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 MONIMUOTOISEN YSTÄVÄTOIMINNAN UUTISKIRJE 2/2022 

Ystävätoiminnan uutiskirjeet ovat myös luettavissa piirin RedNet-sivuilla, johon pääset tästä. Uutiskirjeen 

tarkoituksena on tiedottaa ystävätoimijoille sekä osastoille ystävätoiminnan ajankohtaisista asioista. Välitäthän 

uutiskirjeen ystävävapaaehtoisille! 

 

Hei, 

Olette varmasti huomanneet, että Kaakkois-Suomen piirin jäsenhankintakampanja on käynnissä      , siitä vielä 

tarkemmin ajankohtaisten asioiden kohdalla.  Kampanja on saanut positiivista tunnustusta valtakunnallisesti, malli 

halutaan ottaa käyttöön muissakin piireissä. Tavoitteena on saada jäsenmäärää kasvatettua ja sen myötä myös uusia 

vapaaehtoisia mukaan toimintaan.  

On erityisen tärkeää huomioida uudet vapaaehtoiset, ensimmäinen kontakti uuteen vapaaehtoiseen vaikuttaa suuresti 

siihen, miten hän kokee vapaaehtoistoiminnan SPR:ssä. Innostava tervetulotoivotus ja keskustelu vapaaehtoisen kanssa 

kantaa. Jos osastostasi ei löydy mielekästä toimintaa hänelle, kartoitetaan naapuriosastojen toiminnat ja 

valtakunnalliset ystävätoiminnan muodot, josko sieltä löytyisi. Mie autan!  

OMA: aa on uudistettu niin, että profiilin tekijä voi määritellä miten toivoo yhteydenottoa, joko puhelulla, sähköpostilla 

tai viestillä. Vaikka sähköposti/viesti on helppo tapa saada kaikki tarpeelliset tiedot sanotuksi, on hyvä pyrkiä 

puhekontaktiin (vaikka ehdottamalla puhelua sähköpostissa/viestissä), puhumalla saadaan asiat selvitettyä 

perusteellisemmin. Lisäksi puhelimessa on helpompi ymmärtää keskustelukumppania, kun kuulee äänen. Tutkitusti 

kirjoitettu viesti on vajavainen juuri siinä suhteessa, että vastuu on niin sanotusti lukijalla, miten hän oman 

kokemuksensa ja ajatustensa myötä muodostaa mielikuvan luetusta tekstistä. Keskustelemalla päästään ehdottomasti 

parempaan yhteisymmärrykseen.  

Jokainen uusi vapaaehtoinen on meille tärkeä! 

Terveisin 

Kirsi Mertakari 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
kirsi.mertakari (at) redcross.fi 
040 860139 

https://rednet.punainenristi.fi/node/60219
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UKRAINA -NUORTEN HÄTÄ SEKASIN CHATISSÄ 

 

Sekasin chatissä on noussut nuorten huoli Ukrainan tilanteessa ja siihen liittyvät sotatilanteen aiheuttamat huolet, 

turvattomuuden kokemukset ja keskusteluavun tarve. Yhteydenottoja nuorilta tulee huomattavasti enemmän kuin 

mihin pystytään vastaamaan tällä hetkellä. 

Mikäli teillä on vapaaehtoisia, jotka ovat tai voisivat olla kiinnostuneita nuorten tukemisesta verkossa, niin toivomme 

että kanavoimme tässä tilanteessa tämän auttamishalun Sekasin chattiin. 

 

Sekasin-chat 

Sekasin-chat päivystää ma-pe klo 9–24 ja 

viikonloppuisin klo 15–24. 

Sekasin-chat luo toivoa ja auttaa ratkomaan mieltä 

painavia ongelmia. 

Chat on suunnattu 12–29-vuotiaille. 

 

Prosessi Sekasin chatin vapaaehtoiseksi: 

1. Potentiaalisille vapaaehtoisille viestitään mahdollisuudesta auttaa nuoria Sekasin-chatissa ja ohjataan heidät 
Sekasin-chatin nettisivuille  
https://sekasin247.fi/  tai Sekasin.fi 

2. Sivulla he voivat tutustua Sekasin chatiin, klikatessaan Tule vapaaehtoiseksi-sivua he saavat tietoa 
vapaaehtoisuudesta Sekasin chatissa ja voivat täyttää sähköisen ilmoittautumiskaavakkeen, jolla he hakevat 
Punaisen Ristin Sekasin vapaaehtoiseksi tai varaavat suoraan haastatteluajan. 

