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Ystävänpäiväkampanja 2021

• Yleiset ohjeet kampanjasta 

• Kampanja-aika 3.2.-21.3. Pääpaino on ystävänpäiväviikolla 8.-14.2. Kampanjaan voi osallistua a) 
lahjoittamalla tai b) tulemalla mukaan ystävätoimintaamme. Ystävänpäivän kampanjasivut:  
https://www.punainenristi.fi/ystavanpaiva/ ja ruotsiksi https://www.rodakorset.fi/vandag/

• Kiinnostuneiden uutiskirjeet ja ystävätoiminnan koulutukset 

• Uusille kampanjan aikana tulleille toiminnasta kiinnostuneille lähetetään tuttuun tapaan 
automaattinen uutiskirje: 1) kirje lähtee heti, kun henkilö on jättänyt sähköpostiosoitteensa, 2) kirje 
lähtee 2 viikkoa ensimmäisen viikon jälkeen ja 3) kirje lähtee 3 viikkoa toisen kirjeen jälkeen. 

• Punaisen Ristin kampanjamainonta 

• TV-spotti Villen tarina: Yle (vasta 15.2.-21.2.), Discovery channels ja lisäksi meillä on ollut lyhyt 
mainos MTV3 Laulu Rakkaudelle -ohjelman lopussa. Ulkomainontaa esim. Helsingissä 
Natiivimainontaa: ostamme artikkeleillemme mainonnan kautta näkyvyyttä eri medialustoilla, 
kuten Iltasanomat, Iltalehti, Apu jne.

• Vaikuttajayhteistyö: Pupulandia & Lotta ja pappa kertovat omissa kanavissaan kampanjasta

• Ansaittua mediaa: teemme mm. tiedotteen ja tarjoamme haastatteluja (haastateltavia saa 
vinkata!)

• Korttien jakelua ja Ystävätoiminnan koulutukset verkossa

• Osastot voivat vielä jakaa postilaatikoihin viime vuodelta ylijääneitä pyöreitä ystävätoiminnan 
kortteja, jos kortteja vielä on jakamatta. Järjestämme yli 30 maksutonta koulutusta  
ystävätoimintaan vuorovaikutteisina verkkokoulutuksina. Kaikki koulutukset ja ilmoittautumiset 
löytyy OMA:n tapahtumakalenterissa: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8914

https://www.punainenristi.fi/ystavanpaiva/
https://www.rodakorset.fi/vandag/
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8914
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Ystävänpäiväkampanjan teemat

• Mitä kuuluu? –haaste

• Haastamme ystävänpäiväviikonloppuna 13.–14.2. kaikki suomalaiset ottamaan yhteyttä tuttuihin ja 
sukulaisiin lähellä ja kaukana. Toiveena on, että erityisesti yksinäiset ihmiset saisivat ilahduttavia 
puhelinsoittoja tai viestejä.

• Haastakaa alueenne muut järjestöt ja yhteistyökumppanit mukaan jakamalla kuva juttutuokiosta ja 
käyttämällä tunnisteita #mitäkuuluu ja #nähdääntoisemme. Osasto voi soitella läpi vaikka 
ystävätoiminnan asiakkaita. Tähän voi hankkia esim. sim-kortteja, joiden kuluihin voi käyttää 
ystävänpäivän tapahtumatukea. Lisätietoa ja hakemuslomake kampanjasivuiltamme: 
https://rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva

• Nähdään-kahvilat ja Tutustu tuntemattomaan –tapahtumat verkossa 

• HUP:in alueella rohkaisemme järjestämään tapahtumia verkossa. Ystävänpäivän tapahtuma on hieno 
tilaisuus saada uusia ihmisiä mukaan osaston toimintaan vapaaehtoisiksi ja jäseniksi. Hyödyntäkää 
valmiita viestinnällisiä pohjia sekä  tapahtumamalleja RedNetistä. Keskustoimisto tukee tapahtumia 
toteutuneita kuluja vastaan enintään 150 euroa. Tapahtumia voi järjestää maaliskuun loppuun 
asti. 

• Ystävänpäivän viestintä osastoissa

• Paikallismediaa kiinnostaa paikalliset tapahtumat ja ihmiset. Voitte hyödyntää viestinnässä 
Tiedotepohja paikallismedialle ystävänpäivä 2021. Someen sopivia videoita, jakokuvia, 
bannereita jne. löytyy Suomen Punaisen Ristin aineistopankista, josta ne ovat ladattavissa omalle 
koneelle ja vapaasti käytettävissä sosiaalisen median kanavissanne. Aineistopankista löytyy myös 
ystävätoimintaan liittyviä kuvituskuvia, joita voitte käyttää kampanjaan liittyvässä viestinnässänne. 
Materiaalit löytyvät kampanjasivuiltamme. 

https://rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva
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Hyvinvointia ja jaksamista tukevia harjoituksia

• Kalenterin luukut kannustavat ottamaan hetken aikaa itselle ja omalle 
hyvinvoinnille. Tilaamalla kalenterin vastaanottaja saa  viikoittain  
sähköpostiluukun, jossa on jokin terveyttä ja hyvinvointia edistävä vinkki, 
harjoitus tai lahja. 

• Kaikki harjoitukset löytyvät Punaisen Ristin oppimateriaaleista: 
https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-185364/state-
jurdcmzqhercytzr/front-page

Kaveritaitoja –ohjelma nuorten ystävätoiminnan tueksi 

• Kaveritaitoja -ohjelma on valmistumassa ja sinne tulee 
ystävänpäiväkampanjassa ohjausta ainakin Snapchatistä. 

• Itsenäisesti, ystäväparin tai ryhmän kanssa suoritettava ohjelma löytyy 
osoitteesta www.punainenristi.fi/kaveritaitoja

• Ohjelmaan liittyvät, mutta itsenäisinäkin toimivat videot löytyvät YouTubesta. 
Näitä voi vapaasti käyttää somessa tai ystävätoiminnan kursseilla.

Kampanjan aikana julkaistavat 
materiaalit 

4.2.2021

https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-185364/state-jurdcmzqhercytzr/front-page
http://www.punainenristi.fi/kaveritaitoja
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• Punainen Risti on yhteistyössä Elokuvayhtiö Aamun kanssa suunnitellut 
tapahtumamallin Neiti Aika -elokuvan ympärille. Mallia voi hyödyntää 
1.3.2020-31.5.2022 välisenä aikana esimerkiksi ystävänpäivätapahtumissa 
verkossa tai vaikkapa vapaaehtoisten kiitostapahtumissa.

• Punaisen Ristin käyttöön räätälöidyn näytöspaketin avulla näytöksen 
järjestäminen on tehty helpoksi kenelle tahansa. Näytöspaketti sisältää:
• Neiti Aika -elokuvan esityskopion nettilinkkinä / tiedostona

• Oppaan elokuvanäytöksen järjestämiseksi

• Keskusteluoppaan

• 4 kappaletta julisteita (A3)

• 1 iso elokuvajuliste

• 20 kappaletta kortteja

• Ohjaajan videotervehdyksen

• Trailerin

• Palautemateriaalin

• Markkinointimateriaalia: kuvia elokuvasta, valmiita kuvia sosiaaliseen mediaan

• Osastot voivat tilata näytöspaketin Rednetistä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/58671

Neiti Aika -dokumenttielokuva ja 
keskustelutilaisuus

4.2.2021

https://rednet.punainenristi.fi/node/58671
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Kiitos kaikille 
ystäville!

Jokainen voi vähentää 
yksinäisyyttä ympärillään. 
Pienikin teko on tärkeä. 

Nähdään - Toisemme.


