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Frivilligas insatser är betydelsefulla. 
Även till jul.

LEDAREN 10.12.2019

Joulukuun vaihtuessa satoi maahan kaunis 
När november övergick i december fick vi ett 
vackert snötäcke och några minusgrader som 
knep i kinderna. Julsånger spelade och tända 
ljus skapade stämning. Väntan på julen både 
syns och känns av hela tiden.

I reklamerna ser julförberedelserna ofta ut 
som stämningsfulla stunder tillsammans 
med familjen. Det är stora mängder gåvor 
och borden dignar under läckerheter av alla 
de slag. Men runt omkring oss finns många 
människor vars jul inte är lika idyllisk och 
stämningsfull. Enligt Statistikcentralen lider 
var femte finländare av ensamhet. Var tionde 
upplever utdragen ensamhet. Närmare 150 
000 människor i Finland lider av allvarlig 
materiell brist. Hela 890 000 finländare löper 
risk att bli fattiga eller utslagna.

Efter årsskiftet hör det också till våra rutiner 
att statistikföra vår frivilligverksamhet. Tack 
vare intäkterna från insamlingen Jul i sinnet 
kan vi dela ut 30 000 presentkort för mat 
som är väldigt viktiga för sina mottagare. 
Vänverksamheten firar jubileum och engage-
rar årligen ungefär 10 000 volontärer. Plane-
ringen av julkaféer har redan inletts på olika 
orter. Tidigare år har dussintals människor 
besökt kaféerna och druckit glögg och fått 
sig en pratstund. En del har bara gjort en 
snabbvisit, andra har suttit kvar längre. Det 
arbete vi gör är alltså viktigt och väldigt noga 
inriktat enligt behov.

Enligt min försiktiga bedömning gör våra 
ungefär 25 000 aktiva frivilliga flera hundra-
tals tusen timmar betydelsefullt arbete varje 
år. Sannolikt är en miljon timmar en rättare 
uppskattning. I de timmarna ingår både 
konkret hjälp och viktiga möten för en mer 
medmänsklig värld. Det är förstummande att 
tänka på hur viktigt det arbete vi gör riktigt 
är. Våra insatser påverkar många, många 
människors liv positivt och kan rent av 

förändra riktningen på vissa liv. Vikten av de 
här mötena får vi då och då höra om riktigt 
konkret.

Jag minns speciellt ett möte från julkaféet 
förra året. En person som jag träffat flera 
gånger under årens lopp fortsatte ett samtal 
med mig som om det inte hade gått ett år 
sedan senast. Jag tänkte en hel del på hur 
det kan vara möjligt, det är ju sällan vi minns 
samtal så noga som den personen gjorde. 
Till slut insåg jag att förklaringen är att vårt 
möte var så viktigt: Det som är viktigt minns 
vi. Det gjorde intryck på mig också.

När julhelgen närmar sig hoppas jag att var 
och en av våra volontärer med nära och kära 
får njuta av lugn och ro för att balansera ut 
vardagens jäkt. Samtidigt uppmuntrar jag 
alla att möta människor som man inte träffar 
annars. Eller som man inte så ofta hinner 
växla några ord med. Ett kort möte kan vara 
av enorm betydelse – för alla parter.

”Vi behöver människor
för att vara människor,
för att själv bli människa.”
- fritt efter Tommy Taberman

Med en önskan 
om en lugn 
väntan på jul 
och jultid,

Katja Kuusela
vice ordförande
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JANUARI FEBRUARI MARS

• Medlemsrekryteringskampanj
27.1–2.2.
• Distriktets ungdomsforum 
25.1. 
• J1, J2-korten och verksam-
hetsstatistiken till distrikts-
byrån senast den 31.1.

• Sista chansen att föreslå nya 
kandidater åt valnämnden 3.2.
• Styrelsecoaching för avdel-
ningarna 8.2. 
• Vändagen 14.2. 
• Skicka in avdelningens be-
redskapsplan till distriktsbyrån 
senast den 29.2.
• Anmälningstiden till den ordi-
narie stämman inleds 6.2.
• Organisationsbehandlingen 
av förslaget till strategi inleds 
6.2.

• De ungas ordinarie stämma 
13–15.3. Rovaniemi
• Veckan mot rasism 16–22.3.
• Organisationsbehandlingen 
av förslaget till strategi avslu-
tas 31.3.
• Avdelningens vårmöte hålls 
senast under mars månad
 

APRIL MAJ JUNI

• Distriktets årsmöte 18.4. 
• Sänd in vårmötets protokoll 
till distriktsbyrån genast efter 
avdelningens vårmöte, eller 
senast den 30.4.
• Sista inlämningsdag av 
motioner till den ordinarie 
stämman är den 10.4.
• Sista dagen för att föreslå 
kandidater till den ordinarie 
stämmans valnämnd är den 
24.4.
• Sista anmälningsdag till den 
ordinarie stämman är den 30.4.

• Röda Kors veckan 4–10.5.
• Träff för HND:s avdelningars 
stämmorepresentanter 19.5.
 

• Den ordinarie stämman 6–7.6 
i Vasa.

JULI AUGUSTI SEPTEMBER

• Medlemsrekryteringskampanj
24-30.8. 
 

• Styrelsecoaching för avdel-
ningarna 5.9.
• Ungdomsforum 19.9.
• Hungerdagsinsamlingen 24.-
26.9.
• Distriktet meddelar tidta-
bellerna för följande år till 
underlag för avdelningarnas 
verksamhetsplanering.
• Skicka in ansökningarna om 
förtjänsttecken innan den 15.9.

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

• Inled planeringen av verk-
samheten för år 2021.

• Skicka in ansökningarna om 
förtjänstmedaljer till distrikts-
byrån innan den 1.11.
• Avdelningens höstmöte 
ordnas senast under november 
månad.
• HND-forum och Jazz i novem-
ber 14.11.
• Insamlingen Jul i sinnet 
inleds.

• Sänd in höstmötets protokoll 
till distriktsbyrån genast efter 
avdelningens höstmöte, eller 
senast den 15.12.

 AVDELNINGENS MINNESLISTA FÖR ÅR 2020

Här finns viktiga datum som det lönar sig att skriva in i 
kalendern för nästa år!
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Året går mot sitt slut, i skrivande stund har vi 
höstmötena bakom oss och nya förtroende-
valda har tagit plats i avdelningarnas styrel-
ser. Jag vill önska alla nya förtroendevalda 
lycka till med nya och viktiga uppgifter. Dem 
som fortsätter med tidigare uppgifter och 
dem som nu träder tillbaka vill jag tacka för 
er insats: det är ett viktigt arbete ni har gjort 
i avdelningens styrelse.