3. Sekasin vapaaehtoiskoordinaattorimme ottaa ilmoittautuneisiin välittömästi yhteyttä ja sopii haastatteluajan. 
4. Joko joku työntekijöistämme tai Mentorvapaaehtoisistamme tekee haastattelun Ninchatin videoneuvottelulla 

ja tilaa rikosrekisteriotteen Visma Sign-järjestelmää käyttäen. Samalla vapaaehtoinen ohjataan Sekasin 
koulutukseen, jonka jokainen voi käydä omaa tahtiaan Moodlessa itseopiskeluna.   
(Ihan maallikolle koulutuksen kestoksi on tarkoitettu 10 h. Henkisen tuen koulutuksen käyneet tai muuten 

kokeneet tekevät sen huomattavasti nopeammin.) 

5. Kun rikosrekisteriote on saapunut, järjestetään harjoitteluvuoro aidossa asiakasympäristössä. 
Harjoitteluvuoron jälkeen vapaaehtoinen saa tunnukset Ninchatiin ja pääsee tekemään päivystystyötä silloin 
kun hänelle sopii. Arkisin klo 9-24 välillä ja viikonloppuisin klo 15-24 välillä. 

6. Päivystäessään vapaaehtoisella on koko ajan käytössään Sekasin chatin ammattilaisten tuki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sekasin247.fi/
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AJANKOHTAISET ASIAT

ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ 
 

Kuka on Ennakkoluuloton edelläkävijä vuonna 2022? 

Ehdota tunnustuksen saajaa! 

Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piiri myöntää 

vuosittain Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen 

oman järjestönsä ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle 

tai yhteisölle, joka on toiminut piirin alueella 

esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden 

edistämiseksi. Aikaisempina vuosina tunnustus on 

myönnetty muun muassa haminalaiselle 

kumppanuustalo Hilmalle sekä Tokmannin myymälälle 

Pieksämäellä. 

Tunnustus jaetaan rasisminvastaisella viikolla 

maaliskuussa 2022. Tunnustuksen saamisen 

perusteena voi olla yksittäinen teko tai 

pidempiaikainen toiminta. 

Lähetä ehdotuksesi tunnustuksen saajasta Kaakkois-

Suomessa 1.3. mennessä sähköpostilla 

johanna.juslin(at)punainenristi.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄSENHANKINTAKAMPANJA 

 

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN 

JÄSENHANKINTAKAMPANJA 2022 on startannut ja 

jatkuu koko kevään 1.6.2022 saakka. Tartu toimeen ja 

käännä osastosi jäsenmäärä kasvuun! 

Jäsenhankkijoille tarjoamme tueksi jäsenhankinnan 

työkalupakin sekä uudelle jäsenelle annettavan lahjan. 

Lisäksi palkitsemme kaikki uusia jäseniä 

hankkineet osastolaiset laadukkailla tuotelahjoilla.  

*HUOM! Kampanja on voimassa vain SPR 

Kaakkois-Suomen piirin osastoissa. * 

 

https://rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu 

 

https://rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu
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AUTTAJAT AULANGOLLA 1.-3.4.2022 

 
Valtakunnallinen vapaaehtoisten koulutustapahtuma 

tulee taas! 

Pelastusliivit vaihtuvat vaelluskenkiin, kun 

valtakunnallinen vapaaehtoistapahtuma siirtyy 

keinuvilta laineilta Hämeenlinnan hienoissa metsä- ja 

järvimaisemissa sijaitsevaan kokous- ja kylpylähotelliin 

Scandic Aulankoon.  

Olitpa sitten ihan uusi noviisi, pitkän linjan 

avainvapaaehtoinen tai jotain siltä väliltä olet 

lämpimästi tervetullut valtakunnalliseen 

vapaaehtoistapahtumaan. Tapahtumassa pääset 

oppimaan, innostumaan, keskustelemaan, 

rentoutumaan ja solmimaan uusia tuttavuuksia. Ensi 

kertaa valtakunnalliseen vapaaehtoisten 

koulutustapahtumaan voi osallistua myös etänä! 

 

Tapahtuman ilmoittautuminen on auki, ja se 

sulkeutuu, kunnes tapahtuma on myyty loppuun tai 

viimeistään 15.3.2022. Tapahtuman RedNet -sivulla 

tiedotetaan mahdollisesta loppuunmyynnistä. 

Tapahtumaan ilmoittautuneet saavat sähköpostitse 

lisätietoa tapahtumasta viimeistään maaliskuun 

aikana. 

Tapahtumaan osallistuminen etänä ei vaadi 

ennakkoilmoittautumista. Jos kuitenkin haluat saada 

sähköpostitse lisätietoa etäohjelmasta ja 

osallistumislinkit, ilmoittaudu yllä olevasta linkistä 

mukaan tapahtumaan. Tiedot ja linkit päivitetään 

myös tänne tapahtuman RedNet-sivulle viimeistään 

maaliskuun aikana. 

