
1

Informationsblad 5/2018

Helsngin ja Uudenmaan piiri

Tu
ul

a 
Ko

rh
on

en



2

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 2000 
Redaktör: Sanni Myllyaho, 020 701 2223, sanni.myllyaho@rodakorset.fi
Ombrytning: Centralbyrån, grafisk planerare Tuuli Honkanen, aineistot@punainenristi.fi. 
Översättning: Mikaela Remes, Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 2231, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi 
Distriktssidornas redaktion och ombrytning: Tuula Korhonen, 020 701 2364, tuula.korhonen@rodakorset.fi
Distriktssidornas översättning: Helena Holm-Cüzdan, 020 701 2354, helena.holm-cuzdan@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv. Pärmbild: Anitta och Leena samlade i Ingå.

Sisältö • Innehåll
• Ledaren: Vad lär vi oss nu för morgondagen?
• En hjälpare nära dig – också i mobilen? 
• Valnämnden ber avdelningarna skicka in sina förslag angående förtroendevalda 
   för årsmötet 2019
• Start för insamlingen Jul i Sinnet
• Julens gåvor 
• Lindra ensamhet under julen och vändagen
• OMA är redo att tas i bruk av avdelningarna
• Hungerdagen: Ett varmt tack till alla som deltog!
• Hunger days experiences by a French collection manager
• Avdelningarnas minneslista för år 2019
• Oletko tehnyt vapaaehtoistyötä turvapaikanhakijoiden parissa? Kerro omat muistosi.
• Osastokummit ja osastofoorumit
• Kampanjer 2019 
• Seminaari Hyvä johtaminen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa 17.-18.11.
• Marraskuun Jazzit 17.11.
• Mathjälpen stöder de allra mest utsatta
• Medlemsrekryteringskampanj inleder året 2019
• Kortfattat, bl.a. utbildarutbildning 2019
• Hiv- och sexualhälsoarbete
• Distriktsbyråns kontaktuppgifter



3

Vad lär vi oss nu för morgondagen?

LEDAREN 12.10.2018

Vi minns en lång och het sommaren, men 
nu är det höst och all verksamhet är som 
livligast. Larmgrupper är redo att hjälpa, 
grupper samlas, utbildningar ordnas och 
samarbete görs med myndigheter och an-
dra aktörer. Att sitta i en rödakorsavdelnings 
styrelse ger god insikt i och utsikt över hur 
Röda Korsets verksamhet utvecklas och nu-
läget i det finländska samhället.

Vi måste tänka på framtiden. Vilka behov 
kan vi identifiera mitt i de förändringar som 
äger rum i vår verksamhetsomgivning? Vilka 
människor och grupper behöver mest hjälp? 
Vilka är de risker som vi möter i vardagen? 
Det vi gör idag svarar på dagens utmaningar. 
Men beredskap handlar om att göra sig redo 
för morgondagen.

Just nu är därför rätt tid att locka med nya 
människor att engagera sig i goda hobbyer 
och meningsfull sysselsättning. Genom Rö-
da Korsets gruppverksamhet och utbildning-
ar lär vi frivilliga oss nytt och upprätthåller 
de kunskaper vi redan har.

Verksamhetsomgivningen och gruppen av 
aktiva är i ständig förändring. Att identifie-
ra behov, kartlägga risker, planera beredskap 
och göra sig redo kräver aktivitet och enga-
gemang. I Röda Korsets avdelningar finns 
ett stort socialt kapital, alltså kunnande och 
insikt om hur det står till i närsamhället, om 
samarbetsmöjligheter och frivilligverksam-
het.

I vardagliga frivilliginsatser och inom Rö-
da Korsets förtroendeuppdrag gäller det att 
minnas och alltid hålla blicken fäst på vå-
ra hjälpbehövande medmänniskor. Små in-
satser har en större betydelse än vi tänker 
oss. Kunskaper i första hjälpen innebär be-
redskap att hjälpa. Flera små bidrag utgör 
tillsammans mycket bistånd. Röda Korsets 
verksamhet bygger alltid och överallt på vo-
lontärernas vilja att hjälpa och stöda de 
människor som är mest utsatta.

Under den gångna sommaren har vi talat om 
ett osedvanligt lång period av varmt väder, 

om skogsbränder och civil olydnad, om nivån 
på socialskyddet och om matköer, om spän-
ningen mellan stormakter, krig och kärnva-
pen, om klimatförändring och om säkerheten 
på badstränder, och om blågröna alger. Äm-
nena har varierat, men gemensamt för dem 
alla är en viss oro för framtiden och förut-
sättningarna för ett gott liv. En del av de här 
samtalsämnena har vi haft nära inpå oss 
och upplevt själva. Andra är fjärran från oss, 
snarast abstrakta hotbilder.

Vi inom Röda Korset känner också oro. Men 
vi vet att det går att påverka hur världen ser 
ut. Vi tappar inte modet så länge vi tillsam-
mans kan arbeta för det goda.

Genom beredskap och hjälpinsatser som 
svarar på de behov som finns har många 
människoliv räddats. En del av de katastrof- 
och krisområden som syntes i nyheterna 
för några decennier har för länge sedan för-
svunnit ur det dagliga nyhetsflimret. Man har 
byggt fred genom att skapa förtroende mel-
lan grupper av människor. Hjälpen har nått 
fram och människor har lärt sig beredskap. 
Människor har byggt skydd mot upprepade 
översvämningar. Evakueringsrutter har pla-
nerats i områden nära vulkaner. Genom att 
lagra vatten, mat och energi har man skapat 
beredskap för sådant som elavbrott, snöovä-
der och sandstormar. Mycket har gjorts och 
mycket mer kan man göra.

Varje dag lönar det sig att fråga sig vad man 
har lärt sig idag och hur man kan utnytt-
ja det imorgon. Röda Korsets och Frivilli-
ga Räddningstjänstens utbildningsutbud är 
omfattande och 
mångsidigt. Det 
gäller att utnytt-
ja det för att ut-
veckla sitt eget 
kunnande och 
den gemensam-
ma beredskapen.

Hannu Harri
ordförande
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En hjälpare nära dig – också i mobilen? 
På Röda Korset säger vi ofta att vi vill vara 
närvarande i människors vardag. På det sätt 
försäkrar vi oss om att hjälpen når fram och 
vi snabbt kan svara på hjälpbehovet. 

”Men hur nära är vi en person som 
betalar sina inköp via en mobilapp, 
kommer överens om hobbyer med 
snabbmeddelanden och lyssnar på 
musik på sin telefon? ” 

Det är ingen lätt utmaning, men i framtiden 
måste organisationens digitala tjänster va-
ra precis lika bra och lättanvända som andra 
aktörers. 

Röda Korset har fått en bra start i digitalise-
ringen, och redan över tusen förtroendeval-
da och anställda har registrerat sig på OMA, 
en digital tjänst för frivilliga. Från och med 
början av år 2019 kan nya frivilliga välja ut 
ett lämpligt volontäruppdrag på OMA. Ge-
nom tjänsten kan vi försäkra oss om att vi 
erbjuder alla dem som är intresserade en 
möjlighet att delta i verksamheten, i enlighet 
med Rödakorsrörelsens principer.

Det är inte bara nya frivilliga som gagnas av 
digitaliseringen. För Rödakorsanställda och 
personer i ansvarsposition är OMA ett säkert 
ställe att förvara kontaktuppgifter på och en 

smidig plats att administrera verksamhets-
grupper.

OMA är inte bara ett nytt system. Samtidigt 
har vi förnyat våra sätt att göra saker till-
sammans. Hundratals frivilliga har deltagit i 
att planera och testa applikationen, och de-
ras åsikter har påverkat resultatet. Tjänster 
som utvecklas tillsammans blir ständigt bätt-
re. 

Tack till alla som varit med om att ut-
veckla OMA! 

Ilpo Kiiskinen 
Kommunikations- 
direktör

Jarkko M
ikkonen

BERÄTTA OM EVENEMANGEN 
Lägg ut era evenemang på nätet.
rednet.rodakorset.fi

TYCK TILL på Facebook 
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

RING OCH BIDRA
0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

TA KONTAKT
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det skyd-
dar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som har förbundit 
sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en av dem. Röda Korset har rätt 
att använda skyddstecknet för att markera sin verksamhet och övervaka användningen av märket.
Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdelnings-
material under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med  
myynti@rodakorset.fi
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VALNÄMNDEN

Valnämnden ber avdelningarna skicka in sina förslag 
angående förtroendevalda för årsmötet 2019
Valnämnden bereder som bäst det val som 
ska förrättas vid distriktets årsmöte år 2019. 
Vid årsmötet i vår står distriktets ordföran-
de, viceordförande och hälften, det vill sä-
ga fem styrel-semedlemmar i tur att avgå. 
Mandatperioden för de styrelsemedlemmar 
som väljs vid årsmötet sträcker sig fram till 
slutet av årsmötet 2021.

