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Vartåt är Finland på väg och vad behövs vi till?
I slutet av maj 2016 samlades Finlands Röda 
Kors distrikts ordförande och organisationens 
styrelse till ett gemensamt seminarium. I sam-
band med träffen gick vi igenom material som 
hade sammanställts på basis av flera olika stu-
dier och medborgarenkäter. Materialet utnytt-
jas i beredningen av Röda Korsets nästa stra-
tegi. Den diskussion som följde var ett skede 
i förberedelserna inför stämman som hålls i 
Helsingfors om ett år.

I vår verksamhetsomgivning finns en hel del 
som folk önskar att Röda Korset tar ställning 
till och påverkar. Oron för välfärden uttrycks i 
många olika enkäter och inlägg. Både experter 
och medborgare nämner i synnerhet utsatta 
människor: barn och unga, äldre, arbetslösa, 
utslagna och invandrare. En del av frågorna 
kring välfärden är förknippade med hot mot 
hälsa, andra med ökande social ojämlikhet 
och fattigdom.

Vid sidan om välfärden är trygghet något som 
vi bör fästa uppmärksamhet vid. Inställning-
en till asylsökande är en fråga som under de 
senaste månaderna har varit en vattendela-
re i opinionen i Finland. Bland andra ämnen 
som har gett upphov till debatt finns de eko-
nomiska utsikterna i Europa, sysselsättnings-
läget i Finland, internationell terrorism, de krig 
som rasar på olika håll i världen, extremistiska 
rörelser och klimatförändringen. Under rubri-
ken trygghet platsar också frågor kring olyck-
or, våld, trakasserier och hatprat.

Förändringar i arbetslivet och hållbar utveck-
ling är även de fenomen som påverkar Röda 
Korsets verksamhetsförutsättningar och hur vi 
arbetar. Förändringar i livsstil och gemenskap 
måste beaktas när vi utvecklar vår frivilligverk-
samhet.

Röda Korset kan svara på utmaningar kring 
välfärd och trygghet med sitt eget agerande. 
Vi kan stödja och komplettera den service som 
den offentliga sektorn erbjuder och vi kan ge 
alternativ. Vår beredskap att hjälpa när behov 
plötsligt uppstår möjliggör också hjälpverk-
samhet på längre sikt. En olycka som inträffar 

plötsligt och en utslagningsprocess som sker 
långsamt är båda kriser där våra volontärers 
kunnande och hjälpinsatser behövs. Det kun-
nandet får stöd i utbildning, övning och ge-
mensamt arbete – områden som är Röda Kor-
sets styrka och som vi ska se till att förblir 
starka även framöver. Röda Korset måste fin-
nas för att visa exempel på hur man på alla 
sätt kan arbeta för att lindra mänskligt lidan-
de och nöd.

Finlands Röda Kors slår med tre års mellan-
rum fast sin strategi vid sin ordinarie stämma. 
Dessutom fattar stämman beslut om viktiga 
initiativ som gäller organisationen samt övriga 
gemensamma angelägenheter. Det är skäl att 
redan nu markera veckoslutet 10–11.6.2017 
i kalendern. Då står vi volontärer och anställ-
da inom Helsingfors och Nylands distrikt vär-
dar för stämman. Samtidigt har vi möjlighet 
att vara med och fatta beslut i gemensamma 
frågor.

Den strategi som stämman antar definierar de 
mål som vi tillsammans försöker nå under de 
följande tre åren. Vid ordinarie stämman i Hel-
singfors 2017 fattas också beslut om hur vi 
ska jobba tillsammans. Som bäst görs en en-
kät i anknytning till stadgereformen. Via enkä-
ten kan vi redan nu påverka sådant som ska 
styra Röda Korsets verksamhet och de prin-
ciper för god förvaltning som bidrar till verk-
samheten.

Finlands sköna sommar har börjat. Genast ef-
ter sommaren är det dags att skumma igenom 
den strategi som godkändes vid stämman i 
Åbo 2014 och som vi använder när vi planerar 
vår verksamhet för året 2017.

God och vederkvickande sommar önskar jag 
alla!

Hannu Harri
ordförande
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Piirin hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä

Vuosikokous Finlandia-talossa

Vuoden osasto -tunnustus sai ilmeet iloisiksi. Helena Blomqvist ja Asta Martin (toinen ja kolmas vasemmalta) vas-
taanottivat palkinnon Kyrksältt svenskan puolesta ja Pirkko Heinonen (toinen oikealta) Kirkkonummen osaston 
puolesta. Kuvassa myös osastokummit Emilia Jokiaho ja Heidi Juslin-Sandin.
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Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokous pi-
dettiin huhtikuussa Finlandia-talossa, Helsin-
gissä. Osallistujia oli kaikkiaan noin 130, heis-
tä osastojensa virallisia edustajia 112.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Har-
ri Kainulainen. Vuosikokous vahvisti piirin ti-
linpäätöksen ja piirin hallituksen kertomuksen 
vuodelta 2015, lisäksi kokouksessa vahvistet-
tiin piirin hallituksen hyväksymä työsuunnitel-
ma ja talousarvio vuodelle 2016.

Kokouksessa palkittiin piirin vuoden osastot ja 
luovutettiin Tasavallan Presidentin myöntämät 
kultaiset, hopeiset ja pronssiset ansiomitalit.

Piirin hallitukseen uusia jäseniä

Piirin hallitukseen valittiin viisi jäsentä erovuo-
roisten tilalle. Valituksen tulivat vaalitoimikun-
nan esityksen mukaisesti Otto Kari (Länsi-Hel-
sinki), Max Lindholm (Helsingfors svenska), 
Pekka Piri (Tapiola), Ria Tahvanainen (Tuusula) 
ja Satu Wallenius (Mäntsälä). Valituista Otto 
Kari jatkaa hallituksessa, muut neljä ovat uu-
sia jäseniä. 

Hallituksessa jatkavat myös puheenjohtaja 
Hannu Harri, varapuheenjohtaja Katja Kuuse-
la ja jäsenet Linda Basilier, Anders Blomberg, 
Mia Jalonen-Tuovila, Leila Kinnari ja Irmeli Met-
sänen. 

Vuosikokous nimesi vaalitoimikunnan valmis-
telemaan vuosikokouksessa 2017 tehtäviä 
valintoja. Vaalitoimikunnan puheenjohtajak-
si valittiin Harri Kainulainen (Laajasalo), vara-
puheenjohtajaksi Veikko T. Valkonen (Kerava) 
ja jäseniksi Merja Hietala (Mäntsälä), Mari-
ka Laukkanen (Länsi-Helsinki), Ulla Laukkanen 
(Kehä-Espoo), Markku Metsävuori (Korso) ja 
Veli-Matti Salo (Borgå – Porvoo).

Vuoden osastot ovat Kirkkonummelta

Vuoden osasto –palkinnon jakoivat tänä vuon-
na Kirkkonummen osasto ja Kyrkslätt svenska 
avdelning. 

Molemmat osastot olivat viime vuonna aktii-
visesti mukana vastaanottokeskusten perus-
tamisessa ja järjestivät runsaasti turvapaikan-
hakijoiden kotoutumista edistävää toimintaa. 
Elokuun lopussa Kirkkonummella avattiin Evit-
skogin vastaanottokeskus ja syyskuun lopus-
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sa Aavarannan vastaanottokeskus. Osastot 
järjestivät yhteistyössä ja kirkkonummelalais-
ten kanssa monenlaista apua ja toimintaa vas-
taanottokeskuksiin. Mukaan toimintaan tuli 
paljon uusia vapaaehtoisia. 

Osastoilla on myös ystävä- ja ensiapuryhmä-
toimintaa, ja ne tekevät tiivistä yhteistyötä 
esimerkiksi keräysten ja tapahtumien järjestä-
misessä. 

Vuoden nuori toimija -tunnustus 
Noora Aholle

Toukokuun viimeisenä torstaina vietettiin va-
paaehtoisten kesätapahtumaa ja virkistäyty-
misiltaa Linnanmäellä, Tivolisalissa. Tapahtu-
man yhteydessä palkittiin piirin Vuoden nuori 
toimija Noora Aho Laajasalon osastosta.

Vuonna 2015 Helsinkiin muuttanut Noora on 
toiminut vuoden aikana lukuisissa eri tehtä-
vissä niin osasto- ja piiritasolla kuin valtakun-
nallisestikin. Hän on toiminnallaan vaikuttanut 
merkittävästi piirin nuorisotoiminnan kehitty-
miseen sekä jo olemassa olevien toimintaryh-
mien ylläpitämiseen. 

