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Frivillighetens styrka är otrolig 

LEDAREN 25.10.2021

Hungerdagen är igen över för denna gång. 
Jag vill hjärtligt tacka er alla som har möj-
liggjort ett gott insamlingsresultat och det, 
att Röda Korset har än en gång fått posi-
tiv synlighet i både gatubilden, media och i 
sociala medier.  

Detta år var vi många i rörelse, och bekan-
ta rödklädda syntes både här och där.  

Avdelningarna hade än en gång gjort ett 
massivt grundarbete för vilket ni alla, bå-
de enskilt och kollektivt, förtjänar ett 
stort tack. Utan alla frivilligas insats skul-
le hungerdagen förbli ett tomt skal, ut-
an den styrka som frivilligheten medför, 
och dess kraftgivande påverkan, som bå-
de syns och hörs inte bara lokalt utan som 
även återspeglas på det omgivande sam-
hället, och inom själva rörelsen, ända fram 
till distriktsbyrån och t.o.m. till distriktssty-
relsen.  

Detta år deltog både vår nyvalda ordföran-
de för hela Finlands Röda Kors, Elli Aalto-
nen, vårt distrikts nya verksamhetsledare 
Päivi Vuorimaa och distriktets ordförande 
Jouni Pousi samt undertecknad i avdelning-
arna för att hämta vår hälsning till de otali-
ga frivilliga som åter igen möjliggjorde det-
ta storartade, och för oss som organisation 
oerhört viktiga insamling.

Någon har frågat om hungerdagen, och in-
samlingsarbetet överhuvudtaget, har en 
självständig betydelse, då man beaktar att 
den finska staten finansierar via humani-
tärt bistånd mycket av Röda Korsets inter-
nationella hjälpverksamhet.  Svaret är ett 
klart och entydigt ja, absolut! Vår insam-
lingsverksamhet utgör en del av upprätt-
hållandet av en helhetsmässig beredskap, 
och är ett resultat av de frivilligas gemen-
samma insats, som av oss frivilliga kräver 
inte bara att vi förbinder oss till den, utan 
också ger otroligt mycket. Insamlingsverk-
samheten möjliggör dessutom att vi med 
en snabb tidtabell kan helt självständigt 
besluta om vilka mål vi vill understöda och 

hjälpa. Detta är livsviktigt för en organisa-
tion med snabb beredskapsförmåga.

Utvecklandet av understödet till avdelning-
arna är strategiskt tyngdpunktsområde för 
vårt distrikt de närmaste åren. Vi kom-
mer att satsa på det målmedvetet. I all 
vår planering utgår vi ifrån att avdelnings-
verksamheten, och de frivilliga, står i cen-
trum i allt det vi gör. Detta har diskuterats 
av oss avdelningsaktiva i åratal, men nu 
har vi äntligen fått saken framåt ordentligt. 
Det är förstås mycket kvar att göra tills vi 
når målet, men de utnämnda utvecklings-
grupperna, och strategiarbetet, som under 
höstens lopp har gjorts såväl av distriktets 
arbetstagare, distriktsstyrelsen och avdel-
ningarna kommer under de närmaste åren 
att synas i formen ab nya sätt att arbe-
ta och, som jag hoppas på, en ny och öpp-
nare verksamhetskultur. Det tror jag starkt 
på. 

Jag utmanar alla, modigt och med ditt eget 
namn att delta i det gemensamma utveck-
lingsarbetet, och den kontinuerliga förbätt-
ringen av allt det som görs inom distriktets 
område, i mån av dina egna möjligheter 
och resurser. Ingen skall bli överbelastad, 
eller stressad, inte frivilliga, men inte hel-
ler distriktsbyråns personal. Endast genom 
att hålla ihop, och sträva efter en bätt-
re framtid och bättre verksamhetsmodel-
ler tillsammans kan vi åstadkomma allt det 
vi önskar.  

Ett ödmjukt tack till er alla, såväl frivilliga 
som distriktets anställda, med förhoppning 
om en strålande, och aktiv fortsättning på 
höstens verksamhet åt er alla.

Max Lindholm
viceordförande
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Årets mörkaste tid är här. Tur är att li-
vet på många sätt börjar se ljusare ut 
än på länge. Vi har alla väntat på detta!

Hösten och planeringen av Finlands Röda 
Kors största insamling, Hungerdagen, präg-
lades ännu av en stor osäkerhet. Många av-
delningar och potentiella frivilliga började 
planera Hungerdagen på allvar efter semes-
trarna i augusti. Då levde vi ännu i en stor 
osäkerhet om skolorna ska börja, hur går 
det med hobbyer och hurdan höst väntar 
oss?

Som tur är fick vi genomföra bössinsamling-
en i slutet av september. Glädjen av att ar-
beta tillsammans framgick och viljan att hjäl-
pa var stor bland både bössinsamlare och 
bidragsgivare. Under bössinsamlingen fråga-
de vi avdelningarna om corona på något sätt 
inverkade på insamlingen, och största delen 
kunde inte svara om corona inverkade, men 
cirka en fjärdedel svarade att corona ha-
de inverkan. Insamlingen genomfördes allt-
så inte under normala förhållanden i år hel-
ler. Ett stort tack till alla frivilliga som gjorde 
verklighet av Hungerdagen i undantagsför-
hållanden redan för andra gången! 

I planeringen av Hungerdagen beaktade vi 
även alternativet att bössinsamlingen in-
te skulle kunna genomföras alls. Reflexen 
Hjälpens kedja uppstod av att göra det möj-
ligt att hjälpa för så många som möjligt, när 
man uträttar ärenden i närbutiken och ge-
nom en produkt som är behövlig för alla. 
Inkomsterna av reflexen styrs precis som 
Hungerdagens insamlingsintäkter till Fin-
lands Röda Kors katastroffond. Det är även 
viktigt efter coronatiden att vi alla har flera 
sätt att hjälpa, så att var och en kan hjälpa 
på det sätt som är lämpligast för en själv. 

Reflexen Hjälpens kedja för med sig ljus och 
säkerhet i årets mörkaste årstid. Reflex-
en är en Nyckelflaggsprodukt – en utmärkt 
och betydelsefull gåva till en själv eller till 
julklappssäcken. Försäljningen av reflex-
en pågår till slutet av året till exempel vid 
kassorna i S-gruppens matvaruaffärer och 
Tokmanni. 

Tack till alla som har genomfört Hungerda-
gen runt om i Finland. Med önskan om att 
resten av året är ljust för oss alla!

Hilkka Korte 

koordinator för  
Hungerdagskampanjen

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

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

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 avdelningsmaterial 
under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi

LEDAREN 25.10.2021
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TACK TILL ALLA SOM DELTOG I HUNGERDAGEN!

Ett stort tack till alla som deltog  
i Hungerdagen! 

S
uvi-Tuuli Kankaanpää

Corona präglade fortfarande bössin-
samlingsveckoslutet, men inte lika 
mycket som förra året. Till exempel 
skolor medverkade inte i lika stor om-
fattning i insamlingen som under tidi-
gare år, men evenemang kunde ordnas 
på flera olika orter. Insamlingsresulta-
ten runt om i Finland är i princip bätt-
re än förra året, men vi är ännu långt 
ifrån resultaten av insamlingarna inn-
an corona.

I slutet av september var resultatuppskatt-
ningen för Hungerdagen 800 000 euro. Det 
noggranna resultatet bekräftas senare.

De mobila donationerna fortsätter att öka. 
Reflexen Hjälpens kedja som lanserades till 
Hungerdagen torde tillföra mer medel till ka-
tastroffonden. Därtill ger de traditionella 
bössinsamlingsevenemangen och basarerna 
en vacker pott till katastroffonden.

Teman för Hungerdagen var kriserna i Haiti 
och Afghanistan. Fältsjukhuset i Haiti är ett 
förträffligt exempel på hur katastroffonden 
fungerar!
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INSAMLINGEN JUL I SINNET 19.11–24.12.2021

Insamlingen Jul i Sinnet 
börjar i november 
– i år prioriteras barns 
erfarenheter av utanförskap

Aktuellt i Röda Korsets 
butik för medelanskaff ning
Corona förde med sig allt möjligt tråkigt, 
men undantagsförhållandena har även 
medfört positiva inverkningar. Vi märkte 
en tydlig ökning av försäljningen av jul-
kort förra julen när konsumenterna blev 
entusiastiska över att skicka traditionel-
la kort igen till sina närstående. Nu lönar 
det sig för avdelningarna att ta tillfället i 
akt och utnyttja vårt julkortssortiment i 
medelanskaff ningen. Avdelningarna får 
större rabatt på julkort än på många an-
dra produktgrupper, så med hjälp av dem 
är det enkelt att skaff a medel till avdel-
ningens verksamhet.

Basarer och jultorg sammanför 
människor

När restriktionerna lättar är det återigen möj-
ligt att delta i julbasarer och jultorgsevene-
mang efter en paus på ett par år. Människor 
längtar efter evenemang och sällskap av andra 
människor, så julevenemang är en god möjlig-
het för medelanskaff ning. I vår webbutik hittar 
du ett bra urval försäljningsprodukter till för-
månliga avdelningspriser. Vi har lagt till volym-
rabatter på vissa bra säljande produkter, vil-
ket innebär att ju mer du köper, desto billigare 
blir det. Sådana produkter är till exempel vissa 
refl exer och adresser. Om du köper mer på en 
gång får avdelningen större förtjänst. 