Valnämnden ber avdelningarna skicka in si-
na förslag angående medlemmar i distrikts-
styrelsen. Endast organisationens enskilda 
medlemmar kan väljas till förtroendeupp-
drag. Enligt § 18 och 19 i förordningen om 
Finlands Röda Kors förutsätts de personer 
som uppställs som kandidater till förtroende-
poster att

• förbinda sig till Röda Korsets grundprinci-
per samt
• vara villiga att främja Röda Korsets syfte

Dessutom bör man i sammansättningen av 
förvaltningsorganen så långt som möjligt be-
akta

• den regionala och språkliga representatio-
nen samt
• fördelningen mellan könen och olika ål-
dersgrupper

I distriktsstyrelsen finns efterfrågan på 
mångsidigt kunnande och erfarenhet 

Distriktsstyrelsens ordförandes uppgifter och 
distriktsstyrelsens uppgifter definieras i stad-
garna (se sid. xx). Distriktsstyrelsens ordfö-
rande förutsätts ha ledarskapserfarenhet, ett 
brett kon-taktnät och erfarenhet av styrelse-
arbete.

För den som föreslås som kandidat till ord-
förande-, viceordförande eller övriga sty-
relseposter kan det vara till nytta att ha 
kunskap om någon av de myndigheter som 
verkar nära Röda Kor-set (t.ex. räddnings-
väsende, socialverksamhet eller invandrings-
frågor). Kandidaten kan även ha kunskap 
om till exempel digital kommunikation, 
marknadsföring, sociala medier, ekonomi-
för-valtning eller juridik via sitt yrke eller via 
en hobby.

Valnämnden hoppas att alla avdelningar 
kommer med förslag. Även personmedlem-
mar kan föreslå kandidater till distrikts-
styrelsen. Förutom bekanta och erfarna 
styrelsemedlemmar re-kommenderar val-
nämnden att man ser sig om efter nya kan-
didater och nytt kunnande även bland 
personer som inte tillhör den grupp som re-
dan är aktiva inom avdelningen. 

Förslag senast den 4.2.2019

Valnämnden ber avdelningarna skicka in si-
na förslag senast måndagen den 4.2.2019, 
per e-post till valnämndens sekreterare Tuu-
la Korhonen, tuula.korhonen@rodakorset.fi, 
eller genom att fylla i ett formulär på inter-
net.  Förslag kan också skickas in per post 
på adressen Tuula Korho-nen, Finlands Rö-
da Kors, Helsingfors och Nylands distrikt, Sa-
lomongatan 17 B, 5 vån, 00100 Helsingfors. 
Förslag som inkommer efter utsatt datum 
beaktas inte. 

Oberoende av hur förslaget lämnas in bör all 
behövlig information framgå: kandidatens 
namn, avdelning, födelsedatum, kontaktupp-
gifter, utbildning, yrke, eventuella special-

Hantering av 
personuppgifter

En ansökan eller en CV som 
innehåller personuppgifter kan 
skickas per e-post eller per brev. Bi-
lagan i ett e-postmeddelande kan 
om så önskas skyddas med ett lö-
senord, som sänds i ett skilt e-post-
meddelande. Om du inte vill sända 
förslaget i ett oskyddat e-postmed-
delande går det bra att använda den 
elektroniska blanketten.

Förslagen, inklusive personuppgif-
ter, sparas och förvaras i elektronisk 
form, samt som bilaga till valnämn-
dens protokoll. Uppgifterna ges inte 
vidare utanför distriktsbyrån.
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VALNÄMNDEN

Distriktsstyrelsens 
sammansättning

I tur att avgå vid årsmötet 2019

Ordförande Hannu Harri*), Kerava
Viceordförande Katja Kuusela, Pohjois-Hel-
sinki

Linda Basilier*), Kyrkslätt svenska
Anders Blomberg, Kehä-Espoo
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa
Maria Nygren, Pohjois-Helsinki
Ria Tahvanainen, Itä-Helsinki

*) Har år 2019 verkat de tre på varandra 
följande mandatperioder som tillåts i reg-
lerna.

Mandatperioden fortsätter till årsmö-
tet 2020  

Tiina Hörkkö, Korso
Max Lindholm, Helsingfors svenska
Teuvo Määttä, Töölö
Pekka Piri, Tapiola
Satu Wallenius, Mäntsälä

Valnämndens kontaktuppgifter

Ordförande
Juhani Parkkari (Pohjois-Helsinki)
e-post juhaniparkkari@gmail.com
puh. 050 583 5554

Viceordförande
Marika Laukkanen (Länsi-Helsinki)
e-post laukkanenmarika1@gmail.com
puh. 040 653 1547

Medlemmar

Taru Koivu (Tuusula)
tel. 040 170 2600
e-post taru.m.koivu@gmail.com

Hannele Kokotti (Pohjois-Helsinki)
tel. 040 533 7404
e-post hannele.kokotti@compesita.inet.fi

Miika Niissalo (Tapiola)
tel. 040 501 1154
e-post miika.niissalo@iki.fi

Katri Rannisto (Keski-Espoo)
tel. 050 337 6292
e-post katrirannisto@gmail.com

Tuula Rönkkö (Borgå - Porvoo)
tel. 040 522 4622
e-post tuula.ronkko@gmail.com

kunskaper samt motivering. Vid behov kan 
kandidatens CV bifogas.  Av förslaget bör 
också framgå vilken av-delning som lägger 
fram förslaget och kontaktuppgifter till ord-
förande eller annan ansvarsper-son, samt 
den uppställdas samtycke till kandidaturen.

Valnämnden ber att man diskuterar kandi-
daterna vid de regionala avdelningsforumen 
och ser till att det finns kandidater till di-
striktsstyrelsen från det egna området. 

Vid årsmötet väljs också två revisorer och 
två revisorssuppleanter. Valnämnden kom-
mer i en-lighet med den ordinarie stämmans 
rekommendation att föreslå för årsmötet att 
de CGR-revisorer som Privatewaterhouse-
Coopers Oy (PwC) föreslår väljs till revisorer.

Valnämndens förslag angående förtroende-
valda och revisorer för årsmötet 13.4.2019 
skickas till avdelningarna som bilaga till in-
bjudan till årsmötet. I sitt förslag strävar val-
nämnden efter att beakta olika synpunkter 
som är viktiga för organisationen (t.ex. kan-
didatens organisationserfa-renhet och –kun-
skap, olika intressegrupper och expertis) och 
man hoppas att avdelningarna för fram så-
dant i sina förslag.

VALNÄMNDEN

Kandidatblankett

https://response.questback.com/suomenpu-
nainenristispr/piha2019
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VALNÄMNDEN

8 § Distriktets ordförande
(Instruktion för Finlands Röda Kors distrikt)

Distriktets ordförande ska

1) leda distriktsstyrelsens arbete;
2) övervaka verkställandet av distriktsstyrelsens beslut;
3) fungera som chef för verksamhetsledaren och övervaka hans eller hennes verk-
samhet; samt
4) ha hand om på andra ställen i organisationens regler föreskrivna samt i arbets-
ordningen, ekonomistadgan och instruktionerna bestämda uppgifter.