Nooran aktiivisuus on kannustanut myös mui-
ta nuoria osallistumaan vapaaehtoistoimin-
taan ja hän on osoittanut olevansa luotettava 
toimija, joka pitää aina lupauksensa. Kiitokset 
Nooralle hänen tärkeästä panoksestaan Pu-
naisen Ristin nuorisotoiminnan hyväksi.

Yhdeksälle vapaaehtoiselle 
kultainen ansiomitali

Vuosikokouksessa jaettiin tasavallan presiden-
tin myöntämät ansiomitalit: yhdeksän kultais-
ta, yksi hopeinen ja 38 pronssista.

Suomen Punaisen Ristin kultainen 
ansiomitali

Bergström Mirja, Länsi-Vantaa, Bergström Stig, 
Länsi-Vantaa, Fabritius Maija, Borgå – Porvoo, 
Lahin Marja, Mäntsälä, Laukkanen Liisa, Kera-
va, Laukkanen Olavi, Kerava, Seppänen Sep-
po, Borgå – Porvoo, Svensson Sara, Kerava ja 
Vänttinen Anneli, Borgå – Porvoo. 

Suomen Punaisen Ristin hopeinen 
ansiomitali

Korpiluoma Raili, Borgå – Porvoo

Suomen Punaisen Ristin pronssinen ansio-
mitali

Forsström Tuija, Myrskylä, Haapalahti Helee-
na, Keski-Helsinki, Hartikainen Tommi, Länsi-
Vantaa, Heinonen Rauni, Keski-Espoo, Jansson 
Louise-Marie, Borgå – Porvoo, Juvonen Mo-
nica, Borgå – Porvoo, Järviranta Anna-Maija, 
Keski-Helsinki, Jääskeläinen Milla, Länsi-Van-
taa, Karlsson Peggy, Borgå – Porvoo, Keisa Lii-
sa, Laajasalo, Keränen Heikki, Kehä-Espoo, 
Kumpulainen Pirkko, Kerava, Kuusela Katja, 
Pohjois-Helsinki, Lampi Pia, Myrskylä, Lanki-
nen Marja-Liisa, Kehä-Espoo, Leppäkoski Tai-
ja, Kehä-Espoo, Liukkonen Kari, Länsi-Vantaa, 
Louhenperä Anneli, Tapiola, Mattila Olavi, Vih-
ti, Nieminen Tommi, Kehä-Espoo, Ojala Tuo-
vi, Laajasalo, Pekkala Sirpa, Borgå – Porvoo, 
Peltola Ritva, Borgå – Porvoo, Piilonen Pirkko, 
Borgå – Porvoo, Pohjankoski Tuuli, Länsi-Hel-
sinki, Pohjankoski-Åberg Meri, Länsi-Helsin-
ki, Rautiola Ritva, Borgå – Porvoo, Rehnström 
Eeva, Kehä-Espoo, Sandberg Christel, Borgå – 
Porvoo, Sirenius Kaisa, Vihti, Ståhlberg Anneli, 
Keski-Helsinki, Sydänmaa Anna-Terttu, Mänt-
sälä, Tahkokallio Marjatta, Kehä-Espoo, Wald-
vogel Päivi, Borgå – Porvoo, Hakanen Taru, 
Laajasalo, Weinitschke Tuulikki, Tapiola, Ven-
nola Inka, Länsi-Vantaa ja Wrigstedt Taina, 
Länsi-Vantaa. 

Tänä keväänä pronssinen ansiomitali myön-
nettiin keskustoimiston esityksestä myös jär-
jestön varapuheenjohtaja Otto Karille (Länsi-
Helsingin osasto). 

Noora Aho
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Ett brev från ordföranden och generalsekreteraren
till årsmötesdeltagarna

Förra hösten genomförde Finlands Röda 
Kors en exceptionellt omfattande nationell 
hjälpoperation. I och med att antalet asylsö-
kande ökade kraftigt inrättade vi 104 mot-
tagningsenheter under hösten. I dessa in-
kvarterades som mest rejält över 15 000 
personer. Operationen erbjöd ett enormt antal 
människor möjlighet att hjälpa till och delta i 
en omvälvning som berörde hela samhället.

Under höstens lopp blev tusentals människor 
intresserade av Röda Korsets arbete och ville 
hjälpa till, var och en på sitt sätt. Även talrika 
sammanslutningar och organisationer erbjöd 
asylsökande hjälp via oss. Samarbetet med 
och stödet från kommunerna var ofta ovärder-
ligt.

Verksamheten samlade så många människor i 
det gemensamma arbetet att det blev vår or-
ganisations största insats i Finland sedan an-
dra världskriget. Det smidiga samarbetet mel-
lan nya och erfarna volontärer och experter 
var en upplevelse som ännu länge kan ge oss 
lärdomar och inspiration.

Röda Korset har som uppgift att hjälpa alla 
nödställda. Vi är en beredskaps- och katastro-
forganisation och mottagande av asylsökan-
de var en gemensam övning för oss när det 
gäller vår beredskapsstatus och vår verksam-
het i en krissituation. Även om operationen 
inleddes plötsligt hade vi beredskap för den. 
Vi hade med planer, övningar och i vår dagli-
ga verksamhet redan i åratal, även årtionden, 
förberett oss för en sådan situation.

Det är fint att se hur beredskapen som or-
ganisationen långsiktigt byggt upp fungerar 
i praktiken. Tusentals volontärer från första 
hjälpen- och beredskapsgrupperna till vän-
verksamheten deltog i operationen och hjälp-
te till under den gemensamma insatsen. Vi 
samlade ihop människor från alla verksam-
hetsgrupper och enheter, inklusive anlägg-
ningar. Vi utnyttjade även vår internationella 
beredskap, såsom biståndsarbetare eller logis-
tikcentralens resurser, på ett helt nytt sätt.

Vi kan vara särskilt stolta över att den övri-
ga verksamheten kunde fortsätta så gott som 
oförändrad. Vänverksamheten, jourer, utbild-
ningar och kampanjer samlade folk. I Hunger-
dagsinsamlingen nådde vi det bästa resultatet 
i Röda Korsets historia. Vår ungdomsverk-
samhet håller på att ta fart på nytt. Experter-
na och volontärerna vid Blodtjänsten, återvin-
ningscentralen Kontti och de ungas skyddshus 
säkerställde med egna insatser att Röda Kor-
sets verksamhet lyckades. Allt detta har bi-
dragit till att finländarna för närvarande anser 
FRK som den mest tillförlitliga organisationen 
i Finland.

Arbetet kring operationen fortsätter. Vi kan ur 
det som vi upplevt under hösten samla både 
goda erfarenheter och sådant som kräver ut-
veckling, och tillämpa erfarenheterna på att 
förstärka hjälpberedskapen.

Vi vill tacka er alla för ert fantastiska arbete! 
Vi hoppas att vårt tack når alla som deltagit i 
såväl denna som vår övriga verksamhet, lik-
som även våra samarbetspartner runtom i Fin-
land. 

Med önskan om ett lyckat årsmöte

Pertti Torstila   Kristiina Kumpula
puheenjohtaja  pääsihteeri

Ett brev från ordföranden och generalsek-
reteraren för Finlands Röda Kors delades 
ut vid årsmötet. Eftersom alla som deltog 
i höstens hjälpoperation inte har fått det 
ännu, så vi publicerar vi nu brevet i sin hel-
het.
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Vad tycker våra medlemmar och våra volontärer 
om Röda Korsets frivilligverksamhet?

I början av år 2016 lät Röda Korset göra en 
riksomfattande volontärenkät. Vi fick in rätt 
många svar från Helsingfors och Nylands di-
strikt, sammanlagt 563 stycken. En överrask-
ning var den period som volontärer uppgav 
att de har varit med i verksamheten. I allmän-
het hade de som svarade varit med i 1−3 eller 
4−10 år. Till och med de som varit rödakorsfri-
villiga mindre än ett år var fler än de som va-
rit med över 10 eller 20 år. Det kan antagligen 
förklaras på ett av två sätt: antingen svarar de 
som har varit med länge inte på enkäter eller 
så fortsätter folk inte hur länge som helst, fast 
det påstås att det finns aktiva som har hängt 
med sedan Hedenhös. Hur det än är med den 
saken kommer här några plock ur svaren.