Ibland är det bra att även i bråda tider 
stanna upp och tänka på grunderna i vår 
verksamhet. Allt det som vi i Röda Korset 
gör, vare sig det är som volontärer, anställda 
eller förtroendevalda, påverkar hurdan 
organisation Röda Korset är och hur den ser 
ut – både inåt för oss som är med och utåt 
för andra. Var och en av oss har ett ansvar 
för det vi gör och för att vår verksamhet är 
ansvarsfull och följer etiska principer.

Etisk och ansvarsfull verksamhet syns i allt 
vi gör och alla val; i hur vi sköter våra upp-
gifter, hur vi möter andra människor och hur 
vi ser till att våra principer förverkligas i vårt 
eget och hela organisationens arbete.

I början av ett nytt verksamhetsår är det bra 
att i styrelser och verksamhetsgrupper gå 
igenom Röda Korsets etiska riktlinjer och dis-
kutera vad de betyder i den egna verksamhe-
ten. Hur kan vi bidra till samförstånd mellan 
människor, till samarbete och förtroende? Hur 
bygger vi upp en accepterande och uppmunt-
rande interaktion som bygger på ömsesidigt 
stöd? Hur kan vi vara öppna för nya sätt att 
tänka och utvärdera arbetsmetoder? Men 
hur bra etiska riktlinjer än är så löser de inte 
alla situationer. Var och en av oss har själv 
ansvar för sitt agerande och att vara hyggliga 
mot varandra kan vi ha som ett gemensamt 
mål för år 2020.

* * *

Valkommittén bereder som bäst de val som 
ska förrättas vid distriktets årsmöte 2020. Vid 
årsmötet i vår står hälften eller fem styrelse-
medlemmar i tur att avgå. Mandatperioden 
för de styrelsemedlemmar som väljs sträcker 
sig till årsmötet år 2022. Röda Korsets fört-
roendevalda förutsätts förbinda sig vid Röda 
Korsets principer och ha en vilja att främja 
förverkligandet av Röda Korsets syfte.

Låt oss vara hyggliga

Jag har blivit tillfrågad om hurdant kunnande 
som behövs i distriktsstyrelsen. Allmänt taget 
behöver styrelsen ha tillräckligt med erfaren-
het och sakkunskap för att kunna bedöma 
och styra verksamheten i organisationen. 
Styrelsemedlemmarna bör ha ett mångsidigt 
och brett kunnande från olika delar av sam-
hället och möjlighet att lägga ner tillräckligt 
med tid på styrelsearbetet och på att sätta 
sig in i frågor.

I styrelsearbetet får man bland annat vara 
med och bereda beslut, planera verksamhet 
och ekonomi samt att föra fram avdelningar-
nas och medlemskårens syn på beslutsfattan-
det. Målet är en diskuterande och öppen 
styrelse som klarar av att samarbeta och som 
gemensamt utvecklar Röda Korsets verksam-
het inom Helsingfors och Nylands distrikt.

* * *

Innan vi går in i det nya året och vårens 
aktiviteter är det läge att varva ner för julfi-
randet och njuta av att ta det riktigt lugnt en 
stund. Ett varmt tack för det gångna året, vi 
fortsätter igen nästa år, med utvilade tankar 
och sinnen.

Jag önskar er alla en god och fridfull jul och 
ett framgångsrikt år 2020!

Jouni Pousi
ordförande
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VALNÄMNDEN

Nu finns det möjlighet att påverka!

Valnämnden ber avdelningarna skicka in sina förslag 
angående förtroendevalda för årsmötet 2020
Valnämnden bereder som bäst det val som 
ska förrättas vid distriktets årsmöte år 2020. 
Vid årsmötet i vår står hälften, det vill säga 
fem styrelsemedlemmar i tur att avgå. Man-
datperioden för de styrelsemedlemmar som 
väljs vid årsmötet sträcker sig fram till slutet 
av årsmötet 2022.

Valnämnden ber avdelningarna skicka in sina 
förslag angående medlemmar i distrikts-
styrelsen. Endast organisationens enskilda 
medlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag. 
Enligt § 18 och 19 i förordningen om Finlands 
Röda Kors förutsätts de personer som upps-
tälls som kandidater till förtroendeposter att

• förbinda sig till Röda Korsets grundprinciper 
samt
• vara villiga att främja Röda Korsets syfte

Dessutom bör man i sammansättningen av 
förvaltningsorganen så långt som möjligt 
beakta

• den regionala och språkliga representatio-
nen samt
• fördelningen mellan könen och olika ålders-
grupper

I distriktsstyrelsen finns efterfrågan på 
mångsidigt kunnande och erfarenhet 

För den som föreslås som kandidat till styrel-
seposter kan det vara till nytta att ha kunskap 
om någon av de myndigheter som står Röda 
Korset nära (t.ex. räddningsväsende, social-
verket eller invandringsfrågor). Kandidaten 
kan även ha kunskap om till exempel digital 
kommunikation, marknadsföring, sociala 
medier, ekonomiförvaltning eller juridik via 
sitt yrke eller via en hobby. Distriktsstyrelsens 
uppgifter definieras i stadgarna (se sid. xx).

Valnämnden hoppas att alla avdelningar kom-
mer med förslag. Även personmedlemmar 
kan föreslå kandidater till distriktsstyrelsen. 
Förutom bekanta och erfarna styrelsemed-
lemmar re-kommenderar valnämnden 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. 

Förslag senast den 3.2.2020

Valnämnden ber avdelningarna skicka in sina 
förslag senast måndagen den 3.2.2020, per 
e-post till valnämndens sekreterare Tuula 
Korhonen, tuula.korhonen@rodakorset.fi, eller 
genom att fylla i ett formulär på internet. 
Förslag som inkommer efter utsatt datum 
beaktas inte. 

Oberoende av hur förslaget lämnas in bör all 
behövlig information framgå: kandidatens 
namn, avdelning, födelsedatum, kontaktup-
pgifter, utbildning, yrke, eventuella speci-
alkunskaper samt motivering. Kandidatens 
CV bifogas. Av förslaget bör också framgå 
vilken avdelning som lägger fram förslaget 
och kontaktuppgifter till ordförande eller 
annan ansvarsperson, samt den upp-ställdas 
samtycke till kandidaturen.

Valnämnden ber att man diskuterar kandida-
terna vid de regionala avdelningsforumen och 
strä-var efter att det finns kandidater till dist-
riktsstyrelsen från alla områden i distriktet. 
Man får gärna dela annonserna som publice-
ras på distriktets webb- och Facebooksida, så 
att så många intresserade som möjligt nås.

Vid årsmötet väljs också två revisorer och två 
revisorssuppleanter. Valnämnden kommer i 
en-lighet med den ordinarie stämmans re-
kommendation att föreslå för årsmötet att de 
CGR-revisorer som PrivatewaterhouseCoopers 
Oy (PwC) föreslår väljs till revisorer.