Produkttips! 

Vi har sänkt priset på Röda Korsets resväskor. 
Du får nu en högklassig resväska mycket för-
månligt, priset är endast 50 €! I väskan kan 
du till exempel packa produkter till en försälj-
ningspunkt i mindre skala på julbasaren. Ut-
nyttja erbjudandet, det rabatterade priset gäl-
ler så länge varorna räcker!

Har du frågor om våra produkter eller förslag 
i anslutning till vårt urval? 
Kontakta: myynti@rodakorset.fi  eller per te-
lefon 020 701 2211 vardagar kl. 8.30–15.00.

Med insamlingen Jul i Sinnet skaff ar man 
matpresentkort för mindre bemedlade 
barnfamiljer, så att de kan köpa mat till 
julbordet. I år är insamlingsmålet 2 500 
000 euro, som innebär att totalt 36 000 
presentkort kan delas ut.  

I år är värdet på ett presentkort 70 euro. In-
samlingen ordnas av Mannerheims Barn-
skyddsförbund och Röda Korset i samarbe-
te med Yles Halv sju program, Yle Radio Suomi 
och Radio Vega. 

Insamlingens kommersiella partner är K-mat-
varuaff ärerna, S-gruppen och Lidl. Insamling-
en startar torsdag 19.11.2021 och fortsätter till 
julafton. 

Korten i tid till familjerna

Korten beställs med en elektronisk blankett i 
oktober och skickas från Mannerheims barn-
skyddsförbunds centralbyrå under veckorna 
45–46 till de adresser som har angetts på be-
ställningsblanketten. 

Vi rekommenderar att alla kort delas ut via 
samarbetspartner, det vill säga socialtjänsten, 
immigrationstjänster, rådgivningar, församling-
arnas diakoniarbete eller någon annan sam-
arbetspartner. Om avdelningen har beställt 
korten till sig själv är det viktigt att samar-
betspartnerna får korten i god tid, så att de in-
te förblir oanvända på grund av försening eller 
julbrådska i övrigt. Presentkortet gäller under 
tiden 7–31.12.2021.

K
ristiina H
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JULSTÄMNING PÅ KAFÉER OCH I SOCIALA MEDIER

God jul! Hur mår du? – 
Utmaningen Julsamtal i 
sociala medier kommer igen
Julen är en bra tid att göra gott genom att 
ringa en bekant som är ensam och också 
uppmuntra andra att delta i utmaningen 
#Julsamtal

Ifjol tackade många för Röda Korsets utmaning 
i sociala medier att ringa ett julsamtal och ut-
maningen ordnas igen i år.

Många firar julen ensamma också i år och kan 
glädjas åt att bli ihågkomna. Julandan når ock-
så fram längs telefonlinjerna.

Utmaningen #Julsamtal uppmuntrar till att 
ringa en ensam bekant, släkting eller vem som 
helst som skulle kunna bli glad av ett samtal. 
Att fråga hur det går kan ge stor tröst till en 
ensam persons dag och man blir själv på gott 
humör.

Ett enkelt sätt att uppmuntra avdelningens 
medlemmar att delta är att dela Röda Korsets 
publiceringar #Julsamtal och utmana alla med 
för att mildra ensamheten under julen. Avdel-
ningens frivilliga kan till exempel ringa de äldre 
medlemmarna på orten.

Man kan också berätta om utmaningen på av-
delningens evenemang och i meddelanden. 

Materialtill utmaningen #Julsamtal i sociala 
medier kan laddas ner från Röda Korsets mate-
rialbank.

Mer information:  
Koordinator för social välfärd  
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257   
Kommunikationssakkunnig Ada Bergroth,  
tfn 040 610 9447 

Julkaféer skänker glädje  
åt många ensamma

Röda Korsets julkaféer skänker även den 
här julen glädje åt många ensamma. Var-
ma möten sprider fin julstämning även 
hos de frivilliga som driver kaféerna. 

Julkaféerna som ordnas av Röda Korsets loka-
la avdelningar är en efterlängtad ljusglimt för 
många ensamma under julhelgen, som annars 
kan kännas lång.  

Julkaféerna ger dem som vill ha sällskap under 
julen möjlighet att tillbringa tid med andra. De 
varma mötena med olika slags människor spri-
der genuin julstämning hos de frivilliga. 

Ett trevligt sätt att vara  
tillsammans på julen

För såväl arrangörer som besökare har julka-
féerna varit ett trevligt sätt att tillbringa tid till-
sammans. Under tidigare år har stämningen på 
julkaféerna enligt arrangörerna varit varm och 
gemytlig.

Även i år är varuhuskedjan Tokmanni samar-
betspartner för vänverksamheten och ger eko-
nomiskt stöd för ordnandet av julkaféerna. 

För att få understöd ska avdelningen meddela 
om kaféet i förväg och rapportera om det efter 
evenemanget. Understödet betalas enligt utgif-
terna och kan vara högst 200 euro.  

Annonsmallar för att göra reklam om kaféet 
finns på RedNet. 

– Nu är rätt tillfälle att bjuda in frivilliga för att 
ordna årets julkaféer. Många av dem vill också 
ha något att göra under den långa helgen och 
längtar efter att få träffa andra människor efter 
den långa coronatiden, säger Maaret Alaranta, 
koordinator för social välfärd. 

Det finns garanterat ett särskilt stort behov av 
fysiska möten den här julen. Det är tryggt att 
ordna julkaféer, så länge man beaktar myn-

digheternas anvisningar för coronasituationen 
samt Röda Korsets säkerhets- och hygienanvis-
ningar för frivilliga.  

Tips för hur du ordnar ett evenemang samt an-
nonsmallar: RedNet > Råd & Rön > Vänverk-
samhet > Evenemangsmodeller 

Anvisningar om coronaviruset: RedNet >  
Råd & Rön > Corona 2020. Mer information:  
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257/ 
maaret.alaranta@rodakorset.fi  

Päivi N
iem

i
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VÄNDAGEN – LÄMNA INGEN ENSAM

På vändagen 2022 
uppmärksammas sätt  
att bekämpa ensamhet

Kom med och gör  
ett nyare och bättre RedNet 
tillsammans.
Det nuvarande RedNet har redan över tio år 
på nacken, och det är i sig en betydlig presta-
tion. Tekniken i det bekanta RedNet har redan 
länge varit föråldrad och därför vill man byg-
ga en uppföljare i form av projektet RedNet2. 
Under projektet förnyar man de mest centrala 
och viktiga funktionerna och verktygen i webb-
tjänsten. Syftet är att bygga ett modernt hem-
bo för all frivilligkommunikation oberoende om 
det är fråga om funktioner för en avdelning, 
ett distrikt eller centralbyrån. Syftet med nya 
RedNet är att det ska vara mer fungerande, 
användbart och mer lokalt. I och med förnyan-
det förbättras tjänstens mobilitet, tillgänglig-
het och datasäkerhet. 

Vid byggandet av nya RedNet är det fram-
för allt viktigt att användarnas röst hörs från 
början när man funderar på servicehelheten. 
Du kan delta i nybyggandet av RedNet på fle-
ra sätt. Om du får en enkät i e-posten ska du 
svara på den utan att tveka, eftersom varje 
svar ger oss information om hurdan tjänsten 
borde vara. Du kan också svara på enkäten 
på RedNets projektwebbsidor. På webbsidorna 
kan du ansluta dig till RedNets postningslista, 
anmäla dig till workshoppar och läsa väsentli-
ga nyheter och dokument. På det viset vet du 
vad som pågår och hur du kan medverka, ef-
tersom alla ståndpunkter, erfarenheter och 
tankar är värdefulla. RedNets projektwebbsi-
dor finns självfallet i RedNet:  
rednet.punainenristi.fi/Rednet2.

På vändagen har vi återigen möjlighet att 
förena våra krafter och lyfta fram lösning-
ar till ett allvarligt samhällsproblem – en-
samheten. 

Vändagskampanjen väcker diskussion om en-
samhetens konsekvenser för både individen 
och samhället, uppmuntrar folk att komma 
ihåg andra och bjuder in alla till att delta i Röda 
Korsets vänskapsverksamhet.

Vändagskampanjen skapas genom att 
arbeta tillsammans

I kampanjen på sociala medier kan alla delta, 
även avdelningar utan någon egentlig vänverk-
samhet. För kommunikationen på sociala me-
dier får du hjälp av de färdiga materialen som 
centralbyrån har producerat.

Man kan få eller själv vara en vän på webben 
oberoende av orten, så det lönar sig att berätta 
om verksamheten precis överallt. 

Kampanjmaterialet kan beställas i Röda Kor-
sets webbutik, och det är värt att utnyttja det 
mångsidigt vid olika typer av evenemang. 

De lokala medierna vill speciellt ha berättelser 
om människor, och även den stora allmänhet-
en är intresserade av sådana. Skulle det finnas 
någon öppen och entusiastisk frivillig inklusive 
vän inom vänverksamheten på din ort som de 
lokala medierna skulle kunna intervjua? 