När man utvärderar resultatet bör man beak-
ta enkätdeltagarnas aktivitet: de två överläg-
set största grupperna deltog i verksamheten 
antingen en gång i veckan eller minst en gång 
i månaden. Många svarade också att de deltar 
i rödakorsverksamhet oftare än en gång i veck-
an. Få uppgav sig delta då och då, vilket san-

nolikt berodde på att enkäten i första hand rik-
tades till Röda Korsets medlemmar.

Flera verksamhetsformer upplevs som 
viktigast

Vän- och stödpersonsverksamheten, mång-
kultur- och invandrarverksamheten, första 
hjälpen- och beredskapsverksamheten samt 
insamlingsverksamheten ansågs vara de vikti-
gaste verksamhetsformerna. Bland kvinnor var 
vän- och stödpersonverksamheten etta. Bland 
män var första hjälpen- och beredskapsverk-
samhet samt Frivilliga räddningstjänsten all-
ra viktigast. Föga överraskande uppgav de som 

varit med mindre än ett år att mångkultur- och 
invandrarverksamheten samt stöd till asylsö-
kande kom på första plats. Termerna ovan var 
de som användes i enkäten.

94 % anser att frivilliguppgifterna är 
meningsfulla

Så gott som alla enkätdeltagare upplevde att 
den verksamhet de engagerat sig i är viktig el-
ler behövs. För en organisation vars verksam-
het bygger på gemensamma värderingar är det 
här ett strålande resultat och något vi kan vara 
stolta över med tanke på den heta samhälls-
debatt som pågick i fjol höstas. Om verksam-
hetens värderingar och betydelse inte stämmer 
överens får vi varken nya volontärer eller vo-
lontärer som hålls kvar.

Mycket att göra i fråga om organisering och 
ledning av frivilligverksamheten

I fråga om organisering av verksamheten har 
vi ett stort jobb framför oss: Hela 78 % av dem 
som deltog i enkäten upplever att verksam-
heten är illa organiserad. En fjärdedel uppger 
att det inte går att ge feedback och påverka 
hur verksamheten utvecklas. På ett påstående 
om att personrelationerna inte fungerar svara-
de mer än hälften att de var helt eller delvis av 
samma åsikt. Dålig organisation och person-
relationer som inte fungerar är de två störs-
ta orsakerna till att intresset för frivilligengage-
manget har dalat. Det här måste vi ta itu med 
tillsammans – och det är inget litet jobb.

Helt krasst kunde man säga att om inte verk-
samhetens värderingar och betydelse stämde 
överens så skulle inte få några nya volontärer 
och de nuvarande skulle också ge sig av.

Men man kan också se det så här: Det är värt 
att satsa på god kommunikation och gott led-
arskap för våra volontärer. Fler personer skul-
le gärna delta i vår verksamhet och antalet 
människor i behov av hjälp är stort. Ta allt-
så upp de här två frågorna nästa gång er verk-
samhetsgrupp träffas, vare sig det är en första 
hjälpen-grupp eller avdelningens styrelse. Jag 
hälsar gärna på i avdelningarna, så ta kontakt 
om ni vill utveckla er verksamhet och känner 
att ni behöver verktyg och hjälp! Metoder finns 
och de ger utslag snabbt.

Tapani Tulkki
utvecklingschef
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Vapaaehtoistyöstä iloa muille ja apua koti-ikävään
Vantaalla asuvat turvapaikanhakijat halusi-
vat vuorostaan auttaa suomalaisia, ja ryhtyi-
vät Punaisen Ristin vapaaehtoisiksi. Tikkurilan, 
Länsi-Vantaan ja Korson paikallisosastojen yh-
teistyönä perustettu ystäväryhmä vierailee vii-
koittain palvelutalossa ilahduttamassa ikäih-
misiä. 

Rivi vanhuksia on kerääntynyt rullatuolien-
sa kanssa palvelutalo Suopursun eteiseen. Ta-
kit ovat jo päällä, ja enää odotetut ulkoilutta-
jat puuttuvat. 

Pian paikalle saapuu kymmenen turvapaikan-
hakijaa Punaisen Ristin Auramon vastaanot-
tokeskuksesta, sekä muutama muu vapaaeh-
toinen. He ilahduttavat palvelutalon asukkaita 
viikoittain. 

Tänään, kuten useimpina muinakin kertoina, 
on vuorossa yhteinen ulkoiluhetki. Pitkä letka 
vapaaehtoisia ja hymyileviä vanhuksia lähtee 
ulos auringonpaisteeseen. 

”Jos pystyisimme, kävisimme täällä joka 
päivä”

Ryhmä etenee verkkaisesti pitkin Tikkurilan 
katuja. Samalla on hyvä hetki jututtaa Suo-
meen syyskuussa tulleita irakilaisia Arkania ja 
Riyadhia. 

– Vapaaehtoistyö vanhusten parissa on todel-
la ihanaa. Kaipaan perhettäni paljon, ja näillä 
vierailuilla tunnen kuin olisin perheeni kanssa, 
Riyadh sanoo. 

– Olemme saaneet niin paljon apua suomalai-
silta. Nyt haluamme antaa jotakin takaisin. Jos 
pystyisimme, kävisimme täällä joka päivä, Ar-
kan kertoo. 

Vierailujen määrää rajoittaa se, ettei vastaan-
ottoraha tahdo riittää kovin moneen bussi-
matkaan kuussa. Vapaaehtoisten ja vanhusten 
iloksi Vantaan kaupunki tukee ryhmätoimin-
taan osallistuvien turvapaikanhakijoiden tal-
koo- ja vapaaehtoistyötä myöntämällä avus-
tusta matkakuluihin kerran viikossa. 

Vapaaehtoisten apu on arvokasta

Aika kävisi pitkäksi ilman ohjelmaa ja virkis-
tystoimintaa, pohtii kymmenen vuotta Suo-
pursussa asunut 82-vuotias Maire Loikkanen. 
Yhteisiin ulkoiluhetkiin osallistuvat Loikkasen 
lisäksi myös muun muassa Toini Törönen, 92, 
Sirkka Sipilä, 86, ja Tyyne Mustonen, 77.  

– Olen usein ollut ihan ensimmäisenä odotta-
massa uloslähtöä, Mustonen kertoo. 

Sipilä ja Törönen nyökkäilevät mukana, ja ker-
tovat odottavansa vierailuja paljon. 
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Auramon vastaan-
ottokeskuksen 
asukkaat ovat ke-
vään aikana ulkoil-
leet palvelutalo 
Suopursun asuk-
kaiden kanssa. 
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Vantaan kaupungilla työsken-
televä vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Elina Mattila kiit-
telee vapaaehtoisia tärkeästä 
työstä. Henkilökunnalla ei usein 
ole samalla tavalla aikaa olla 
kiireettömästi läsnä palveluta-
lon asukkaiden kanssa. 

Yhteistä kieltä ei ole, mutta 
musiikki yhdistää

Idea palvelutalovierailuihin tuli 
turvapaikanhakijoilta itseltään, 
kertoo vapaaehtoisena Punai-
sessa Ristissä keväällä aloit-
tanut Michael Pearlman. Hän 
toimii ystäväryhmässä niin sa-
nottuna vastuuvapaaehtoisena, 
ja auttaa esimerkiksi matkoissa vastaanotto-
keskuksesta palvelutaloon sekä toimii tulkkina 
englantia puhuvien turvapaikanhakijoiden ja 
suomeksi kommunikoivien vanhusten välillä. 

– On hienoa nähdä, kuinka paljon sekä vapaa-
ehtoiset että vanhukset iloitsevat näistä vie-
railuista, hän sanoo. 

Myös seuraaville tapaamiskerroille on suunnit-
teilla ohjelmaa. 
– Eräs Auramon asukkaista osaa soittaa kita-
raa. Suunnittelemme, että järjestäisimme Suo-
pursun asukkaille tanssit! Arkan kertoo. 

Kiia Etelävuori

Vastaanottokeskusten määrä vähenee

Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden lu-
kumäärä on alkuvuodesta pysynyt kohtuulli-
sen matalana. Toukokuun loppuun mennessä 
tänä vuonna maahan on saapunut hieman alle 
3 000 turvapaikanhakijaa. 

Tästä seuraa, että Maahanmuuttovirasto (Mig-
ri) jatkaa vastaanottotoiminnan kapasiteetin 
leikkauksia. Yhteensä Migri vähentää 5 718 
paikkaa, joista aikuisyksiköistä 4 849 paikkaa 
ja alaikäisyksiköistä 869 paikkaa. Yksiköitä 
suljetaan 44 kappaletta, joista Punaisen Ristin 
kohteita on 20.

