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VIESTINTÄVAPAAEHTOISEN PERUSKURSSI

Yhteisen keskustelun ohjeet:
• Kun et puhu, pidä mikrofoni ja kamera pois 

päältä.

• Pyydä puheenvuoroa "nostamalla kättä" eli 
painamalla kämmenen kuvaa

• Esittele itsesi chatissa:
• koko nimi
• mistä tulet (SPR osasto)
• chatissa voit esittää kysymyksiä ja 

kommentoida

Kuva 
päälle/pois

Mikrofoni 
päälle/pois

Chat-
keskustelu

Poistu 
keskustelusta

Tervetuloa! 

Pyydä 
puheenvuoroa



VIESTINTÄVAPAAEHTOISEN PERUSKURSSI

Koulutuksen tavoite

Tiedät miten 
Punainen Risti tukee 

hyvinvointia

Sisäistät 
monimuotoisen 
ystävätoiminnan 

tavoitteet

Ystävätoiminta 
valtakunnallisesti, 

alueellisesti ja  
paikallisesti

Ystävätoiminnan 
yhdyshenkilön 

tehtävät

Vastuuvapaaehtoisten 
tuki ja ohjaus 

Saat vastauksia 
konkreettisiin 
kysymyksiin



Punaisen Ristin toiminta mahdollistaa 
tapoja toteuttaa inhimillisiä arvoja ja 
välittämistä yhteiskunnassa.



Hyvinvoinnin haasteita

Lähde: Yksinäisten Suomi, 2016 Gaudeamus  

Yksinäisyys on keskeisin ihmisten 
terveyttä ja hyvinvointia alentava 
tekijä.

Eriarvoistuminen ja huono-osaisuus 
lisääntyy.

Yksinäisyys ja huono-osaisuus 
kasaantuvat samoille ihmisille.



Suomen Punainen Risti hyvinvoinnin tukijana

Tuemme 
hyvin-
vointia

Kahdenkeskeinen 
toiminta
•Kotivierailut
•Saattamis- ja 

asioimisapu
Vierailuja laitoksissa
•Vankilavierailut
•Palvelutalot ym.

Ystäviä nuorille

• Nuorten tukena
• Verkkoystävät
• Oppilaitosyhteistyö

Valmennusta 
eläkeläisyyteen

Ruoka-apua
- EU-ruoka-apu
- hävikkiruoka

Tukena omaishoito-
perheille
•Vertaistukiryhmät
•Virkistys
•Koulutus

Monikulttuurista 
ystävätoimintaa
•Ystävänä maahan 

muuttaneelle
•SuomiKamut
•Tukikummit

Avoimia 
kohtaamispaikkoja
•Kohtaamiskahvilat
• Hengailuillat

Vaikuttava ystävätoiminta, Uusimaa 2020 
• Kahdenkeskeiset ystävät, 1106
• Asiakkaiden määrä, 811
• Valtakunnallinen verkkoystävät, 333*
• Valtakunnallinen verkkoasiakkaat, 622*
• Ystävätoimintaan koulutettujen määrä, 493
• Ystäväryhmiä/senioriryhmiä/kohtaamispaikkoja, 67
• Laitostoimintoja, 56
• Ystävävälityksiä, 23 

Vaikuttava ruoka-aputoiminta, Uusimaa 2020 
• 6 osastoa mukana EU:n ruoka-apuohjelmassa
• Vapaaehtoisten määrä, 62 
• Avunsaajien määrä, 1507

*Punaisen Ristin verkkoystävätoiminta 2020



Toimintaa ohjaavat 
tavoitteet 

Huolehdimme sosiaalisesta hyvinvoinnista
• Tunnistamme apua tarvitsevat ja autamme 

vaikeassa tilanteessa olevia.
• Suojelemme ihmisiä ihmisarvon ja 

ihmisoikeuksien loukkauksilta sekä 
hyväksikäytöltä.

Vähennämme yksinäisyyttä monin keinoin
• Ystävätoiminta on helposti lähestyttävää ja 

osallistavaa. 
• Nostamme esiin yksinäisyyden ongelmaa ja 

tarjoamme ratkaisuja.

Tarjoamme toimintaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
• Arvostamme avunsaajien omaa aktiivisuutta ja 

mahdollisuuksia vaikuttaa.
• Tuemme arjen hallinnassa ja kohtaamme 

avunsaajia heidän omassa elämänpiirissään.

