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 YSTÄVÄTOIMINNAN UUTISKIRJE 2/2021 

Hyvä lukija! 

Omaishoidon tukitoiminta on osa monimuotoista ystävätoimintaa. Omaishoito itsessään on 

sanana sellainen, joka herättää mielikuvan omaistaan hoitavasta henkilöstä, joka usein 

mielletään myös iäkkääksi. Näin ollen on helppo ajatella, että myös omaishoidon tukitoiminta on 

jotain vaikeisiin hoitotilanteisiin liittyvää toimintaa, johon tarvitaan vähintään erikoisalan 

koulutus. Näin ei kuitenkaan ole. 

On totta, että omaishoitajien määrästä on paljon iäkkäitä. Monesti erilaiset muistisairaudet, 

pitkäaikaissairaudet tai muu liikuntakyvyn aleneminen aiheuttaa tilanteen, jossa toinen 

puolisoista auttaa toista arkisissa toimissa. Suomessa on paljon omaishoitotilanteessa eläviä 

ihmisiä, jotka eivät saa kunnallista omaishoidon tukea. Etenkin iän karttuessa voi olla vaikea 

tunnistaa omaishoitotilannetta, sillä toimintakyvyn aleneminen tapahtuu hitaasti ja vuosien 

saatossa puolisot ovat tottuneet auttamaan toisiaan erilaisissa arjen askareissa. 

Omaishoitajia on kuitenkin kaikenikäisiä ja erilaisissa perhetilanteissa eläviä. Etäomaishoito on 

yksi vähemmän tunnettu omaishoidon muoto. Työikäinen aikuinen voi käydä 

kotipaikkakunnallaan viikonloppuisin tai arki-iltoina vanhempansa luona auttamassa laskujen 

maksamisessa ja  kauppa- tai apteekki asioiden kanssa. Etäomaishoitajuutta ei usein mielletä 

omaishoitotilanteeksi, mutta kun puhutaan henkilöstä joka ei tarvitsee säännöllisesti apua 

arjessaan, on kyseessä omaishoitotilanne.  

Monesti ajatellaan myös että omaishoitajat hoitavat läheistään 24/7, vaikka tilanne usein näin 

onkin, monet omaishoitajat ovat työelämässä, mutta kotona omaishoitotilanne vaatii jatkuvaa 

valppaana oloa sekä mahdollisesti hoitotoimenpiteitä. Omaishoitotilanne on raskas, etenkin yöt 

saattavat olla repaleisia, eikä omaishoitaja saa itse levättyä ja ladattuja akkuja. 

Omaishoitotilanteet altistavat myös yksinäisyydelle ikään katsomatta. Etenkin lapsiperheiden voi 

olla vaikea löytää samassa tilanteessa olevia ja he eivät pysty samalla tavalla osallistumaan 

erilaisiin lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin. 

Miten sinä voit ystävätoiminnassa olla mukana omaishoidon tukitoiminnassa? Jos teidän 

osastolla on käytössä sähköinen ystävänvälitys, kannattaa ystäväasiakasta haastatellessa, 

kysyä taustatietoa ja rastia hänen kortistaan ”omaishoitaja” kohta jos vaikuttaa siltä, että 

hänellä on kotonaan omaishoitotilanne. Tämä ei siis vaadi kunnan sopimusta, vaan edellä 

mainitut tilanteet ovat riittävät rastin laittamiseksi. Tällöin kun kyseinen ystäväasiakas saa 

vapaaehtoisen ystävän, olette mukana omaishoidon tukitoiminnassa!  

On muitakin tapoja olla mukana toiminnassa. Omaishoidon tukitoiminta on STEAn rahoittama 

hanke, jota pidetään todella tärkeänä osana monimuotoista ystävätoimintaa. Omaishoitajat ovat 

etenkin koronapandemian aikana suuremmassa ahdingossa, kuin muu väestö. 