Maahanmuuttoviraston tekemän ilmoituksen 
mukaan HUPin ylläpitämistä vastaanottoyksi-
köistä lopetetaan:

- Helsingin Ruskeasuo (aikuis- ja alaikäisyksi-
köt)
- Porvoo (aikuis- ja alaikäisyksiköt)
- Nurmijärven Röykkä (aikuisyksikkö)
- Orimattila (aikuisyksikkö)
- Lohjan ryhmäkoti (alaikäisyksikkö)

Vastaanottokeskusten toiminta päättyy 
30.11.2016 mennessä. Lisäksi Raaseporin 
Meltolan kapasiteettia lasketaan 60 paikalla. 
Henkilöstövaikutukset tulevat koskemaan hie-
man alle 100 työntekijää.

Lisäksi syyskuun loppuun mennessä HUPin 
vastaanottokeskuksista lopetetaan Helsinki, 
Sturenkatu ja Vuoranta sekä Raasepori, Resort 
ja Vihti, Hopeaniemi. 

Muutosten jälkeen Helsingin ja Uudenmaan 
piirin ylläpitämiä vastaanottoyksiköitä on 7, 
joista kaksi on alaikäisyksiköitä (Siuntio ja In-
koo) ja 5 aikuisyksiköitä (Hanko, Kirkkonum-
men Aavaranta ja Evitskog, Raaseporin Melto-
la ja Vantaan Auramo). Asiakaspaikkoja niissä 
on noin 1 300.

Maahanmuuttoviraston päättämistä uusista 
lakkautuksista huolimatta Suomen Punainen 
Risti jatkaa vastaanottotoimintaan liittyvän 
valmiutensa ylläpitämistä koko maassa ja tu-
kee myönteisen turvapaikkapäätöksen saanei-
ta kotoutumisessa.
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Vastaanottokeskuksien sulkeminen 
tuo osastolle mahdollisuuden uuteen
Olen ollut töissä Helsingin ja Uudenmaan pii-
rissä vajaan vuoden ja ollut läheltä todista-
massa piirimme nousua tyhjästä Suomen suu-
rimmaksi vastaanottopalvelujen tarjoajaksi. 

Työni ja harrastukseni puolesta oma näkökul-
mani kuluneeseen vuoteen on ollut vapaaeh-
toistoiminta. Jos minulta kysyttäisiin kuka oli 
vuoden 2015 tärkein henkilö Suomessa, vas-
taisin: vapaaehtoinen. Jokaiselta paikkakun-
nalta piirimme alueelta on löytynyt mahtavia 
ihmisiä, jotka ovat tehneet turvapaikanhaki-
joiden arjesta helpompaa, mukavampaa ja to-
distaneet, että suomalaiset ovat auttamisha-
luista ja ystävällistä kansaa.

Vastaanottokeskuksissa tehtävässä vapaaeh-
toistyössä on ollut piirissämme pitkät perin-
teet. Kun tulin itse mukaan vapaaehtoisek-
si Töölön paikallisosastoon vuonna 2011, tein 
paljon erilaisia vapaaehtoisprojekteja Helsin-
gin kaupungin vastaanottokeskuksissa. Se oli 
hauskaa ja palkitsevaa. Vaikka muutin parik-
si vuodeksi maailmalle, niin heti Suomeen pa-
lattuani tulin takaisin vapaaehtoiseksi näistä 
kahdesta syystä. Mikä kaikista parasta, minut 
otettiin vanhassa osastossani avosylin vas-
taan, vaikka osaston aktiivit hallituksessa oli-
vat vaihtuneet kokonaan uusiin.

Syksyllä ja talvella vastaanottokeskukset tu-
livat tutuiksi monilla paikkakunnilla, joilla nii-

tä ei ollut ennen nähty. Monia paikallisia il-
miö pelotti ja kummastutti. Samat kysymykset 
kysyttiin Hangosta Loviisaan ja Orimattilas-
ta Kirkkonummelle: pitääkö tulijoita pelätä? 
Tiedotimme ja järjestimme infotilaisuuksia. 
Vastaanottokeskukset järjestivät tapaamisia 
säännöllisesti naapuruston kanssa. 

Vapaaehtoisten panos on ollut valtava

Kaikki tämä työ kalpenee verrattuna siihen, 
mitä vapaaehtoisemme ovat saaneet aikaan 
omissa yhteisöissään. Heidän kauttaan monet 
ovat ymmärtäneet, että tulijat ovat ihan taval-
lisia ihmisiä. Vapaaehtoisemme ovat avanneet 
vastaanottokeskuksien tarinoita tuttavilleen ja 
houkutelleet uusia ihmisiä mukaan auttajiksi. 
Mikään kampanja tai tiedotuspanostus ei vedä 
vertoja sille, mitä olemme saaneet aikaan yk-
sinkertaisesti olemalla paikalla. Kaupan kas-
sajonossa käydyllä keskustelulla on mieletön 
vaikutus. 

Syksyllä tuli mukaan paljon uusia ihmisiä, jois-
ta iso osa ei tuntenut Punaista Ristiä tai mei-
dän tapojamme toimia. Viime vuonna pel-
kästään verkkosivujemme kautta mukaan 
ilmoittautui piirin alueella yli 6 000 ihmistä. Se 
on valtava määrä ihmisiä. 

Moni osasto on saanut uusia jäseniä, mutta 
monet toimivat vastaanottokeskuksissa aktii-

visesti ilman hyvää kon-
taktia osastoon. Nämä 
uudet ihmiset ovat 
meille mahtava potenti-
aalinen voimavara. Mo-
nella paikkakunnalla 
uudet aktiivit ovat saa-
neet suorastaan ihmei-
tä aikaan. Vaikka to-
della iso osa ei päässyt 
toimimaan viime vuon-
na, olen huomannut, 
että se ei tarkoita sitä, 
että olisimme menet-
täneet tämän resurs-
sin. Ihmiset tulevat mu-
kaan, kun heitä siihen 
rohkaisee ja ottaa hei-
dät avosylin vastaan.

Vastaanottokeskuksia on perustettu ja suljettu aikaisemminkin. Kuvan kyltti on 90-luvun 
alussa Porvoossa sijainneesta Ölstensin vastaanottokeskuksesta - silloin jutun kirjoittaja 
Janne leikki vielä hiekkalaatikolla. 
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Vastaanottokeskusten vapaaehtoiset 
ovat osastolle valtava voimavara 

Nyt kun uusien tulijoiden määrä on huomatta-
vasti vähentynyt, niin on sanomattakin selvää, 
että keskuksia täytyy sulkea. Ensimmäinen 
lakkautusuutisten aalto koski piiriämme huhti-
kuun lopussa, jolloin ilmoitettiin muun muassa 
Vihdin Hopeaniemen ja Helsingin Vuorannan 
vastaanottokeskusten sulkemisista. Vapaaeh-
toiset reagoivat uutisiin välittömästi ja kutsui-
vat koolle palaverit, joissa suunniteltiin tule-
vaisuutta ja keskusteltiin mitä tehdään kunnes 
keskukset sulkeutuvat. 

Sekä vihtiläiset että itä-helsinkiläiset olivat 
päättäväisiä. Molemmat ryhmät olivat sitä 
mieltä, että jatkamme kunnolla loppuun asti ja 
haluamme sulkeutumisen jälkeen siirtää osaa-
misemme, resurssimme ja ihmisemme paikal-
lisosastojen voimavaraksi. LäksyHelpit siirtyvät 
paikallisiin kouluihin ja käsityökerhot suunnit-
televat jatkavansa keskusten ulkopuolella. Oli 
mahtavaa nähdä tämä asenne paikanpäällä. 
Myöskään muissa lakkautettavissa keskuksis-
sa ei ole luovuttamisen ilmapiiriä vapaaehtois-
ten keskuudessa. Olen vapaaehtoisporukoista 
ja heidän asenteestaan todella ylpeä!