Evenemang lockar till att delta i vän-
verksamheten

De senaste året har evenemangen Vändagska-
féerna och Lär känna någon ny varit populära. 

Efter undantagstiderna har folk ett stort behov 
av att möta andra ansikte mot ansikte och där-
för är det ännu viktigare att ordna evenemang. 
Idéer till evenemang finns på RedNet

Centralbyrån stöder avdelningarnas evene-
mang med 150 euro. 

Nya som är intresserade av verksam-
heten bjuds genast med

Under vändagen har tusentals personer varit 
intresserade av att lindra ensamheten och Rö-
da Korsets verksamhet och lämnat sina kon-
taktuppgifter till oss. 

Det är därför viktigt att man erbjuder de som 
är intresserade av verksamheten mer informa-
tion och kurser genast efter vändagen. 

Vändagsevenemangen är ett bra ställe att 
marknadsföra kurser. 

I och med coronan har vänverksamheten ord-
nat många distanskurser där man kan delta 
oberoende av var man är. 

Kom ihåg att anmäla kurserna även i Oma! 

Läs mer: RedNet > Råd & Rön > Vändagen. 
Mer information: Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257.  
Kommunikationssakkunnig Ada Bergroth,  
tfn 040 610 9447
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BLI FRIVILLIG PÅ DE UNGAS SKYDDSHUS

Frivillighet – lärdom och upplevelser
Arbetslivet är en belastning för många. 
Kontinuerlig brådska, avbrott, splittrat 
arbete och att knoga på ensam orsakar 
stress. Man arbetar intensivt vid datorn 
och bemötanden under dagen kan bli yt-
liga. 

Bemötanden är emellertid en väsentlig del av 
återhämtning och välbefinnande. Att vara so-
cial är ett levnadsvillkor för oss människor och 
sinnet behöver det för att återhämta sig från 
belastningen. Stressen lättar när man får till-
bringa en betydelsefull och närvarande stund 
med andra. Det är få som tänker på att frivil-
ligverksamhet är den bästa motmedicinen för 
en hektisk vardag. Den viktigaste uppgiften för 
en som är inkvarteringsfrivillig i Röda Korset 
Ungas skyddshus, är att vara närvarande.

Mindfulness frivillighet

Inkvarteringsfrivilliga tillbringar kvällen och 
natten i skyddshuset tillsammans med ungdo-
marna samt med kris- och familjearbetaren. 
Under kvällen gör man saker som utformar en 
avslappnad hemmakväll: lagar mat, tvättar, tit-
tar på tv och pratar om dagens händelser. Ge-
nom allt detta skapar den frivilliga en trygg at-
mosfär där den unga kan slappna av och vila, 
beskriver en av skyddshusets frivilliga.

Brådska och hafs lämnar utanför skyddhusets 
dörr. ”En helt annan miljö som avviker från mitt 
vanliga hemmaliv,” berättar en annan frivillig i 
sin respons när vi frågar vad det är som moti-
verar i verksamheten. Och det är säkert en vik-
tig sak för många frivilliga, eftersom man med 
gott samvete kan åsidosätta det egna vardags-
livet och fokusera på stunden under kvällen i 
skyddshuset. Inkvarteringsfrivilligheten kan allt-
så kallas för en verklig övning i mindufulness.

En betydelsefull uppgift 

Förutom närvaro i livet för även frivillighet-
en med sig betydelse. I responsen som sam-
lats av frivilliga i skyddshusen beskrivs att det 
bästa med frivilligverksamheten är den konkre-
ta möjligheten att hjälpa. De frivilliga berättar 
också att de får tillfredsställelse av frivillighet-
en, eftersom de vet att de är en nödvändig del 
av skyddshusgemenskapen.

Den frivilliga har en viktig uppgift för att möj-
liggöra skyddshusets krishjälp. Ungdomar kan 
komma till skyddshuset utan tidsbeställning och 
nästan under vilken tid på dygnet som helst. 
Det är meningen att kris- och familjearbetaren 

Joonas B
randt

Inkvarteringsfrivillighet i ungas 
skyddshus:
• Den frivilliga är parhäst till kris- och fa-

miljearbetaren i skyddshuset, vars upp-
gift är att vara närvarande som en trygg 
vuxen för ungdomarna, ansvara för ord-
nande av middag och kvällsmål, vid be-
hov svara i husets telefon och hjälpa ar-
betstagaren enligt situationen.

• Den frivilliga kommer kl. 17 och till-
bringar både kvällen och natten i 
skyddshuset. Skiftet slutar enligt över-
enskommelse enligt den frivilligas tidta-
bell.

• Den frivilliga har ett eget rum i skydds-
huset där hen kan sova när verksam-
heten i huset har lugnat ner sig.

• Den frivilliga arbetar sitt skift cirka en 
gång per månad.

• Den frivilliga får en heltäckande inskol-
ning för inkvarteringsverksamhetens 
vardag i det lokala skyddshuset. Vid be-
hov fås även råd, handledning och stöd 
av arbetstagaren vid varje frivilligskift.

• I de ungas skyddshus erbjuds många-
handa frivilligverksamhet och som frivil-
lig på webben kan du stöda ungdomar 
var som helst i Finland. Mer informa-
tion: rodakorset.fi/bli-frivillig/
de-ungas-skyddshus/ 

kan ta emot en ungdom eller hens närstående 
även med snabb tidtabell. Den frivilliga skapar 
ett lugn i krisarbetet när arbetaren inte behöver 
röra om i den kokande soppkastrullen samtidigt 
som hen bemöter den unga.

Vill du öka ditt välbefinnande, ta tag i sleven 
och tillbringa tid tillsammans med ungdomar 
under en lugn hemmakväll en gång i månaden? 
Inkvarteringsfrivilliga behövs just nu till skydds-
husen i Esbo, Helsingfors, Åbo och Tammerfors.
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VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL 23.1.2022.

Arbetar ni på gatorna i er 
avdelning eller planerar ni 
arbete ute på fältet?

Material för behandling 
av rusmedelstemat

Välfärdsområdesvalet 
ordnas 23.1.2022. 
Är vi redo att påverka?
Social- och hälsovårdsreformens lagstiftning 
godkändes i riksdagen i juni och nu fortskrider 
reformen till verkställande. Det går att följa med 
hur reformen fortskrider på den offi  ciella webb-
platsen. soteuudistus.fi /sv/framsida. Ännu 
viktigare är det att följa upp hur man förbereder 
sig på det egna välfärdsområdet. soteuudis-
tus.fi /sv/vad-ar-ett-valfardsomrade. Väl-
färdsområdesvalet ordnas 23.1.2022.

Beredningen av välfärdsområdets verksamhet 
görs av temporära beredningsorgan som inled-
de sitt arbete på hösten 2021. Välfärdsområdet 
ansvarar för sina lagstadgade uppgifter som är 
ordnande av social- och hälsovården samt rädd-
ningsväsendet. 

Både de nya välfärdsområdena och kommunerna 
har i fortsättningen ansvar för att främja välfärd 
och hälsa. Det är inte säkert ännu hur organisa-
tionernas resurser kommer att etableras i den 
nya organisationen.  Att främja befolkningens 
välfärd och hälsa hör till de centralaste målen för 
Röda Korsets frivilligverksamhet. Därför är det 
viktigt att följa med planeringen i sin kommun 
eller sitt område, försöka påverka den och syn-
liggöra den egna verksamheten. Samtidigt blir 
regelbundet samarbete med andra organisatio-
ner allt viktigare. I RedNet fi nns materialmallar 
under social- och hälsvårdsreformssidorna både 
på fi nska och svenska som ni kan använda för 
att beskriva den egna verksamheten. 

Bilda nätverk med andra organisationer

Var aktivt i kontakt med andra organisationer 
på ert område. Det lönar sig att fråga synpunk-
ter av andra om social- och hälsovårdsreformen. 
Varje område har även speciella anställda in-
om social- och hälsovårdsreformens stödprojekt 
för organisationer som ordnar nätverksträff ar för 
områdets organisationsaktörer. Var aktiv och ta 
reda på hurdana nätverk det fi nns i egen kom-
mun eller eget område. 

Vad kan göras i distrikten och 
avdelningarna? 

• Bekanta er med ämnet åtminstone på webb-
platsen. 

• Diskutera och bilda nätverk med andra orga-
nisationer. 

• Beskriv tydligt vilka tjänster ni erbjuder.
• Bekanta er med välfärdsområdenas planer.
• Ordna till exempel en kommunrunda på områ-

dena tillsammans med andra organisationer. 

Om ni redan arbetar på gatorna i er avdel-
ning eller har planerat det i någon form vill 
vi att ni fyller i en enkät om verksamheten: 
lyyti.fi /questions/c8baed3098

Vi önskar att så många avdelningar som möjligt 
svarar så att vi får en helhetsbild om läget med 
arbetet på gatorna.