Normaalitilanteessa voisimme miettiä virkistystapahtumia, hyvinvointipäiviä, retkiä, 

vertaisryhmiä yms. Piiriltä saa apua suunnitteluun ja budjettiin, lähitapahtumia voi miettiä jo 

valmiiksi ja kun aika tulee, on helppo laittaa tapahtuma tai toiminta pystyyn. Koska emme 

kuitenkaan tiedä kauan korona meitä kurittaa, on hyvä myös miettiä vaihtoehtoisia tapoja 

toimia. Voisi pitää etäkahveja, kuvata lauluesitys vanhainkodille, tehdä kortteja, soittaa, tehdä 

yhteistyötä paikallisen omaishoitoyhdistyksen kanssa ja mennä mukaan heidän jo olemassa 

olevaan toimintaan. 
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Aika on myös vaikea vapaaehtoisille. Monet haluavat jäädä pois 

vapaaehtoistoiminnasta, toisaalta ne ketkä haluavat jatkaa kuuluvat 

mahdollisesti itse riskiryhmään, eivätkä voi toimia muuten kuin etänä. 

Olisiko tässä mahdollisuus rekrytoida uusia vapaaehtoisia mukaan? Korona 

on myös herättänyt monissa halun auttaa ja etenkin työikäiset ovat 

kiinnostuneet etänä toimivasta vapaaehtoistyöstä. On hyvä miettiä 

valmiiksi toimintaa mitä on tarjota uusille vapaaehtoiselle tänä aikana. 

Heiltä kannattaa myös kysyä olisivatko he kiinnostuneet toimimaan 

omaishoidon tukitoiminnassa! 

Ystävällisin terveisin, Annika Korpinen omaishoidon tukitoiminnan 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

 

REDCHAT LIEVITTÄÄ YKSINÄISYYTTÄ 

Uusi sähköinen kohtaamispaikka RedChat aloittaa toimintansa huhtikuussa. RedChat on 

Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin tarjoama keskustelukanava, joka tarjoaa seuraa, 

vertaistukea ja vinkkejä juttuseuraa kaipaaville. 

RedChatissa on omat keskustelukanavat nuorille alle 18-vuotiaille, nuorille aikuisille, 

omaishoitajille, lapsia kotona hoitaville vanhemmille sekä yleinen kanava, johon kaikki ovat 

tervetulleita. Lisäksi Chatissa on hyvinvointikanava, jossa voi keskustella hyvinvointiteemasta 

yleensä. Mukana chatissa keskustelemassa ovat myös vapaaehtoiset ympäri Kaakkois-Suomen 

piiriä. Chatti on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa osoitteessa https://discord.gg/8GYMHQU 

Joka toinen keskiviikkoilta klo 17.30–19.00 

RedChatissa järjestetään RedWednesday. 

RedWednesdayt ovat verkkokeskusteluiltoja 

kaikenikäisille. Iltojen teemat koostuvat 

erilaisista yksinäisyyteen ja hyvinvointiin 

liittyvistä ilmiöistä. Iltaa vetävät eri alojen 

osaajat ja mukana on myös joukko Punaisen 

Ristin vapaaehtoisia. Osallistujat voivat käydä 

keskustelua joko chattiin kirjoittamalla tai 

äänikanavalla. Tulevat teemat näet Älä jää yksin 

sivulta facebookista tai RedChat palvelimelta. 

Tule vapaaehtoiseksi RedChattiin 

RedChatin vapaaehtoisuus on uusi tapa tulla 

mukaan Punaisen Ristin toimintaan omalta 

kotisohvalta käsin ja omien aikataulujen mukaan: keskustelemaan, moderoimaan keskustelua 

tai järjestämään RedWednesday-iltoja. Vapaaehtoisiksi haluavat koulutetaan toimintaan ja 

haastatellaan. Täältä pääset mukaan toimintaan: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10436 

https://rednet.punainenristi.fi/node/8295
https://discord.gg/8GYMHQU
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10436
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SOITTOKAVERITOIMINTA KÄYNNISTYY 

KYMENLAAKSOSSA 

Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piiri aloittaa 

soittokaveritoiminnan Kymenlaaksossa. 