Uudet kuntalaiset mukaan Punaisen Ristin 
toimintaan

Nyt kesäkuun alussa, kun uudet lakkautusuu-
tiset saapuivat, joudumme käymään samaa 
keskustelua Nurmijärvellä, Orimattilassa, Hel-
singissä, Porvoossa ja Lohjalla. Paikallisosas-
to tarvitsee aina uusia ideoita ja uusia ihmi-
siä, varsinkin nyt kun yhteisöihimme muuttaa 
paljon uusia muualta tulleita asukkaita: uu-
sia suomalaisia. Porvoon kaupunki teki mahta-
van päätöksen ja nosti kuntapaikkamäärään-
sä sadalla, toivottavasti muu Uusimaa seuraa 
esimerkkiä. Uudet tulijat tarvitsevat hyvän 
paikan kohdata uusia ihmisiä, hyvän harras-
tuksen ja päästä mukaan auttajiksi. Otetaan 

heidät ja kaikki potentiaaliset ihmiset mukaan 
osastoon ja toimintaan. Toimintaa syntyy, kun 
alamme tekemään ja päästämme uuden ener-
gian, kokemuksen tuella, luomaan sitä. 

Samat vapaaehtoistoiminnan muodot ovat 
saaneet mielenkiintoisia variaatioita paik-
kakunnasta riippuen viime syksystä lähtien. 
Olemme opettaneet suomea, leikkineet lasten 
kanssa, järjestäneet keräyksiä, pitäneet seu-
raa yksinäisille, auttaneet läksyissä, tehneet 
retkiä, urheilleet, tutustuneet paikkakuntaan. 
Sitä samaa me teemme kaikkialla ja olemme 
aina tehneet, ei siihen vastaanottokeskusta 
tarvita. Apua tarvitsevia keskellämme riittää.

Hyvänä esimerkkinä kokonaan uusien ihmis-
ten mukaan hankkimisesta voidaan pitää esi-
merkiksi Myrskylän osastoa, joka yhdessä ai-
noassa tapahtumassa sai 11 uutta jäsentä ja 
näin nosti jäsenmääräänsä kerralla lähes 10 
prosenttia. 

Mielestäni avain siihen, kuinka osastom-
me onnistuvat, on juuri tämä. Oikea tervetul-
leeksi toivottava asenne ja paikallinen työ; 
ei hyvään vapaaehtoistoimintaan ole mitään 
poppakonsteja. Siksi minä tulin aikanaan ta-
kaisin vapaaehtoiseksi vastaanottokeskukseen 
ja osastoon. Kun olen juhlimassa 160 vuotista 
Suomen Punaista Ristiä vuonna 2037, haluan 
muistaa tämän kevään siitä, että tukemme uu-
sille suomalaisille nousi uudelle tasolle. 

Lakkautettavat vastaanottokeskukset mene-
vät kiinni, mutta emme tiedä kuinka pitkäk-
si aikaa. Emme tiedä mitä tulevaisuus tuo tul-
lessaan, mutta olemme siihen valmiimpia kuin 
koskaan. Toivottavasti niiden ovia ei tarvitse 
koskaan avata tässä maassa asuville.

Janne Leskinen
monikulttuurisen toiminnan kehittäjä
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INHIMILLINEN KÄDENOJENNUS

Inhimillinen kädenojennus -tunnustus
turvapaikanhakijoita tukeneille
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Tuhannet suomalaiset ympäri maan ovat toi-
mineet turvapaikanhakijoin tukena, kukin 
omalla tavallaan ja mahdollisuuksiensa mu-
kaan. Suomen Punainen Risti myönsi tänä 
vuonna Inhimillinen kädenojennus -tunnus-
tuksen kaikille turvapaikanhakijoiden vastaan-
otossa tukeneille vapaaehtoisille auttajille.

Suomeen saapui viime vuonna ennätyksel-
linen määrä turvapaikanhakijoita. Tulijoiden 
hätä herätti myös poikkeuksellisen auttami-
sen aallon. Tuhansittain suomalaisia ympä-
ri maan lähti tukemaan turvapaikanhakijoita, 
kukin omalla tavallaan ja mahdollisuuksiensa 
mukaan. 

Vapaaehtoiset ovat avustaneet vastaanotto-
yksiköiden perustamisessa ja käytännön jär-
jestelyissä, toimineet turvapaikanhakijoiden 
ystävinä ja apuna arjessa sekä järjestäneet 
harrastustoimintaa ja tapahtumia. Tulijoiden 
kanssa on tehty ihan tavallisia asioita, kuten 
opeteltu kieli- ja kulttuuritaitoja, pelattu ja lei-
kitty, kokattu, laulettu ja tanssittu. Samalla on 
syntynyt uudenlaisia ja innovatiivisia tapoja 
osoittaa tukea ja levittää inhimillisyyden sano-
maa esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

Suomen Punainen Risti haluaa kiittää kaikkia 
turvapaikanhakijoiden vastaanottoon osallis-

tuneita vapaaehtoisia auttajia, järjestöjä, seu-
rakuntia, urheiluseuroja, yrityksiä ja yksityis-
henkilöitä. 

Kiitoksena mukana olosta ja arvokkaasta va-
paaehtoispanoksesta kaikille turvapaikan-
hakijoita tukeneille myönnettiin Inhimillinen 
kädenojennus –tunnustus. Tätä laajaa suoma-
laisten joukkoa edustivat ja kunniakirjat vas-
taanottivat Tornion järjestelykeskuksessa tu-
lijoita tukenut vapaaehtoinen Erkki Hurtig, 
Vihdin Riuttarannan vastaanottokeskukses-
sa diskoja järjestänyt lukiolais-DJ Jussi Järvinen 
sekä turvapaikanhakijat futsalia pelaamaan in-
nostaneet Joutsan Seudun Pallon aktiivit Mari-
anne Luukkanen ja Marika Seppälä.

Suomen Punainen Risti myöntää Inhimillinen 
kädenojennus –tunnustuksen vuosittain eri-
tyisen ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle, 
joka on toimillaan edistänyt inhimillisiä teemo-
ja, arvoja ja toimintaa. Tunnustus on annettu 
ensimmäisen kerran vuonna 1989. Viime vuo-
sina tunnustus on myönnetty muun muassa 
Ylen Hoivakoti kuntoon – ohjelmasarjalle, Kan-
salaiset feat. Medborgare –työryhmälle mu-
siikkivideostaan Olen suomalainen, toimittaja 
Rauli Virtaselle sekä paperittomia ulkomaalai-
sia potilaita vastaanottavalle Global Clinicille.

Inhimillinen kädenojennus –tunnustuksen vastaanottivat Erkki Hurtig, Jussi Järvinen sekä 
Marianne Luukkanen ja Marika Seppälä.
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STÄMMAN 10.-11.6.2017

Helsingfors och Nylands distrikt står värd 
för den ordinarie stämman 2017

Helsingfors och Nylands distrikt står värd för Finlands Röda Kors ordinarie stämma 
10-11 juni 2017. Stämman ordnas i Finlandiahuset i Helsingfors! Alla avdelningar med!

Inkommande år är ett jubileernas år. Finland firar 100 år som självständig nation, och Röda Kor-
set firar 140-års jubileum. Ordförande Hannu Harri utmanade i sitt tal på årsmötet alla distriktets 
avdelningar att delta i den ordinarie stämman 2017. Hittills har vi ännu aldrig haft en situation 
där alla avdelningar skulle ha varit representerade vid den ordinarie stämman, men nu om nå-
gonsin så har vi möjligheten! Låt oss göra historia också i detta avseende!

Mot den ordinarie stämman, viktiga datum:

23.6. 2016  Stadgeförnyelsen, den första kommentarsrundan avslutas.
8. ja 15.10.  Regionala seminarier.  Lördag 8.10 i Helsingfors (de svenska distrikten) och 
  lördag 15.10 i Tammerfors (Helsingfors och Nylands distrikt, Häme och Varsinais- 
  Suomi).
31.12.   Antalet mötesrepresentanter för avdelningarna bestäms på basen av avdelnin 
  gens medlemsantal den 31.12.  (Varje avdelning har en röstberättigad r
  epresentant per 200 medlemmar).

3.2.2017 Postning av stämmorelaterat material till avdelningarna/distrikten 
  - Förslag till Finlands Röda Kors nya strategi för behandling inom organisationen
  - Toimintalinjausluonnos suosituksista ja suuntaviivoista järjestökäsittelyyn 
  - Förslag till nya stadgar för behandling inom organisationen
  - Anmälningsblankett och anmälningsanvisningar för den ordinarie stämman, 
  information om inkvarteringsmöjligheter samt fullmaktsmallar
  - Information om antalet officiella representanter per avdelning
  - Broschyr om stämman
3.2.  Anmälningen till den ordinarie stämman inleds. 
13.4.  Sista inlämningsdag för initiativ.
28.4.   Kandidatnomineringen avslutas.
28.4.  Anmälningstiden avslutas. 
10.5.  Styrelsens skriftliga möteskallelse och valnämndens förslag till förtroendevalda  
  skickas till avdelningarna.
22.5.  Möte i Finlandiahuset för avdelningarnas officiella stämmorepresentanter.