Corona har gjort att ungdomar mår allt säm-
re och frågan om patrullering har lyfts fram i 
många avdelningar. I avdelningarna kan verk-
samheten genomföras genom samarbete mel-
lan olika verksamhetsformer genom att svara på 
det lokala behovet. Ni kan fråga mer av kati.lai-
tila@rodakorset.fi 

I Röda Korsets butik kan ni med avdelningsbe-
teckningarna beställa ryggmärken för arbete på 
gatorna: punaisenristinkauppa.fi /se/

I Finlands Röda Kors läromedelsplattform Clou-
bi har vi publicerat materialet Rusmedel och jag. 
Materialet erbjuder information och övningar för 
att behandla rusmedelstemat med elever i års-
kurs 7–9 och äldre elever. Det innehåller kun-
skaps-, verksamhets- och diskussionsdelar som 
erbjuder en täckande, mångsidig och praktisk 
helhet för lektionerna. Även frivilliga kan använ-
da materialet i samarbetet med läroinrättningar.

Cloub fi nns på webbadressen 
sproppimateriaalit.fi 

Drogförebyggande veckan 8–14.11.2021

På kampanjens webbplats erbjuds stöd och 
hjälp för oro och tankar som hänför sig till att 
du själv eller en kompis använder cannabis. På 
webbplatsen fi nns även material för att föra sa-
ken på tal. ept-verkosto.fi /ept-viikko/
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HJÄLPARNA I AULANKO 

Anmälan till följande riksomfattande ut-
bildningsevenemang för frivilliga, Hjäl-
parna i Aulanko, är nu öppen! Du kan an-
mäla dig till evenemanget fram till den 
30 november 2021 på rednet.rodakorset.
fi/hjalparnaiaulanko, där det också finns 
mer information om evenemanget.

Program

Hjälparna i Aulanko är öppet för alla frivilliga 
för Finlands Röda Kors, det vill säga både av-
delningarnas veteraner och frivilliga som deltar 
sporadiskt i verksamheten kan delta. Program-
met innehåller något för alla och är uppbyggt 
kring tre teman:

• Beredskap i en föränderlig värld

• Förnyade och mångsidiga Röda Korset

• Välmående frivilliga.

En av evenemangets huvudtalare är den kände 
samhällsdebattören Jani Toivola, som framträ-
der under den avslutande programpunkten på 
söndagen. Han kommer att tala om att bemöta 
olikheter och utnyttja mångfald i vår verksam-
het. Det finns också ledig tid mellan program-
punkterna som du kan använda för att till ex-
empel bada i hotellets spa eller göra en utflykt 
till utsiktstornet i Aulanko.

Ansvarsfullhet

Evenemanget Hjälparna i Aulanko är ett an-
svarsfullt evenemang och genomförs på ett så 
hållbart och klimatvänligt sätt som möjligt. Vi 
identifierar evenemangets miljökonsekvenser i 
planerings- och genomförandeskedet samt ar-
betar för att minska dem.

Vi främjar ansvarsfullhet genom att bland an-
nat bjuda på näringsrik, mångsidig och över-
vägande vegetarisk mat under evenemanget 
samt skicka evenemangsmaterialen till delta-
garna i första hand i elektroniskt format. 

Vi uppmuntrar även deltagarna att göra an-
svarsfulla val och till exempel samåka till eve-
nemangsplatsen eller använda kollektivtra-
fiken. Vi ordnar avgiftsfri busstransport för 
deltagarna mellan evenemangsplatsen och Ta-
vastehus centrum samt järnvägsstationen på 
alla evenemangsdagarna, både före och efter 
programmet. 

Tackmiddag

Du är viktig för oss, och vi vill tacka dig för det 
frivilligarbete du utför! Vi bjuder alla frivilli-
ga som deltar i evenemanget i Aulanko på en 
läcker tackmiddag i Scandic Aulankos restau-
rang lördagen den 2 april 2022.  

Middagen är en fortsättning på Tackgalan, som 
tidigare ordnades vart tredje år. Under mid-
dagen kan du njuta av atmosfären på evene-
manget tillsammans med gamla och nya frivil-
ligvänner. Efter det fortsätter kvällen i hotellets 
nattklubb, som är bokad för oss.

Stipendium för frivilliga under 29 år

Vi uppmuntrar unga frivilliga att delta i evene-
manget Hjälparna i Aulanko. Alla frivilliga som 
är födda år 1993 eller senare har möjlighet att 
i samband med anmälan ansöka om ett stipen-
dium, som täcker 80 procent av evenemangets 
deltagaravgift. 
Stipendierna delas ut ur Folke Bernadottes Min-
nesfond, så vi ger deltagarna i evenemanget 
möjlighet även till internationella erfarenheter.

Hjälparna i Aulanko är allt detta och mycket 
mer! Information om evenemanget finns  
på finska, svenska och engelska på  
rednet.rodakorset.fi/hjalparnaiaulanko. 
Kom med du också!

Hjälparna i Aulanko 1–3.4.2022
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NYHETER FRÅN GILLESDAGAR

Det sker en explosion i värmecentralen, 
det finns flera skadade. På en blåsig strand 
finns en familj som behöver hjälp, och att 
hitta ett gemensamt språk och skapa förtro-
ende tar tid. På golfplanen träffas en åskå-
dare av en boll och de jourhavande första 
hjälparna är även sysselsatta med en spela-
res hjärtsymtom. 

Allt detta och mycket mer inträffade under öv-
ningsdagen när Röda Korsets gruppledarutbilda-
de samlades till sina årliga utbildningsdagar, Gil-
lesdagarna, i Lappajärvi. Förutom behållningen 
av övningsdagen präglades veckoslutet av fö-
reläsningar där man förutom aktuellt från Rö-
da Korset även behandlade bland annat sam-
arbete med myndigheter och hur hjälparen ska 
orka. Man fick givetvis öva hjärt-lungräddning 
och denna gång i form av en liten tävling. Det 
framkom att gruppledarna är beaktansvärda 
hjärt-lungräddningsmaskiner. 

Denna gång svarade Nynäs Gillets Västra Fin-
lands distrikt för Gillesdagarnas arrangemang. 
Det var frivilliga som deltog i Röda Korsets 
gruppledarutbildning som grundade Nynäs Gil-
let 1973. Vanligen samlas cirka etthundra grupp-
ledare från Ivalo till Hangö i de årliga utbildnings-
dagarna som ordnas på olika håll i Finland. En 
av Gillets viktigaste uppgifter är att bilda nät-
verk mellan gillesmedlemmar som bor på olika 
håll i Finland och upprätthålla sammanhållningen 
samt utbyta tankar om att leda en grupp och sa-
ker som hänför sig till det. Under kvällsfesten på 
lördag belönades även förtjänstfulla gillesmed-
lemmar.

Tero Hintsa , verksamhetsledare för Västra Fin-
lands distrikt, öppnade dagarna och betona-

de betydelsen av första hjälpen-grupperna samt 
första omsorg och psykiskt stöd i en föränderlig 
värld. Verksamheten med första hjälpen-grupper 
har utgjort kärnan i Röda Korsets hjälpande un-
der organisationens existens i över 150 år. 

– Gruppledarna är ofta de om bär ansvaret vid 
jourtjänstgöring och i hjälpoperationer. Gillesda-
garna har en stor betydelse för att säkerställa att 
gruppledarnas oersättligt viktiga arbete fortsät-
ter, konstaterade Hintsa. 

Och generationsövergripande verksamhet är en 
av gillesdagarnas viktigaste värden. Några av 
Gillets stiftande medlemmar är fortfarande med i 
verksamheten och de nyaste medlemmarna i Gil-
lesdagarna har deltagit i den senaste gruppledar-
kursen som Röda Korset ordnade. När det finns 
människor i olika ålder i verksamheten, överförs 
kunskapen effektivt från en generation till en an-
nan. Visserligen är de äldstas önskan att allt fler 
nya som deltagit i gruppledarutbildningen aktivt 
ska medverka i Gillets verksamhet, eftersom det 
ju grundar sig på medlemmarnas egen vilja att 
upprätthålla sin kunskap.

Gillesdagarna ordnas nästa gång i augusti 2022 
i Leppävirta, och 2023 samlas man i 50-årsjubi-
leums tecken någonstans i Lappland. 

Upprätthållande av kunskapen och sammanhållningen

Bättredag engångsbidrag för avdelningarna 2021-2023

Behöver din avdelning ekonomiskt bidrag 
för utveckling av verksamheten och star-
tande av ny verksamhet? Ansök om Bättre-
dag-bidrag!

Avdelningen kan årligen söka engångsbidraget 
för att starta eller utveckla avdelningens verk-
samhet

• första hjälpen-gruppverksamhet
• mångkulturverksamheten

• ungdomsverksamhet
• verksamhet för att främja hälsan (hälsopunkter)
• vänverksamhet 

För bidragen finns särskilda ansökningskriteri-
er och -anvisningar under avdelningsbyrån i Red-
Net på adressen rednet.rodakorset.fi/battre-
dagbidrag. Till samma aktör beviljas högst 300 
euro engångsbidrag årligen. Ansökan om bidrag är 
fortlöpande och det ska sökas på förhand med elek-
tronisk blankett.
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INTERNATIONELLA AIDSDAGEN

Internationella aidsdagen 
firas 1.12

År 1988 utlyste Världshälsoorganisationen 
WHO att den internationella aidsdagen ska 
firas den 1 december som en internationell 
temadag för att främja hälsan. Målet med 
dagen är att öka människors medvetenhet 
om hiv och aids samt föra kampanjer kring 
förebyggande av hiv-smitta och hiv-positi-
va personers rättigheter.  