6 § Distriktsstyrelsens uppgifter
(Instruktion för Finlands Röda Kors distrikt)

Distriktsstyrelsen ska

1) sammankalla och förbereda distriktsmötet och övervaka verkställandet av mötets 
beslut;
2) se till att avdelningarna får kunnigt och tillräckligt stöd för skötseln av verksam-
heten och ekonomin;
3) godkänna distriktets verksamhetsplan och budget för följande kalenderår;
4) övervaka distriktets skötsel av egendom och ekonomi och se till att distriktets fi-
nanser är ordnade på ett tillförlitligt sätt;
5) fatta beslut om distriktets förvärv av fast egendom och om andra stora investe-
ringar;
6) ordna personalens representation i distriktsstyrelsen samt i de organ som lyder 
under di-striktsstyrelsen enligt de principer som organisationsstyrelsen fastställt;
7) anställa och entlediga distriktets verksamhetsledare samt övrig anställd personal;
8) vid behov bestämma om en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan avdelningar 
som verkar inom samma område och avgöra eventuella meningsskiljaktigheter efter 
att ha hört styrelserna för de berörda avdelningarna;
9) bestämma om skötseln av avdelnings egendom i situationer som föreskrivs i 24 § 
i FRK-förordningen;
10) utse distriktets representant till organisationens stämma;
11) fastställa hur många röstberättigade representanter avdelningarna har vid di-
striktsmötet;
12) inom sitt område sköta samordningen av Röda Korsets beredskapsplanering;
13) tillsätta direktioner för de institutioner som är underställda distriktet och be-
stämma om de-ras funktioner;
14) för sin del övervaka regionalt att Röda Korsets, Röda Halvmånens och Röda 
Kristallens namn och emblem inte används i strid mot bestämmelserna;
15) sköta övriga uppgifter för distriktsstyrelsen som föreskrivs i FRK-förordningen 
och fastställs i arbetsordningen, ekonomistadgan och instruktionerna, samt
16) besluta om övriga ärenden som verksamhetsledaren lägger fram.

Distriktsstyrelsen kan för bestämda uppgifter tillsätta tidsbegränsade utskott eller 
kommittéer.



8

Jul i Sinnet-insamlingen inleds med en 
öppningsceremoni på Helsingfors cen-
tralstation torsdagen den 22.11. Yles 
morgon-tv sänder direkt från evene-
manget. I år berättar morgon-tv om in-
samlingen redan innan öppningsce-
remonin, och fortsätter ända fram till 
21.12.2018. I år är insamlingsmålet 
1 960 000 euro, vilket ger 28 000 gå-
vokort. Värdet på ett gåvokort är 70 
euro. 

Insamlingen ordnas av Mannerheims Barn-
skyddsförbund MLL och Röda Korset tillsam-
mans med Yles morgon-tv, Yle Radio Suomi 
och Radio Vega. Insamlingens kommersiella 
partners är K-butikerna, S-gruppen och Lidl.

Ändringar i utdelningen av gåvokort
avdelningen kan använda för att bestäl-
la korten till sig eller direkt till en samar-
betspartner. Korten levereras från FRK:s 
centralbyrå till de adresser som uppges i be-
ställningsformuläret, under veckorna 44–
45. Innan dess kontrollerar FRK tillsammans 
med MLL:s distrikt att korten fördelas jämnt 
och det inte uppstår överlappningar. 

Det rekommenderas att korten delas ut via 
samarbetspartners – alltså kommunens so-
cialväsende, migrationstjänsterna, rådgiv-
ningen, församlingarnas diakoniarbete eller 
annan samarbetspartner – och beställs från 
centralbyrån direkt till dem. Därmed behöver 

JUL I SINNET 22.11 –21.12. 

Start för insamlingen Jul i Sinnet 

avdelningen inte ta hand om förvaringen av 
formulär med personuppgifter eller postan-
det av namnlistor som frankerat brev.

Skicka korten i god tid till familjerna
Korten bör delas ut i god tid till familjerna, 
för att de inte riskerar att bli oanvända på 
grund av en resa eller annan julbrådska. Gå-
vokortet gäller 7–26.12.2018.

S
tadin am

m
attiopisto / S

PR

H
anna Linnakko

Bra att komma ihåg
• Jul i Sinnet-insamlingens webbplats: 

www.hyvajoulumieli.fi/sv
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 
• Twitter och Instagram:  

#julisinnet @hyvajoulumieli
• RedNet (Jul i Sinnet)  

rednet.rodakorset.fi/Julisinnet 
• Ytterligare information från distriktsbyrån 

och joulumieli@punainenristi.fi

OBS! Anvisningarna för gåvokortens utdel-
ning är uppdaterade, bekanta dig noga med 
dem.
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JULENS GÅVOR 

En julkalender skapar förväntan inför julen
Röda Korsets julkalender är en traditionell del 
av julväntan. I år är kalendrarna illustrerade 
av Raimo Partanen och Martta Wendelin. Ka-
lendrarna har redan skickats ut till 130 000 
hem. Rekommenderat pris för kalendern är 12 
euro och den kan även beställas i nätbutiken  
rodakorsbutiken.fi tai myynti@rodakorset.fi.

Betydelsefulla gåvor
Genom att välja en Betydelsefull gåva ger du 
konkret hjälp till någon som befinner sig i en 
svår livssituation. Samtidigt visar du den som 

GRÖT FÖR EN HEL BY 10 €
Med hjälp av den här gåvan kan 
Röda Korset leverera 30 kg ve-
te- och majsmjöl dit det inte 
finns tillräckligt med mat. Tack 
vare denna gåva får invånarna  
i en hel by en måltid.

EN PROTES TILL EN 
KRIGS- 
SKADAD I SYRIEN 50 €
Med denna gåva ger du en syri-
er som har skadats i kriget en 
möjlighet att komma på fötter 
igen och ett budskap som vi al-
la vill höra: Man bryr sig om 
dig.

får gåvan att du bryr dig och vill hjälpa.  
Bland annat följande Betydelsefulla gå-
vor finns:

Beställningar och mer information:
rodakorsbutiken.fi

Beställ produkter genom att logga in på organisationsvyn med avdelningens ID rodakorsbutiken.fi. 
Mer information och frågor: myynti@rodakorset.fi eller tfn 020 701 2101.

Fler julkort och gåvor finns i Hjälpens värld som utkommer 7.11.

Väggkalendrar  
år 2019

BrevmärkenGläd någon  
med ett julkort
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LINDRA ENSAMHET UNDER JULEN OCH VÄNDAGEN 

Vi uppmuntrar avdelningarna och för-
eningarna att ordna ett gemensamt 
Jul i Sinnet-evenemang. Evenemang-
et medför synlighet och bössinsam-
lingsmedel. Evenemanget kan ordnas 
på invigningsdagen 22.11 eller se-
nare under insamlingstiden – då när 
människor är i rörelse. Det lönar sig 
att även bjuda in media på plats. 

Tips för att ordna evenemanget och mate-
rial hittar du på RedNet (Jul i Sinnet) samt 
på MLL:s föreningswebb senast i slutet av 
oktober.

Under förra årets vändag blev 1200 nya 
människor intresserade av vänverk-
samheten.  

Vi uppmuntrar avdelningarna att ordna eve-
nemang och vänkurser så att de nya männ-
iskorna genast har möjlighet att komma 
med i verksamheten. 

Julen är traditionellt en familjefest och 
därför även den värsta tiden i året för 
många ensamma människor. Röda Kor-
sets julcafé förmedlar starkt, budska-
pet om att ingen behöver vara ensam 
under julen. 

– Förra julaftonen var jag med på julcafé-
et i Halinen i Åbo. Skaran av besökare var 
väldigt bred. Vissa hade ingen att fira julen 
med, andra ville ha någonting att göra under 
de långa julhelgerna. Det fanns även en hel 
del människor som överhuvudtaget inte firar 
jul, säger Varpu Salmenrinne, planerare för 
socialverksamhet.

Också i Tammerfors ordnades förra året en 
alternativ julafton i biblioteket Sampola. För-

Synlighet med Jul i Sinnet-evenemang  

Vi ses på vändagen!

Glädje och omväxling till julhelgerna på julcafé 

Ytterligare information:  
På RedNet rednet.rodakorset.fi/Julisinnet
Koordinator för socialt välmående  
Maaret Alaranta tfn 020 701 2123
Koordinator för medelanskaffningen  
Regina Laurén tfn 020 701 2199
Sakkunnig inom kommunikation  
Sanni Myllyaho tfn 020 701 2223
Planerare vid MLL Hanna Hokka  
tfn 075 2345 581, hanna.hokka@mll.fi

Anmäl dig i vändagsgruppen på RedNet och 
läs mer om kampanjen!

Ytterligare information:  
Koordinator för socialt välmående  
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123
RedNet: rednet.rodakorset.fi/vandagen 

utom bibliotekets tjänster hade besökarna 
möjlighet att njuta av julens läckerheter och 
umgås med Röda Korsets frivilliga.

Att vara verksam som Röda Korsets frivillig 
är ett sätt att fira på julen på. Man kan även 
delta genom att baka eller uppträda på jul-
caféet.  På basen av de goda erfarenheter-
na är syftet att öka antalet julcaféer. Mer in-
formation och tips för arrangeringen fås på 
Rednet (Vänverksamhet). Från materialban-
ken får du informationsmallar till annonstav-
lor och tidningsannonser.

