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 MONIMUOTOISEN YSTÄVÄTOIMINNAN UUTISKIRJE 4/2022 

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, 

Kevät etenee vauhdilla, viimeiset kuukaudet ovat olleet työntäyteisä vapaaehtoiskentällä.  Olemme oppineet uutta ja 

auttaneet avuntarvitsijoita, myös huomanneet haasteita auttamistehtävissä. Ystävätoiminta alkaa pikkuhiljaa elpymään 

kiireiden ja Koronatilanteen tasaannuttua, monessa osastossa on suunnitteilla uudenlaisia ystävätoiminnan muotoja 

koko monimuotoisen ystävätoiminnan saralla. Hienoa! 

SPR on lyhyen ajan sisällä saanut Omaan uusia profiileja huimat 5 300 kappaletta! Innostuneet ja motivoituneet uudet 

vapaaehtoiset on hyvä saada Punaisen Ristin toimintaan mukaan. Kokemuksen mukaan uudet vapaaehtoiset haluavat 

mukaan ukraina – operaatioon, jos osastollasi ei ole siihen liittyvää ystävätoimintaa, on uusia hyvä ohjata mukaan 

muuhun alueen toimintaan. Ystävävälittäjän rooli on tärkeä huolehtiessa uusista vapaaehtoisista, sähköiset järjestelmät 

ovat siinä suurena apuna. Oma ja sähköinen ystävävälitys auttaa niin viestinnässä kuin ystäväparien löytämisessä. 

Ottakaa rohkeasti sähköiset avut käyttöön, saatte koulutusta ja apua piiristä, myös valtakunnallisia koulutuksia löytyy. 

Jos se tuntuu itsestä hankalalta, olisiko näissä uusissa vapaaehtoissa potentiaalia ottamaan ystävävälitystehtävää 

vastaan?  

Piirin jäsenhankintakampanja jatkuu vielä toukokuun ajan, olemme saaneet kivasti uusia jäseniä. On hyvä tiedostaa, 

että vapaaehtoisena toimiminen ei edellytä SPR:n jäsenyyttä, toki sitä suosittelemme kaikille. Toisinpäin käännettynä; 

jäsenyys ei edellytä sitä, että tulisi osallistua vapaaehtoistoimintaan.  

Terveisin 

Kirsi Mertakari 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
kirsi.mertakari (at) redcross.fi 
040 8601396 

https://rednet.punainenristi.fi/node/60219
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UKRAINA-OPERAATION TILANNE PIIRISSÄ 29.4.2022 

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

operaatioon liittyen.  

Osastojen auttamismuodot tilanne 12.3. - 29.4.2022/Kaakkois-Suomi 

 

Piiriin ja osastoihin tulee runsaasti kyselyjä ihmisiltä, jotka haluaisivat lahjoittaa tekstiilejä ja 

tavaroita Ukrainasta tulleille. 

Jos järjestätte osastoissa materiaalikeräyksiä ukrainalaisten auttamiseksi, ilmoittakaa 

keräyksistä piiritoimistoon. Kokoamme paikkakuntakohtaiset keräykset piirimme alueella 

verkkosivulle https://rednet.punainenristi.fi/node/64847 

 

Materiaalikeräyksistä tarvitsemme seuraavat tiedot: 

Keräyspaikan osoite 

Keräyspaikan aukioloajat 

Tarkka lista, millaisille lahjoituksille on tarvetta ja mitä ei oteta vastaan. 

Kokoamme samalle sivulle myös avoinna olevia vapaaehtoistehtäviä. Jos tarvitsette 

osastossanne lisää vapaaehtoisia ukrainalaisten auttamiseen, ilmoittakaa myös niistä meille 

päin. Vapaaehtoistehtävät on hyvä julkaista ensin Oma Punainen Risti -palvelussa, johon 

linkkaamme RedNetistä. 

 

Tiedot pyydämme sähköpostilla sekä Pirittalle että Ilonalle: piritta.keranen@punainenristi.fi ja 

ilona.manninen@punainenristi.fi 

 

Ilmoittakaa meille myös keräyslistoihin tulevista päivityksistä, keräyksen päättymisestä ja 

vapaaehtoistehtävien muutoksista. 
 

 
 

https://rednet.punainenristi.fi/node/64847
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AJANKOHTAISET ASIAT

 

UUSIA VAPAAEHTOISIA, KANNATTAA KANNUSTAA OSALLISTUMAAN 

PIIRIN JÄRJESTÄMILLE PEREHDYTYS -VERKKOKOKURSSEILLE 

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. 

 

Vapaaehtoiseksi Punaiseen Ristiin -perehdytys 

 

to 5.5.2022 klo 17.30–18.30 | Linkki tapahtumaan Omassa >> 

 

 

HENKISEN TUEN ESITTEET ERI KIELILLÄ 

Oikealla hetkellä annettu henkinen tuki auttaa ihmistä eteenpäin silloin, kun äkillinen ja 

odottamaton kriisi järkyttää turvallisuuden tunnetta. voit hyödyntää ystävätoiminnassa SPR:n 

henkisen tuen esitettä, Henkinen ensiapu on opeteltava taito siinä, missä muutkin 

ensiaputaidot. Tunnistamalla omat ja muiden kriisireaktiot, hakemalla apua ja tutustumalla 

henkisen tuen ohjeisiin voit auttaa itseäsi ja muita selviytymään kriisistä. 