Toiminnan tavoitteena on lievittää yksinäisyyttä 

etenkin syrjäseuduilla, mutta myös niiden 

ihmisten keskuudessa, jotka ovat koronatilanteen 

vuoksi joutuneet olemaan pitkään eristyksissä. 

Toiminta on suunnattu ikäihmisille ja 

omaishoitajille, jotka kokevat puhelin 

ystävyydestä olevan iloa itselleen. Vapaaehtoiset 

ympäri Kaakkois-Suomen piiriä soittavat 

puheluita.  

 

Soittokaveritoiminta käynnistyy yhteistyössä Socomin Helmi hyvää elämää ikääntyneenä -

hankkeen kanssa. Hankkeessa on jo hyviä kokemuksia soittokaveritoiminnasta Etelä-Karjalan 

puolelta, jossa meidän vapaaehtoiset ovatkin olleet mukana.  

Ensimmäiset soittokaverit on jo koulutettu ja mukana on myös opiskelijoita, mutta toiminnan 

käynnistyttyä lisää soittajia tullaan tarvitsemaan. Mukaan pääsee käymällä yhden illan mittaisen 

koulutuksen tai ystävätoiminnan peruskurssin. Seuraava soittokaveritoiminnan koulutus on 

20.5. klo 17.30. 

 

YSTÄVIEN OLOHUONEET 

Ystävien olohuone on tarkoitettu kaikille ystävätoiminnan vapaaehtoisille. Olkkareita 

järjestetään kerran kuussa keskiviikkoiltaisin Teams –alustalla. Iltojen aikana kuullaan muiden 

osastojen kuulumisia, suunnitellaan yhdessä tulevaa ja käydään keskustelua ajankohtaisista 

asioista. Olohuoneisiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, vaan linkki löytyy Omasta: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10794  

Seuraavat olkkarit järjestetään: 21.4 klo. 17.30-19.30 ja 19.5. klo. 17.30-19-30 

 

VERKKOYSTÄVÄTOIMINTAAN KAIVATAAN ASIAKKAITA 

Vinkki vitonen välittäjille: Jos välitys ruuhkautuu, eikä asiakkaille ole tarjota vapaaehtoista, 

muistakaa kysyä kiinnostaako ystävän tarvitsijaa lähteä mukaan verkkoystävätoimintaan. Siellä 

puolella on tällä hetkellä vapaaehtoisia tarjolla ja asiakkaita kaivataan. Verkkoystävätoiminnassa 

keskusteluja voidaan käydä vaikka sähköpostilla, joten mistään kovin vaikeasta asiasta ei ole 

kysymys. Lue lisää verkkoystävätoiminnasta täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/43479 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10794
https://rednet.punainenristi.fi/node/43479


   Kaakkois-Suomen piiri 
 

4 
 

 

ÄLÄ JÄÄ YKSIN – UUDET FACEBOOK SIVUT 

Teimme uudet Facebook sivut, mitkä on tarkoitettu 

monimuotoiselle ystävätoiminnalle. Sivuilla 

tiedotamme aktiivisesti ystävätoiminnan ja 

omaishoidon tukitoiminnan koulutuksista ja 

tapahtumista. Sieltä saat nopeasti ajankohtaista 

tietoa ja voit myös jakaa tietoa eteenpäin. Piirin 

omia sivuja kannattaa edelleen seurata, mutta 

uusilta sivuilta saat enemmän ystäville kohdennettu 

tietoa. 

https://www.facebook.com/%C3%84l%C3%A4-

j%C3%A4%C3%A4-yksin-104309931761211  

 

 

OMAISHOIDON TUKITOIMINTA 

Omaishoidon tukitoiminnan saralla on ollut hiljaista, uusissa kehitetyissä toiminnoissa on pyritty 

huomioimaan myös omaishoitajat vaikkakin toiminnan käynnistäminen on hidasta ja 

kohderyhmän saaminen uuteen toimintaan vaatii myös oman aikansa. Piirillä on tällä hetkellä 

kaksi geronomiopiskelijaa suorittamassa projektiopintoja ja heidän on tarkoitus suunnitella 

etänä tapahtuvaa toimintaa omaishoitajille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/%C3%84l%C3%A4-j%C3%A4%C3%A4-yksin-104309931761211
https://www.facebook.com/%C3%84l%C3%A4-j%C3%A4%C3%A4-yksin-104309931761211
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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.  