Ytterligare information:  
Koordinator för socialt välmående  
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123.
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OMA LÄTTAR DIN VARDAG 

OMA är redo att tas i bruk av avdelningarna

M
aija Pokkinen

Terttu Ojala, aktiv vid avdelningen i Björneborg, är ivrig över att ta i bruk OMA. – Systemet bjuder på många möj-
ligheter, när man hittar de rätta menyerna och rutorna, säger hon glatt.

Frivilligas nya digitala tjänst OMA är nu 
tillgänglig för alla. OMA är ett åskåd-
ligt sätt för både nya och mer erfarna 
frivilliga att hitta lämplig verksamhet, 
och därför lönar det sig att ta tjänsten 
i bruk!

OMA är en helhet, där avdelningen hittar 
allt väsentligt med tanke på sin verksamhet. 
FRK ordnar utbildningar runtom i Finland, 
för att se till att avdelningsstyrelsen och an-
dra ansvarspersoner blir rutinerade i att an-
vända OMA. Vid behov kan man få hjälp av 
en digifadder, en frivillig som utbildats i an-
vändningen av OMA, som kan stöda avdel-
ningarna på sitt område med att ta i bruk 
systemet. 

Terttu Ojala deltog i utbildningen av digi-
faddrar och digimästare i Björneborg. Som 
styrelsemedlem är hon en av nyckelperso-
nerna då OMA tas i bruk vid Björneborg av-
delning. 
 
– Tanken är att över tid kommer allt att fin-
nas på ett och samma ställe, säger Ojala be-
låtet efter utbildningen. 

Ojala fungerar som vänförmedlare och 
grupphandledare vid stödverksamhet för 
närståendevårdare, och är ivrig att ta i bruk 
OMAs nya digitala vänförmedlingssystem. 
Trots att OMA är enkel att bära med sig i 
smartmobilen, ersätter den inte växelverkan 

människor emellan: Ojala anser att det är 
självklart att människor fortfarande behövs – 
både som förmedlare och som frivilliga i an-
dra uppdrag.

Avdelningarna rekommenderas att ta 
OMA-systemet i bruk i följande etapper: 
1. Välj ut en huvudanvändare för OMA vid 

er avdelning, alltså en digimästare. 
2. Delta i digifadder- eller digimästarutbild-

ningen eller i en OMA-startworkshop.
3. Fundera ut en uppgift och roll inom OMA 

för varje ansvarsperson. 
4. Gör en egen profil i OMA, meddela till di-

striktet att ni tar i bruk systemet och be 
distriktet om nödvändiga användarrättig-
heter (J1 för privatpersoner och digimäs-
taren) 

5. Skapa aktivitetsgrupper och märk ut 
gruppledare för varje grupp.

6. Skriv in evenemang, utbildningar och an-
dra jippon i OMA. 

7. Kom överens om att ta i bruk vänför-
medlingssystemet.

8. Informera medlemmarna vid er avdel-
ning om OMA och uppmuntra alla att gö-
ra en profil i systemet.

9. Stöd och hjälp era frivilliga med att ta i 
bruk OMA.

Ytterligare information:  
På RedNet: rednet.punainenristi.fi/oma
Oma tuki-stödtjänsten, Oma.tuki@redcross.fi
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HUNGERDAGEN

Ett varmt tack till alla som deltog!
Hungerdagsinsamlingens 
bössinsamling inbringade 
uppskattningsvis ungefär 300 
000 euro inom Helsingfors och 
Nylands distrikts område. I 
hela landet blev insamlingsre-
sultatet ca 1 170 000 euro. Det 
slutliga helhetsresultatet klar-
nar i november. 

Hundratals frivilliga deltog i 
bössinsamlingen inom distrik-
tets område. Ett varmt tack till 
alla som deltog!

I Ekenäs samlade skoleleverna på 
höstmarknaden (ovan). I Pukkila 
ordnades traditionellt torgkaffe. På 
bilden avdelningens styrelse, som 
stod för arrangemangen, samt di-
striktsbyråns Petri Kaukiainen och 
Emilia Jokiaho. Också Onninneito i 
bakgrunden hade klätt sig i insam-
lingsväst dagen till ära.

Mari Lankinen pratade med Riitta Riihimäki 
som samlade på Drumsö.

En liten bidragsgivare i Borgå.

Tuula Korhonen
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HUNGER DAY

Hunger days experiences by a French collection manager
My name is Caroline and I moved from 
France to Finland 15 years ago. I’ve been 
located in East-Helsinki for 6 years and I 
have volunteered as a collection manag-
er for the local Red Cross branch for two 
years. 

It’s been very interesting experience and 
quite the adventure as a French person 
with limited Finnish skills to take on that 
role. I have done volunteer work before, 
but it was not related to Finland or my lo-
cal community. So I decided to do some-
thing closer to home where I could make 
an impact on the community I live in and I 
thought a good place to start was to con-
tact the Red Cross Uusimaa district. 

At first, I was only interested to donate 
my time with no clear idea what to do. I 
thought whatever the task, I will be happy 
and it will be meaningful. As it turns out, 
Itä-Helsinki collection manager Matti Kokoi 
had decided to handover the responsibility 
and I had some experience in raising funds 
so we agreed to give it a try. I got very 
lucky for my first collections that he was 
able to support me and share his experi-
ence. The first couple of collections were 
few hours events with limited number of 
people and I thought it was simple enough. 
However, I soon learnt that Hunger days 
was a complete different event with far 
greater expectation and responsibilities. 
 
To overcome my limited Finnish skills I 
work together with volunteer communica-
tion specialists, this year Noora Isomäki, 
so I have the confidence that our commu-
nications are always clear and proper. I al-
so find that there has been great support 
from district and the instructions from Red-
Net have been quite clear. 

However, as there are quite many steps 
in the organization of a successful event, 
I have decided that for Hunger days 2017 
and 2018, I needed to handle this as a pro-
ject, just like I would do at my work. This 
means in practice that we have done a pro-
ject plan including extra efforts into build-
ing a good contact list (shopping centers 
facility managers, schools, branch mem-

bers and red-cross staff). In addition, we 
have made quite detailed task list with a 
dedicated owner for each task and dead-
line. Finally we had a communication cam-
paign planned by email and social media 
throughout August and September. To en-
sure a smooth organization and because 
we all have full time day jobs to be at, we 
have had several short meetings per month 
since May to make sure that we progress 
little by little. This makes it quite easier 
when hunger days comes so we don’t have 
a sense of rush. 

Now that Hunger days 2018 is behind us, 
I’m very much looking forward to take a 
short one month break from the collec-
tion activities before we start to plan our 
Christmas collection campaign. Now that I 
have a good confidence on our skills to or-
ganize campaigns, our collection team fo-
cus for the coming future is to find new 
and creative ways to attract more peo-
ple to our collections, to raise awareness in 
our community about the causes that we 
are supporting both domestically and inter-
nationally and finally, the most important, 
to keep having fun whilst doing it.  
 
Caroline Bondier, 
Collection manager at Itä-Helsinki branch
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AVDELNINGARNAS MINNESLISTA

Avdelningarnas minneslista för år 2019
I avdelningarnas minneslista för år 2019 
har vi samlat en del viktigt som avdelning-
arna gärna ska notera i tid, hitta folk som 
kan göra och skriva in i avdelningens verk-
samhetsplan:

Effektiva hjälpinsatser här hemma och 
ute i världen

Förmågan att hjälpa i kriser och akuta situ-
ationer bygger på den beredskapsverksam-
het vi upprätthåller till vardags, på närvaro 
i lokalsamhället och att vi upprätthåller en 
tillräckligt bra beredskap.

- Avdelningens beredskapsplan är i skick, 
uppdaterad och har skickats in till distrikts-
byrån. En riskbedömning används som bas 
för beredskapsplanen. Avdelningarnas be-
redskapsplaner förs ihop till gemensamma 
regionala planer.
- Vi rekryterar nya frivilliga.
- Avdelningen deltar i frivilliga räddnings-
tjänstens (Vapepas) verksamhet.
- Avdelningen upprätthåller, antingen på 
egen hand, eller i samarbete med andra 
avdelningar en alarmgrupp som svarar mot 
områdets behov. Inom alarmgruppen bör 
finnas kunnande inom första hjälp, första 
omsorgen och psykiskt stöd.
- Avdelningen deltar i Hungerdagsinsam-
lingen, och har beredskap att starta en 
nödhjälpsinsamling. Avdelningen har kart-
lagt var de bästa insamlingsställena finns, 
och arrangerar en eventuell insamling så, 
att det finns tillräckligt många insamlare på 
plats. Finns det eventuellt möjlighet att få 
hjälp av/samarbeta med närliggande avdel-
ningar och skolor?
- Vi utökar samarbetet med myndigheter i 
enlighet med de avtal och planer som finns.