Finlands Röda Kors deltar i firandet av den In-
ternationella aidsdagen landsomfattande och 
anslående. Frivilliga ordnar ljusevenemang och 
glöggserveringar samt erbjuder information, 
stöd och diskussionsmöjlighet kring temat för 
dagen runt om i Finland. Kampanjen är synlig i 
sociala medier. I år får vi även uppdatera kun-
skaperna i anslutning till hiv med hjälp av ma-
terialpaketet som kommittén för den Internatio-
nella aidsdagen har utarbetat. 

Kommittén för den Internationella aids-
dagen utmanar att uppdatera kunskaper-
na om hiv

Det har skett en omvälvning av hiv som sjuk-
dom tack vare bra medicinvård, men ibland 
finns det fortfarande behov av att uppdatera 
kunskaperna och attityderna. 

Det mångsidiga och lättanvända materialpake-
tet som har utarbetats av experter kan utnyttjas 
i olika verksamheter, besök vid skolor och ung-
domsgårdar av sexualhälsoarbetet samt för att 
uppdatera de egna kunskaperna. Materialpake-
tet innehåller praktiska övningar och frågelekar, 
fakta om hiv, bilder att delas på sociala medier 
och affischer som kan skrivas ut. Övningarna är 
lämpliga både för när- och distansverksamhet.

I år uppmuntrar kommittén för Internationella 
aidsdagen speciellt de som arbetar bland ungdo-
mar och frivilliga att uppdatera ungdomars kun-
skap om hiv i ungdomsgårdar och skolor genom 
att unyttja materialpaketet. 

Mer information om ämnet finns på webben!  
I Rednet, Röda Korsets studiematerialtjänst och 
på Internationella aidsdagens webbplats.

Veckan mot rasism 
återigen i mars

Integrationsnyckeln för 
invandrare har visualiserats 

Nästa år ordnas veckan mot rasism den 
21–27 mars. Kampanjens tema specificeras 
under hösten.

Du kan bekanta dig med kampanjen i RedNet: 
rednet.rodakorset.fi/node/3956.

Verksamhetsanvisningarna för att motarbeta ra-
sism som publicerades förra året finns på webb-
platsen: rodakorset.fi/veckan-mot-rasism/

Kampanjmaterialet kan laddas ner från materi-
albanken i februari–mars 2022. Mer information 
om kampanjen kan du fråga av distriktens ut-
vecklare av mångkulturell mångfald.

Invandringen och integrationen till Finland 
kan kännas som en berg- och dalbana – 
det innebär upp- och nedgångar. Röda Kor-
sets integrationsnyckel beskriver processen 
som är olika för alla. Upp- och nedgångarna 
påverkas av händelserna i det egna livet, 
men också av yttre faktorer och aktörer.  

Fundera på i vilken situation du kan stödja en 
invandrares integration. Bekanta dig med inte-
grationsnyckeln för en familj som kom till Fin-
land från Somalia och titta på videon produce-
rad av Röda Korset: youtu.be/zSaWSt_mC24

Mer information om integrationsnyckeln:   
rednet.punainenristi.fi/kotoutumiskaari 

Kommittén för Internationella aidsdagen består 
av Finlands Röda Kors, Hivpoint, Positiiviset ry, 
Pro-tukipiste och Befolkningsförbundet.

Petra Lemmetty, planerare av hälsofrämjande 
arbete, petra.lemmetty@rodakorset.fi
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VALNÄMNDEN

Nu finns det möjlighet att påverka!

Valnämnden ber avdelningarna skicka in  
sina förslag angående förtroendevalda för 
årsmötet 2022
Valnämnden bereder som bäst det val som 
ska förrättas vid distriktets årsmöte år 
2022. Vid årsmötet i vår står hälften, det 
vill säga fem styrelsemedlemmar i tur att 
avgå. Mandatperioden för de styrelsemed-
lemmar som väljs vid årsmötet sträcker sig 
fram till slutet av årsmötet 2024.

Valnämnden ber avdelningarna skicka in 
sina förslag angående medlemmar i di-
striktsstyrelsen. Endast organisationens 
personmedlemmar kan väljas till förtroen-
deuppdrag. Enligt § 18 och 19 i förordning-
en om Finlands Röda Kors förutsätts de 
personer som uppställs som kandidater till 
förtroendeposter 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 
beakta

• den regionala och språkliga representa-
tionen samt
• att olika kön och åldersgrupper finns re-
presenterade

I distriktsstyrelsen finns ett behov av 
mångsidigt kunnande och erfarenhet 

Valnämnden hoppas på förslag på goda 
kandidater från alla olika delar av distrik-
tet. Valnämnden sätter värde på att kan-
didaten är bekant med den egna avdel-
ningens situation och verksamhet, och att 
kandidaten är beredd att dela med sig av 
sitt kunnande i distriktsstyrelsens arbete. 
Som medlem i distriktsstyrelsen får man 
möjlighet att bekanta sig med andra av-
del-ningar, områden och med distriktet, 
och att bidra med sitt eget kunnande till 
styrelsens verksamhet.

För den som föreslås som kandidat till sty-
relseposter kan det vara till nytta att ha 
kunskap om myndighetsverksamhet som 
står Röda Korset nära (till exempel rädd-
ningsväsendet, social- och hälsovård, in-
vandringsfrågor, utbildning). Kandidaten 
kan även ha kunskap om till exempel digi-
tal kommunikation, marknadsföring, soci-
ala medier, ekonomiförvaltning eller juridik 
via sitt yrke, sitt arbete eller via en hob-
by. Distriktsstyrelsens uppgifter definieras i 
stadgarna (se sid. 16).

Valnämnden hoppas att alla avdelning-
ar kommer med förslag. Även personmed-
lemmar kan föreslå kandidater till distrikts-
styrelsen. Förutom bekanta och erfarna 
styrelsemedlemmar rekommenderar val-
nämnden att man ser sig om efter nya 
kandidater och nytt kunnande även bland 
personer som inte tillhör den grupp som 
redan nu är aktiva inom avdelningen. Val-
nämnden hoppas också att det bland kan-
didaterna finns personer med varieran-
de kulturell bakgrund, och att olika språk 
finns representerade.

Förslag senast den 24.1.2022

Valnämnden ber avdelningarna skicka in si-
na förslag senast måndagen den 24.1.2022 
genom att fylla i en kandidatblankett på in-
ternet: bit.ly/Vaalitoimikunta2022. Förslag 
som inkommer efter utsatt datum beaktas 
inte. 

All behövlig information ska framgå ur an-
sökan: kandidatens namn, avdelning, fö-
delsedatum, kontaktuppgifter, utbildning, 
yrke, eventuella specialkunskaper samt 
motivering. Av förslaget bör också framgå 
vilken avdelning som lägger fram förslaget 
och kontaktuppgifter till ordförande eller 
annan ansvarsperson, samt den uppställ-
das samtycke till kandidaturen.
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Distriktsstyrelsens  
sammansättning

I tur att avgå vid årsmötet 2022

• Tiina Hörkkö, Korso
• Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki
• Karoliina Pilli-Sihvola, Länsi-Helsingin 
osasto
• Pekka Piri, Tapiola (kaudet täynnä)
• Mia Salomäki Keski-Helsinki (eronnut 
6/2021)

Kaudet täynnä: SPR-asetuksen 37 §:n mu-
kaan ”Sama henkilö voidaan valita piirin 
hallituksen jäseneksi samaan tehtävään 
enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikau-
deksi.” Sääntö ei estä perättäisiä toimi-
kausia hallituksessa, jos henkilön tehtävä 
hallituksessa vaihtuu (esim. hallituksen jä-
senestä puheenjohtajaksi tai päinvastoin). 
Perättäisten toimikausien sääntö koskee 
toimimista samassa tehtävässä.

Mandatperioden fortsätter till  
årsmötet 2023

Ordförane Jouni Pousi, Kallio-Käpylä
Viceordförande Max Lindholm, Helsingfors 
svenska

• Päivi Hurttia, Keski-Helsinki
• Kirsi Laatikainen, Kirkkonummi-Siuntio
• Pekka Laukkanen, Keski-Helsinki
• Veera Niemi, Hyvinkää
• Kukka Nuora, Kehä-Espoo

Valnämndens kontaktuppgifter 

Ordfärande Kalle Kivimaa, Tapiola
e-post kalle.kivimaa@osasto.punainenris-
ti.fi
Viceordförande Lotta Mäkelä, Länsi-Helsin-
ki, e-post lkhmak@gmail.com

Medlemmar
• Ann-Mari Karlsson, Loviisanseutu – Lovi-
sanejden, e-post ann-mari.karlsson@sulo.fi
• Vesa Kirjavainen, Länsi-Helsinki, 
e-post  vesku.kirjavainen@gmail.com
• Hannele Kokotti, Pohjois-Helsinki, 
e-post hannele.kokotti@compesita.inet.fi
• Katja Lehtisaari, Länsi-Vantaa, 
e-post katja.lehtis@gmail.com
• Monica Pohjoisaho, Kyrkslätt svenska, 
e-post  monica.c.pohjoisaho@gmail.com

Förslag senast den 
24.1.2022

Valnämnden ber avdelning-
arna skicka in sina för-
slag senast måndagen den 
24.1.2022 

bit.ly/Vaalitoimikunta2022

Valnämnden ber att man diskuterar kan-
didaterna vid de regionala avdelnings-
forumen och strävar efter att det finns 
kandidater till distriktsstyrelsen från al-
la områden i distriktet. Man får gärna de-
la annonserna som publiceras på distriktets 
webb- och Facebooksida, så att så många 
som möjligt som är intresserade av styrel-
searbete kan nås.