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla 

 

 

SUOJA2022 -YSTÄVÄT AUTTAMISVALMIUDESSA

SPR:n koulutetut ystävät ovat tärkeä osa osaston 

auttamisvalmiutta ja auttamisen ketjua paikallisella 

tasolla. 

RedNetistä löytyy diasarja ystävätoiminnan 

vapaaehtoisen roolista osana SPR:n 

kokonaisvalmiutta. Diat löytyvät liitteenä sivun 

alareunasta (ystävät valmiudessa) ja niitä voi 

hyödyntää mm. ystävätoiminnan osastoilloissa. 

https://rednet.punainenristi.fi/node/24972 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/24972
https://rednet.punainenristi.fi/node/24972
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KAIKILLE AVOIMIA YSTÄVÄTOIMINNAN VERKKOKOULUTUKSIA 

 

1.3. Verkkoryhmän ohjaajan nettiperehdytys https://oma.punainenristi.fi/event/11855 

1.3. Verkkoystävätoiminnan nettiperehdytys https://oma.punainenristi.fi/event/11854  

2.3. Ystävätoiminnan peruskurssi https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13246  

1.3. Nuoret ja mielenterveys -verkkokoululutus https://oma.punainenristi.fi/event/11856  

3.3. Ystävätoiminnan mentorimalli https://oma.punainenristi.fi/event/13544  

11.3. Ystävätoiminnan peruskurssi https://oma.punainenristi.fi/event/13780 

14.3. Ystävätoiminnan peruskurssi 

omaishoitajapainotuksella 

https://oma.punainenristi.fi/event/13452 

14.3. Ystävätoiminnan peruskurssi -ystäväksi 

nuorelle 

https://oma.punainenristi.fi/event/13861 

15.3. – 

17.3. 

Ystävävälittäjäkoulutus -nuorten 

ystäväparien välittäminen 

https://oma.punainenristi.fi/event/13563 

16.3. Ystävätoiminnan peruskurssi -ystävänä 

verkossa 

https://oma.punainenristi.fi/event/13857 

22.3. Ystävätoiminnan peruskurssi https://oma.punainenristi.fi/event/13878 

22.3.  RedChat -perehdytys  https://oma.punainenristi.fi/event/13378  

24.3. Ystävätoiminnan peruskurssi -ystäväksi 

nuorelle 

https://oma.punainenristi.fi/event/13607 

30.3. Ystävätoiminnan peruskurssi https://oma.punainenristi.fi/event/13894 

6.4. Soittokaveritoiminnan peruskurssi https://oma.punainenristi.fi/event/13388 

 

WEBINAAREJA 

 

1.3 Hoito- ja huolenpito kotona 

webinaarisarja – ajoturvallisuus 

TEAMS 

https://bit.ly/3nHs395 

7.3. Kaikki osana valmiutta – ja 

valmiusharjoitusta, Webinaari antaa 

ideoita siihen, miten erilaisille ja 

erilaisen koulutuksen saaneille 

vapaaehtoisille löydetään mielekästä 

tehtävää esimerkiksi 

evakuointitilanteessa. 

https://oma.punainenristi.fi/event/13565 

https://oma.punainenristi.fi/event/11855
https://oma.punainenristi.fi/event/11854
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13246
https://oma.punainenristi.fi/event/11856
https://oma.punainenristi.fi/event/13544
https://oma.punainenristi.fi/event/13780
https://oma.punainenristi.fi/event/13452
https://oma.punainenristi.fi/event/13861
https://oma.punainenristi.fi/event/13563
https://oma.punainenristi.fi/event/13857
https://oma.punainenristi.fi/event/13878
https://oma.punainenristi.fi/event/13378 
https://oma.punainenristi.fi/event/13607
https://oma.punainenristi.fi/event/13894
https://oma.punainenristi.fi/event/13388
https://bit.ly/3nHs395
https://oma.punainenristi.fi/event/13565
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8.3. Hoito- ja huolenpito kotona 

webinaarisarja – univaje vaikuttaa 

terveyteesi, mitä voin tehdä 

kotikontein? 

TEAMS 

https://bit.ly/3nHs395 

15.3. Hoito- ja huolenpito kotona 

webinaarisarja – Haastava omaishoito 

‒ milloin ulkopuolista apua tarvitaan 

TEAMS 

https://bit.ly/3nHs395 

21.3. Punaisen ristin rooli 

evakuointitilanteessa 

https://oma.punainenristi.fi/event/13566 

22.3. Hoito- ja huolenpito kotona 

webinaarisarja –”Nyt on kohta” – 
kuinka yhdistää lapsen omaishoito, 

kokopäivätyö ja oma jaksaminen? 