Vi bygger upp en stark gemenskap och 
främjar välmående och ett tryggt liv

- Avdelningen, eller en närliggande avdel-
ning har en första hjälpen grupp som deltar 
i dejour-tillfällen.
- Avdelningarna har en Hälsopunkt
- Avdelningen upprätthåller en vänförmed-
ling, antingen på egen hand eller tillsam-
mans med andra avdelningar.
- Det ordnas vänkurser inom avdelningens 

område.
- Avdelningen ordnar integrationsstödjande 
frivilligverksamhet.
- De större avdelningarna engagerar en 
kommunikationsgrupp och utnämner en 
person som har ansvar för sociala medier.
- Avdelningen satsar på att skapa och upp-
rätthålla nätverk till myndigheter och andra 
organisationer.

Modig påverkare – vi försvarar 
humanitet med sakkunskap

- Varje frivillig stärker vår värdegemenskap 
genom att vara medlem i Röda Korset. 
- Vi arbetar aktivt mot den ökande mäng-
den hatprat i det finländska samhället. 
- Volontärerna bekantar sig med och un-
dertecknar organisationens etiska verksam-
hetsdirektiv. 

En attraktiv medborgarorganisation 
som förnyar sig själv

- Avdelningens verksamhet är öppen och 
lättillgänglig, och det är möjligt för med-
lemmarna att själva påverka verksam-
heten. Vår verksamhet är aktivt tvåspråkig, 
och vi tar också andra språk i beaktande 
vid behov.
- Ungdomar deltar i avdelningens verksam-
het och det ordnas verksamhet som lämpar 
sig för barn och unga, t.ex. en Terhoklubb, 
Reddie Kids klubb eller Läxhjälpsverksam-
het. 

Välfungerande frivillig blodgivning

Blodgivning är ett behändigt sätt att hjälpa. 
Frivilliga kontaktpersoner och medhjälpare 
spelar en viktig roll vid blodgivningstillfäl-
len. Blodgivningstillfällen är en synlig del av 
Röda Korsets verksamhet, och i samband 
med dem är det också möjligt att presente-
ra avdelningarnas verksamhet.

Evenemang, utbildningar och 
kampanjer

Vändagen 14.2, veckan mot rasism 18.– 
24.3, Rödakorsveckan 6.-12.5, Dagen 
för första hjälp 14.9, Hungerdagsinsam-
lingen 26.-28.9, en landsomfattande be-
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redskapsövning 26.10., insamlingen Jul i 
sinnet, november - december

Avdelningsforum, regional organisations-
utbildning, distriktets årsmöte 13.4.2019, 
höstens utbildarutbildning, riksomfattande 
årsmötet för unga.

Annat att komma ihåg

Försäkra dig om att ”pappersarbetet” sköts 
och alla viktiga dokument skickas till di-
striktsbyrån

- avdelningens höstmötesprotokoll med bi-
lagor har skickats till distriktsbyrån senast 
31.1.2019
- J1-kortet och J2-kortet skickade till di-
striktsbyrån senast 31.1.2019
- verksamhetsstatistiken ifylld online el-
ler inskickad till distriktsbyrån på pappers-
blankett senast 31.1.2019 (statistikuppgifter 
kan man fylla i på webben redan i decem-
ber 2018)
- avdelningens beredskapsplan granskad, 
uppdaterad och inskickad till distriktsbyrån 
senast i februari 2019.
- avdelningens vårmötesprotokoll med bila-
gor inskickad till distriktsbyrån genast efter 
mötet, eller senast den 30.4.2019.

Avdelningsforum och avdelningsfadd-
rar på besök

I distriktets sju områden ordnas avdel-
ningsforum ungefär fyra gånger per år. Vid 
forumen utbyter vi erfarenheter och infor-
merar varandra om aktuella frågor. Delta 
gärna i forumen med en större grupp del-
tagare! Varje avdelning har en avdelnings-
fadder på distriktsbyrån. Bjud in er fadder 
och planera t.ex. ett utvecklingsprojekt för 
att stöda verksamheten i avdelningen el-
ler en medlemsvärvningskampanj. Gör en 
Swot-analys av er avdelning, antingen på 
egen hand, eller tillsammans med er avdel-
ningsfadder.

Val av förtroendevalda

För avdelningens verksamhet kan det va-
ra bra att de som bär ansvar i avdelning-
en byts ut någorlunda regelbundet. Det 
innebär att kunskaperna om hur man le-
der en avdelning och sköter administratio-
nen sprids inom avdelningen och ingen blir 
”tvungen” att ha samma post alltför länge.

I enlighet med de nya reglerna kan samma 
person väljas till avdelningens ordförande 
eller viceordförande för högst tre på varan-
dra följande mandatperioder. Avdelningens 
ordförande, viceordförande och kassör bör 
vara olika personer.

Oletko tehnyt vapaaehtoistyötä turvapaikanhakijoiden 
parissa? Kerro omat muistosi.
Syksyllä 2015 Suomeen saapui yli 32 000 
turvapaikanhakijaa. Heitä vastaanottamas-
sa oli tuhansia suomalaisia. Monet vas-
taanottajista olivat vapaaehtoisia, jotka 
hakeutuivat työhön esimerkiksi SPR:n tai 
sosiaalisessa mediassa perustettujen ver-
kostojen kautta. Vapaaehtoistyö on luonut 
tärkeän turvaverkon saapujille ja vaikutta-
nut monella tapaa myös tekijöidensä elä-
mään. 

Toivomme kertomuksia vapaaehtoistyöstä: 
lyhyt- ja pitkäaikaisesta toiminnasta, hen-
kilökohtaisista kohtaamisista ja toiminnasta 
sosiaalisen median verkostoissa. 

Voit käsitellä esimerkiksi seuraavia ai-
heita. Kirjoita kuitenkin kokemuksis-
tasi vapaamuotoisesti. Muista mainita 
tapahtumien aika ja paikka.

• Kerro tiestäsi vapaaehtoistyötehtäviin. 
Miksi olet hakeutunut auttamaan turvapai-
kanhakijoita? Miten elämänkokemuksesi ja 
koulutustaustasi ovat vaikuttaneet valintoi-
hisi? Onko sinulla aiempaa kokemusta va-
paaehtoistyöstä?

• Kuvaile, millaista käytännön vapaaehtois-
työsi on ollut. Millaisia haasteita olet koh-
dannut? Mikä on ollut työssä vaikeinta, 
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mikä antoisinta? Millaista perehdytystä tai 
tukea olet saanut vapaaehtoistyön tekemi-
seen? Oletko itse ollut kouluttajana muille 
vapaaehtoisille? 

• Mitä viestinnän kanavia olet käyttänyt 
työssäsi ja miten? Miten arvioit laajemmin 
perinteisen ja sosiaalisen median merkitys-
tä – hyvässä ja pahassa – turvapaikanhaki-
joiden auttamisen näkökulmasta?

• Millainen on suhteesi turvapaikanhaki-
joihin? Miten olet auttanut heitä uuden 
elämän alkuun ja/tai työllistymään heil-
le vieraassa ja sinulle tutussa kulttuuriym-
päristössä? Ketkä turvapaikanhakijoiden 
joukossa erityisesti tarvitsevat apua ja mil-
laista apua? Mitä koet vapaaehtoistyön ja/
tai turvapaikanhakijoiden antaneen sinulle?

• Millaisia tunteita vapaaehtoistyö on he-
rättänyt ja miten olet käsitellyt näitä tun-
teita? Miten olet sovittanut vapaaehtoistyön 
yhteen muun elämän kanssa? Onko va-
paaehtoistyö muuttunut omalla kohdallasi 
palkkatyöksi? 

