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 MONIMUOTOISEN YSTÄVÄTOIMINNAN UUTISKIRJE 5/2022 

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, 

Kesälomakausi lähestyy ja vapaaehtoistoiminnatkin hiipuvat osittain kesän ajaksi. Aloittavissa vastaanottokeskuksissa 

tarvitaan vapaaehtoisia avuksi esimerkiksi tilojen kalustuksessa edelleen. Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat olleet 

mukana auttamassa vastaanottokeskuksia, siitä iso kiitos! 

Tämä uutiskirje on alkuvuoden viimeinen, seuraavan kokoaa seuraajani. Siirryin 1.6.2022 Imatran 

vastaanottokeskukseen Sote-tiimivastaavaksi. Kiitän henkilökohtaisesti kaikkia teitä, joiden kanssa olen saanut tehdä 

tätä tärkeää työtä ystävätoiminnan saralla.  

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  

 

SPR:n keskustoimiston tilannekeskus kerää tietoa Ukraina-operaation tilanteesta 

uudistetulla lomakkeella 10.5.2022. alkaen:  

Kyselyn rakenne ja kysymykset ovat osin muuttuneet aiemmasta Lyyti-kyselystä. 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. Tieto toiminnasta välittyy 

reaaliaikaisesti keskustoimistolle. 

Uuden kyselylomakkeen linkki on lähetetty piireille ja osastoille. Kyselyyn vastataan oman 

alueen osalta. Raportointiaikataulu on tiistaisin kello 12.00 mennessä. 

Tilannekuvakyselyyn liittyviä kysymyksiä tai kommentteja voi lähettää Keskustoimiston 

Tilannekeskukseen: tilannekeskus@redcross.fi 

 

Lyyti-kyselyn tulokset 12.3. – 10.5.2022. 

Ukrainan kriisiin liittyvää toimintaa on ollut piirissämme 28 osastossa. Vapaaehtoiset ovat 

olleet aktiivisesti auttamassa. 

 

• Vapaaehtoisia mukana toiminnassa: 1106  

• Auttamiskertoja: 1076 

• Arvio vapaaehtoistyöhön käytetyistä tunneista: 4 516 h  

• Arvio avunsaajien määrästä: 1 847 Ukrainasta paennutta 

• Hätä-apukeräykseen osallistujien vapaaehtoisten määrä: 626 

 

AJANKOHTAISET ASIAT 

 

TUKEA VANHUKSILLE - AVUSTUSHAKEMUS 2022 

• Avustus on tarkoitettu tuottamaan iloa ja virkistystä kotona tai palvelutalossa asuville yksinäisyyttä 

kokeville ikääntyneille. Avustuksella voi järjestää mm. ryhmiä tai tapahtumia, joiden kahvi-, matka- tai 

materiaalikuluja sekä tilavuokria ym. voi kattaa avustuksella.  

• Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella: https://forms.office.com/r/sCymrYzki2 

• Avustus maksetaan jälkikäteen raportoinnin perusteella toteutuneita kuluja vastaan. Osaston saama 

avustus voi olla korkeintaan 500 euroa.  

mailto:tilannekeskus@redcross.fi
https://forms.office.com/r/sCymrYzki2
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• Avustus maksetaan osaston tilille sen jälkeen, kun osasto on toimittanut keskustoimistoon sähköisen 

raportointilomakkeen ja skannaukset tai kuvat kulujen kuiteista. Alkuperäiset kuitit säilytetään osaston 

kirjanpidossa. 

 • Avustus jaetaan 10.6.2022 mennessä saapuneiden hakemusten kesken. Mikäli avustusta jää 

jakamatta, avustusta jaetaan uudestaan 31.8.2022 mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. 

Jakamatta jääneestä avustuksesta tiedotetaan 11.6.2022 mennessä. 

 • Sähköinen raportointilomake avustuksen käytöstä on täytettävä mahdollisimman pian avustuksen 

käytön jälkeen, viimeistään 30.10.2022 mennessä, sillä lahjoittaja vaatii avustuksen käytöstä selvityksen 

marraskuussa. Mikäli raportointi ei ole mahdollista tuohon mennessä, ilmoittakaa siitä erikseen 

sähköpostitse maaret.alaranta@redcross.fi. 

• Raportointilomake: https://forms.office.com/r/2VmU12fkFn 

• Huom.! tapahtumissa tulee noudattaa Vapaaehtoistoiminnan suosituksia 

koronaepidemian aikana: https://rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoistoiminnan_suositukset 

Ohjeisiin on lisätty kohta: ”Tartuntatautilain 48 a § mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluissa tietyissä tehtävissä toimivilla tulee olla rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja 

koronatautia vastaan. Suojaa edellytetään myös vapaaehtoisilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluissa toimivilla vapaaehtoisilla on  itse vastuu siitä, että heillä on asianmukainen suoja 

koronatautia vastaan.” 

REDNETIN YSTÄVÄVÄLITTÄJÄRYHMÄSSÄ KIELIVERSIOITA OHJEISTA JA 

LOMAKKEISTA 

https://rednet.punainenristi.fi/node/53956 

REDNETIN KORONAOHJEET PÄIVITETTY 

 
Punaisen Ristin keskustoimisto seuraa koronatilannetta tarkasti ja päivittää valtakunnallisia 

vapaaehtoistoiminnan suosituksia tarpeen mukaan. Kaikessa toiminnassa on tärkeää 

huomioida aluekohtaiset rajoitukset.Piirit antavat tarvittaessa neuvoja alueellisten 

viranomaisohjeiden soveltamiseen vapaaehtoistoiminnassa.  