Sosiaaliset ongelmat ja 
eriarvoisuus
vähenee

Kuulumisen tunne ja 
osallisuuden kokemus
kasvaa

Yhteisön resilienssi
vahvistuu



Monimuotoisen ystävätoiminnan
tavoitteet piirissä

Lisäämme ihmisten taitoja huolehtia omasta ja lähipiirin hyvinvoinnista, terveydestä ja 
turvallisuudesta: 

• Automatisoidun auttamisen – mallit osana osastojen tukirakenteita: valmennuksien 
jalkauttaminen (viestit/ hyvinvointikalenterit) 

• Matalankynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan vakiinnuttaminen
• Vapaaehtoistyö osana opintoja – mallin hyödyntäminen osastotasolla

Edistämme moninaista ja yhdenvertaista osallisuuden yhteiskuntaa: 
• Punaisen Ristin toiminta on avunsaajille ja vapaaehtoisille avointa, esteetöntä, 

syrjimätöntä ja toiminta seuraa eettisiä ohjeita. 
• Yhdenvertaisuuden edistäminen käytännön keinoin: sovittelumallin kehittäminen 

yhdessä osastojen kanssa.

Vapaaehtoisten osaamisen vahvistaminen avuntarpeiden tunnistamisessa ja tiedon 
hyödyntämisessä:

• Koulutetaan haastavien asioiden puheeksi ottamiseen eri kohderyhmien osalta 
• Koulutetaan ja tuetaan järjestön sähköisten järjestelemien käyttöön
• Rakennetaan alueellista HUP osastojen tietopankkia vastuuvapaaehtoisille 



Suomen Punaisen Ristin 
Toimintalinjaus 2021-2023
Päätavoite 2: Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki 
ovat mukana 



Monimuotoinen 
ystävätoiminta

• ystävätoiminnan tavoitteena on lievittää yksinäisyyttä ja 
lisätä turvallisuutta olemalla läsnä ystävänä siellä, missä 
ystävää tarvitaan.

• Ystävätoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää 
vapaaehtoistyötä jota tehdään kotona, palvelutalossa, 
vankilaviloissa, verkossa, ryhmässä, kohtaamispaikoissa tai 
saattoapuna. 

• Monimuotoisen ystävätoiminnan avulla tarjotaan tukea ja 
toimintaa kaiken ikäisille, omaishoitajille, perheille, maahan 
muuttaneille, laitoksessa asuville sekä vangeille.



Ystävätoiminta on 
saavutettavaa Vapaaehtoiset ja avunsaajat 

ohjataan toimintaa
• Yhteydenotto ja toiminnan kuvaus 

on yleisesti saatavilla (ml. OMA, 
RedNet, piiritoimisto, 
yhteistyötahot)

• Koulutukset ja toiminnan esittely
• Yhteistyö paikallisesti  

Toimintaa tuetaan  
• Vapaaehtoisille tarjotaan 

tietoa, ohjausta ja  tukea
• Vapaaehtoisia  

muistetaan ja kiitetään 
säännöllisesti 

Toiminta on näkyvää
• Toimintaa tilastoidaan 
• Toiminnan tavoite on 

tukea yhteisöjä 
paikallisesti

• Toiminta on esteetöntä ja 
kutsuvaa 



Ystävätoiminta 
tukee järjestön 
auttamisvalmiutta 

Toiminta tukee auttamisvalmiutta
• Paikallistason tuntemus ja tieto 

muista toimijoista
• Kyky kohdata ja kuunnella avunsaajia 
• Kyky tunnistaa ja ohjata avunsaajia 

palveluiden piiriin

Toiminta on vaikuttavaa
• Ystävätoiminta mukana alueellisessa 

valmiussuunnittelussa 
• Ystävillä keskeinen rooli avunsaajien 

tavoittamisessa (esim. korona-operaatio) 
• Monimuotoinen ystävätoiminta tavoittaa 

monia kohderyhmiä (nuoret, maahan 
muuttaneet) 



Toiminta on avointa 
tai suljettua Avoin toiminta

• Ystävävälitystoiminta 
• Matalankynnyksen toiminta 
• Vertaisryhmätoiminta ja ystäväillat

Suljettu toiminta
• Laitostoiminta
• Usein pienryhmätoiminta
• Ryhmiin on usein 

hakumenettely ja 
toiminta on 
kohdennettua  (esim. 
haastattelu).