• Miten näkemyksesi suomalaisesta yhteis-
kunnasta on muuttunut vapaaehtoistyösi 
takia? Oletko osallistunut turvapaikanhaki-
joita koskeviin mielenosoituksiin tai muu-
hun poliittiseen toimintaan?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seura, folkloristiikan yliopistonlehtori 
Kirsti Salmi-Niklander ja viestinnän apulais-
professori Mervi Pantti (Helsingin yliopisto) 
sekä erikoistutkija Sofia Laine (Nuorisotut-
kimusverkosto). Keruuaineisto arkistoidaan 
SKS:n arkistoon. Tuloksista tiedotetaan 
syksyllä 2019. Kaikkien vastaajien kesken 
arvotaan palkintoja.

* * *

Lisätietoja: 
www.finlit.fi/keruut

S
tefan B

rem
er

Kuvan on otettu Johannisbergin vastaanottokeskuksessa Porvoossa lokakuussa 2015. Vapaaehtoiset 
ja työntekijät ottavat vastaan turvapaikanhakijoita: vapaaehtoinen Kim Gustafsson, keskuksen työn-
tekijä Marianne Chanth ja delegaatti Kristina Kajaani kirjaavat uusien asukkaiden henkilötiedot ja ot-
tavat heistä valokuvat.
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Osastofoorumit ja osastokummit
Osastokummien tehtävänä on tukea osastoja toiminnan kehittämisessä. Osastokumme-
ja piiritoimistossa ovat vapaaehtoistoiminnan yksikön työntekijät alla olevan taulukon mu-
kaisesti. Osastokummit käyvät omissa kummiosastoissaan vähintään kerran vuodessa. 
Kummit pitävät muutoinkin yhteyttä osastoihinsa ja tukevat osastojen toimintaa. Kummit 
voivat olla mukana mm. osastojen hallitusten kokouksissa, kehittämispäivissä ja tapahtu-
missa. Yhdessä osastokummien kanssa osastot ovat arvioineet ja kehittäneet toimintaansa 
mm. SWOT-analyysiä käyttäen. Kummin kautta saa myös tietoa jäsenmäärän kehityksessä 
ja osastoon sähköisesti ilmoittautuneiden vapaaehtoisten määrästä ja kiinnostuksen koh-
teista.

OSASTOFOORUMIT JA OSASTOKUMMIT

OSASTOFOORUMIT
PIIRITOIMISTON &
PIIRIN HALLITUKSEN KUMMIT

Espoo-Kauniainen/Esbo-Grankulla
Grankulla-Kauniainen, Kehä-Espoo, Keski-
Espoo, Lounais-Espoo, Esbo svenska, 
Tapiola

Mia Niemelä, Ari Hakala
Maria Nygren, Pekka Piri

Helsinki   
Länsi-Helsinki, Helsingfors svenska, Kallio-
Käpylä, Keski-Helsinki, Töölö, Pohjois-Hel-
sinki, Itä-Helsinki, Laajasalo, Helsingin Pos-
ti-Tele, Suomenlinna, Herttoniemi, Kontula, 
Pukinmäki

Mari Lankinen, Emilia Jokiaho
Max Lindholm, Teuvo Määttä

Itä-Uusimaa/Östra Nyland
Lapinjärvi, Myrskylä-Mörskom, Orimattila, 
Pornainen, Pukkila, Borgå-Porvoo, Sibbo-Si-
poo, Lappträsk, Loviisanseutu-Lovisanejden 

Emilia Jokiaho
Satu Wallenius, Max Lindholm

Keski-Uusimaa
Hyvinkää, Jokela-Nuppulinna, Järvenpää, 
Kerava, Klaukkala-Lepsämä, Nurmijärvi, 
Rajamäki, Tuusula, Mäntsälä

Mehalet Yared
Ria Tahvanainen, Satu Wallenius

Länsi-Uusimaa
Etelä-Lohja, Lohja, Nummi-Pusula, Vihti, 
Karkkila, Kirkkonummi-Siuntio

Quynh Ly
Anders Blomberg, Pekka Piri

Vantaa
Korso, Länsi-Vantaa, Tikkurila

Ari Hakala
Mia Jalonen-Tuovila, Tiina Hörkkö

Västra Nyland
Ekenäs-Tenala, Hangö, Ingå, Karjaa-Pohja/
Karis-Pojo, Kyrkslätt svenska, Snappertuna

Heidi Juslin-Sandin 
Linda Basilier, Anders Blomberg

MUU OSASTOTUKI
XL-osastot eli yli 500 jäsentä
Porvoo, Kehä-Espoo, Lounais-Espoo, Tapi-
ola, Länsi-Vantaa, Tikkurila, Itä-Helsinki, 
Kallio-Käpylä, Keski-Helsinki, Länsi-Helsinki, 
Pohjois-Helsinki, Töölö, Helsingfors svenska

Ari Hakala, Mia Niemelä

Svenskspråkiga avdelningar 
i huvudstadsregionen
Esbo svenska, Helsingfors svenska och
Grankulla-Kauniainen

Heidi Juslin-Sandin
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Kampanjer år 2019

februari mars-
april maj juni-

juli september november-
december

Vändagen
14.2.

Veckan mot 
rasism  

18.–24.3.

Rödakors-
veckan 

6.–12.5.

Maailman
pakolaispäivä

20.6.

Internatio-
nella första-
hjälpendagen 

8.9.

Insamlingen jul 
i sinnet 

22.11.–24.12.

Maailman 
terveyspäi-

vä 7.4.

Olycksfalls-
dagen
13.7.

Olycksfalls-
dagen
13.9.

Världs 
aidsdagen 

1.12.

Hungerdagen  
20.–22.9.

Olycksfalls
-dagen
13.12.Kom också ihåg

• Helsingfors och Nylands distrikts årsmöte 13.4.
• Riksomfattande beredskapsövningen 26.10.

Hyvä johtaminen Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoiminnassa

Marraskuussa järjestetään Nynäsin koulu-
tuskeskuksessa kaksipäiväinen seminaari, 
jonka teemana on yhdessä toimiminen ja 
hyvä johtaminen Punaisen Ristin vapaaeh-
toistoiminnassa. Ohjelmassa muun muassa 
keskustelua, asiaa vuoropuhelusta ja krii-
sinsietokyvystä, sekä runsaasti käytännön 
harjoitteita.

Seminaari on tarkoitettu osastojen ryhmien 
vetäjille, ja kaikille hyvin toimivasta vapaa-
ehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Sinulle, 
joka olet kiinnostunut Punaisen Ristin va-
paaehtoistoiminnan tulevaisuudesta.

Aika: 17.-18.11.2018

Paikka: Punaisen Ristin koulutuskeskus,
Nynäs, Karjalantie 55, 18600 Myllyoja.

Sitova ilmoittautuminen viimeistään 
1.11.2018. Ilmoittautumislinkki netissä löy-
tyvässä tapahtumailmoituksessa.

Puheenjohtajat ja muut 
osastojen luottamushenkilöt

Marraskuun Jazz 17.11.
On aika kiittää kuluneesta vuodesta ja Pu-
naisen Ristin eteen osastoissa tehdystä 
työstä, ja samalla suunnata katseet jo tu-
levaan. 

Lämpimästi tervetuloa Marraskuun Jazzeille 
Hietaniemenkadun koulutustiloihin lauan-
taina 17.11 klo 18 alkaen. Juhlassa nauti-
taan herkullisista cocktailpaloista, elävästä 
musiikista ja kollegojen seurasta. Kuulet li-
sää myös uudesta johtajuuskoulutuksesta

Luottamushenkilöille on lähetetty juhlas-
ta erillinen kutsu, jossa on ilmoittautumis-
ohjeet.

AJANKOHTAISTA - AKTUELLT
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MEDLEMSVÄRVNINGSKAMPANJEN INLEDS 2019 

Mathjälpen har blivit ett livsvillkor för 
otaliga mindre bemedlade finländare. 
Över 100 000 personer i Finland upp-
skattas ty sig regelbundet till livsmed-
elsutdelning. 
 
Redan på nio orter delar Röda Korsets fri-
villiga regelbundet ut mathjälp för mindre 
bemedlade. De livsmedel som delas ut är 
huvudsakligen donationer från lokala samar-
betspartners: affärer, partihandeln, livsmed-
elsindustrin och lunchrestauranger. Därtill 
deltar 32 avdelningar i att dela ut mathjälp 
som administreras av EU. Mathjälpen från 
EU består av konserver och torrvaror.

