oman käyttöönottokoulutukseen(kirjeen valtakunnallisia koulutuksia kohdassa 

lisätietoa) ja näe miten juuri te voisitte Omaa hyödyntää.  

Osasto voi myös 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. Huomaa, että 

sähköisessä järjestelmässä nykyiset tietoturva-asetukset on otettu huomioon. 

 

UUTTA TOIMINTAA KEHITTEILLÄ PIIRISSÄ 

Korona ja sen mukanaan tuomat rajoitukset haastavat nykyistä toimintaa. Kasvokkainen 

kohtaaminen on tietysti tärkeää, mutta aina se ei ole mahdollista, niinpä piirissä on menossa 

uuden toiminnan kehittäminen. Tekeillä on soittokaveritoiminnan sekä verkkomuotoisten 

kohtaamispaikkojen kehittäminen. Molemmat toiminnat pyritään aloittamaan jo tämän kevään 

aikana. Jos haluat olla mukana kehittämässä jompaakumpaa toimintaa, vinkkaa siitä 

sosiaalitoiminnan suunnittelijalle tai omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelijalle. Tiedotamme 

lisää aiheista kun suunnitelmat etenevät. 

 

LÄHITAPIOLAN LAHJOITUS 

LähiTapiolan ystävätoiminnan laitehankintoihin varattua rahaa on vielä jäljellä. Jos osastossa 

on tarvetta puhelimille tai muille laitteille, jolla toimintaa voidaan jatkaa etäyhteyksin, ottakaa 

yhteyttä sosiaalitoiminnan suunnittelijaan.  

 

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. Ajatus on se, että 

osastot toteavat tarpeen, kokoavat koulutettavien joukon ja piiri sitoutuu järjestämään 

koulutuksen. Työn jaosta sovitaan tarkemmin tilauksen yhteydessä. 
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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) 

 

Myös jos teillä nousee tarve jollekin muulle koulutukselle, olkaa rohkeasti yhteydessä 

sosiaalitoiminnan suunnittelijaan. 

 

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.  
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YSTÄVÄTOIMINNAN PERUSKURSSIT 

Ystävätoiminnan peruskursseja järjestetään viikolla 8 sekä iltakurssi että päiväkurssi. Ohjatkaa 

uudet ystävätoiminnasta kiinnostuneet kursseille.  

23.02.2021 Klo 10:30 – 13:30 Ilmoittautuminen: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10316 

24.02.2021 Klo 17:30 – 20:30 Ilmoittautuminen: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10317 

YSTÄVÄNÄ OMAISHOITOPERHEELLE 

Ystävä omaishoitoperheelle on tarkoitettu ystävätoiminnan peruskurssin käyneille tai jo 

mukana toiminnassa oleville vapaaehtoisille. 

11.03.2021 Klo. 17.30-20.30 Ilmoittautuminen: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10429 

 

YSTÄVÄTOIMINTA PUHELIMEN VÄLITYKSELLÄ 

Aika: 25.02.2021 Klo 11:00 – 12:00 

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/10318 

 

HENKINEN TUKI YSTÄVILLE 

Aika: 10.03.2021 Klo 17:30 – 20:30 

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 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10316
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10317
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10429
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10318
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- Osaa hakea apua eri tilanteisiin ja ohjata ystäväasiakasta eteenpäin, tarvittaessa 

ammattiavun piiriin 

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10319 

 

OSASTOVIESTINNÄN PERUSTEET 11.2. KLO 17.30 – 20.30  

Osastoviestinnän perusteet sopii niin tiedottajille, hallituksen jäsenille ja vastuuhenkilöille kuin 

myös toimintaryhmäläisille; ihan kenelle tahansa, joka haluaa julkaista tekstejä ja kuvia 

Punaisen Ristin toiminnasta eri kanavissa. Kurssilla käydään läpi mm. järjestön 

viestintätavoitteita, työnjakoa ja onnistuneita esimerkkejä osaston tai toimintaryhmän 

viestinnästä. Tavoitteena on tehdä viestintää, joka huomataan ja joka herättää mielenkiintoa 

ja on tietenkin myös Punaisen Ristin arvojen ja linjausten mukaista, monipuolisesti eri kanavia 

hyödyntäen. 