 

HENKINEN TUKI YSTÄVILLE 

Aika: 22.04.2021 Klo 17:30 – 20:00 

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 

 

SOITTOKAVERITOIMINNAN PEREHDYTYS 

Aika: 20.05.2021 Klo 17:30 – 19:00 

Tervetuloa peryhtymään vapaaehtoisia Kaakkois-Suomen piirin koordinoimaan uuteen 

soittokaveritoimintaan, jonka asiakasryhmänä ovat ikäihmiset sekä omaishoitajat. Toiminnan 

alkaessa asiakkaat ovat Kymenlaakson alueelta, mutta soittaja voi olla mistä vain. 

 

Tässä koulutuksessa saat valmiudet toimia soittokaverina sekä tapaat muita toimintaan tulevia 

vapaaehtoisia. Voit itse määritellä miten aktiivinen soittaja haluat olla. 

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10989  

 

 

 

 

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7582
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10989
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KEVÄTSEMINAARI 

KevätSeminaarin ilmoittautuminen on avattu. Seminaari toteutetaan verkkomuotoisena, joten 

voit osallistua omalta kotisohvalta käsin. Luvassa mielenkiintoista asiaa hyvinvoinnista ja 

ajatusten vaihtoa muiden osastojen vapaaehtoisten kanssa. Käy varaamassa paikkasi täältä: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOULUTUKSIA OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMISEEN 

KEVÄÄN 2021 HOITO- JA HUOLENPITO KOTONA WEBINAARI-SARJA: 

 

ke 14.4. klo 14-15 Omaishoitaja turvallisen lääkehoidon toteuttajana 

https://rednet.punainenristi.fi/node/62104 

 

ke 21.4. klo 14-15 Hyvinvointia luonnosta 

https://rednet.punainenristi.fi/node/62104 

 

ke 28.4. klo: 14-15 Kadonnut- nähty! 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10776 

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10846
https://rednet.punainenristi.fi/node/62104
https://rednet.punainenristi.fi/node/62104
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10776
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ti 11.5. klo 11-12 Liikkumisen/siirtymisen turvallisuus, apuvälineet arjessa: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10909 

 

ti 11.5. klo: 12-13 Kakkostyypin diabetes – hyvää hoitoa 

kotona: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10910 

 

ke 12.5. klo 14-15 Ravitsemus ja liikunta hyvän arjen tukena 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10904 

 

ke 19.5. klo 14-15 Oireita ja ohjeita 

aivoverenkiertohäiriössä 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10906 

 

ke 26.5. klo 14-15 Ensiapuvinkkejä kesän varalle: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10907 

 

ke 2.6. klo 14-15 Turvaa arkesi kesällä 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10908 

 

 

ti 15.6. klo 14-15 Mielen hyvinvointi – kuinka jaksan omaishoitajana 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10938 

 

 

 

KAIKILLE AVOIMET PUNAISEN RISTIN AVUSTUSTOIMINNAN WEBINAARIT 

Aika: 3.5. ja 5.5. klo 17.30 – 19.00.  

3.5. Punaisen Ristin kansainvälinen apu 

Mitä kansainvälinen apu on? Miten autamme ihmisiä selviämään katastrofeista ja rakennamme 

terveellisiä ja turvallisia yhteisöjä eri puolilla maailmaa? Millaisilla resursseilla voimme varmistaa 

tehokkaan auttamisen siellä missä apua tarvitaan? 