5.-11.6. Publikevenemang på Medborgartorget.
10.-11.6. Ordinarie stämman, Finlandiahuset, Helsingfors.

augusti  Avslutningsfest för de frivilliga som varit med och ordnat evenemanget. 

Viktiga platser

Mötet arrangeras alltså i Finlandiahuset. Alla deltagare i stämman kan följa med mötet i Finlan-
dia-salen som rymmer 1700 personer. För utskottsarbete och arbete i mindre grupper finns flera 
mindre mötesrum. 

Under den vecka som föregår stämman presenteras Röda Korsets verksamhet för allmänheten 
och potentiella nya frivilliga på Medborgartorget i Helsingfors centrum. Planeringen av evene-
manget inleddes i april och fortsätter under hösten. 

Lördagens kvällsfest arrangeras i Musikhuset som ligger alldeles bredvid Finlandiahuset. Delta-
garna i stämman inkvarteras i första hand i hotell Presidentti, som ligger på gångavstånd från 
Finlandiahuset. Vi har också rum bokade i hotellen Radisson Blu Royal (i Kampen) och Radisson 
Blu Plaza (nära Järnvägsstationen) – båda på gångavstånd från Finlandiahuset och Medborgar-
torget. Genom att boka hotellrum innan den 11.3. sparar man 10 euro/natt.
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Muistisairaan kohtaaminen

Aika: lauantai 12.11.2016

Sisältö: Koulutus käsittelee muistisairauksia ja 
antaa välineitä kohdata muistisairas ihminen.

Kouluttaja: muistiohjaaja Tanja Koljonen, 
Uudenmaan Muistiluotsi

Koulutus on suunnattu Suomen Punaisen Ris-
tin Helsingin ja Uudenmaan piirin ystävätoi-
minnan ja muille aiheesta kiinnostuneille va-
paaehtoisille.

Koulutuksen hinta on Punaisen Ristin jäsenille 
10 euroa, muille 15 euroa. Hinta sisältää kou-
lutuksen ja kahvitarjoilun.

Ilmoittautumistiedot:
Koulutuksen kellonaika-, paikka- ja ilmoittau-
tumistiedot varmistuvat kesän aikana.

Punainen Risti tutuksi -kurssit

Punainen Risti tutuksi -kurssit on tarkoitet-
tu kaikille järjestön toiminnasta kiinnostuneil-
le, jotka ovat halukkaita kuulemaan lisää koti-
maan vapaaehtoistoiminnan muodoista. 
Sisältö:

• Punaisen Ristin liikkeen synty, merkki ja 
historia
• Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet

Syyskaudella kurssit järjestetään to 25.8., 
to 8.9., ke 5.10., to 10.11. ja ma 12.12. klo 
17–20. Koulutukset järjestetään piirin tilois-
sa, osoite Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsin-
ki. Kurssit löytyvät netistä (punainenristi.fi/ta-
pahtumahaku) ja ilmoittautuminen tapahtuu 
siellä olevan linkin kautta. 

Kurssit ovat hyvä väylä rekrytoida uusia va-
paaehtoisia mukaan toimintaan. Punainen Ris-
ti tutuksi – kurssi on helppo toteuttaa ja se 
toimii hyvin mallina esimerkiksi säännöllisesti 
osaston uusille jäsenille järjestettyihin iltoihin. 
Osaston oma kouluttaja voi vetää illan, sillä 
kaikkien Punaisen Ristin koulutuslinjojen va-
paaehtoiskouluttajat voivat kouluttaa osastos-
sa Punainen Risti tutuksi -kursseja.

Tarvittaessa tukea voi kysyä piirin koulutus-
suunnittelija Emilia Jokiaholta, emilia.jokiaho@
punainenristi.fi tai puh. 020 701 2373.

 KOULUTUSHENKILÖSTÖUUTISIA

Jag heter Helena Holm-Cüzdan och har ny-
ligen börjat arbeta som organisationsassis-
tent vid Helsingfors och Nylands distrikt. 

Minulla on kokemusta eri järjestöistä ja yh-
distyksistä, enimmäkseen kulttuuripuolelta. 
Punainen Risti on minulle kuitenkin ennes-
tään tuttu ensiapukurssien kautta.

Jag kommer att arbeta med svensksprå-
kig kommunikation på distriktsbyrån, och 
hjälper gärna till på olika sätt då det gäl-
ler kommunikation på svenska. Vid sidan 
om kommunikationsuppdragen ansvarar jag 
också för en del pappersarbete med ank-
nytning till förstahjälpsjourverksamheten 
och arbetar med annan löpande verksam-
het vid distriktsbyrån.

Olen iloinen, että olen saanut tämän mah-
dollisuuden tutustua Punaiseen Ristiin, ja 
opin mielelläni lisää organisaatiosta ja käy-
tännön asioista sekä vapaaehtoisilta että 
Punaisen Ristin työntekijöiltä!

Kevätterveisin!

Helena Holm-Cüzdan
Organisationsassistent/Järjestöavustaja
helena.holm-cuzdan@redcross.fi
Tel./Puh. 020 701 2354

Hej!
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 KOULUTUS

Ystävätoiminnan syysstartti

Aika   Lauantai 27.8.2016 klo 10−16

Paikka  Auditorio Sähkötalo
  Runeberginkatu 1 A, 1. krs, 00100 Helsinki

Syysstartti on tarkoitettu Punaisen Ristin ystäville, ryhmänohjaajille, ystävätoiminnan yhteys-
henkilöille, kouluttajille, ystävävälittäjille, Terhokerhojen, omaishoitajien tukitoiminnan ja mo-
nikulttuurisuustoiminnan sekä muille ystävätoiminnan vapaaehtoisille, jotka toimivat Helsingin 
ja Uudenmaan piirin alueella. Päivään ovat tervetulleita niin uudet kuin pidempään toiminnassa 
mukana olleet vapaaehtoiset.

Alustava ohjelma

klo 10  Aamiaisbuffet Ravintola Puro, Malminrinne 6 E, 8. krs, 00100 Helsinki
klo 10.45 Siirtyminen Auditorioon
klo 11  Voimavaroja kohtaamisiin, kouluttaja, työnohjaaja Franz Schnider
  Luennossa käsitellään vuorovaikutustaitoja ihmisten kohtaamisessa monimuotoi 
  sen ystävätoiminnan kannalta. Lisäksi tarjotaan välineitä myötätuntouupumuk 
  sen tunnistamiseen ja ennakointiin. Ks. http://schnider.fi/
klo 13.30 Iltapäiväkahvi ja -tee
klo 14  Virkistyksellistä ohjelmaa
klo 16  Kotiinlähtö

Illmoittaudu syystarttiin sitovasti viimeistään 18.8.2016 mennessä sähköisen linkin https://www.
lyyti.in/Ystavatoiminnan_syysstartti_3594 kautta tai sähköpostilla outi.mustonen@punainenristi.
fi. Kerrothan ilmoittautuessa nimesi, puhelinnumerosi, sähköpostisi ja mahdollisen erityisruoka-
valiosi. Mukaan mahtuu 90 ystävätoiminnan vapaaehtoista. 

Syystartti on maksuton, mutta ilman peruutusta paikalle saapumattomilta perimme 40 euroa.

Ystäväperhetoiminnan koulutus

Tikkurilan, Korson ja Länsi-Vantaan järjestävät yhteistyössä paikallisosastot ystäväperhetoimin-
nan koulutuksen maanantaina 5.9. ja keskiviikkona 7.9. klo 17.30-20.30. 

Koulutus järjestetään Kansalaistoiminnankeskus Leinikissä, osoite Leinikkitie 22, Simonkylä, 
Vantaa.

Ystäväperhetoiminnan koulutuksessa perehdytään Punaisen Ristin ystävätoiminnan pelisääntöi-
hin sekä valmentaudutaan toimimaan oleskeluluvan saaneen turvapaikanhakijaperheen tukena 
elämän muutosvaiheessa. Koulutus antaa valmiuksia erilaisiin kohtaamis- ja vuorovaikutustilan-
teisiin, joita vapaaehtoistoiminnassa voi tulla eteen.

