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 MONIMUOTOISEN YSTÄVÄTOIMINNAN UUTISKIRJE 3/2022 

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, 

Haastavassa maailmantilanteesta huolimatta on hienoa todeta, että piirin alueella kaikki vapaaehtoiset 

puhaltavat yhteen hiileen auttamistehtävissä! Ei ole väliä, oletko ystävätoiminnan tai jonkin muun osastossa 

järjestettävän toiminnan vapaaehtoinen, pääasia on, että apua tarjotaan ja pystytään toimimaan yhdessä 

avuntarvitsijoiden hyväksi. 

Ystävällinen vastaanotto ja erityisesti alkuvaiheen apu arjen asioissa on tärkeää. Huoli kotimaahan jääneistä 

tai sieltä pakenevista läheisistä on usein suuri, joten yksinkertaisimmillaan apu voi olla hymyä ja 

tervehtimistä; naapurustoon saapuneen hyväksymistä joukkoon.  

Toivotan kaikille voimia auttamistehtäviin ja muistutan myös huolehtimaan omasta jaksamisesta! 

 

 

 

Terveisin 

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

https://rednet.punainenristi.fi/node/60219
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040 8601396 
 
 
 
 

UKRAINAOPERAATION TILANNE PIIRISSÄ 25.3.2022 

SPR:n tilannekeskus kerää tilannekuvaa osastojen, piirin ja vastaanottokeskusten toiminnoista Ukraina-

operaatioon liittyen. Piirit kokoavat osastojen lähettämien tietojen mukaan tilannekuvan tilannekeskukselle 

kolme kertaa viikossa. Kerättyä tietoa käytetään tilannetietoisuuden ylläpitoon, toiminnan volyymin ja 

operaation laadun arviointiin, avun ohjaamiseen sekä varainhankinta- ja vaikuttamisviestintään.  Tietoja 

kysytään, jotta Punainen Risti voi suunnata apua tarpeiden pohjalta sekä turvata erityisesti haavoittuvassa 

asemassa olevien ryhmien avun saannin.  

Olemme piiritoimistolla luoneet Lyyti –kyselyn osastoille, josta tieto välittyy reaaliaikaisesti piiritoimistolle. 

Osastojen raportointien mukaan 25.3.2022 mennessä operaatioon on osallistunut 564 vapaaehtoista 25: ssä 

osastossa. Vapaaehtoistunteja on arvion mukaan kerääntynyt 2322 tuntia ja arvio autettujen määrästä on 509.  

Operaation auttamismuodoista hätäapukeräyksessä on ollut eniten vapaaehtoisia mukana, kolminkertainen 

määrä verrattuna kaikkeen muuhun auttamistoimintaan, esimerkiksi viranomaisyhteistyöhön ja 

maahantulijoiden vastaanottoon.   

Osastojen ja vapaaehtoisten tietopankkina toimivat RedNet-sivut. Sivuja päivitetään. Sivujen päivityksistä ja 

muista osastoja ja vapaaehtoisia koskettavista asioista tiedotetaan myös uutiskirjeillä. Viimeisin uutiskirje 

osastoille lähetettiin 24.3. Linkit uutiskirjeisiin löytyvät RedNet-sivuilta.

 
 

AJANKOHTAISET ASIAT

 

UUSIA VAPAAEHTOISIA, KANNATTAA KANNUSTAA OSALLISTUMAAN 

PIIRIN JÄRJESTÄMILLE PEREHDYTYS -VERKKOKOKURSSEILLE 

 

Seuraava VAPAAEHTOISEKSI PUNAISEEN RISTIIN - PEREHDYTYS KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI pidetään  

Torstaina 31.1. klo 17.30–18.30. 

Ilmoittautuminen: 

https://oma.punainenristi.fi/event/14362 

Kerromme yleisesti vapaehtoistoiminnan mahdollisuuksista sekä siitä, miten voi tukea ja auttaa ihmisiä, jotka 

ovat paenneet Ukrainan konfliktia Suomeen. 

Vapaaehtoisperehdytyksessä käydään läpi mm. vapaaehtoisten oikeuksia ja velvollisuuksia, 

toimintamahdollisuuksia ja Punaisen Ristin toiminnan periaatteita. Perehdytys järjestetään TEAMS:ssa. 

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille koulutuspäivänä puoleen päivään mennessä. 

https://rednet.punainenristi.fi/node/64376
https://oma.punainenristi.fi/event/14362
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AUTTAJAT AULANGOLLA TAPAHTUMA MYÖS ETÄNÄ!  

 

Ilmoittautuminen Auttajat Aulangolla tapahtumaan paikan päälle on päättynyt. Tapahtumaan voi osallistua 
verkon välitykselle etänä!  
 
Tarjolla on ohjelmaa sekä hybridinä, eli ohjelmaan osallistuvat samaan aikaan Aulangolla läsnä olevat 
osallistujat ja etäosallistujat, että erillisenä etäohjelmana, jolloin ohjelma pidetään vain etäosallistujille.  
 