Valnämndens förslag angående förtroende-
valda och revisorer för årsmötet 18.4.2020 
skickas till avdelningarna som bilaga till 
inbjudan till årsmötet. I sitt förslag strävar 
valnämnden efter att beakta olika synpunkter 
som är viktiga för organisationen (t.ex. 
kandidatens organisationserfa-renhet och 
–kunskap, olika intressegrupper och expertis) 
och man hoppas att avdelningarna för fram 
sådant i sina förslag.

VALNÄMNDEN
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VALNÄMNDEN

Distriktsstyrelsens 
sammansättning
I tur att avgå vid årsmötet 2020

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

Mandatperioden fortsätter till 
årsmötet 2020 

Ordförande Jouni Pousi, Kallio-Käpylä
Viceordförande Katja Kuusela, Pohjois-
Helsinki

Medlemmar
Anders Blomberg, Kehä-Espoo
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa
Veera Niemi, Hyvinkää
Maria Nygren, Pohjois-Helsinki
Ria Sarasti, Tuusula

Valnämndens kontaktuppgifter
Ordförande
Marika Laukkanen, Länsi-Helsinki
e-post laukkanenmarika1@gmail.com
tfn 040 653 1547

Viceordförande
Jukka Mäkelä, Suomenlinna
e-post jukka.makela@wolttigroup.fi
tfn 040 532 3301

Medlemmar

Linda Basilier, Kyrkslätt svenska
e-post linda.basilier@gmail.com
tfn 050 322 1790

Vesa Kirjavainen, Länsi-Helsinki
e-post  vesku.kirjavainen@gmail.com
tfn 040 572 0156

Hannele Kokotti, Pohjois-Helsinki
e-post  hannele.kokotti@compesita.inet.fi
tfn 040 533 7404

Katri Rannisto, Keski-Espoo
e-post  katrirannisto@gmail.com
tfn 050 337 6292

Tuula Rönkkö, Borgå - Porvoo
e-post  tuula.ronkko@gmail.com 
tfn 040 522 4622

6 § Distriktsstyrelsens 
uppgifter
Distriktsstyrelsen ska

1) sammankalla och förbereda distriktsmötet 
och övervaka verkställandet av mötets bes-
lut;
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 verksam-
hetsledare samt övrig anställd personal;
8) vid behov bestämma om en ändamålsenlig 
arbetsfördelning mellan avdelningar som ver-
kar inom samma område och avgöra eventu-
ella 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 organisa-
tionens stämma;
11) fastställa hur många röstberättigade 
representanter avdelningarna har vid dist-
riktsmötet;
12) inom sitt område sköta samordningen av 
Röda Korsets beredskapsplanering;
13) tillsätta direktioner för de institutioner 
som är underställda distriktet och bestämma 
om de-ras 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 distriktsstyrel-
sen som föreskrivs i FRK-förordningen och 
fastställs i arbetsordningen, ekonomistadgan 
och instruktionerna, samt
16) besluta om övriga ärenden som verksam-
hetsledaren lägger fram.

Distriktsstyrelsen kan för bestämda uppgifter 
tillsätta tidsbegränsade utskott eller kommit-
téer.
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Ledarskapsutbildningen 2019 – 2020

Ledarskapsutbildningen för år 2019 har 
avslutats. Utvecklingsarbetet fortsätter nästa 
år, och utvidgas nu till att omfatta alla avdel-
ningsforumsområden.

Under år 2019 har Ledarskapsutbildningen 
ordnats i form av fyra utbildningsdagar. Den 
avslutande utbildningsdagen hölls den 16.11. 
Utbildningshelheten var uppskattad och sam-
lade en bra mängd intresserade varje gång. 
Vi hade möjlighet att fundera på ledarskap ur 
olika vinklar med anknytning till Röda Korsets 
verksamhet.

De olika presentationerna filmades, och vi 
kommer att använda materialet i utveck-
lingsarbetet i framtiden. Ledarskapsutbild-
ningen, och de styrelseutbildningar som 
kommer att ordnas nästa år fokuserar på 
det att vi behöver kunskaper och flexibilitet 
som lämpar sig i en föränderlig värld. Detta 
innebär också att själva utbildningen lever 
och förändras i enlighet med era behov och 
önskemål.

Vi har fått goda kommentarer och utveck-
lingsförslag av deltagarna längs med vägen. 
Arbetsgruppen har bestått av flera kunniga 
frivilliga och några anställda från distrikts-
byrån. Ett stort tack till er alla som deltagit i 
arbetet! Vi fortsätter arbetet.

Inspiration och samarbete – regionala 
utbildningstillfällen

Ledarskapsutbildningen förändras under näs-
ta år. I februari och september 2020 ordnas 
regionala utbildningstillfällen som kretsar 
kring ledarskap, och går under namnet 
”Styrelseutbildning”. Utbildningsdagarna är 
8.2 och 7.9.2020. Utbildningstillfället ersätter 
säsongens första avdelningsforum.

Vi hoppas att alla avdelningarnas styrelse-
medlemmar skulle ha möjlighet att delta i 
utbildningstillfällena. Allas kunskap behövs 
när vi utvecklar verksamheten. Styrelsens 
medlemmar är de som bäst känner sin egen 
avdelning och sitt eget område.

Temat för den första utbildningsdagen är 
Drömmarnas avdelning. Under förmiddagen 
står den egna avdelningens utveckling på 
programmet, och på eftermiddagen funderar 
vi över samarbetet mellan avdelningarna och 
på regionalt utvecklingsarbete.

Ledarskapsutbildningen slutfördes av 38 personer. Sammanlagt deltog 173 personer från 35 avdelningar
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Styrelseutbildning 8.2.2020
Styrelsemedlemmarna samlas. Inspiration, samarbete. Som utbildare fungerar 
volontärer och avdelningsfaddrarna. Människors hjälpbehov har förändrats. Volon-
tärerna förändras. Nu ber vi er alla komma med och förändra verksamheten – till-
sammans bygger vi en modern version av Röda Korset.