Vid årsmötet väljs också två revisorer 
och två revisorssuppleanter. Valnämn-
den kommer i enlighet med den ordina-
rie stämmans rekommendation att föreslå 
för årsmötet att de CGR-revisorer som Pri-
vatewaterhouseCoopers Oy (PwC) föreslår 
väljs till revisorer.

Valnämndens förslag angående förtroende-
valda och revisorer för årsmötet 23.4.2022 
skickas till avdelningarna som bilaga till in-
bjudan till årsmötet. I sitt förslag strä-
var valnämnden efter att beakta olika syn-
punkter som är viktiga för organisationen 
(till exempel kandidatens organi-sationser-
farenhet och –kunskap, olika intressegrup-
per och expertis) och man hoppas att av-
delningarna för fram dessa ämnen i sina 
förslag.

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

1) sammankalla och förbereda distriktsmötet och övervaka verkställandet av mötets be-
slut;
2) se till att avdelningarna får kunnigt och tillräckligt stöd för skötseln av verksamheten 
och ekonomin;
3) godkänna distriktets verksamhetsplan och budget för följande kalenderår;
4) övervaka distriktets skötsel av egendom och ekonomi och se till att distriktets finanser 
är ordnade på ett tillförlitligt sätt;
5) fatta beslut om distriktets förvärv av fast egendom och om andra stora investeringar;
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 styrelser-na 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 distrikts-
mötet;
12) inom sitt område sköta samordningen av Röda Korsets beredskapsplanering;
13) tillsätta direktioner för de institutioner som är underställda distriktet och bestämma 
om deras funktioner;
14) för sin del övervaka regionalt att Röda Korsets, Röda Halvmånens och Röda Kristal-
lens namn och emblem inte används i strid mot bestämmelserna;
15) sköta övriga uppgifter för distriktsstyrelsen som föreskrivs i FRK-förordningen och 
fast-ställs i arbetsordningen, ekonomistadgan och instruktionerna, samt
16) besluta om övriga ärenden som verksamhetsledaren lägger fram.

Distriktsstyrelsen kan för bestämda uppgifter tillsätta tidsbegränsade utskott eller kom-
mittéer.

Hur mycket tid tar styrelsearbetet?
Under året ordnas fyra till sex styrelsemöten. Hälften av mötena hålls i Helsingfors under 
vardagskvällar, hälften på distans. Utöver styrelsemötena ordnas två halvdagsseminarier, 
där distriktets styrelse och distriktsbyråns personal deltar.

Medlemmarna i styrelsen deltar i mån av möjlighet i avdelningarnas regionala möten (av-
delningsforum), också på andra områden än det dit den egna avdelningen hör.

Reseersättning betalas ut för resorna till och från styrelsens möten och andra evenemang 
som hör till styrelsens verksamhet.
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HUP sai Green Office -merkin
HUP on kesäkuussa saanut Green Office 
-merkin. Suomen WWF Green Office -ver-
kostossa on mukana yli 150 organisaatiota 
ja yritystä eri toimialoilta. Mukana eri alo-
jen asiantuntijayrityksiä, yliopistoja ja am-
mattikorkeakouluja, pääkonttoreita, mi-
nisteriöitä ja virastoja, myyntitoimistoja, 
järjestöjä sekä muita toimijoita.

Punaisesta Rististä mukana ovat keskustoi-
misto, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Kaak-
kois-Suomen piiri, Oulun piiri, Lapin piiri, 
Savo-Karjalan piiri, Åbolands distrikt sekä 
Veripalvelun eri yksiköitä.

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoi-
tettu ympäristöpalvelu, jonka avulla henki-
löstöä kannustetaan vähentämään ympäri-
stökuormitusta ja samalla saavuttamaan 

Henkilöstöuutisia

Yhteiskuntatie-
teiden maiste-
ri Niki Haake on 
valittu Helsing-
in ja Uudenmaan 
piirin varautumi-
sen ja valmiuden 
asiantuntijaksi. 
Niki työskente-
lee tällä hetkellä 
erityisasiantunti-
jana sisäasiain-
ministeriön pelas-
tusosastolla. Aiemmin hän on työskennellyt 
mm. Punaisen Ristin keskustoimistossa 
hankesuunnittelijana Vapepan öljyntorjun-
taharjoituksen parissa. Niki aloittaa työt 
piiritoimistossa 15.12.2021. 

Suunnittelijaksi Paperittomat-ohjelmaan 
on valittu Sanja Sillanpää. Hän aloittaa 
tehtävässä marraskuun alussa. Sanja on 
valmistunut Kööpenhaminan yliopistosta, 
pääaineenaan siirtolaisuustutkimus.

Toivotamme Nikin ja Sanjan lämpimästi 
tervetulleeksi!

Tapahtumat ja kampanjat 
2022 
Vuoden 2022 valtakunnalliset kampan-
jat ja tapahtumat - pistä päivämäärät 
muistiin!

• 14.2. Ystävänpäivä
• 21.-27.3. Rasisminvastainen viikko
• 1.-3.4. Auttajat Aulangolla
• 23.4. Piirin vuosikokous
• 2.-8.5. Punaisen Ristin viikko
• 6.-7.5 Valtakunnallinen valmiusharjoitus
• 22.-24.9. Nälkäpäivä
• marraskuu – joulukuu Hyvä 
   Joulumieli -keräys
• Maailman aids-päivä
• 5.12.Vapaaehtoistoiminnan päivä

säästöjä materiaali- ja energiakustannuk-
sissa. WWF luovuttaa Green Office -merkin 
käyttöoikeuden toimistolle, jonka ympäri-
stöjärjestelmä täyttää edellytetyt kriteerit. 
Näitä ovat muun muassa ympäristöohjel-
man laatiminen sekä henkilöstön ohjeistus 
ja ympäristöasioista tiedottaminen.
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Självutvärdering – 
en titt på avdelningen ur helikopterperspektiv

AVDELNINGENS SJÄLVUTVÄRDERING

Någon har sagt, ”var försiktig med vad du 
drömmer, för dina drömmar kan bli san-
na”.  Då avdelningen gör en självutvärde-
ring finns möjligheten att ni hittar saker ni 
vill förbättra eller utveckla, och att något ni 
drömt om att göra i avdelningen blir verklig-
het. Det är också ett utmärkt tillfälle att fun-
dera på om det finns något ni vill ändra på 
bland det som man ”alltid” brukat göra på 
ett visst sätt. 

Nu har jag sex självutvärderingstillfällen 
med olika avdelningar bakom mig. Jag har 
fått se flera glimtar av iver bli till aktivt in-
tresse och handling under processen. Under 
självutvärderingstillfället är tanken att avdel-
ningen själv går igenom och utvärderar sin 
egen verksamhet, gärna tillsammans med 
en kunnig utbildare. I självutvärderingspro-
cessen fokuserar man på avdelningens ut-
veckling från nuläget och framåt. Tanken är 
inte att gå igenom hur läget har sett ut un-
der coronaepidemin, utan att se på avdel-
ningens verksamhet som helhet, lite på av-
stånd, ur fågelperspektiv. Fokuset är inte på 
vad Maja har gjort, eller Matti lämnat ogjort, 
eller vad Lisa skulle ha kunnat göra. Nej!

Det är inte meningen att betygsätta eller ut-
värdera enskilda verksamhetsgrupper, ut-
an att granska och se på avdelningen som 
helhet. Den som gör utvärderingen är du, i 
egenskap av styrelsemedlem eller ansvar-
sperson för ett verksamhetsområde. Du har 
den bästa kunskapen om hur just din avdel-
ning fungerar, om hur man kunde utveck-
la verksamheten, och om vad som borde gö-
ras. Det är också här utbildaren kommer 

in. Hen kan i egenskap av diskussionsleda-
re leda diskussionen åt ett sådant håll att ni 
kommer fram till en definition av var er av-
delning står just nu, och hjälpa er att hitta 
de saker ni eventuellt vill utveckla.

Avdelningens självutvärdering är lite som att 
ta en flygtur med helikopter. Tanken är att 
titta på avdelningen och dess verksamhet li-
te på avstånd, och se på helheten, och kan-
ske få syn på både utmaningar och möjlig-
heter. Varje avdelning väljer själv i vilken 
riktning man vill utvecklas, eller om man är 
nöjd med saker som de är just nu.

Jag som skrivit texten heter Juhana Päivärin-
ta, och jag fungerar som styrelsecoach och 
utbildare. Jag kommer gärna och drar själv-
utvärderingsdiskussionen i din avdelning. Ut-
värderingstillfället tar bara två timmar, men 
det ger goda insikter och idéer.