Esitteitä eri kielillä: https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/henkinen-ensiapu/ 

 

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. 

https://app.eloqua-mail.redcross.fi/e/er?utm_campaign=SPR%20Kaakkois-Suomi%3A%20Ukraina-info%20VI&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=606355352&lid=2266&elqTrackId=732F74001E6FA8B35EC94C1C07C842FE&elq=695461310053489ba652c026c033cb35&elqaid=3057&elqat=1
https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/henkinen-ensiapu/
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• 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. 

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

 

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 

Kototutumisen tukena -itseopiskelukurssi: https://oma.punainenristi.fi/event/14691 

2.5. Ystävätoiminnan peruskurssi  https://oma.punainenristi.fi/event/14957 

3.5. Ystävävälittäjäkoulutus https://oma.punainenristi.fi/event/14983 

4.5. Ystävätoiminnan peruskurssi -ystäväksi 

nuorelle 

https://oma.punainenristi.fi/event/14993 

11.5. Basic Course on Friend Activities https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/15033 

18.5. Haastavien asioiden puheeksiottaminen 

ystävätoiminnassa 

https://oma.punainenristi.fi/event/13327 

18.5. Ystävätoiminnan peruskurssi https://oma.punainenristi.fi/event/13924 

https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Mit%C3%A4%20kuuluu%20-penkki_uusi2022.pdf
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-469611/state-jurdeobqgercytzr/front-page
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-305374/state-jurdemrqgercytzr/front-page
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-128815/state-jurdcmrqgircytzr/front-page
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-128815/state-jurdcmrqgircytzr/front-page
https://oma.punainenristi.fi/event/14691
https://oma.punainenristi.fi/event/14957
https://oma.punainenristi.fi/event/14983
https://oma.punainenristi.fi/event/14993
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/15033
https://oma.punainenristi.fi/event/13327
https://oma.punainenristi.fi/event/13924
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WEBINAAREJA

 

PIIRIN TOUKOKUU/VERKOSSA 

https://rednet.punainenristi.fi/node/57909 

Tapahtumakalenteri täydentyy, kannattaa välillä katsoa mitä uutta on kalenteroitu. Kaikkiin tapahtumiin 

ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti (linkit tapahtumassa). Jollei tämä onnistu, ilmoittautua voi myös puhelimitse 

piiritoimistoon, p. 040 173 7243 tai sähköpostitse kaakkois-suomi(at)punainenristi.fi(linkki lähettää sähköpostin). 

 

3.5. Osastoinfo  Kaikki vapaaehtoiset verkkotapaaminen 

5.5. 

Vapaaehtoiseksi Punaiseen Ristin 

-perehdytys  Kaikki aiheesta kiinnostuneet verkkototeutus 

6.–7.5. 
Suoja 2022 -valmiusharjoitus 

(valtakunnallinen)      

17.5. Osastoinfo  Kaikki vapaaehtoiset verkkotapaaminen 

23.5.  Elintavoilla hyvinvointia  Kaikki aiheesta kiinnostuneet verkkototeutus  

24.5. 

Suoja 2022: Miten meni, mitä 

opittiin?    verkkototeutus 

25.5. 

Ystävien Turinatunti/Kaakkois-

Suomi  Ystävätoiminnan vapaaehtoiset verkkototeutus 

25.5.  

EA-ryhmien 

Etäryhmäilta tapaturmat ja niiden 

ennaltaehkäisy ensiapuryhmäläiset verkkototeutus  

3.5. Hoito- ja huolenpito kotona 

webinaarisarja –Sairauskohtausten 
ensiapu 

TEAMS 

https://bit.ly/3nHs395 

 

23.5. Elintavoilla hyvinvointia -webinaari https://oma.punainenristi.fi/event/12762 

https://rednet.punainenristi.fi/node/57909
https://rednet.punainenristi.fi/node/61376
https://oma.punainenristi.fi/event/14619
https://oma.punainenristi.fi/event/14619
https://rednet.punainenristi.fi/suoja2022
https://rednet.punainenristi.fi/suoja2022
https://rednet.punainenristi.fi/node/61376
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12762
https://oma.punainenristi.fi/event/13568
https://oma.punainenristi.fi/event/13568
https://oma.punainenristi.fi/event/12362
https://oma.punainenristi.fi/event/12362
https://oma.punainenristi.fi/event/13425
https://oma.punainenristi.fi/event/13425
https://bit.ly/3nHs395
https://oma.punainenristi.fi/event/12762


   Kaakkois-Suomen piiri 
 

6 
 

 

 

TULOSSA SYKSYLLÄ: 

 

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! 
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