Vår utredning visar att mathjälpen gör det 
möjligt för mindre bemedlade hushåll att 
spara pengar från matutgifter och i stäl-
let lägga dem på nödvändiga mediciner, stö-
da barns hobbyer och betala  räkningar i tid. 
En tredjedel av dem som är i behov av mat-
hjälp lider av kroniska sjukdomar, en femte-
del har problem med mental hälsa och upp 

Är du redo att rekrytera nya medlem-
mar till Röda Korset? I januari inleds 
en nationell medlemsrekryteringskam-
panj – vi utmanar dig och din avdel-
ning att delta!
 
En färsk medlemsenkät visar att medlem-
skap och frivillighet upplevs gå hand i hand. 
Frivillighet är den överlägset viktigaste orsa-
ken att bli medlem i Röda Korset. Näst vik-
tigaste orsaken är att en vän eller bekant 
bjudit in en i verksamheten. Som tredje or-
sak uppgavs deltagandet på en kurs av Rö-
da Korset.

Tillväxtmålet gällande medlemmar, frivilli-
ga och unga aktiva, som definieras i verk-
samhetsstrategin, kan nås endast om alla är 
med. Gör alltså en beställning på förnyade 
medlemsflyers från Rödakorsbutiken och var 

till 40 procent tampas med skulder –alla 
dessa faktorer påverkar uppehället. Mathjäl-
pen är nödvändig för de personer som sta-
tens skyddsnät inte lyckas nå.

Mathjälpen är en värdefull verksamhetsform 
som bistår de allra mest utsatta och har gett 
avdelningarna upp till tiotals nya frivilliga. Är 
er avdelning intresserad att delta i mathjäl-
pen? Ta kontakt!
 
Ytterligare information: 
Jari-Pekka Hietsilta  
(jari-pekka.hietsilta@rodakorset.fi) 
samt rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu 
På sidan finns instruktioner och informa-
tion om mathjälpsverksamheten samt utbild-
ningsmaterial för frivilliga.

Informera oss om ni är intresserade av mat-
hjälpsverksamheten och behöver instruktio-
ner, information eller utbildningsmaterial på 
svenska, så levereras översättningar enligt 
behov.

beredda på att dela kampanjen i era egna 
och avdelningens Facebook-profiler.

För att växa behöver en avdelning på 100 
medlemmar 8–10 nya aktiva, och en avdel-
ning på 300 medlemmar 25 till 30 nya akti-
va. Hur når vi vårt mål? Medlemsmästarnas 
erfarenhet visar att svaret summeras så här: 
bjud in folk, berätta för dem om verksam-
heten, och bjud in dem igen.

Nu finns en ypperlig chans att öka medlems-
antalet vid er egen avdelning och hela Röda 
Korset!

Ytterligare information:  
RedNet: rednet.rodakorset.fi/node/1666
Projektchef  Tapani Tulkki,  
0400 933 966

Mathjälpen stöder de allra mest utsatta

Medlemsrekryteringskampanj inleder året 2019
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TACK TILL FRIVILLIGA 

Utbildardagar: Riksomfattande fortbildning och 
kompletterande utbildning för utbildare  

19-20.1. Tammerfors

Innehållsdel för utbildare av första hjälpen -grupper 1-3.3. Nynäs

Fortbildning för första insatsen -utbildare 22-25.8. Nynäs

Innehållsdel för beredskapsutbildare 
• Efterspaning
• Kommunikation
• Första omsorgen

12-14.4. Nynäs

Gemensam del som webbkurs:  
”Det unika Röda Korset” 

Hösten 2019 Webbaserad utbildning 

Verktygsdel: ”Att handleda i lärande” 2-3.11. Helsingfors 

Innehållsdel för utbildare av första hjälpen -grupper 8-10.11. Nynäs

Innehållsdelar
• Psykiskt stöd 
• Humanitär rätt 
• Organisationsverksamhet 
• Kulturell mångfald 

• Socialtjänst  
• Ungdomar  
• Rusmedelsarbete 
• Pensionärshandledare 

24-25.11. Helsingfors

Fortbildning för beredskapsutbildare  12-13.10. Nynäs

UTBILDARUTBILDNING 2019
Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån,  
senast 1 månad före början av kursen

Tack till alla som deltog i Hungerdagen! Tack 
vare er samlade bössinsamlingen in cirka 1 
170 000 euro. När användning av kontanter 
minskar var det fint att se hur många av av-
delningarna som hade tagit alternativa betal-
ningssätt i bruk. På många insamlingsbössor 
fanns en reklam som berättade om möjlighe-
ten till mobilbetalning. Det var även allt fler 
människor som samlade in med en elektronisk 
insamlingsbössa.

Minskningen av kontanter syns säkert i flera 
avdelningars egna Hungerdagsresultat. Var-
je insamlare som har tagit på sig Röda Kors-
ets röda insamlingsväst är ändå en levande 
reklam för Hungerdagen vilket även syns i an-
talet bidrag som kommer per textmeddelande 
och på webben. Synligheten som bössinsam-
larna ger till oss kunde vi aldrig köpa för pen-
gar. Var stolta över er själva!

P.S Man kan ge ett bidrag till Hungerdagen 
ända fram till slutet av oktober. Därför vet vi 
insamlingens slutgilt ga resultat först i slutet 
av året.

I samband med evenemanget SuomiAreena 
i juli testade frivilliga i Satakunta modigt en 
ny verksamhetsform. I ett gemensamt pi-
lotprojekt utvecklade Satakunta distrikt och 
dess frivilliga en gatuenkät som en ny form 
för Röda Korsets påverkansarbete.

Påverkansarbete anses ofta vara synonymt 
med lobbying, men den här piloteringen 
innebar möten människor emellan, diskus-
sioner och att lyssna på åsikter. Anställda 
och frivilliga, som fått en två timmars snab-
butbildning, ställde nästan 300 förbipas-
serande frågor om deras trygghetskänsla. 
Svaren sparades med en gång via mobilen 
eller ett pappersformulär.

Gatuenkäten är en modell för att kartlägga 
hjälpbehov och åsikter – vare sig det handlar 
om en attitydkampanj eller omfattande elav-
brott. Vidareutvecklingen av modellen fort-
sätter under Rödakorsveckan. Vad visade 
enkäten då? Till exempel att 85 % av de sva-
rande hade kontrollerat eller förbättrat sä-
kerheten hemma hos sig under det senaste 
året.

Ytterligare information: Kommunikations- 
direktör Ilpo Kiiskinen, 020 701 2015

Hungerdagens bössinsamling 
samlade uppskattningsvis in  
1 170 000 euro

Frivilligas gatuenkäter ett  
verktyg för påverkansarbetet
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KORTFATTAT OM HÄLSA 

Veckan för förebyggande rusmedels- 
arbete äger rum 5–11.11.2018

Röda Korset koordinerar åter i år genomför-
andet av temaveckan för förebyggande rus-
medelsarbete tillsammans med EHYT rf. Vi 
fortsätter uppmuntra till diskussion kring äm-
net men nu är målgruppen ungdomar och te-
mat är snus. Användning av snus har ökat 
betydligt och snus är även farligare än to-
baksrökning. Avdelningarna uppmuntras till 
att förverkliga olika evenemang ensamma el-
ler i samarbete med andra organisationer. Av 
rusmedelsfrågesporten görs en version för 
avdelningarnas bruk med betoning på snus. 
Rusmedelsarbetets kontaktpersoner i distrik-
ten ger anvisningar om hur man kan förverk-
liga frågesporten. Avdelningen får en liten 
ersättning för att förverkliga frågesporten. 
Affischer för veckan kan man ladda ned från 
veckans sidor eller hämta från distriktsbyrån.

Ytterligare 
information:  
www.ept-verkosto.fi/
kysyminenkannattaa

Den riksomfattande HIV-
rådgivningstelefon har stängt  
tills vidare

Finlands Röda Kors riksomfattande hiv-råd-
givningstelefon avslutade sin verksam-
het 21.6.2018. Finlands Röda Kors vill varmt 
tacka alla frivilliga som i 30 år har gett sitt 
kunnande och sin tid för att ge stöd och råd-
givning till en stor mängd människor. Ni 
har utfört ett fint arbete för att förhindra 
hiv-smittor genom att handleda och stöda 
människor. Andra former av stöd och rådgiv-
ning har gått om telefonjouren. På grund av 
nedgång i efterfrågan har man under årens 
lopp gått ned med jourtider. Under åren 2017 
och 2018 ringde man i medeltal endast en 
gång per jourskift till rådgivningstelefonen.