 

Punainen Risti suosittelee vapaaehtoistoiminnan järjestämistä seuraavasti:  

• Osastot ja piirit jatkavat työtään koronatilanteen vaikutusten lievittämiseksi ja 

äkillisten onnettomuuksien ja häiriötilanteiden uhrien auttamiseksi. On tärkeää, 

että osastot ovat valmiina auttamaan paikallisten tarpeiden mukaisesti silloinkin, kun 

viranomaiset eivät aktiivisesti pyydä tukea.  

• Punaisen Ristin kasvokkaista ryhmätoimintaa ja lähikoulutuksia voidaan 

toteuttaa, kunhan paikallisten viranomaisten koronaohjeita 

noudatetaan. Osastojen on tärkeää seurata tarkasti paikallista tautitilannetta ja 

viranomaisten ohjeita sekä sopeuttaa toimintansa niihin. 

 

Alla olevat ohjeet ovat suosituksia ja perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n, 

sosiaali- ja terveysministeriön ja valtioneuvoston suosituksiin ja ohjeisiin epidemian ajalle. 

Suositukset päivittyvät tarpeen mukaan. 

mailto:maaret.alaranta@redcross.fi
https://forms.office.com/r/2VmU12fkFn
https://rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoistoiminnan_suositukset
https://rednet.punainenristi.fi/node/53956
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Kasvomaskien käyttö 

• Toimintakohtaisesti tulee arvioida maskin käytön tarpeellisuus. THL:n suosituksen 

mukaisesti suosittelemme maskin käyttöä edelleen etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa 

on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. 

Koronarokotukset 

• Punainen Risti noudattaa terveysviranomaisten suosituksia koronaviruksen 

ehkäisytoimenpiteissä. THL:n mukaan koronarokotukset auttavat kohti normaalimpaa 

elämää. 

• Rokotettuna saa suojan vakavaa koronavirustautia vastaan ja samalla suojaa myös 

muita ihmisiä. 

• Tieto rokotuksesta on salassa pidettävää terveystietoa, jonka vuoksi Punainen Risti ei 

kysy tietoa rokotuksista. 

• Tartuntatautilain 48 a § mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tietyissä 

tehtävissä toimivilla tulee olla rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja 

koronatautia vastaan. Suojaa edellytetään myös vapaaehtoisilta. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluissa toimivilla vapaaehtoisilla on itse vastuu siitä, että heillä on 

asianmukainen suoja koronatautia vastaan. 

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoistoiminnan_suositukset 

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/ 

 

 

KAIKILLE AVOIMIA YSTÄVÄTOIMINNAN VERKKOKOULUTUKSIA

6.6. Infotilaisuus SPR:n vapaaehtoisille ukrainan 

tilanteesta ja punaisen ristin toiminnasta 

 

https://oma.punainenristi.fi/event/15402 

8.6. Oma Punainen Risti -perusteet https://oma.punainenristi.fi/event/15284 

9.6. Ystävätoiminnan peruskurssi https://oma.punainenristi.fi/event/15424 

15.6. Ystävätoiminnan peruskurssi https://oma.punainenristi.fi/event/13925 

21.6. Ystävätoiminnan peruskurssi -ystäväksi 

nuorelle 

https://oma.punainenristi.fi/event/15352 

   

https://rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoistoiminnan_suositukset
https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/henkinen-ensiapu/
https://oma.punainenristi.fi/event/15402
https://oma.punainenristi.fi/event/15284
https://oma.punainenristi.fi/event/15424
https://oma.punainenristi.fi/event/13925
https://oma.punainenristi.fi/event/15352
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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 

 

WEBINAAREJA

 

PIIRIN KESÄKUU/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). 

 

7.6. Osastoinfo  Kaikki vapaaehtoiset verkkotapaaminen 

 

14.6. Kotoutumisen tuen webinaari https://oma.punainenristi.fi/event/15442 

14.6. Punainen risti Suomeen 
saapuvien tukena 

https://oma.punainenristi.fi/event/15442 

15.6. Henkinen tuki ystäville Ukrainan 
tilanteessa -webinaari 15.6. klo 
16:30-19:30 

Kevätkauden viimeinen webinaari. 

 

https://oma.punainenristi.fi/event/15317 

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://rednet.punainenristi.fi/node/57909
https://rednet.punainenristi.fi/node/61376
https://oma.punainenristi.fi/event/15442
https://oma.punainenristi.fi/event/15442
https://oma.punainenristi.fi/event/15317
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TULOSSA SYKSYLLÄ: 

 

Järjestämme Vapaaehtoisten virkistyspäivän monimuotoisen ystävätoiminnan, kotoutumisen tuen ja 

terveyden edistämisen vapaaehtoisille lauantaina 1.10.2022. Päivän ohjelma ja tapahtumapaikka 

tarkentuu myöhemmin. Vietetään kiva päivä yhdessä ollen ja nauttien maukkaasta ruuasta ja piristävistä 

päiväkahveista. 

Nähdään lokakuussa! 
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