Du når både undertecknad, och de övriga ut-
bildarna via din avdelningsfadder. Beställ ett 
utvärderingstillfälle via din avdelningsfadder. 
Det kostar inget, men ger mycket.

Dessa utbildare står till ditt förfogande för 
att dra självutvärderingsdiskussionen: Taru 
Hakanen, Nanna Katavisto, Hanna Kuittinen, 
Vesa Kukkamaa, Riitta Merri, Ulla   Laakso, 
Juhani Parkkari, Nina Pyykkönen, Juhana Pä-
ivärinta, Taina Raiski, Emmi Ritvanen ja Eero 
Rämö. 

Juhana Päivärinta, styrelsecoach, har en 
lång erfarenhet av frivilligverksamhet inom 
Röda Korset

Vad är avdelningens självutvärdering?
Avdelningens utvecklingsverktyg är ett verktyg till stöd för avdelningens utveckling. Ut-
vecklingsverktyget består av två delar; ett självutvärderingsformulär och en utvecklings-
plan. Självutvärderingsformuläret fylls i genom samtal med avdelningens nyckelfrivilliga 
och samtidigt görs en bedömning av avdelningens verksamhet och utvecklingsönskemål. 
Diskussionen kan föras under ledning av en organisationsutbildare. 
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Uusien vapaaehtoisten rekrytointiin
 
Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutukset il-
moittautumisohjeineen löydät Oma Punai-
nen Risti -tietojärjestelmästä: vapaaehtoi-
set.punainenristi.fi 

Valtakunnallisten kampanjoiden kaut-
ta uudet vapaaehtoiset ohjautuvat suora-
an Omaan etsimään toimintaa. Kannattaa 
huolehtia, että osastosi toiminta on esillä 
Omassa. Jos tarvitset apua Oman käyt-
töönotossa, ole yhteydessä piiritoimistoon. 

Koulutusten suunnitteluun ja 
koordinointiin
 
Koulutusten koordinointia varten on ole-
massa koontitaulukko, jota päivitetään 
kerran viikossa ja josta yhdellä silmäyksel-
lä näet seuraavat koulutukset. Koontitaulu-
kon löydät piirin sivuilta hup.punainenristi.
fi > Vapaaehtoisille > Koulutuksen järje-
stäjille. 

Löydät samasta paikasta myös koulutuk-
sen järjestäjän muistilistan, josta voit saa-
da osastossasi tukea. Koulutusten järjestä-
minen on yhteistyötä. 

Oma Punainen Risti – 
peruskoulutukset verkossa

Toimitko osastossasi jossakin vastuu-
tehtävässä tai ryhmänvetäjänä? Haluaisit-
ko oppia käyttämään Oma Punainen Risti 
-vapaaehtoisjärjestelmää paremmin?

Oma Punainen Risti -koulutus sopii niin si-
nulle, joka haluat lisäeväitä Oman käyttöön 
kuin sinullekin, joka vasta aloitat Oman 
käyttöä osastossasi. Oma on järjestelmä, 
joka jokaisen osaston tulee ottaa käyttöön. 

Valtakunnallisia Oma Punainen Risti 
-koulutuksia järjestetään syksyn aikana 
vielä kaksi. Koulutukset järjestetään klo 
17.30-19, valitse sopiva päivä

• ke 24.11. vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/11368 
• ke 15.12. vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/11369

Självutvärderingen hjälper avdelning-
ens styrelse och nyckelfrivilliga att se vil-
ka styrkor man har, och också att upptäcka 
vad man vill förbättra. Sen gör man upp en 
plan för hur man vill arbeta vidare med att 
utveckla avdelningens verksamhet.

- Självutvärderingen borde göras i alla av-
delningar inom Finlands Röda Kors under 
år 2021 eller 2022. Tidtabellen baserar sig 
på den verksamhetsplan som godkändes 
vid senaste ordinarie stämma.

- Det lönar sig att reservera minst två tim-
mar för självutvärderingen.

- Distriktsbyråns personal rekommenderar 
att ni använder er av en organisationsut-
bildare då ni gör självutvärderingen, för då 
har avdelningens alla styrelsemedlemmar 
möjlighet att delta likvärdigt i diskussio-
nen, och utbildaren kan hålla koll på klock-
an och ämnen, talturer etc.

Det är också möjligt att avdelningens sty-
relse och nyckelfrivilliga själva gör utvär-
deringen. Ifall ni vill göra så, så hittas ma-
terialen och anvisningar på RedNet: 

Avdelningens fadder på distriktsbyrån hjäl-
per er att hitta en organisationsutbildare:

Avdelningsfaddrar vid distriktsbyrån 
är:

Helsingfors: Mari Grus
Esbo, Vanda, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusi-
maa, Itä-Uusimaa/Östra Nyland: Ari Hak-
ala
Västra Nyland: Helena Holm-Cüzdan
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Kun koulutukset järjestetään verkossa, tar-
vitset tietokoneen/älypuhelimen ja toimi-
van verkkoyhteyden. Ilmoittaudu vain roh-
keasti mukaan, harjoitellaan yhdessä!

Ystävätoiminnan peruskurssi

Ilmoittautuminen kaikkiin ystävätoiminnan 
koulutuksiin osoitteessa vapaaehtoiset.pu-
nainenristi.fi > Tarkennettu haku – Toimin-
tamuoto/Ystävätoiminta ja Tyyppi/kurssit 
ja koulutukset

• ke 24.11. klo 17.00-19.00, lisätietoja ja il-
moittautuminen:
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11062

Kouluttaja: Niina Pyykkönen

Henkinen tuki ystäville 

Aika: ke 17.11. klo 17-20
Kenelle: Ystävätoiminnan vapaaehtoisille

Ystävätoiminnan vapaaehtoisena voit koh-
data vapaaehtoistehtävässäsi hyvin mo-
nenlaisissa elämäntilanteissa olevia ihmi-
siä. Voit kohdat ihmisiä, jotka saattavat 
kärsiä mm. yksinäisyydestä, masennuk-
sesta, köyhyydestä tai mielenterveysong-
elmista. Ystäväasiakkaan elämä saattaa 
pyöriä vahvasti rahattomuuden ja palvelu-
viidakon ympärillä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perus-
tietoa henkisestä tuesta ja tukea ystäväva-
paaehtoisena kohtaamaan erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevia ihmisiä. 

Sisältöjä:
- Henkisen tuen tarkoitus ja menetelmät 
- Henkinen tuki ystävätoiminnassa
- Ystävän oma hyvinvointi

Kouluttajat: Pekka Laukkanen ja Siina 
Lepola-Lång 

Vapaaehtoisille mielenterveydestä

Aika: ma-ti 29.-30.11. klo 17-20
Kenelle: Koulutus on tarkoitettu erityisesti 
monimuotoisen ystävätoiminnan vapaa-
eh-toisina toimiville.

Koulutuksessa käydään läpi Oman pe-
rustoiminnallisuudet (yleiset ja hallinta-
näkymä) ja siellä selviää, miten osasto voi 
aloittaa Oman käytön. 

Somen käyttö osastoissa

Aika: ke 17.11. klo 17.30-19.30

Kahden tunnin Teams-koulutuksessa saat 
perustiedot someviestinnästä ja sisällön-
tuottamisesta erityisesti Facebookiin ja 
Instagramiin. Opit toimivan julkaisun pe-
rusteet ja tutustut osaston someviestinnän 
esimerkkeihin. Pääset myös harjoittelema-
an some-postauksen tekemistä.

Voit osallistua koulutukseen, jos olet Pu-
naisen Ristin vapaaehtoinen ja sinulla on 
jo vähän kokemusta sosiaalisen median 
käytöstä, esimerkiksi oma Facebook-pro-
fiili. Koulutus innostaa osallistumaan om-
an osaston viestinnän tekemiseen ja suun-
nitteluun. 

Punaisen Ristin periaatteet ovat sinulle jo 
tuttuja. Tule rohkeasti mukaan! Saat säh-
köpostitse Teams-linkin viimeistään koulu-
tuspäivän aamuna. 

Ilmoittautumiset 15.11. mennessä: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12347

Monimuotoisen ystävätoiminnan 
koulutukset verkossa

Ystävätoiminnan peruskursseja järjestävät 
pääsääntöisesti osasto, osastot yhteistyös-
sä tai yhdessä alueen muiden toimijoiden 
kanssa. Kurssin voi järjestää jatkossakin 
etänä tai koronatilanteen salliessa myös lä-
hikoulutuksena. Punaisen Ristin koulutta-
jakoulutuksen myötä on mahdollista kou-
luttaa osastojen omia ystäväkouluttajia, 
jotka yhteistyössä osaston muiden vapaa-
ehtoisten kanssa (esim. ystävävälittäjät, 
ystävätoiminnan ja kotoutumisen tuen yh-
dyshenkilöt) suunnittelevat ja järjestävät 
myös koulutuksia! Ystävätoiminnan perus-
kurssilta on selkeä polku vapaaehtoistoim-
intaan. 



