
     

 

Verkkoystävävapaaehtoisen 

haastattelu   
    

 

Nämä kysymykset on laadittu verkkoystävävälittäjälle uuden vapaaehtoisen 

haastattelun tueksi. Haastattelun tavoitteena on kerätä tietoja vapaaehtoisen 

taustasta, odotuksista ja toiveista onnistuneen välitysprosessin tueksi.  

  

Tarkoituksena on käydä vapaamuotoista keskustelua, joten voitte vapaasti muokata 

kysymyksiä itsellenne sopiviksi. Haastattelu tehdään sähköpostitse osoitteesta 

verkkoystava@redcross.fi  

  

Kaikkien ystävätoiminnan peruskurssin (3h) ja verkkoystävien nettiperehdytyksen 

tai erillisen verkkoystäväkoulutuksen (4h) käyneiden uusien vapaaehtoisten kanssa 

käydään läpi seuraavat asiat:  

 

• Varmistetaan, että vapaaehtoinen on käynyt sekä ystävätoiminnan peruskurssin 

että verkkoystävien nettiperehdytyksen tai erillisen verkkoystäväkoulutuksen  

• Jos vapaaehtoinen ei ole käynyt ystävätoiminnan peruskurssia, ohjataan hänet 

osallistumaan sopivalle kurssille. Kursseja voi selata täällä: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/publicevents  

• Jos vapaaehtoinen on käynyt ystävätoiminnan peruskurssin, muttei 

verkkoystävätoiminnan täydennyskoulutusta, ohjataan hänet verkkoystävien 

nettiperehdytykseen: https://rednet.punainenristi.fi/verkkoystavienperehdytys  

• Verkkoystävätoiminnan pelisäännöt: varmistetaan, että vapaaehtoinen on 

lukenut ja ymmärtänyt pelisäännöt 

• Toiminnan anonyymius: varmistetaan, että vapaaehtoisella on anonyymi 

yhteydenpitokanava verkkoystäväänsä ja pyydetään luomaan sellainen, jos ei 

vielä ole 

• Toiminnan vapaaehtoisuus: verkkoystävätoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, 

mutta toive on, että vapaaehtoiset voisivat sitoutua toimintaan vähintään 6kk 

ajaksi. Vapaaehtoiselta kysytään: Millainen tilanne elämässäsi on tällä hetkellä? 

Pystytkö sitoutumaan toimintaan 6kk ajaksi? 

• Vapaaehtoisen toiveet ja odotukset verkkoystävätoimintaan liittyen.  

 

Muita esimerkkikysymyksiä: 

  

• Kerro jotain itsestäsi  

• Mikä sai sinut hakeutumaan mukaan toimintaan?  

• Millainen on oma elämäntilanteesi? Onko elämäsi tasapainossa?  

• Mitä seikkoja pidät vahvuuksinasi ihmisenä/ läheisenä? 

• Millaisia kokemuksia sinulla on auttajana toimimisesta?  

• Mitä odotat tältä vapaaehtoistoiminnalta?  
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Muita keskustelun aiheita:  

  

• Keskustelun aiheet verkkoystävän kanssa 

• Miten vapaaehtoistoiminta eroaa palkkatyöstä?  

• Ystävän rooli ja tehtävät  

• Vaitiolovelvollisuus  

• Oma jaksaminen 

• Verkkoystävävapaaehtoisten virtuaalinen vertaistukirinki Oma Punaisessa 

Ristissä löytyy hakusanalla Verkkoystävätoiminnan vapaaehtoisryhmä / 

Frivilliggrupp för webbvänverksamheten. Kaikkia verkkoystävävapaaehtoisia 

kannustetaan liittymään ryhmään. 

• Verkkoystävät toimivat verkossa valtakunnallisesti, mutta ovat tervetulleita 

myös oman paikkakuntansa Punaisen Ristin tapahtumiin, koulutuksiin ja 

tapaamisiin. Punaisen Ristin piirien ja paikallisosastojen yhteystiedot löytyvät 

täältä ja tulevia tapahtumia voi selata täällä.  

• Ystävätapaamiset verkossa ja Punaisen Ristin paikallisosastoissa/-piirissä. 
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