Program:

kl. 9.30   Brunch
kl. 10-14                 Positiva känslor i avdelningen
    Drömmarnas avdelning
    En regional utvecklingsplan för år 2020
kl. 14    Diskussion och kaffe & något salt

Utbildningstillfällena regionvis:

Helsinki: Punaisen Ristin koulutustila. Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs. 
Valmentajina Sini Marttinen, Mari Grus, Farzaneh Hatami Landi

Espoo: Haukilahden lukio. Tekniikantie 3. 
Valmentajina Tuula Boffour, Katja Kuusela, Mia Niemelä

Vantaa: Korson asukastalo. Korsontie 2. 
Valmentajina Juhana Päivärinta, Sole Noranta, Ari Hakala

Itä-Uusimaa: Porvoon osaston toimitila. Jokikatu 25, Porvoo
Valmentajina Taru Hakanen, Emilia Jokiaho

Keski-Uusimaa: (paikka tarkentuu). 
Valmentajina Susanna Lehtovaara, Mehalet Yared

Länsi-Uusimaa: Lohjan osaston toimitila. Kalevankatu 7-9, Lohja
Valmentajina Taina Raiski, Stefano Rigatelli ja Sanna Saarto

Västra-Nyland: Föreningshuset, Karis,
Valmentajina Vera Lillrank, Heidi 
Juslin-Sandin

Anmälningar
senast 31.1.2020: 

www.lyyti.in/08022020

HJÄRTLIGT
VÄLKOMMEN!
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Yhteinen jäsenhankintavuotemme 2020

Tarvitsemme Punaiseen Ristiin lisää auttajia. 
Sen vuoksi olemme nimenneet ensi vuoden 
jäsenrekryvuodeksi. Meillä on monia hienoja 
toimintaryhmiä ja tehtäviä, joihin tarvitsem-
me lisää vapaaehtoisia: ystävätoiminnan 
välittäjiä, omaishoitajien tukitoiminnan 
vapaaehtoisia, osastojen tiedottajia ja digiva-
paaehtoisia vain joitain mainitakseni.
 
Uusien jäsenten myötä järjestömme vahvis-
tuu. Heidän avullaan voi syntyä ihan uuden-
laista tekemistä ja uusia toimintaryhmiä. 
 
Tammi-helmikuun vaihteessa viikolla 5 ja 
elokuun lopulla viikolla 35 panostamme 
kampanjointiin. Pilotoimme jäsenhankintaa 
Helsingin osastoissa alkusyksyllä 2019. 
Nyt kampanjointiin panostetaan koko piirin 
alueella.
 
- Yhteinen kampanjointi lisää yhteenkuu-
luvuuden tunnetta järjestön sisällä, sanoo 
kehittämispäällikkö Mari Grus Helsingin ja 
Uudenmaan piiristä.

- Samalla myös tietoisuus Punaisen Ristin 
kotimaan toiminnoista kasvaa.
 
Osastot voivat järjestää kampanjaviikolla 
esimerkiksi avoimien ovien iltoja, toiminta-

ryhmien esittelyä tai Ystävänpäivän suun-
nittelua. Näkyvyyttä saa myyntikojuilla ja 
tempauksilla yleisillä paikoilla.  Vapaaehtois-
työtä voi esitellä yhdessä toisten osastojen 
tai järjestöjen kanssa. Näissä asioissa on 
hyvä olla ajoissa liikkeellä.

Oppilaitosten kanssa kannattaa tehdä yhteis-
työtä esimerkiksi osallistumalla lukukauden 
avajaisten yhteydessä järjestettäviin tapah-
tumiin. Herttoniemen osasto oli syyskuussa 
näkyvästi mukana Metropolia AMK:n opiskeli-
joiden Metrosport-päivässä ja Keski-Helsingin 
osasto Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
avajaiskarnevaaleissa. Tarvittaessa piiri voi 
olla tukena järjestelyissä.
 
Uusien rekrytointi aktiiviseksi
 
Tapahtumat tarjoavat myös mahdollisuuden 
hankkia uusia jäseniä saman tien. Yleisin syy 
mukaan lähtemiseen on se, että joku kysyi.
 
-Aktiivinen jäsenhankinta kuuluu jokaiselle 
meistä. Vapaaehtoiset ja osastot tsemppaa-
vat toisiaan hyvässä yhteishengessä, sanoo 
Mari.
 

Alkukesän Maailma kyläs-
sä -tapahtumassa Helsin-
gin keskustassa on mah-
dollisuus esitellä järjestöä 
yleisölle kahden päivän 
ajan.

M
ar

ja
 J

uo
na

la
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-Kerätään ja jaetaan onnistumisen koke-
muksia niiltä osastoilta, joilla on myönteisiä 
kokemuksia.
 
Osaston vahvuudet tekevät siitä houkuttele-
van. Suuri merkitys on myös uusien vapaa-
ehtoisten vastaanotolla.
 
- Tärkeää on ovien avaaminen, uusien ter-
vetulleeksi toivottaminen sekä moninaisista 
mahdollisuuksista kertominen, Mari tiivistää.
-Näin uusi vapaaehtoinen kokee lämpimän 
tunnelman ja olonsa tervetulleeksi.
 
Rekryviikon tapahtumia kannattaa tuoda esiin 
mahdollisimman näkyvästi: julisteilla, sähkö-
posteilla, uutiskirjeillä, esitteillä, RedNetissä, 
somessa, Omassa ja henkilökohtaisella 
viestinnällä. 
 
Omassa kannattaa liittyä HUPin osastojen 
jäsenrekrykampanja -ryhmään.

Marja Juonala

Vinkkejä ja linkkejä 
jäsenhankintamateriaaleihin: 
• Muokattavat jäsenrekryjulisteet suomeksi 
ja ruotsiksi sekä englanniksi (tulossa), myös 
someversio (tulossa)

• Punaisen Ristin verkkokaupasta tilattavat 
Jäsenenä olet auttaja- ja muut esitteet

 • Jäsenhankintamateriaalit aineistopankissa 
aineistopankki.punainenristi.fi 

• Jäsenhankinnan nostoista/mainoksista 
kannattaa ohjata tälle kampanjasivulle: 
netapps.fi/spr-liity/

• Jäsenhankintalomake Omassa vapaaehtoi-
set.punainenristi.fi/liity-jaseneksi/1

• Jäsenasiaa ja käytännön vinkkejä jäsen-
hankintaan RedNetissä  rednet.punainenristi.
fi/node/1666

Punaisen Ristin ensiavun huomionosoitus Jaana Latvalalle
tunnustuksena ansioituneesta ensiavun annosta

Jaana Latvala vastaanotti marraskuussa Punaisen Ristin ensiavun huomionosoituksen. Hän osasi toimia oikein kun hä-
nen miehensä sai kotonaan sairauskohtauksen. Soitto 112-numeroon, heti aloitettu maallikkoelvytys ja ensimmäisen 
ambulanssin nopea paikalletulo oli lääkärien mukaan edellytys toipumiseen. Ensiavun huomionosoitus voidaan myöntää 
henkilölle tai yhteisölle, joka on neuvokkaalla ja ripeällä ensiaputoiminnalla pelastanut toisen ihmisen hengen tai osoit-
tanut auttamisrohkeutta henkeä uhkaavassa tilanteessa tai ehkäissyt vakavan vamman syntymisen. Suomen Punainen 
Risti on jakanut ensiavun huomionosoitusta jo 15 vuoden ajan.