Kurssi on osa Punaisen Ristin viestinnän koulutuskokonaisuutta. Ilmoittaudu mukaan: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10106 

 

SOMEVIESTINTÄ TUTUKSI 18.2. KLO 17.30 – 19.30  

Someviestintä tutuksi sopii niin tiedottajille, hallituksen 

jäsenille ja vastuuhenkilöille kuin myös 

toimintaryhmäläisille; ihan kenelle tahansa, joka haluaa 

syventää osaamistaan sosiaalisen median käytössä. 

Käydään läpi keskeiset somekanavat osaston 

näkökulmasta ja millaista sisältöä niissä kannattaa 

julkaista.  

Kurssi on osa Punaisen Ristin viestinnän 

koulutuskokonaisuutta. Ilmoittaudu mukaan: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10107 

 

 

 

 

TULEVIA VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

 

OMA PUNAINEN RISTI KÄYTTÖÖNOTTOKOULUTUKSIA  

 

Valtakunnalliset verkkokoulutukset:  

15.2. klo 17.30 – 19.00. Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9665 

Webinaarimuotoisessa Oma Punainen Risti -koulutuksessa käymme läpi Oman 

perustoiminnallisuudet ja miten osasto voi aloittaa Oman käytön. Koulutus sopii sinulle, joka 

haluat lisäeväitä oman käyttöön kuten sinullekin, joka vasta aloitat Oman käyttöä osastossasi 

yhdessä muiden kanssa. Sopii niin vastuuvapaaehtoisille kuin toimintaryhmien vetäjille.  

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10319
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10106
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10107
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9665
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RAHAHUOLET PUHEEKSI - WEBINAARI YSTÄVÄTOIMINNAN VAPAAEHTOISILLE 

 

SPR Omaishoitajien tukitoiminta järjestää 

yhteistyössä Takuusäätiön kanssa kahden (2) 

tunnin mittaisen ”Rahahuolet puheeksi” -

webinaarin. Webinaari on tarkoitettu lisäämään 

tietoa ja valmiuksia Punaisen Ristin 

monimuotoisessa ystävätoiminnassa mukana 

toimiville vapaaehtoisille, jotka kohtaavat 

talousvaikeuksissa olevia autettavia  

 

Aika: keskiviikko 17.3.2021 klo 13-15  

Paikka: Teams -verkkoympäristö  

Koulutuksen keskeinen sisältö: • 

Miten vapaaehtoinen voi tukea rahaongelmissa 

olevia? 

• Vinkkejä raha-asioiden suunnitteluun 

• Mistä apua? 

 

Ilmoittautuminen webinaariin pe 12.3. mennessä. 

Webinaarin linkki lähetetään viikolla 11 osallistujille. 

 

Kouluttaja: Takuusäätiö, aluekoordinaattori Taina Rajanen 

 

Tervetuloa osallistumaan! 

Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10105 

 

 

 

 

MUITA ASIOITA                                            

 

HYVÄPÄIVÄ AVUSTUS 

Hyväpäivä avustuksia on mahdollisuus 

hakea ystävätoiminnan kehittämiseen ja 

käynnistämiseen. Uudet lomakkeet 

päivittyvät piakkoin RedNettiin, mutta jos 

haluatte jo jättää hakemuksen, voitte 

käyttää vanhoja lomakkeita. Ohjeet löydät 

täältä: 

https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva 

 

PIIRIN OSASTOINFOT TEAMSISSA 

Piiritoimisto tiedottaa ajankohtaisista 

asioista ja käydään osastojen kanssa 

vuoropuhelua päivän polttavista aiheista 

kerran kuussa. Infot järjestetään 

pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä 

tiistana Teams sovelluksella. Kaikki  

 

 

vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan. 

Lisätietoa: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/61376 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10105
https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva
https://rednet.punainenristi.fi/node/61376