Yhteistä
• Luottamuksellisuus
• Vaitiolovelvollisuus
• Toimintaan rekrytoidaan 

uusia jäseniä 
säännöllisesti ja sen 
kokoontumisista 
tiedotetaan.



Ryhmäkeskustelu: 
• Miten ystävätoiminnan tavoitteet 

näkyvät paikallisessa toiminnassa? 

• Miten osastonne suunnittelee ja 
toteutatte toimintaa?

• Mitkä asiat on tärkeä huomioida, kun 
suunnittelette toimintaa osastossa?

Keskustelujen koonti Padletille: 
www.bit.ly/ystavat28321

http://bit.ly/ystavat28321


Punaisen Ristin ystävätoiminta
alueellisesti ja  paikallisesti



Roolit – osasto, piiri ja keskustoimisto

• Punaisen Ristin toiminta on kiinnittynyt paikallisosaston toimintaan

• Paikallisosasto tarjoaa tilat ryhmille mahdollisuuksien mukaan. 

• Osasto tukee toimintaa taloudellisesti ja auttaa markkinoinnissa.

• Piirin tehtävä on neuvoa ja tukea osastoja, koordinoida toimintaa sekä 
järjestää koulutusta ja virkistystä osastojen vastuuvapaaehtoisille.

• Keskustoimisto koordinoi ja vastaa Punaisen Ristin toiminnasta 
valtakunnallisesti.

• Jokainen antaa oman panoksensa, josta muodostuu toiminnan 
kokonaisuus. 



Ystävätoiminnan 
yhdyshenkilö 
toiminnan 
mahdollistajana

Ystävätoiminnan yhteyshenkilönä edistät ja mahdollistat, että mahdollisimman 
moni yksinäinen saa iloa arkeensa: 

• Osaston ystävätoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja resursointi eli 
toimintasuunnitelman, talousarvion, toimintakertomuksen ja toimintatilaston 
laatiminen 

• Vastaat ystävän polusta osastossa: OMA:ssa on osaston toimintaa, tapahtumia, 
koulutuksia sekä vapaaehtoistehtäviä.

• Markkinoida toimintaa yhteistyössä oman osaston ja piirin kanssa.
• Pitää yhteyttä oman osaston yhteyshenkilöihin ja piirin työntekijään

• Ystävävälittäjät, ryhmänohjaajat, kotouttamista tukeva toiminta, omaishoitajien 
tukitoiminnan ja valmiuden yhteyshenkilöt, jäsenmestari, OMA-pääkäyttäjä sekä 
tiedottaja

• Avunsaajien tuen tarpeita seurataan 
• Tietoa saadaan alueen ystävävälityksestä, ryhmänohjaajilta
• Toiminnasta tiedotetaan sosiaalitoimeen/muut tahot
• Ylläpidetään verkostoja alueella muihin järjestöihin



Turvallisuutta ja 
luottamusta  
tukeva toiminta

Turvallisuus ja saavutettavuus  
• Osaston ystävätoiminnalle 

kannattaa luoda oman 
sähköpostitilin, jonka kautta 
pidetään yhteyttä vapaaehtoisiin. 

• Puhelin ja laitehankinnoista voi 
sopia oman osaston tai piirin kanssa.

• On myös hyvä huomioida, että 
vastuuvapaaehtoisen tehtävä on 
hyvin vastuullinen ja ei välttämättä 
sovellu kaikille

Iloa ja luottamusta rakentava toiminta  
• Osasto luo omalla toiminnallaan turvallista ilmapiiriä
• Osallistaminen ja osallistuminen toiminnan keskiössä 

• yhdessä tekeminen, kehittäminen ja päättäminen
• yhteinen sitoutuminen ja vastuu toiminnasta

• Oman toiminnan peilinä ovat järjestön laatustandardit
• Punaisen Ristin periaatteet, tehtävä ja visio
• Sosiaalisen hyvinvoinnin tavoitteet 
• vapaaehtoistoiminnan linjaus  



Toiminnan 
markkinointi ja 
tiedotus 

Markkinointi 
• Toiminnan markkinointi on 

etenkin OMA:ssa oleellinen osa 
toimintaa. 