Ensiavun huomionosoi-
tuksen luovuttivat piirin 
puheenjohtaja Jouni Pousi, 
toiminnanjohtaja Petri Kau-
kiainen ja ensiaputoimin-
nan koordinaattori Niina 
Hirvonen. Kuvassa keskellä 
Jaana Latvala ja miehensä 
Markku Hiltunen. 

Tu
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MARRASKUUN JAZZ

Marraskuun Jazzeilla ennätysmäärä osallistujia

Marraskuun puolivälissä vietettiin toista 
kertaa vapaaehtoisten kiitostilaisuutta, 
Marraskuun Jazzeja, ravintola Hima&Salissa 
Ruoholahdessa. Juhla keräsi suuren määrän 
osallistujia, 120 upeaa vapaaehtoista, osa 
lapsen tai kumppanin kanssa. Jazzeista onkin 
muodostunut mukava tapa nähdä muita 
vapaaehtoisia rennossa tunnelmassa.

Pääesiintyjä Trio Tone soitti kolme settiä ja 
saimme jälleen nauttia näiden kolmen nuoren 
naisen taitavasta ja samettisesta tulkinnas-
ta. Alkuun soitettiin pienimmille vieraille 
muutama lastenlaulu, jonka jälkeen nähtiin 
useammankin jalan keinahtelevan pöydän 
alla jazzin tahdissa. Kenties ensi vuonna 
juhlitaan suuremmissa tiloissa, jotta mahdu-
taan paremmin jaloittelemaan ja päästään 
tanssilattialle asti.

Ravintola Hima&Sali oli valmistanut 
noutopöydällisen herkullisia ruokia, josta 
mainittakoon ainakin korianterikatkaravut, 
joita oli vain pakko hakea lisää. Ja jälki-
ruokana olleesta suklaakakusta ei voi edes 
puhua haaveilematta vielä yhdestä palas-
ta. Illan päätteeksi jokainen sai vielä kuk-
kia mukaansa kotimatkaa ilahduttamaan. 
Viimeiset yli jääneet kukat työntekijämme 
jakoi kotimatkallaan iloisesti yllättyneille 
kanssamatkustajille.

Illan aikana oli mahdollisuus myös painaa 
itselleen rintamerkkejä, joita moni innos-
tui tekemään, lapset useampia kappaleita. 

Lasten nurkkaus oli tämän vuoden uutuus 
ja se olikin suosittu. Punainen Risti on koko 
perheen järjestö ja se näkyi mukavasti. Myös 
nuorisoa oli mukana.

Väkimäärä kaksinkertaistui viime vuodesta ja 
palautteet ovat olleet vain kannustavia, joten 
jatketaan Jazzeja myös ensi vuonna. Voitte-
kin jo merkitä kalentereihinne Marraskuun 
Jazzit 14.11.2020. Päivän aikana on tarkoitus 
järjestää myös toimialatapaamisia, koulutus-
ta ja lyhyitä puheenvuoroja, joten kannattaa 
tulla porukalla kauempaakin. Jokaiselle löytyy 
varmasti kiinnostavaa osallistuttavaa.

Marraskuun Jazzeilla oli myynnissä arpoja, 
joiden tuotto 341,38 euroa lahjoitettiin Ka-
tastrofirahastolle. 

M
osi H

erati
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Tervetuloa ensiapupäivystäjien koulutuspäivään! 

Osaamisen varmistaminen 2020

Piiri järjestää keväällä 2020 kaikille ensi-
apupäivystäjille (myös terveydenhuollon 
ammattilaisille) noin 3,5 tunnin harjoitusta-
pahtuman. Ohjelma sisältää myös osaamisen 
varmistamisen ja mukavaa yhdessä oloa. 
Samalla kaikki saavat uudet päivystyskortit. 
HUPSIS (= ensiapupäivystysten ja muiden 
ensiapuryhmien tapahtumien hallintajärjes-
telmä) päivitetään harjoituspäivien jälkeen 
(päivystäjä/harjoittelija). 

Tapahtumista pyritään tekemään rentoja, 
opettavaisia ja hauskoja. Tapahtumia järjes-
tetään eri puolella piiriä (alla olevien lisäksi 
vielä yksi paikka varmistuu). 

- La 18.1.2020, Lohja 
- La 25.1.2020, Porvoo 
- La 1.2.2010, Nurmijärvi 
- Pe 7.2.2020, Helsinki 
- La 8.2.2020, Espoo 
- To 5.3.2020, Helsinki 

Tavoite
- Kaikki ensiapupäivystäjät hallitsevat hätä-
ensiavun antamisen 
- Kaikki ensiapupäivystäjät saavat hätäen-
siaputaidoista palautetta yhdenmukaisin 
perustein 

Ilmoittaudu
Jokaiseen tapahtumaan tehdään oma 
ilmoittautumislinkki. Kerrallaan otetaan 12-36 
ensiapupäivystäjää harjoittelemaan riippuen 

paikasta ja kouluttajien määrästä. 
Paikat varataan ilmoittautumis-
järjestyksessä. Samana päivänä 
saattaa olla kaksi tapahtumaa.

Verkkokurssi
Kaikki ne, jotka eivät ole suorit-
taneet v. 2018-2019 ensiapupäi-
vystäjän peruskurssiin liittyvää 
verkkokurssia, suorittavat lyhyehkön 
verkkokurssin ennakkoon.

Valokuvaus
Pue sisäpäivystysvaatteet (liivi, 
punainen/musta/valkoinen paita) 
päällesi. Kaikista osallistujista ote-
taan tapahtuman aikana valokuva. 

Valokuvista tehdään jokaiselle uusi ensiapu-
päivystäjän kortti.

Opetukselliset rastit
- Vauvan elvytys
- Lapsen elvytys
- Aivoverenkiertohäiriöisen ensiapu
- Rintakipuisen ensiapu

Osaamisen varmistaminen
- Parielvytys 
- Ryhmäelvytys 
- Ensiapu pikkuvammoissa 
- Nilkan nyrjähdys 
- Pieni palovamma 
- Haava 
- Itsehoitoa tukevan lääkkeen luovutus 

Rentoa yhdessä tekemistä 
Kahvin/teen äärellä saatte ideoida vuoden 
2020 piirin ensiapukilpailuja, joista tehdään 
mahdollisimman osallistavat, hauskat ja 
innostavat.