TEAMS 

https://bit.ly/3nHs395 

 

26.3. SPR:n vankilavierailijoiden 

webinaari  

https://oma.punainenristi.fi/event/13453 

28.3. Henkinen tuki 

evakuointitilanteessa 

https://oma.punainenristi.fi/event/13572 

29.3. Hoito- ja huolenpito kotona 

webinaarisarja –Muistisairaan 
kohtaaminen 

TEAMS 

https://bit.ly/3nHs395 

5.4. Hoito- ja huolenpito kotona 

webinaarisarja –Omaishoitaja ja 
hoidettava terveydenhuollon 

asiakkaana osa 1. 

TEAMS 

https://bit.ly/3nHs395 

12.4. Hoito- ja huolenpito kotona 

webinaarisarja –Omaishoitaja ja 

hoidettava terveydenhuollon 
asiakkaana osa 2. 

TEAMS 

https://bit.ly/3nHs395 

19.4. Hoito- ja huolenpito kotona 

webinaarisarja – 72 tuntia ‒ miten 
selviytyä arjen häiriötilanteissa? 

TEAMS 

https://bit.ly/3nHs395 

26.4. Hoito- ja huolenpito kotona 

webinaarisarja – Luonto osana 
hyvinvointia 

TEAMS 

https://bit.ly/3nHs395 

3.5. Hoito- ja huolenpito kotona 

webinaarisarja –Sairauskohtausten 
ensiapu 

TEAMS 

https://bit.ly/3nHs395 

 

 

PIIRIN MAALISKUU/YSTÄVÄTOIMINTA 

 

1.3. Osastoinfo  Kaikki vapaaehtoiset 

30.3. Ystävien Turinatunti/Kaakkois-Suomi  Ystävätoiminnan vapaaehtoiset 

lisää: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/5790 

 

 

 

https://bit.ly/3nHs395
https://bit.ly/3nHs395
https://oma.punainenristi.fi/event/13566
https://bit.ly/3nHs395
https://oma.punainenristi.fi/event/13453
https://oma.punainenristi.fi/event/13572?_ga=2.76875472.414478973.1645442093-939485113.1636543616&_gac=1.41757334.1644906524.EAIaIQobChMI4bu-_IiB9gIVDNOyCh1tgAC8EAAYASAAEgK9LvD_BwE
https://bit.ly/3nHs395
https://bit.ly/3nHs395
https://bit.ly/3nHs395
https://bit.ly/3nHs395
https://bit.ly/3nHs395
https://bit.ly/3nHs395
https://rednet.punainenristi.fi/node/61376
https://oma.punainenristi.fi/event/12362
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KOULUTTAJAKOULUTUS KEVÄT 2022                                         

 

Katselkaa omista joukoistanne olisiko vielä mahdollista saada innostettua uusia kouluttajia mukaan! Ilmoittautuneita 

on tällä hetkellä vähän, joten koulutuksia uhkaa peruuntuminen :( 

Aikaa lähijaksolle ilmoittautua on vain perjantaihin 25.2. saakka.  

Sisältöosiin ilmoittautumisaikaa on 11.3. saakka. Jos teillä ei ole vielä nimiä tiedossa, olkaa yhteydessä Minnaan 

mahdollisimman pikaisesti! 

Minna Laihorinne 

Koulutussuunnittelija 

Keskustoimisto, Suomen Punainen Risti 

minna.laihorinne@redcross.fi 

+358 (0) 40 5373 155 

Tehtaankatu 1A, PL 168, 00141 Helsinki 

Ilmoittautumislinkki koulutuksiin: 

HTTPS://WWW.LYYTI.FI/REG/KOULUTTAJAKOULUTUS_KEVAT2022  

mailto:minna.laihorinne@redcross.fi
https://www.lyyti.fi/reg/Kouluttajakoulutus_kevat2022
https://www.lyyti.fi/reg/Kouluttajakoulutus_kevat2022
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SUURI KOULUTUSPÄIVÄ 5.3.2022 

  

Koulutuspäivä on avoin kaikille Punaisen Ristin vapaaehtoisille ja toiminnasta kiinnostuneille. Kaikki koulutukset 

pidetään etänä Teams-alustalla. Saat sähköpostiisi ohjeet sekä linkin osallistumista varten muutama päivä ennen 

tapahtumaa. 

Lisätietoja: https://sway.office.com/M2dgq9E8H4dDtXYa?ref=Link 

Ilmoittautuminen viimeistään 27.2.2022. 

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/SuuriKoulutuspaiva 

 

 

 

https://sway.office.com/M2dgq9E8H4dDtXYa?ref=Link
https://www.lyyti.in/SuuriKoulutuspaiva