Förbered dig för social- och 
hälsovårdsreformen samt för 
landskapsreformen

Som det ser ut nu hålls landskapsvalet i 
maj i samband med EU-valet. Är din avdel-
ning förberedd för social- och hälsovårdsre-
formen? Ingen oro! På RedNet finns ett ma-
terialpaket som ger stöd till avdelningarna i 
förberedelserna inför social- och hälsovårds-
reformen samt landskapsreformen. 

Ytterligare information: 
rednet.rodakorset.fi/node/52672 
Chef för enhet för hälsa och välmående 
Maria Viljanen, 020 701 2165,  
maria.viljanen@rodakorset.fi

Kontaktpersonen för 
hälsofrämjande arbete  
bidrar till ökad välfärd  
och funktionsförmågan  
i gemenskaperna

Det hälsofrämjandet arbetet stärker männ-
iskors välfärd och funktionsförmåga, vil-
ket i sin tur hjälper dem att bättre klara av 
kris- och störningssituationer, samt åter-
hämtningsskedet därefter. Inkommande år 
fokuserar det hälsofrämjande programmet 
på hjärnans hälsa och att minska de nega-
tiva effekterna av rusmedelsanvändning. 
Vi uppmuntrar avdelningarna att utnämna 
kontaktpersoner, som handleder och moti-
verar frivilliga som är intresserade av häl-
sofrämjande verksamhet att gå med i häl-
sorådgivningarnas eller rusmedels- och 
sexualhälsoarbetets verksamhet, samt an-
dra hälsoprogram, så som förebyggandet 
av olyckor hemma och på fritiden. Kontakt-
personen utbildas för sitt uppdrag och får 
aktuell information om hälsofrågor. Ytter-
ligare information finns på RedNet, vid av-
delningsbyrån eller hos distriktets kontakt-
person för hälsofrågor.

RedNet:  
rednet.rodakorset.fi/node/25196

ept-verkosto.fi
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HIV- OCH SEXUALHÄLSOARBETE 

Syftet med arbetet inom sexualhäl-
sa och hiv har redan i 30 år varit att 
förhindra spridande av hiv-smittor 
och sexsjukdomar samt att stöda och 
främja befolkningens sexualhälsa.

Arbetet inleddes år 1988 med projektet Im-
muunikato (Immunbrist). I projektet delade 
Röda Korsets hälsovårdspersonal och utbil-
dare ut information kring hiv och aids runt 
om i Finland.  Samma år inleddes hiv-te-
lefonrådgivningen där FRK:s frivilliga stöd-
de och handledde människor i frågor kring 
hiv och sexualhälsa.  Dessa tre deccenier 
har innehållit mycket, allt från arbetet hos 
invandrare och asylsökande till stödgrupp-
sverksamhet för hiv-positiva mammor, ut-
bildningar för personal på rådgivningsbyråer 
och årliga Sommargummikampanjer.  

Är du intresserad av frivilligarbete 
inom hiv- och sexualverksamheten? 
Hitta ditt eget sätt att delta!

I centrum för hiv- och sexualhälsoarbetet 
är hälsorådgivningsverksamheten, samar-
betet med skolor och ungdomsarbetet, fes-
tivalverksamheten och chat-rådgivning. Vid 
hälsorådgivningarna utför frivilliga hälso-
vårdsproffs anonyma hiv-tester i fem städer. 
Inom ramen för skol- och ungdomssamar-
betet ordnar Röda Korsets utbildade frivilli-
ga kondomkörkort och gummiutbildningar. 
På festivaler berättar frivilliga om sexualhäl-
sa för festivalbesökare och delar ut sommar-
gummin.

I den nyaste formen av FRK:s hiv- och se-
xualhälsoarbete, den hälsofrämjande chat-
ten, kan vem som helst anonymt diskutera 
frågor i anknytning till rusmedel och sexu-
alhälsa. Chat-diskussionerna leds av Röda 
Korsets frivilliga utbildade inom rusmedels- 
och sexualhälsoarbete. Den hälsofrämjande 
chatten startar 1.10.2018 och ordnas jämna 
veckor på måndagar klockan 19–20.30 på si-
dan Tukinet.

Hiv- och sexualhälsoarbete redan i 30 år

Möjligheter för frivilliga  
inom hiv- och sexualhälsoarbetet

År 1993 inledde FRK Pluspunktverksam-
heten. Till Pluspunkterna, som finns i fem 
städer, är det låg tröskel och där utförs hiv-
test anonymt. Förutom Pluspunktarbetet är 
fokus idag på skol- och ungdomsarbete, fes-
tivalarbete samt chat-rådgivning.

Intresserade kan komma med i hiv- och se-
xualhälsoarbetet genom att ta en webbkurs 
i hiv- och sexualhälsoarbete samt gå modu-
lutbildningar i form av närundervisning. På 
RedNet hittar du mer information om kom-
mande utbildningar och olika former av fri-
villigarbete.

Ytterligare information:
RedNet: rednet.punainenristi.fi/hiv 
Planerare av hälsofrämjande arbetet   
Marianne Hietaranta, 020 7012172,  
marianne.hietaranta@rodakorset.fi 

M
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HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi

Distriktsbyrån    
Salomonsgatan 17 B, 5. vån, 00100 Helsingfors

Utbildning- och frivillgverksamhet
Sanduddssgatan 7 B, 5. vån, 00100 Helsingfors
Ingången till huset ligger i hörnet av Lappogatan 
och Perhogatan (samma ingång som Keskisuoma-
lainen Osakunta använder). 

Tfn 020 701 2000
Priset till nummer som börjar på 0207 bestäms av 
telefonoperatören. För närvarande är samtalspri-
set 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
kerays.hup@rodakorset.fi
andra e-poster: förnamn.efternamn@rodakorset.fi

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

Frivilligverksamhet

• Eloranta Titta, koordinator, fhj-verksamhet, 
Å 020 701 2358 fhj-grupperna, fhj-bussen, fhj-jou-
ren (reserv), Hälsopunktverksamheten

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

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

• Hollstein Jarmo, beredskapschef Å  020 701 2361
koordinering av frivilig räddningstjänsten, myn-
dighetssamarbete, hjälp i hemlandet

• Holm-Cüzdan Helena, Å 020 701 2354
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 socialserviceverksam-
het

• Koskijoki Maria, projektarbetare, Projektet stöd 
för ensamkommande minderåriga Å 040 725 1102 

• Kuhlefelt Eva, planerare, integrationsstödjande 
verksamhet Å 040 648 6785

• Kuitunen Maaria, projektkoordinator, InAction 
Å 040 725 1815

• Lankinen Mari, utvecklingschef, Å 040 672 0300 
avdelningarnas tillväxtprojekt, avdelningsfadder, 
avdelningsforum

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

• Ly Quynh, utvecklare, integrationsstödjande 
verksamhet Å 040 821 6210 stöd och utveckling av 
avdelningarnas integrationsstödjande verksamhet

• Lähteenmäki Minna, koordinator för integrations-
stödjande verksamhet 
Å 020 701 2365 stöd för avdelningarnas integra-
tionsstödjande verksamhet, utbildning

• Niemelä Mia, planerare, ungdomsverksamhet 
Å 020 701 2369 stöd för ungdomsverksamhet, hu-
manitär rätt, skolsamarbete, avdelningsfadder

• Mäkinen Päivi, klubbkoordinator Å 040 843 1021 
Läxhjälp, Reddie Kids, Terho-klubbar 

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

• Olli Sanna, planerare, avdelningskommunikation
Å 040 1857501 stöd i kommunikationsfrågor för av-
delningar och informationsfrivilliga

• Pokkinen Maija, planerare, Å 020 701 2191 
OMA - informationssystem för frivilliga

• Tammi Elina, programmassistent, insamlingssek-
reterare Å 020 701 2253

• Yared Mehalet, planerare, socialserviceverksam-
het Å 020 701 2370 stöd för socialserviceverksam-
het, vänförmedlingar

• Väätäjä Reetta, projektarbetare, Projektet stöd 
för ensamkommande minderåriga Å 040 668 3373

Ledning och administration

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

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

• Poukka Jari, ekonomichef Å 040 536 6285

• Moisio-Puustinen Laura, personalassistent 
Å 020 701 2263
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Helena Elomaa ja Eva Stadius vastasivat Kirkkonummen Prisman keräyspisteestä. Alkon koko vies-
tintätiimi oli mukana keräämässä, kuvassa Ilari Ceder. Myrskylässä kävi kaupaksi Nälkäpäiväleipä ja 
-laku, myyjänä Sari Kauppinen. 