 Koulutuspäivän tarkoituksena on 
- Tukea oppimista 
- Korostaa hätäensiavun toimintaprotokollaa 
- Yhtenäistää ensiapuopetusta ja harjoittelua 
- Innostaa ensiapupäivystäjänä toimimiseen 

Tiedustelut: Niina Hirvonen, niina.hirvonen@
punainenristi.fi tai puh. 0400 428 918
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Sinustako Punaisen Ristin rinnepäivystäjä? 
Oletko onnellinen lasketellessasi tai lau-
taillessasi? Haluatko myös toimia Punaisen 
Ristin vapaaehtoisena? Osaatko ensiapua? 
Jos vastauksesi on KYLLÄ kaikkiin kolmeen 
kysymykseen, sinussa on ainesta rinnepäi-
vystäjäksi! 

Rinnepäivystäjä on ensiavun vapaaehtoinen, 
joka laskettelee tai lautailee, auttaa louk-
kaantuneita laskettelijoita rinteessä ja antaa 
heille hätäensiapua. Jos pidät laskettelusta 
ja haluat yhdistää siihen toisten auttamisen, 
tule Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi rinne-
päivystäjäksi, me koulutamme sinut! 

Miten pääsen rinnepäivystäjäksi? 
Koska rinnepäivystäjät työskentelevät 
laskettelurinteissä, vaatimuksena on hyvä 
laskettelutaito, vähintään 18 vuoden ikä ja 
voimassa oleva EA 1®todistus. Näiden lisäksi 
päivystäjän tulee olla Punaisen Ristin jäsen ja 
suorittaa hyväksytysti rinnepäivystyskurssi. 

Aikataulu ja koulutuspaikka 
Koulutus järjestetään Peuramaalla tammi-
kuussa 2020. Koulutukseen kuuluu itsenäiset 
verkko-opinnot ja kolme lähipäivää. Koulutus 
antaa sinulle valmiudet toimia rinnepäivys-
täjänä.  Lähipäivät järjestetään Peuramaalla 
19.1.2020 ja 25.-26.1.2020.
 
Punaisen Ristin rinnepäivystyskurssin pituus 
on 30 tuntia, jotka muodostuvat kolmesta 
lähiopetuspäivästä ja verkkokurssista. Kurssi 
sisältää EA 2-kurssin. 

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat Pu-
naisen Ristin rinnepäivystäjän henkilökortin, 
joka on edellytys rinnepäivystäjän toimimi-
seen. Rinnepäivystäjänä saat aina maksutto-
man hissilipun. Jokaiselle rinnepäivystäjälle 
nimetään omien toiveiden mukaisesti koti-
rinne (suositus Peuramaa), jossa kaudessa 
tulee päivystää vähintään 30 tuntia.

Koulutuksen sisältö 
Koulutus alkaa verkkokurssilla, jota voit 
tehdä oman aikataulusi mukaisesti ennen 
jälkimmäistä lähijaksoa. Verkkokurssissa 
käydään läpi Punaisen Ristin arvot, rinnepäi-
vystystoiminnan laatuohjeita, turvallisuutta, 
vaitiolovelvollisuutta ja käsihygieniaa. 

Lähipäivien aikana syvennät ensiapuosaamis-
tasi. Opit esimerkiksi: 

- turvallisuudesta huolehtimista rinneonnet-
tomuuksissa 
- radiopuhelimen käyttöä 
- pienten haavojen ensiapua ja kotihoito-
ohjeiden antamista 
- sairaskohtauksen saaneen ensiapua 
- lapsen elvytyksen 
- elvytyksen ryhmässä 
- alilämpöisyyden ehkäisyä 
- murtumien tukemista 
- autettavan kuljettamista rinteestä 
- autettavan seurantaa, tarkkailua ja kirjaa-
mista 
- raportointia ensihoidolle 

Koulutuksen hinta on 100 euroa. Hinta 
sisältää verkkokurssin, lähijakson ohjelman, 
materiaalit, kurssin liittyvät hissiliput ja 
todistukset. Hinta ei sisällä majoituksia, 
ruokailuja tai matkakuluja. 

Tiedustelut: Niina Hirvonen, niina.hirvonen@
punainenristi.fi tai puh. 0400 428 918

Ilmoittautuminen kurssille
Ilmoittaudu Peuramaan rinnepäivystyskurssil-
le 12.1.2020 mennessä: 

RINNEPÄIVYSTÄJÄT
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InAction! Pelinohjaajakoulutus

Aika: Sunnuntai 1.3.2020 klo 10-15
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki

InAction! on kasiluokkalaisten ensiapu-
koulutus, joka toteutetaan virtuaalisen 
seppo-pelialustan avulla. Opettaja voi valita 
koulutuksesta lyhyen tai pitkän version. Lyhyt 
versio on kahden tunnin verkkokoulutus, 
jonka luokka tekee itsenäisesti. Pidempi 
kuuden tunnin koulutus koostuu kahden 
tunnin verkkokoulutuksesta ja neljän tunnin 
ensiapupelistä. Peliä vetää Punaisen Ristin 
InAction! pelinohjaaja.

Ensiapupelin aikana nuoret kiertävät pienryh-
missä ympäri koulua tekemässä ensiapuun 
liittyviä tehtäviä. Tehtävien vastaukset (esim. 
kuva sidoksesta, video kylkiasentoon kääntä-
misestä) lähetetään kouluttajalle, joka arvioi 
vastaukset ja antaa pisteet.

Helsingin ja Uudenmaan piirissä InAction! to-
teutetaan yhteistyössä HOK-Elannon kanssa. 
Koulutusta tarjotaan HOK-Elannon alueella, 
johon kuuluu Helsinki, Espoo, Vantaa, Nurmi-
järvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Hyvinkää 
ja Mäntsälä.

InAction! pelinohjaajalta vaaditaan hyviä 
sosiaalisia taitoja, täysi-ikäisyyttä ja nuorten 
kanssa viihtymistä! Sen lisäksi hyvistä 
ensiaputaidoista, tietoteknisistä taidoista ja 
Punaisen Ristin toiminnan tuntemisesta on 
apua. Koulutuksia pidetään myös pienemmis-
sä kunnissa, joten autonkäyttömahdollisuu-
desta on hyötyä.

InAction! pelinohjaaja saa

- Pelinohjaamisesta palkkion (15 euroa/tunti, 
yhden pelin kesto 4 tuntia).
- Matkakorvaukset tarvittaessa.
- Tukea pelinohjaamiseen työntekijöiltä ja 
muiden pelinohjaajien verkostolta.
- Säännöllistä täydennyskoulutusta.
- Mielekkään ja kiinnostavan tehtävän, jossa 
voi oppia lisää ensiapua, kehittyä koulut-
tajana, toimia nuorten kanssa ja tutustua 
samanhenkisiin ihmisiin.