Tältä sivulta löydät kaiken tarpeellisen tiedon osallistumista varten.  

https://rednet.punainenristi.fi/auttajataulangollaetaosallistuminen 

 

Lisätietoa ohjelmasta yms. löytyy täältä:  

https://rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla 

 

 

 

 

VALTAKUNNALLINEN VAPAAEHTOISTEN INFOTILAISUUS  

Punaisen Ristin vapaaehtoisten valtakunnalliseen infotilaisuuteen tiistaina 29.3.2022 klo 18–19.30. Tule 

kuulemaan katsaus Punaisen Ristin työstä Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi eri näkökulmista. 

Tilaisuus järjestetään TEAMS:in välityksellä ja linkki siihen löytyy Oma Punainen Risti -järjestelmästä. 

Tervetuloa Punaisen Ristin vapaaehtoisten infotilaisuuteen kuulemaan mitä kansainvälinen 

Punainen Risti ja Suomen Punainen Risti tekevät Ukrainan kriisin uhrien auttamiseksi.  

 

Tilaisuudessa kuulet pienen katsauksen avustustoiminnastamme kansainvälisesti ja kotimaassa. 

Kuulet myös esimerkkejä siitä, miten Punaisen Ristin osastot ja vapaaehtoiset toimivat tässä 

tilanteessa. 

 

Tilaisuus toteutetaan etäyhteydellä TEAMS:in välityksellä ja Opintokeskus Siviksen tuella. 

Tilaisuutta ei tallenneta, mutta tulossa on lisää vastaavia tilaisuuksia.  

 

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, mutta voit tähän tilaisuuteen ilmoittautumalla kertoa meille 

alustavasti kiinnostuksestasi. 

https://oma.punainenristi.fi/event/14722 

https://rednet.punainenristi.fi/auttajataulangollaetaosallistuminen
https://rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla
https://oma.punainenristi.fi/event/14722
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MITÄ KUULUU? -PENKKI TAPAHTUMAMALLI 

                                                                                                
Mistä Mitä kuuluu -penkissä on kyse? 

• Ukrainan kriisi huolettaa ihmisiä. Rohkaisemme ystävätoiminnan ja ruoka-avun vapaehtoisia jalkautumaan 

ihmisten pariin ja tarjoamaan juttuseuraa heillekin, joilla ei ole omia läheisiä, joiden kanssa huolta voisi jakaa. 

• Mitä kuuluu -penkin avulla haluamme tarjota kaikille halukkaille mahdollisuuden istua hetkeksi alas 

rupattelemaan ja nauttimaan toistensa seurasta. Penkillä toteutamme yhteisöllisyyden ajatusta: Olemme 

toistemme tukena. Aina. 

• Penkillä päivystävältä vapaaehtoiselta saa halutessaan tietoa myös siitä, millaista apua vapaaehtoisilta voi 

saada ja millaisia harrastusmahdollisuuksia osasto tarjoaa. 

Ohje Mitä kuuluu -penkin järjestämiseen; 

Yksinkertaisimmillaan järjestäminen vaatii vain yhden penkin ja vapaaehtoisen. Houkuttelevammaksi penkin 

voi tehdä koristelemalla sen, vaikka punaisella kankaalla ja tyynyillä ja tarjoamalla juttukumppaneille lämmintä 

mehua. Penkin somistuksessa vain mielikuvitus on rajana. Myös pari tukevaa tuolia soveltuu tarkoitukseen 

hyvin. Penkin käyttöön on hyvä pyytää myös lupa, vaikka kuka tahansa onkin tervetullut istumaan penkille. 

Kaupungin penkeistä voi kysellä lupaa kaupungilta ja kaupan kassojen takana olevista penkeistä kauppiaalta. 

Tempauksesta kannattaa kertoa näkyvästi paitsi paikan päällä, myös ennakkoon sosiaalisessa mediassa. 

Vinkatkaa tempauksesta myös paikallismedialle. Pyytäkää mukaan myös henkisen tuen vapaaehtoisia. Voitte 

kiinnittää penkin kylkeen kyltin, jossa lukee Mitä kuuluu? Tule juttelemaan! Tapahtuman voi järjestää myös 

ilman penkkiä. 

Ukrainan kriisi puhututtaa 

Ukrainan tilanne huolestuttaa monia ja voi aiheuttaa monenlaisia tunteita. Ihmiset voivat kysyä, kommentoida 

ja purkaa omia tunteita, pelkoa ja epävarmuutta tilanteeseen liittyen. Kuuntelu riittää ja sen tunteen 

välittäminen, että ihminen tuntee tulleensa kohdatuksi. Yritä sietää keskustelukumppanin mahdollisia vahvoja 

tunteita. Vältä fraaseja, omien tai muiden kokemusten kertomista. Voit kertoa myös, miten Punainen Risti 

auttaa tilanteessa. Punainen Risti toimittaa kriisin takia kärsiville ihmisille vettä, ruokaa, suojaa ja 

terveyspalveluita. Autamme myös kadonneiden etsinnässä. Suomen Punainen Risti on valmiina auttamaan 

myös kotimaassa ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Ukrainan tilanne huolestuttaa monia ja voi aiheuttaa 

monenlaisia tunteita. Ihmiset voivat kysyä, kommentoida ja purkaa omia tunteita, pelkoa ja epävarmuutta 

tilanteeseen liittyen. Kuuntelu riittää ja sen tunteen välittäminen, että ihminen tuntee tulleensa kohdatuksi. Yritä 

sietää keskustelukumppanin mahdollisia vahvoja tunteita. Vältä fraaseja, omien tai muiden kokemusten 

kertomista.  