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikenlaiset perheet eikä siihen osallistuminen 
edellytä ennakkotietoja tai -taitoja. Koulutus on osallistujille ilmainen.

Sitovat ilmoittautumiset 29.8.2016 klo 15 mennessä netissä.

Koulutukset 
yhteistyössä
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Punaisen Ristin kouluttajakoulutus järjeste-
tään kerran vuodessa syksyisin. Haku seuraa-
vaan kouluttajakoulutukseen on nyt käynnis-
sä. Vapaaehtoiskouluttajat toimivat Punaisen 
Ristin keskeisillä ohjelma-aloilla, joita ovat 
monimuotoinen ystävätoiminta, henkinen 
tuki, valmiustoiminta, monikulttuurisuus, nuo-
risotoiminta, päihdetyö, humanitaarinen oi-
keus, ensivaste- ja järjestötoiminta.

Kouluttaja on usein ensimmäinen ”Punaisen 
Ristin edustaja” uudelle jäsenelle tai vapaaeh-
toiselle, jolloin kouluttajan erityisenä tehtä-
vänä on uuden vapaaehtoisen innostaminen 
mukaan toimintaan. Lisäksi kouluttajan tärkeä 

Syksyn kouluttajakoulutukseen nyt haku käynnissä

tehtävä on tukea osastojen vapaaehtoisten 
osaamista, tietoa, taitoa ja motivaatiota teh-
tävissään. Osaston oma kouluttaja helpottaa 
koulutusten järjestämistä säännöllisesti. Löy-
tyykö osastostanne asiasta kiinnostunut va-
paaehtoinen, jonka osasto haluaa mielellään 
lähettää kouluttajakoulutukseen? 

Kouluttajan tehtävä edellyttää hyviä vuorovai-
kutustaitoja, kykyä oppia ja opettaa, motivoida 
ja innostaa. Lisäksi koulutuslinjoittain on mää-
ritelty ennakkovaatimukset. Kouluttajakoulu-
tukseen pääsyn edellytyksenä on 18 vuoden 
ikä sekä oman koulutuslinjan peruskurssi, joka 
tulisi suorittaa viimeistään syksyn alussa. 

Miten pääsee mukaan? Jos sinua kiinnostaa 
kouluttajan tehtävä, ole yhteydessä osastoon, 
jossa toimit jäsenenä. Lisäksi ota 4.9. men-
nessä yhteyttä piirin koulutussuunnittelijaan 
Emilia Jokiahoon, sähköposti emilia.jokiaho@
punainenristi.fi tai puh. 020 701 2373 . 

Jos toimit jo jonkin alan kouluttajana, voit ha-
lutessasi lisätä pätevyyttäsi osallistumalla jon-
kun toisen koulutuslinjan sisältöosalle. Kou-
luttajapätevyyden säilyttäminen edellyttää 
osallistumista joka kolmas vuosi täydennys-
koulutukseen.

Kouluttajan tehtävistä sovitaan paikallises-
ti osaston ja/tai piirin kanssa ennen koulutta-
jakoulutuksen aloittamista. Keskustoimisto on 
luonut valmiin Yhteisymmärrys -lomakkeen, 
jossa sovitaan tehtävistä, joita kouluttaja si-
toutuu hoitamaan sekä tuesta, jota koulutta-
ja saa. Vastineeksi koulutuksen kuluista kou-
luttaja sitoutuu kouluttamaan ainakin neljässä 
lähettävän tahon koulutuksessa koulutuksen 

voimassa olon aikana tai muuten voidaan kou-
lutuksen kustannukset periä kouluttajalta ta-
kaisin.

Kouluttajakoulutukseen osallistuminen vaa-
tii ajallisesti paljon ja on tärkeää, että vapaa-
ehtoistehtävään hakeutuu ihmisiä, jotka ko-
kevat kouluttajan tehtävän itselle luontevaksi. 
Piirissä on myös hyvää kokemusta uusista va-
paaehtoiskouluttajista, jotka ovat aloittaneet 
ensimmäisenä vapaaehtoistehtävänään kou-
luttajana toimimisen ja kouluttajakoulutuk-
sen aikana tutustuneet osastoon ja osaston 
toimintaan. Kouluttajat ovat tärkeässä roolis-
sa uusien vapaaehtoisten vastaanottamises-
sa osaksi osaston toimintaa ja toimivat mui-
den vastuuvapaaehtoisten tärkeänä tukena. 
Kaikkien linjojen kouluttajat voivat myös esi-
merkiksi kouluttaa osastoissa Punainen Risti 
tutuksi – kursseja, jotka toimivat hyvin uusien 
vapaaehtoisten jäseniltoina.

Kouluttajakoulutuksen sisältö ja ajankohdat 

Yhteinen osa: Ainutlaatuinen Punainen Risti  1.10.-4.11.2016  Verkkokoulutus
• Sisältö: Historia, arvot ja periaatteet, organisaatio, kansainvälinen organisaatio ja työnjako, 
sodan oikeussäännöt ja Punainen Risti toiminnan strategiat. Kaikille vapaaehtoiskouluttajille.

Välineosa: Oppimisen ohjaaminen – lähijakso   5.-6.11.2016   Nynäs  
• Sisältö: Koulutuksen suunnittelu, opetusmenetelmät, vuorovaikutus, esiintyminen.
Voidaan tarvittaessa hyväksy lukea aiempaan koulutukseen ja työkokemukseen perustuen.

Sisältöosat (tarpeen mukaan) - lähijakso   26.-27.11.2016  Helsinki
• Henkinen tuki, järjestö, sosiaalipalvelu, nuoriso, monikulttuurisuus, 
järjestö, humanitaarinen oikeus, päihdetyö 

Valmiuskouluttajien sisältöosa    kevät 2017

 KOULUTUS
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Punaisen Ristin uudet sosiaalisen median oh-
jeet löytyvät RedNetin viestinnän ryhmän si-
sällöistä. Aineistot pääsee näkemään vain jos 
on kirjautunut RedNetiin ja liittynyt viestinnän 
ryhmään. Osastojen puheenjohtajille ja tiedot-
tajille on mennyt tieto asiasta.

RedNetissä on ohjeita myös siihen, miten koh-
data sosiaalisen median vihailmiöitä ja Punais-
ta Ristiä kohtaan esitettyä kritiikkiä sekä asi-
attomuuksia. 

Uudet aineistot

• Ohje sosiaalisessa mediassa toimimiseen
• Vihapuhe sosiaalisessa mediassa
• Usein kysyttyjä kysymyksiä

Uudet sosiaalisen median ohjeet
Anvisningar för verksamhet på sociala medier

Nu finns det nya anvisningar för användnin-
gen av sociala medier inom Röda Korset. An-
visningarna finns på RedNet under rubriken 
Kommunikation. För att få tillgång till materia-
let behöver du vara inloggad på RedNet, och 
medlem i gruppen Kommunikation. Avdelnin-
garnas ordförande och informationsansvariga 
har fått information om det nya materialet.

På RedNet finns också tips för hur man kan 
hantera situationer där det förekommer nät-
hat och osakligheter samt hur man kan bemö-
ta kritik som riktas mot Röda Korset.

Nya infohelheter

• Anvisningar för verksamhet på sociala medier
• Hatskriverier på Röda Korsets sociala medie-
kanaler
• Finlands Röda Kors – vanliga frågor

AJANKOHTAISTA • AKTUELLT
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.-17.9.

NÄLKÄPÄIVÄINFO 
29.8. KLO 17.00-18.30

Tervetuloa Nälkäpäiväinfoon, joka 
järjestetään 29.8. klo 17.00-18.30 pii-
ritoimiston koulutustiloissa, osoittees-
sa Salomonkatu 17 B 3.krs, Helsinki. 
Nälkäpäiväinfon ilmoittautumiset vii-
meistään 25.8.2016 Elina Tammel-

le. Ilmoita nimi, osasto ja mah-
dollinen erityisruokavalio.

Nälkäpäivän kampanjakirje on postitettu osas-
tojen keräysjohtajille, puheenjohtajille ja tie-
dottajille. Kirje ei ole pakollinen työlista, vaan 
se on tarkoitettu osastoille Nälkäpäivän suun-
nittelun tueksi. 