Lisätiedot: Maaria Kuitunen, sähköposti 
maaria.kuitunen@redcross.fi tai puh. 040 725 
1815

KOULUTUS

Organisationskurs: 
Nyfiken på Röda Korset

Kom med på kurs/info-tillfälle den 1.2.2019 
i FRK Ekenäs-Tenala avdelnings möteslokal 
Basen, Trollbergsvägen 12, Ekenäs

På kursen går vi igenom historia, principerna, 
vilka olika verksamhetsformer det finns inom 
Röda Korset m.m. Kaffe bjuds.

Mera information och anmäl dig senast den 
24.1. till Margita Lemström, tel 044 264 2583 
eller e-post margita.lemstrom@brev.fi. 

Kursen ordnas i samarbete med studiecentra-
len Sivis

Uusien kouluttajien tapaaminen 

Aika: Torstai 30.1.2020 klo 17.30-19.30

Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki. 

Illan aikana etsitään yhdessä vastauksia 
mieltä askarruttaviin avoimiin kysymyksiin, 
tutustutaan toisiin ja pohditaan tulevaa. 
Miten kurssi polkaistaan käyntiin? Missä vai-
heessa kouluttajana astut kehiin? Mitä sinulta 
kouluttajana odotetaan? Mitä itse saat? Miksi 
Opintokeskus Sivis on meille tärkeä? 

Tapaaminen on tarkoitettu Helsingin ja 
Uudenmaan piirin alueella toimiville järjestö-, 
ystävätoiminnan-, nuoriso- , monikulttuuri-
suus-, päihdetyön, terveyden edistämisen, 
henkisen tuen ja humanitaarisen oikeuden 
kouluttajille ja eläkevalmentajille. 

Ilmoittautuminen 22.1. mennessä: vapaaeh-
toiset.punainenristi.fi/event/667

Kerrothan ilmoittautumisesi yhteydessä myös 
mahdollisista allergioista. Ilmoittautuneille 
lähetetään ennen ajankohtaa tarkemmat 
sisäänpääsyohjeet. 

Lisätiedot: Emilia Jokiaho, sähköposti emilia.
jokiaho@redcross.fi, puh. 040 594 2142.



16

KOULUTUS

Osastojen vastuuhenkilöiden 
peruskurssi

Aika: Lauantai 29.2.2020 klo 9.45-17.00

Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, 
Hietaniemenkatu 7, 5. krs, Helsinki.

Mikä on Punaisen Ristin tehtävä ja vastuu 
järjestönä, mitä tarkoittaa kun asiaa lähesty-
tään vapaaehtoisen ja paikallisosaston näkö-
kulmasta käsin? Mistä tarvittaessa voi pyytää 
tukea ja mitä olemassa olevaa voi hyödyntää 
omassa roolissa toimiessaan?

- Uusille osastojen hallitusten jäsenille ja 
vastuuhenkilöille (toimintaryhmien vetäjät, 
muut vastuuhenkilöt), avoin kiinnostuneille
- Koulutuksessa paneudutaan Punaiseen 
Ristiin järjestönä ja erityisesti osaston vas-
tuuhenkilöiden rooleihin ja tehtäviin.
- Etukäteen ei tarvitse tietää mitään koko 
järjestöstä; kysymällä, tekemällä, ideoimalla 
ja myös koulutuksissa saa lisätietoa.

Sisältöjä:

- Periaatteet ja arvot toiminnassa
- Luottamushenkilöiden tehtävät ja vastuut
- Osaston vuosi ja talous
- Uusi vapaaehtoinen
- Vaikuttaminen ja viestintä
- Oma Punainen Risti ja tietosuoja
- Säännöt ja Punaisen Ristin merkki

Kurssi on maksuton osastojen vapaaehtoisil-
le, kurssilla tarjotaan kevyt lounas. Ilmoit-
tautuminen: 20.2. mennessä: www.lyyti.in/
Vastuuhenkilo290220. 
Lisätiedot: Emilia Jokiaho, sähköposti emilia.
jokiaho@punainenristi.fi, puh. 040 594 8142.

Uusien vapaaehtoisten rekrytointiin

Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutukset ilmoit-
tautumisohjeineen löydät Oma Punainen Risti 
-tietojärjestelmästä: www.punainenristi.fi/
oma. 

Valtakunnallisten kampanjoiden kautta uudet 
vapaaehtoiset ohjautuvat suoraan Omaan 
etsimään toimintaa. Kannattaa huolehtia, 
että osastosi toiminta on esillä Omassa. Jos 
tarvitset apua Oman käyttöönotossa ole 
yhteydessä piiritoimistoon. 

Koulutusten suunnitteluun ja 
koordinointiin

Kouluttajille ja koulutusta järjestäville 
osastoille koulutusten koordinointiin on 
luotu koontitaulukko, jota päivitetään kerran 
viikossa. Koontitaulukon löydät piirin sivuilta 
www.hup.punainenristi.fi -> Vapaaehtoisille 
-> koulutuksen järjestäjille.

Suunnitellessasi kevään 2020 kursseja, voit 
koontitaulukosta tarkistaa, että kurssi ei 
mene päällekkäin lähiosastosi kanssa. Löydät 
netistä myös koulutuksen järjestäjän muisti-
listan, josta saat hyviä neuvoja ja vinkkejä. 

Kouluyhteistyön kehittämispäivä

Aika: keskiviikko 15.1.2020 klo 17.30-19.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki

Kaikille koulujen kanssa yhteistyötä tekeville 
vapaaehtoisille, esimerkiksi kouluyhteistyön 
yhdyshenkilöille, kouluvierailioille, Läksyhelp-
piohjaajille ja nuorisotoiminnan yhdyshenki-
löille. 

Illan aikana luvassa ajankohtaisia asioita, 
uusia materiaaleja ja ideoita, kuulumisten 
vaihtoa ja toisilta oppimista :) 

Ilmoittautuminen: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/2080. 

Lisätiedot: Maaria Kuitunen, sähköposti maa-
ria.kuitunen@redcross.fi tai puh. 
040 725 1815.

Nuorten ryhmänohjaajakoulutus 15.2 

Ohjaatko nuorten ryhmää, mutta kaipaisit 
avuksesi lisää tietoja ja taitoja? Haluatko 
tulla mukaan johonkin nuorten ryhmään 
ohjaajaksi, mutta et ole vielä saanut koulu-
tusta aiheesta? Kokoamme mukaan uudet 
ja uudehkot ryhmänohjaajat ja käymme läpi 
tärkeitä taitoja ryhmänohjauksesta. Tule 
mukaan koulutukseen la 15.2 lo 10-16
Hietaniemenkadulle Helsinkiin. 

Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.fi/
reg/Ryhmanohjaaja_150220
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Koulutukset järjestetään 
yhteistyössä Opintokeskus 
Siviksen kanssa.