https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Mit%C3%A4%20kuuluu%20-penkki_uusi2022.pdf 

https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Mit%C3%A4%20kuuluu%20-penkki_uusi2022.pdf
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KAIKILLE AVOIMIA YSTÄVÄTOIMINNAN VERKKOKOULUTUKSIA

ITSEOPISKELUMATERIAALEJA 

 

 

Ukraina/ Henkinen tuki ystävälle:  

https://sproppimateriaalit.fi/web/site-469611/state-jurdeobqgercytzr/front-page 

Kertaluonteinen ystävätoiminta: 

https://sproppimateriaalit.fi/web/site-305374/state-jurdemrqgercytzr/front-page 

Verkkoystävän perehdytys: 

https://sproppimateriaalit.fi/web/site-128815/state-jurdcmrqgircytzr/front-page 

 

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

31.3. Basic course on friend activities – 

volunteering with young people/Online 

https://oma.punainenristi.fi/event/14252 

6.4. Henkinen tuki ystävälle https://oma.punainenristi.fi/event/13249 

11.4. Kaveritaitoja -ohjelma  https://oma.punainenristi.fi/event/14262 

12.4. Henkinen tuki ystäville  https://oma.punainenristi.fi/event/14480 

12.4. Kaveritaitoja -ohjelma osana 

ystävätoimintaa -perehdytys  

https://oma.punainenristi.fi/event/14263 

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

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

15.4. Nuoret ja mielenterveys  https://oma.punainenristi.fi/event/11856 

19.4. Ystävätoiminnan peruskurssi  https://oma.punainenristi.fi/event/14599 

20.4. Muistisairaan kohtaaminen  https://oma.punainenristi.fi/event/13324 

21.4. Ystävätoiminnan peruskurssi  https://oma.punainenristi.fi/event/13923 

https://sproppimateriaalit.fi/web/site-469611/state-jurdeobqgercytzr/front-page
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-305374/state-jurdemrqgercytzr/front-page
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-128815/state-jurdcmrqgircytzr/front-page
https://oma.punainenristi.fi/event/13894
https://oma.punainenristi.fi/event/14252
https://oma.punainenristi.fi/event/13249
https://oma.punainenristi.fi/event/14262
https://oma.punainenristi.fi/event/14480
https://oma.punainenristi.fi/event/14263
https://oma.punainenristi.fi/event/11854
https://oma.punainenristi.fi/event/11855
https://oma.punainenristi.fi/event/11856
https://oma.punainenristi.fi/event/14599
https://oma.punainenristi.fi/event/13324
https://oma.punainenristi.fi/event/13923
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WEBINAAREJA

PIIRIN HUHTIKUU/VERKOSSA 

https://rednet.punainenristi.fi/node/57909  kalenteri täydentyy, kannattaa välillä katsoa onko uutta       

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 

 

4.4. Uusien vapaaehtoisten vastaanotto  Osastojen vastuuhenkilöt ja ryhmänvetäjät 

5.4. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset 

6.4. Soittokaveritoiminnan koulutus  Kaikki vapaaehtoiset 

7.4. Kotoutumisen tukena -koulutus Kaikki aiheesta kiinnostuneet 

19.4. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset 

20.4. Miten huolehdin mielen hyvinvoinnista ihmisenä ja vapaaehtoisena  Kaikki aiheesta kiinnostuneet 

23.4. Piirin vuosikokous  

27.4. Ystävien Turinatunti/Kaakkois-Suomi  Ystävätoiminnan vapaaehtoiset 

https://rednet.punainenristi.fi/node/57909
https://oma.punainenristi.fi/event/13572
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://oma.punainenristi.fi/event/14406
https://rednet.punainenristi.fi/node/61376
https://oma.punainenristi.fi/event/13388?_ga=2.38015907.1053321496.1643192383-939485113.1636543616
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14605
https://rednet.punainenristi.fi/osastoinfokasu
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12761
https://rednet.punainenristi.fi/node/64162
https://oma.punainenristi.fi/event/12362
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TULOSSA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järjestämme Vapaaehtoisten virkistyspäivän monimuotoisen ystävätoiminnan, kotoutumisen tuen ja 

terveyden edistämisen vapaaehtoisille Holiday Club Saimaassa lauantaina 1.10.2022. Päivän ohjelma 

tarkentuu keväällä, ilmoitamme siitä myöhemmin. Vietetään kiva päivä Saimaan rannalla yhdessä ollen ja 

nauttien maukkaasta ruuasta, piristävistä päiväkahveista sekä ohjelman jälkeen kylpylän altaissa 

polskuttelusta. 

 

 Nähdään lokakuussa! 

 