Muutama tärkeä uutuus tälle vuodelle:

• Keskustoimisto laatii jokaiselle osastolle pe-
rusilmoituksen Nälkäpäivän nettisivujen ta-
pahtumakalenteriin. Sinun tärkeä tehtäväsi on 
tarkistaa saman tien, että ilmoituksessa ole-
vat tiedot ovat oikein. Jos ilmoituksesta pitää 
POISTAA tietoja, ilmoita se piiriin 10.6. men-
nessä. Jos taas haluat LISÄTÄ tietoja perus-
ilmoituksen täydennykseksi, voit tehdä sen 
koska tahansa osastonne RedNet-sivun kaut-
ta.

• Jos tilaat osastollesi Nälkäpäivä-materiaalit 
10.8. mennessä verkkokaupan kautta, osallis-
tut arvontaan. Arvomme 20 kpl Punaisen Ris-
tin tuotteita niiden henkilöiden kesken, jotka 
on merkitty verkkokauppatilauksen tekijöiksi. 

• Jos palautat keräyksen jälkeen tilityslomak-
keen ja kerääjien yhteystiedot piiriin 31.10. 
mennessä, osallistut uuteen arvontaan. Täl-
läkin kertaa arvomme 20 kpl Punaisen Ristin 
tuotteita. Palkinnon saa se henkilö, joka on 
toimittanut tilityslomakkeen ja kerääjien yhte-
ystiedot piiriin.

Nälkäpäivä kutsuu auttamaan 15.-17.9.

Tärkeät nettisivuosoitteet Nälkäpäivää 
varten:

• Ohjeita ja tulostettavia materiaaleja vapaa-
ehtoisille: rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva
• Painetut materiaalit ja keräysvälineet: punai-
senristinkauppa.fi/
• Koulujen Nälkäpäivä-sivut: punainenristi.fi/
koulusivut-nalkapaiva

Finlands Röda Kors riksomfattande fostraravdelningspris

Finlands Röda Kors beviljar varje stämmope-
riod ett riksomfattande fostraravdelningspris. 
Syftet med priset är att höja betydelsen och 
anseendet på avdelningens verksamhet som 
stöd för ungdomsverksamheten och lyfta fram 
goda praktiska modeller för hur ungdomar 
kan lockas med. Priset delas ut vid tackgalan i 
Kuopio 3.12.2016. 

Fostraravdelningspriset är en resa till Genève 
och internationella Röda Korset. Priset tillde-
las de nyckelpersoner som har haft en central 
roll i att avdelningen prisbelönats. Två avdel-
ningar får dessutom hedersomnämnande och 
deras representanter bjuds in för att bekan-

ta sig med centralbyrån i Helsingfors och äta 
middag med generalsekreteraren. 

Vem som helst kan föreslå en rödakorsavdel-
ning som man anser att förtjänar det riksom-
fattande fostraravdelningspriset.

Skicka in ditt förslag via en elektronisk blan-
kett senast den 26.8.2016. Blanketten finns 
på RedNet under rubriken Avdelningsbyrå och 
”Fostraravdelningspris 2016”.

Mera information fås av: Johanna Kylmäoja, 
e-post johanna.kylmaoja@rodakorset.fi och 
telefonnummer: 040 630 8567
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HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi

Distriktsbyrån    
Salomonsgatan 17 B, 5. vån, 00100 Helsingfors

Utbildning- och frivillgverksamhet
Salomonsgatan 17 B, 3. vån, 00100 Helsingfors

Tfn 020 701 2000, 
Priset till nummer som börjar på 0207 bestäms av 
telefonoperatören. För närvarande är samtalspriset 
8,35cent/samtal + 16.69 cent/min. om man ring-
er från en fast telefon och 8,35 cent/samtal + 16.69 
cent/min. om man ringer från en mobiltelefon. När 
man ringer från utlandet är samtalskostnaderna som 
för ett vanligt utlandssamtal. (moms. 24 %)
 
E-post 
hup.neuvonta@rodakorset.fi
ea-koulutus.hup@rodakorset.fi
kerays.hup@rodakorset.fi
andra e-poster: förnamn.släktnamn@rodakorset.fi

Beredskapsjour 
I nödsituationer, när distriktsbyrån är stängd, 
kan man kontakta distriktets beredskasjourhavande
på numret 020 377 710.

Ledning och administration

• Eteläpää Piia, ekonomichef Å 020 701 2356

• Kaukiainen Petri, verksamhetsledare Å 020 701 2363 
administration och ekonomi, distriktets styrelse, 
stadgeenliga möten, mottaggingscentraler

• Korhonen Tuula, informationssekreterare 
Å 020 701 2364
Här och nu, distriktets www-sidor, RedNet, utmär-
kelser, stadgeenliga möten

• Moisio-Puustinen Laura, personalassistent 
Å 020 701 2263

Teamet för frivilligverksamhet

• Eloranta Titta, koordinator, fhj-verksamhet, 
Å 020 701 2358 
fhj-grupperna, fhj-bussen, fhj-jouren, Hälsopunkt-
verksamheten

• Hakala Ari, organisationschef Å 020 701 2359
stöd till frivilligverksamheten, avdelningsforum,
avdelningsfadder 

• Heinonen Helena, organisationsassistent 
Å 020 701 2360 
medlemsregister, materialutskick, medlemslistor och 
-adresslappar

• Hollstein Jarmo, beredskapschef Å 020 701 2361
koordinering av frivilig räddningstjänsten, samarbete 
med myndigheter, hemlandshjälp

• Holm Hanna, planerare, flykting- och mångkultu-
rarbete Å 020 701 2365
stöd för avdelningarnas mångkulturella veksamhet

• Holm-Cûzdan Helena, Å 040 635 8350
organisationsassistent

• Jokiaho Emilia, utbildningsplanerare Å 020 701 2373
programutbilding, promo- och utbildareutbildning, 
avdelningsfadder

• Juslin-Sandin Heidi, programchef, insamlingschef 
Å 020 701 2387
avdelningsfadder (svensk service), insamlingar, 
koordinering av socialserviceverksamhet

• Lempinen Markku, fhj-jouransvarig Å 020 701 2367
fhj-jourbeställningar

• Leskinen Janne, planerare, mångkulturverksamhet 
Å 020 701 2371 
stöd för avdelningarnas mångkulturella verksamhet, 
läxklubbverksamheten

• Mustonen Outi, planerare, socialserviceverksamhet
Å 020 701 2370
stöd för socialserviceverksamhet, vänförmedlingar, 
hemlandshjälp

• Mäkilä Milla, planerare, mångkulturverksamhet, 
Vanda stad Å 040 688 5443

• Niemelä Mia, planerare, ungdomsverksamhet 
Å 020 701 2369
stöd för ungdomsverksamhet, Reddie Kids -klubbar, 
humanitar rått

• Oittinen Sari, regionalarbetare för närstående-
vårdare Å 020 701 2357
utbildning och stöd till frivilligverksamheten för 
närståendevårdare 

• Pokkinen Maija, projektityöntekijä, Koko Suomi 
leikkii -hanke Å 020 701 2163

•  Tammi Elina, programmassistent Å 020 701 2253

• Tulkki Tapani, utvecklingschef, Osastojen 
kasvuhanke Å 0400 933 966

• Tuomi-Nikula Aino, planerare, mångkulturverksam-
het, Helsingfors Å 040 648 6785

• Vesala Pirjo, projektchef, Vägkost för ett gott liv
Å 020 701 2366

Teamet för första hjälpen -utbildning

• Aarnisalo Kim, kurssekreterare Å 020 701 2377
publikkurser i första hjälpen

• Lepistö Leena, utbildningssekreterare Å 020 701 2376
företagskurser i första hjälpen

• Raatikka Tuula, chef för fhj-utbildningen 
Å 020 701 2378
riksomfattande fhj-utbildning, kontraktskunder, 

• Chaufför Mika Salin, utbildare i första hjälpen och 
hålsokunskap Jukka Antikainen, Päivi Karlsson, Eeva 
Nousiainen och Rina Oksanen
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Kuka muistaa nämä julisteet vuosien takaa? Kesäinen ys-
tävätoiminnan juliste ”Ihminen on ihmisen toivo” lienee 
80- tai 90-luvulta. 

”Anna sinäkin vaatteesi hyvään tarkoitukseen” -julisteella 
markkinoitiin suurta vaatekeräystä  vuonna 1995. Toinen 
slogan oli ”Emme pyydä paljon, vain vaatteesi, aikasi ja 
rahasi”. Keräyksen tuloksena Uudellamaalla kerättiin 
300 000 kiloa vaatteita.

Nälkpäivä-juliste ”Maitomukilla autat” on vuodelta 1984. 
Silloin Nälkäpäivä järjestettiin marraskuussa. 

Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto


