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JOHDANTO
"Ei kukaan, joka keventää toisen
taakkaa,
ole maailmassa hyödytön"

04

MITEN TAVOITAN
HENKILÖT?
Miten tavoittaa vanhuksia,
heikossa asemassa olevia,
eristäytyneitä sekä
rohkeita ammattilaisia?

05

YKSINÄISYYDEN
TUNNE
KORONAVIRUKSEN
AIKANA
Tapoja, joilla voit osoittaa
ystävällisyytesi vaarantamatta
itseäsi tai ympärillä olevia.

07

INSPIROI
MUUT MUKAAN
Panoksesi on mahtava! katsotaan
lisäksi miten saadaan muut
liikkeelle ja lyödään ideat yhteen!

08

VAPAAEHTOISTEN/
NUORTEN
VAROTOIMENPITEET
On erityisen tärkeää, että jokainen
kampanjaan osallistuva ottaa
huomioon ja seuraa World Health
Organisation- ja viranomaisten
neuvoja.

3.JOHDANTO
KAMPANJAAN

Itse toteutettu karanteeni on vaihtoehto
monille, mutta toisille se on pakollinen
toimenpide. Todellisuudessa pakotettu
karanteeni saattaa tuottaa monelle henkistä
kärsimystä ja lisää yksinäisyyttä,
avuttomuutta.

EI KUKAAN, JOKA KEVENTÄÄ

Kampanjan tavoitteet:

TOISEN TAAKKAA,

Mobilisoida ja inspiroida nuoria ympäri

OLE MAAILMASSA HYÖDYTÖN

Eurooppaa investoimaan omaan

- CHARLES DICKENS

FEMYSO & NMF yhteistyössä ovat päättäneet
käynnistää Euroopan laajuisen
(Anteliaisuuden alku) kampanjan. Kampanja
käynnistyy valitettavan tilanteemme vuoksi,
jonka on aiheuttanut COVID-19. Yksi virallinen
suositus viruksen torjumiseksi on sosiaalinen
etääntyminen ja kontaktin minimoiminen
yhteisön kanssa.

yhteisöön ja tukemaan niitä, jotka
tarvitsevat apua.
Vanhuksia, jotka ovat varuillaan tai
pelkäävät ulos menemistä.
Perussairaita ja niitä, joilla on heikko
immuunijärjestelmä.
Henkilöt, jotka asuvat kaukana
kodista.
Kunnioittaa kaikkia niitä, jotka näkevät
vaivaa ja työskentelevät rohkeasti viruksen
torjumiseksi, kuten esimerkiksi lääkärit,
sairaanhoitajat, lähihoitajat jne.

TIEDOTUKSEN MERKITYS
On tärkeää, että nuoret tavoittavat kaikkia yhteisön jäseniä, jotka saattavat olla
eristyksissä muista. Tämä tapahtuu ottaen huomioon osa5:ssä mainitut
varotoimenpiteet. Pyydä apua yhteisöjen johtajilta.
Kun olet saanut yhteyden henkilöön, kysy ja ymmärrä henkilön yksilölliset
tarpeet. Tarpeita voi olla esimerkiksi ruokaostokset, ajanvaraaminen tai
keskusteluseura. Katso ”Ehdotetut toimenpiteet” osaa, josta saat inspiraatiota ja
ideoita.

YLLÄPIDÄ LUODUT IHMISSUHTEET

SEURANTA

Pidä huoli siitä, että toimintasi on jatkuvaa.
Ensisijaisen tärkeää on pitää suhteet
jatkuvina ja kysyä henkilön voinnista oli se
sitten kuka tahansa.
Profeetta Muhammedin (ROH ) on kerrottu
sanoneen ”Tehkää hyviä tekoja sen verran,
mitä pystytte, sillä parhaat teot ovat jatkuvat
niistä, vaikka ne olisivat pieniä’”

Kirjaa ylös luomasi
ihmissuhteet, jotta muistat
kysyä heidän vointia
säännöllisesti. Muista myös
huolehtia itsestäsi. Ehdotamme,
että työskentelet ystäviesi
kanssa, ettei tehtäviä ole liikaa
yhdelle henkilölle ja samalla
yhdessä tekeminen vahvistaa
olemassa olevaa
ystävyyssuhdetta.

?TÖLIKNEH
NATIOVAT
NETIM.4

MITEN TAVOITTAA VANHUKSIA, HEIKOSSA ASEMASSA
OLEVIIA, ERISTÄYTYNEITÄ SEKÄ
ROHKEITA AMMATTILAISIA?

5.YKSINÄISYYDEN
TUNNE
KORONAVIRUKSE
N AIKANA
TAPOJA, JOILLA VOIT OSOITTAA
YSTÄVÄLLISYYTESI
VAARANTAMATTA ITSEÄSI TAI
YMPÄRILLÄ OLEVIA.

YSTÄVÄLLINEN KIRJE
Kirjoita lyhyt motivoiva kirje ja lähetä se
niille henkilöille, jotka saattavat tarvita
tämän kaltaisen ystävällisen eleen.
Suosittelemme käyttämään verkossa
lähetettäviä!

YSTÄVÄLLINEN PUHELU
Anna heikommassa asemassa olevalle
ihmiselle syy hymyillä, soittamalla
suoraan hänelle! Kuuntele heitä, tue
heitä ja rauhoittele. Tämä pieni ele voi
auttaa vaikeina hetkinä.

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ
Heikossa asemassa olevat ihmiset sekä
eristyneet eivät voi käydä esimerkiksi
ruokaostoksilla. Hyödynnä seuraavia
siunauksia: Auto/Pyörä ja hyvä terveytesi
on käytettävissä.
Osta heidän puolesta esim. ruokaa ja
lääkkeitä
Vie tai tuo tarvittavat kirjeet ja tavarat
postista.
Huomaa liitteenä oleva sapluuna, jota
voit jakaa yhteisössäsi, sähköpostitse,
apteekeissa ja muissa paikoissa, jossa se
tulee nähdyksi.

TUNTUU
YKSINÄIS
ELTÄ
CAIKOINA
OVID-19
TAPOJA, JOILLA VOIT OSOITTAA
YSTÄVÄLLISYYTESI
VAARANTAMATTA ITSEÄSI TAI
YMPÄRILLÄ OLEVIA.

VARAINKERUU, JOLLA
TUETAAN TARVITSEVIA
Joillakin heikommassa asemassa
olevilla on myös taloudellisia
haasteita. Ole tarkka ja tunnista
haaste, sillä usein ihmiset eivät näytä
sitä. Auttaaksesi heitä voit
esimerkiksi:
Luoda oma henkilökohtainen
varainkeruu sivu ja pyytää
perhettäsi ja ystäviäsi
lahjoittamaan - Käytä
tarkoituksen mukaisia
kuvia/videoita ja tuo ihmisten
tarinat esille.
Jos olet ostoksilla heidän puolesta,
toimi vastuullisesti. Ota huomioon
hinta ja laatu.

7.MITEN
MOBILISOIDA
JA
INSPIROIDA
MUUT?
PANOKSESI ON MAHTAVA!
KATSOTAAN LISÄKSI MITEN
SAADAAN MUUT LIIKKEELLE JA
LYÖDÄÄN IDEAT YHTEEN!

LEVITÄ SANAA
Ensin: Monen ollessa kotona, maailma on
yhä pienempi! Laita viestiä eteenpäin
jakamalla tämä kampanja some tileilläsi.
Muista käyttää #OutbreakOfGenerosity
auttaaksesi kampanjaa kasvamaan.

OLLA NÄKYVISSÄ
Näytä julkisesti osasi kampanjassa
lisäämällä Facebook profiiliisi tämä filtteri.
Tällä tavalla heikommassa asemassa
olevat tunnistavat sinut ja olet helposti
lähestyttävä.

TARKISTA MITÄ SIELLÄ ON
Suomessa on jo varmasti tehty monia
aloitteita viruksen torjumiseksi. Käytä
olemassa olevia toimenpiteitä parhaasi
mukaan ennen, kuin aloitat uuden
luomisen.

THINK GLOBALLY & ACT LOCALLY (KATSO OSA 3)

ASIAT VAIN MIELESSÄ
Seuraavaksi mainitaan tärkeät huomioon otettavat seikat:
Käytä kasvosuojaa ja hanskoja, kun toteutat
kampanjan aktiviteettejä
Vältä fyysistä kosketusta ja pidä 2:en metrin etäisyys.
Pese kätesi säännöllisesti.
Jos olet viemässä tavaraa henkilön kotiin, jätä ne oven
eteen äläkä mene talon sisälle.
Ota huomioon muut vapaaehtoiset ja nuoret.
Rohkaise muut nuoret ja yhteisösi henkilöt
osallistumaan.
Tee yhteistyötä virnaomaisten ja muiden
ammattilaisten kanssa.
Kunnioita ja seuraa EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR)
ohjeistuksia.
Ota ympäristö huomioon, kun tulostat tarvittavaa
materiaalia.
Älä osallistu mihinkään aktiviteettiin, jos huomaat
COVID-19 oireita itsessäsi.

8.VAPAAEH
TOISTEN/N
UORTEN
VAROTOIM
ENPITEET
ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ, ETTÄ
JOKAINEN KAMPANJAAN
OSALLISTUJA OTTAA
HUOMIOON JA SEURAA WORLD
HEALTH ORGANISATION (WHO)
SEKÄ VIRANOMAISTEN
NEUVOJA.

VAPAAEHTOIS
TEN/NUORTEN
VAROTOIMEN
PITEET

LUE LISÄÄ WHO:N
OHJEISTUKSISTA
https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public

VALTION OHJEISTUKSET:
ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ, ETTÄ
JOKAINEN KAMPANJAAN
OSALLISTUVA OTTAA HUOMIOON JA
SEURAA WORLD HEALTH
ORGANISATION (WHO) SEKÄ
VIRANOMAISTEN NEUVOJA.

https://valtioneuvosto.fi/tietoakoronaviruksesta

Kaikki kääntyy
vielä paremmaksi

HEI! Jos olet eristäytynyt koronaviruksen vuoksi, olen täällä tukemassa.
Nimi: ………………………………………………………………….
Asuinpaikka: ……………………………………………………
Puhelin: ………………………………………………...............
Jos olet eristyksissä koronaviruksen vuoksi, voin auttaa seuraavissa asioissa:

Ostoksien hakeminen

Ystävällinen puhelu yksinäisyyden vähentämiseksi

Postin lähettäminen

Kiireelliset ostokset kuten esimerkiksi lääkkeet

Koronavirus on tarttuvaa. Ota huomioon varotoimenpiteet, jotta tartutat
pelkkää ystävällisyyttä. Pidä kahden metrin fyysinen etäisyys. Pese kätesi
säännöllisesti. Tavarat tulee jättää ovelle
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Puhelin: ………………………………………………...............
Jos olet eristyksissä koronaviruksen vuoksi, haluan auttaa seuraavissa asioissa:

Ostoksien hakeminen

Ystävällinen puhelu yksinäisyyden vähentämiseksi

Postin lähettäminen

Kiireelliset ostokset kuten esimerkiksi lääkkeet

Koronavirus on tarttuva. Ota huomioon varotoimenpiteet, jotta tartutat
pelkkää ystävällisyyttä. Pidä kahden metrin fyysinen etäisyys. Pese kätesi
säännöllisesti. Tavarat tulee jättää ovelle
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