Illan puhujana ja omista kokemuksistaan kertomassa kansainvälisen avun delegaatti Heikki 

Väätämöinen.  

5.5. Punaisen Ristin kotimaan valmius- ja auttamistyö  

Millaisissa auttamistilanteissa olemme täällä mukana, miten toimimme viranomaisten apuna 

onnettomuustilanteissa ja miten varaudumme erilaisiin tehtäviin. Ja ennen kaikkea, miten 

toimintaan pääsee myös itse mukaan.  

Illan puhujana piirin valmiuspäällikkö Eila Siira. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoa:  vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10861 

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10909
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10910
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10904
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10906
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10907
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10908
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10938
http://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10861
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TULEVIA VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

 

 

KOULUTUKSIA NUORTEN KANSSA TOIMIVILLE 

 

Nuoriin keskittyvä ystävävälittäjäkoulutus uusille – ja aiheesta kiinnostuneille nykyisille – 

välittäjille 27. ja 29. huhtikuuta: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10460 

  

Kaveritaitoja-ohjelma osana ystävätoimintaa -koulutus 06.05.2021 Klo 17:00 – 19:30 

vapaaehtoisille, työntekijöille ja kaikille ohjelman hyödyntämisestä kiinnostuneille toimijoille: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10459 

  

Mitä nuorille kuuluu? -webinaari 22.05.2021 

Klo 10:00 – 14:00 Webinaari on tarkoitettu nuorten parissa toimiville vapaaehtoisille ja 

työntekijöille: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10805 

  

Nuorten mielenterveydestä vapaaehtoisille -itseopiskelumateriaali löytyy osoitteesta 

https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-203442/state-jurdcnrqgercytzr/front-page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10460
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10459
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10805
https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-203442/state-jurdcnrqgercytzr/front-page
https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva
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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 

 

 

 

ODD FELLOW SAMARIAN AVUSTUS 

Odd fellow samarian avustus tulee pian 

haettavaksi. Hakuprosessista tiedotetaan 

erikseen. Tukea vanhuksille -avustuksen 

tavoitteena on tuottaa 

vapaaehtoistoiminnan 

avulla yksinäisille kotona 

tai palvelutalossa asuville 

vanhuksille iloa, 

virkistystä tai 

vapaaehtoisapua tai 

lisätä vanhusten 

turvallisuutta ja 

hyvinvointia. 

Avustuksella voidaan 

toteuttaa esimerkiksi 

retkiä-,  

 

virkistystapahtumia tai juhlia ikääntyneiden 

hyvinvoinnin tukemiseksi. Tukea ei voi 

jakaa rahallisena avustuksena. 

Osastot voivat järjestää yksin tai 

yhteistyössä useamman osaston tai muiden 

kumppaneiden kanssa ryhmiä, tapahtumia 

tai tempauksia, jotka ilahduttavat 

vanhuksia ja lisäävät heidän 

hyvinvointiaan. Tapahtumat ja toiminnot 

voivat olla esim. terveyspisteen ja 

ystävätoiminnan vapaaehtoisten yhdessä 

järjestämiä. Avustuksella voi kattaa mm. 

tapahtumasta aiheutuvat materiaali-, 

matka- ja ruokailukulut sekä tilavuokrat. 

Palkkoihin ja palkkioihin avustusta ei voi 

käyttää.  

 

PIIRIN TYÖNTEKIJÄT OVAT NYT 

TIKTOKISSA 

Muutamat piirin työntekijät ovat hypänneet 

Tiktokin ihmeelliseen maailmaan. Tilillä on 

tarkoitus käsitellä kaikkia Punaisen Ristin 

teemoja vaihtelevasti ja pilke 

silmäkulmassa. Tiktokissa on on lyhyitä 

videoita musiikilla höystettynä. Sovellus on 

erityisesti nuorten suosiossa. Mikäli sinulta 

löytyy sovellus niin seuraa meitä: 

Spärräläiset @sprkaakkoissuomi 

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