• Markkinointia kannattaa tehdä 
säännöllisesti, mielellään 
vähintään puolen vuoden välein. 

Tiedottaminen 
• Sopikaa muiden ohjaajien 

kanssa vastuualueet. 
• Paikallinen tiedotus (esim. 

paperimainokset, 
uutiskirjeet, ystäväillat)

• Toiminnasta 
tiedottaminen osastossa, 
alueellisesti ja piirissä

Yhteistyö osastossa 
• Sopikaa kuka ottaa vastaan 

uusien kiinnostuneiden 
yhteydenotot ja miten 
tarvittaessa ohjaatte uudet 
toimintaan.



Vastuuvapaaehtoisten 
tuki ja ohjaus 

Ystävätoiminnan tuki ja ohjaus
• Vastuuvapaaehtoisten tapaamiset
• HUP vastuuvapaaehtoisten teams-kanava
• Ystävätoiminnan materiaalit
• Ystävävälityksien materiaalit 
• Ystävätoiminnan koulutukset ja 

valmennukset
• Punaisen Ristin ideapankki

Ryhmätoiminnan vinkkipankki
• Opintokeskus Sivis: toiminnallisia 

menetelmiä ja koulutustuki 

Ystävätoiminnan avustukset:
• Hyvä päivä-avustukset
• Voimavarakahvila-avustukset
• LähiTapiolan ja HOK Elannon tuki 

osastoille
• Yrityslahjoitukset ystäville 
• Ideapisteestä: materiaaleja ja tavaroita 

osastojen tueksi  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4bce6ac8d3b34c16885a8fb54bf9658a%40thread.tacv2/Sosiaalipalvelutoiminta?groupId=4b288517-862c-4ba7-80ec-8ae7b615c80f&tenantId=8dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778
https://rednet.punainenristi.fi/node/7458
https://rednet.punainenristi.fi/YVtuki
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/events
https://rednet.punainenristi.fi/node/56540/
https://rednet.punainenristi.fi/node/14142
https://www.ok-sivis.fi/materiaalit.html
https://rednet.punainenristi.fi/node/48360
https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva
https://rednet.punainenristi.fi/voimavarakahvila
https://rednet.punainenristi.fi/node/15956


Verkkokursseja ja 
itseopiskelumahdollisuuksia

• Tervetuloa yhteiseen tarinaan - kurssi
• Suomeksi: www.punainenristi.fi/frc-tarina/
• På svenska: www.rodakorset.fi/frk-historia/
• In English: www.redcross.fi/frc-history/

• Ystävätoiminnan koulutukset
• www.vapaaehtoiset.punainenristi.fi/events

• Verkkokurssit ja valmennukset 
• www.sproppimateriaalit.fi/

• Punaisen Ristin oppimisympäristö:
• www.ifrc.org/learning-platform

http://www.punainenristi.fi/frc-tarina/
http://www.rodakorset.fi/frk-historia/
http://www.redcross.fi/frc-history/
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/events
http://www.sproppimateriaalit.fi/
http://www.ifrc.org/learning-platform


Pidä huolta itsestäsi, niin sinulla 
on annettavaa muillekin

• Kestä alun epävarmuus ja tiedosta rajallisuus

• Tutustu toimintaohjeisiin ja tukimateriaaleihin   

• Löydä oma tapasi koordinoida toimintaa 

• Osallistu piirin järjestämiin tapaamisiin ja kouluttaudu 

• Liity piirin ylläpitämiin vertaisryhmiin OMA:ssa



Palaute
Kirjoita chattiin, saavutettiinko perehdytyksen
tavoitteet:
• Tiedät miten Punainen Risti tukee hyvinvointia

• Sisäistät monimuotoisen ystävätoiminnan tavoitteet

• Osaat soveltaa tavoitteita alueellisesti ja  paikallisesti

• Ymmärrät ystävätoiminnan yhdyshenkilön tehtävät

• Tiedät mistä löydät tukea ja ohjausta  

• Sait vastauksia konkreettisiin kysymyksiin



Tervetuloa mukaan auttajien joukkoon!

vapaaehtoiset.punainenristi.fi
twitter.com/PunainenRisti
twitter.com/sprhup

SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri
Red Cross Helsinki-Uusimaa

instagram.com/punainenristi
instagram.com/sprhup
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