21

Mitä on hyvä mielenterveys ja mitkä ovat 
yleisimmät ongelmat ja häiriöt? Miten 
sai-rauden stigmaa voi lievittää, ja kuin-
ka tukea omaa ja toisten mielenterveyttä? 
Mitkä ovat vapaaehtoistoiminnan mahdol-
lisuudet ja rajat mielenterveyden tukena? 
Tervetu-loa osallistumaan Punaisen Ristin 
vapaaehtoisten ystävien täydennyskoulu-
tukseen!

Sisältöjä:
- Mielenterveys käsitteenä
- Mielenterveyden ongelmat ja häiriöt
- Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ja 
rajat mielenterveyden tukena

Kouluttajat: Hanna Kuittinen
Ilmoittautumiset 22.11. mennessä: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11822 

Henkisen tuen koulutukset

Punaisen Ristin vapaaehtoisena voit 
tehtävässäsi kohdata hädässä olevia ihmi-
siä. Henkisen ensiavun taitojen opettelu 
ja kriisireaktioiden ymmärtäminen anta-
vat valmiuksia auttaa muita ja myös itseä 
mahdollisissa kriisitilanteissa. 

Suomen Punaisen Ristin valtakunnalliset 
koulutusmateriaalit perustuvat Kansainväli-
sen Punaisen Ristin psykososiaalisen tuen 
keskuksen materiaaleihin. 

Kenelle?
- Hälytysryhmien henkisen tuen vapaa-
ehtoisena toimiville.  
- Koulutukset soveltuvat jatko- ja täyden-
nyskoulutukseksi kaikille eri toiminnois-
sa mukana oleville Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisille. 
 
Grundkurs på nätet i psykiskt stöd

I kursen ingår två nätföreläsningar: Tors-
dags 25.11 och 2.12 kl. 18-20.15
- Förhandsuppgift och två inlämningsupp-
gifter som ska göras mellan nätföreläs-
ning-arna. Reservera tid cirka 30 minuter 
per uppgift.
Anmälningar: vapaaehtoiset.punainenristi.
fi/event/11488 

Under två kvällar går man igenom vad psy-
kisk första hjälp betyder och hur man kan 

KOULUTUS

stöda i olika situationer. Även den frivilliges 
eget orkande diskuteras på kursen.

Kursens målsättning är att lära sig att lug-
na och trösta de drabbade samt att värna 
om ens eget orkande.

Utbildare: Nina Seeck

Henkinen ensiapu lapsille

Aika: la 11.12. klo 9.30-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hie-
taniemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11268 

Vapaaehtoisena kohtaat auttamistyössä 
myös lapsia ja heidän läheisiään. Lapsille 
suunnattu henkinen ensiapu perustuu sam-
oihin periaatteisiin kuin aikuisille tarkoitet-
tu henkinen ensiapu. Lapset saattavat tar-
vita erilaista tukea kuin aikuiset, sillä he 
tarvitsevat vielä eri tavoin suojaa ja huo-
lenpitoa. Tieto henkisen ensiavun periaat-
teista lapsille ja nuorille antaa varmuutta 
auttaa.

Kurssin keskeinen sisältö: 
Mitä henkinen ensiapu on, lasten reakti-
ot kuormittaviin tilanteisiin, lapsen ja huol-
tajan avun tarpeen tunnistaminen, mene-
telmiä keskustella lapsen kanssa, katso, 
kuuntele, yhdistä -toimintamalli, syytä 
huolestua, jos…, syytä toimia, jos…, lapsiy-
stävällinen tila

Kouluttajat: Riitta Merri ja Sanna Pesonen

Opintokeskus Sivis tukee kurssien järjestä-
mistä. 

Lisätietoa taloudellisesta tuesta löydät: 
www.ok-sivis.fi/jasenpalvelut/taloudelli-
nen-tuki-koulutuksille  

Opintokeskus Sivis järjestää paljon myös 
jäsenjärjestöille edullista tai ilmaista koulu-
tusta, joka yleensä toteutuu päiväaikaan. 
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Onnelliset ikäihmiset pääsevät Mäntsäläs-
sä palvelukodeista ulkoilemaan joka toinen 
viikko Mäntsälän osaston ystäväkurssin 
käyneiden vapaaehtoisten avustamana. Ul-
koilutukset ovat kuuluneet osastomme toi-
mintaan usean vuoden ajan.

Uudistimme ulkoilutustreffejä ja sitoutu-
mista toimintaamme: jokainen vapaa-
ehtoinen voi ilmoittautua ulkoilutuspäivän 
aamuna yhdyshenkilölle, jos pääsee mu-
kaan. Yhdyshenkilö soittaa palvelutaloon, 
ja kertoo monta vapaaehtoista on tulossa. 
Palvelutalon työntekijät puolestaan selvitt-
ävät ketkä ikäihmisistä vuorollaan lähtevät 
ulkoilemaan kanssamme.

Palvelukotien (niitä on Mäntsälässä yhteen-
sä viisi) henkilökunta on antanut kellona-
jan ja olemme paikalla sovittuun aikaan. 
Vapaaehtoinen voi olla mukana yhtenä pä-
ivänä viikossa tai niin usein kuin se omaan 
viikon ohjelmaan sopii.

Palvelutalojen henkilökunta on tuonut 
hyvin puetut, iloiset ja ulkoilmaa kaipaavat 
ikäihmiset luoksemme ulko-ovelle. Iloinen 

puheensorina on kulkueemme onnistunut 
anti, keskusteluaiheet vaihtelevat ikäihmis-
ten parissa – nykyhetkeä tai muistoja.  

Me vapaaehtoiset – nyt sitoutuneita on jo 
yli 30 - työnnämme pyörätuoliväkeä tai 
kuljemme ikäihmisen rollaattorin vierel-
lä tai käsikynkässä SPR:n punaiset vapaa-
ehtoisliivit päällämme. Kävelyreitit ovat 
vaihdelleet kirkonkylän monilla ulkoilupo-
luilla. Varmasti olemme upea näky niin jo-
en vartta kulkiessamme kuin uudella torilla 
marssiessamme.

Teksti ja kuvat:
Merja Hietala
Mäntsälä, SPR:n vapaaehtoinen

Mäntsälässä vapaaehtoiset ulkoiluttavat  
palvelutaloissa asuvia ikäihmisiä

YSTÄVÄTOIMINTA
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Distriktsbyrån    
Salomonsgatan 17 B, 5. vån, 00100 Helsingfors
Tfn 020 701 2000

Utbildning- och frivillgverksamhet
Sanduddssgatan 7 B, 5. vån, 00100 Helsingfors
Ingången till huset ligger i hörnet av Lappoga-
tan och Perhogatan. 

E-post 
hup.neuvonta@rodakorset.fi
andra e-poster: förnamn.efternamn@rodakor-
set.fi

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

Frivilligverksamhet

• Abdisalan Khadija, handledare, Nationella 
programmet för papperslösa Å 040 642 8270

• Grus Mari, utvecklingschef, Å 040 672 0300 
avdelningarnas tillväxt, avdelningsfadder, av-
delningsforum

• Haake Niki, beredskapschef Å
koordinering av frivilig räddningstjänsten, myn-
dighetssamarbete, hjälp i hemlandet

• Hakala Ari, organisationschef  Å 040 594 
8141
stöd till frivilligverksamheten, avdelningsforum,
avdelningsfadder, GDPR frågor 

• Heinonen Helena, organisationsassistent 
Å 040 594 8143 medlemsregister, materialut-
skick, medlemslistor och -adresslappar

• Hirvonen Niina, koordinator, fhj-verksamhet, 
Å 0400 428 918  fhj-grupperna, fhj-bussen, 
fhj-jouren (reserv), Hälsopunktverksamheten

• Holm-Cüzdan Helena, Å 040 635 8350
organisationsassistent, kommunikation, över-
sättningar, svenskspråkig kundstjänst

• Jokiaho Emilia, utbildningsplanerare 
Å 040 594 8142 frivilligutbildning, 
utbildareutbildning, avdelningsfadder

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

• Lempinen Markku, fhj-jouransvarig  
Å 040 749 4659 fhj-jourbeställningar

• Niemelä Mia, planerare, ungdomsverksamhet 
Å 040 562 7201 stöd för ungdomsverksamhet, 
humanitär rätt, skolsamarbete, avdelningsfad-
der

• Oittinen Sari, regionalarbetare för närståen-
devårdare Å 040 548 0377
utbildning och stöd till frivilligverksamheten för 
närståendevårdare 

• Rigatelli Stefano, utvecklare, integrations-
stödjande verksamhet Å 040 821 6210 stöd 
och utveckling av avdelningarnas integrations-
stödjande verksamhet

• Sillanpää Sanja, planerare, Nationella pro-
grammet för papperslösa

• Tammi Elina, programmassistent, insamlings-
sekreterare Å 040 642 9015

• Yared Mehalet, beredskapschefens vikarie, 
planerare, socialserviceverksamhet  
Å 040 571 5601

Ledning och administration

• Korhonen Tuula, informationssekreterare 
Å  040 548 9471  Här och nu, RedNet, utmär-
kelser, stadgeenliga möten

• Vuorimaa Päivi, verksamhetsledare
administration och ekonomi, distriktets styrel-
se, stadgeenliga möten

HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi
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