Mielenterveyden ensiapu ®1 –kurssi 
ystävätoiminnan vapaaehtoisille

Aika: lauantai ja sunnuntai 11.-12.1.2020 klo 
9-16 molempina päivinä
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki

Koulutuksessa osallistuja:
-saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen 
vaikuttavaista tekijöistä
-rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheis-
ten mielenterveydestä
-saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vas-
toinkäymisistä

Koulutuksen osiot:

1) Mielenterveys on osa terveyttä ja hyvin-
vointia
2) Tunnetaidot
3) Elämän monet kriisit
4) Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
5) Elämänhallinta

Osallistujat saavat Mielenterveys elämäntai-
tona - Mielenterveyden ensiapu 1 –käsikirjan 
sekä osallistumistodistuksen. Koulutuksen 
pitää Suomen Mielenterveysseuran valtuut-
tama ohjaaja Senja Multala, joka toimii myös 
Punaisen Ristin vapaaehtoisena ja koulutta-
jana. Koulutus on suunnattu Punaisen Ristin 
ystävätoiminnan vapaaehtoisille. Mukaan 
otetaan 8-25 henkilöä.

Kurssin hinta on Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen, muille 25 euroa. 
Ilmoittautumiset 19.12.2019 mennessä lyyti-
linkistä: https://www.lyyti.in/MEA1_2019.

Lisätiedot: Mehalet Yared, mehalet.yared@
redcross.fi. 

Koulutuksen sisällöstä löydät lisätietoa: 
mieli.fi/fi/mielenterveydenensiapuyksi. 

Turvakoutsivalmennus Helsingissä

Aika: Ke 4.3.2020 klo 16.30-20
Paikka: Punainen Risti keskustoimisto, 
Tehtaankatu 1a , 00140 Helsinki

Punainen Risti ja Osallistava turvallisuus 
maahanmuuttajille hanke (OTE-M) järjestävät 
yhdessä vapaaehtoisille Turvakoutsivalmen-
nuksen.

Haluatko edistää kodin turvallisuutta omassa 
tai läheistesi kodissa, organisaatiossasi, tai 
vapaaehtoistoiminnassa? Oletko kiinnostunut 
ryhmien ohjaamisesta ”koutsauksesta” tur-
vallisuusasioissa? Osallistu kodin turvallisuus-
valmennukseen, jonka aiheena on koti- ja 
vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy.

Valmennuksesta saat käyttöösi materiaalia 
ja menetelmiä kodin turvallisuusaiheisten 
tilaisuuksien järjestämiseen. Valmennukseen 
osallistujan toivotaan pitävän kodin turval-
lisuuden edistämiseen esimerkiksi toteutta-
malla tilaisuuksia, tapahtumia tai infoja. 

Turvakoutsi -tilaisuuksien teemoja 
voivat olla esimerkiksi: 

- kaatumisen ehkäisy ikääntyneille
- pysy pystyssä liukkailla keleillä
- onko kotini turvallinen? 
- kodin turvavälineitä

Koulutus soveltuu hyvin sosiaalipalvelun, 
terveydenedistämisen toimijoille ja kaikille 
muille aiheesta kiinnostuneille. Aikaisempaa 
kokemusta ei tarvita. 

Lisätiedot: Saara Aakko, saara.aakko@
redcross.fi tai puh. 040 480 6973

Ilmoittautuminen: 

KOULUTUS
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Ystävätoiminnan peruskurssit

Kurssi 1:  
Aika: tiistai 7.1.2020 klo 17.30-20.30 Ystävä-
toimintaa kaksin tai ryhmässä
Paikka: Punaisen Ristin Kallio-Käpylän osas-
ton toimitila, Hämeentie 85-89, Helsinki
Lisätiedot: marja.pakaste@kolumbus.fi.

Kurssi 2:  
Aika: torstai 16.1.2020, klo 17.30-20.30 
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki
Lisätiedot: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/4557. 

Kurssi 3: 
Aika: lauantai 8.2.2020 Ystävätoiminnan 
peruskurssi ja koto-moduuli (kotoutumisen 
tuki)
Paikka: Tuusula
Lisätiedot: marja.ronkko@hotmail.com 

Kurssi 4:   
Aika: maanantai 10.2.2020 klo 17.30-20.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki
Lisätiedot: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/4558 

Kurssi 5: 
Aika: torstai 5.3.2020 klo 17-20.30
Paikka: Kivelän monipuolinen palvelukeskus, 
Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki

Kurssilla tutustutaan myös Kivelän monipuo-
lisen palvelukeskuksen toimintatapoihin ja 
tehdään tutustumiskäynti osastolle. Kivelässä 
voi toimia vapaaehtoisena oman aikataulun 
mukaan viikoittain tai satunnaisesti talon 
tapahtumissa. Lisätiedot: senja.multala@
hotmail.com

Vänkurs på Arbis

Tid: Torsdag 13.02.2020 kl. 16.30 - 19.30
Plats: Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3, 
Helsingfors

Vill du ha en meningsfull sysselsättning där 
du känner att du behövs? Vill du dela med 
dig glädje åt andra genom att bara vara dig 
själv och vara närvarande? Om ditt svar är 
ja, delta nu i en grundkurs i vänverksamhet 
arrangerad av Finlands Röda Kors. Via denna 
3h kurs har du färdigheterna till att bli en 
vän åt någon som behöver just dig. Via Röda 

Korsets vänverksamhet kan du lindra en 
annan människas ensamhet genom att bli 
vän t.ex. till en åldring, handikappad eller 
invandrare. Du kan även gå med i en grupp 
av vänner där du har stöd av andra frivilliga, 
eller eskortera äldre till deras läkartider. Vän-
kursen ger baskunskaper i frivilligverksam-
het, interaktion och olika verksamhetsformer.

Kursprogram:
- vad är frivilligverksamhet?
- Finlands Röda Kors och vänverksamheten
- interaktion och mötande av människor
- hur man går till väga för att bli en vän

Mera information: Nina Pyykkönen, nina.
pyykkonen@outlook.com

Ystävätoiminnan jatkokurssi 
Hyvinkäällä 

Aika: Lauantai 18.4.2020 klo 10-16
Paikka: Onnensilta, Siltakatu 6, Hyvinkää

Haluatko syventää ystävätoiminnan 
peruskurssilla opittuja tietoja ja taitoja? 
Haluatko saada työkaluja ystävätoiminnassa 
kohtaamiisi haastaviin tilanteisiin? Tervetuloa 
ystävätoiminnan jatkokurssille!

Kurssi on tarkoitettu vapaaehtoisille, jotka 
ovat jo ainakin hetken toimineet vapaaeh-
toisena ystävänä. Päivän tavoitteena on 
syventää tietoja ja taitoja toimia ystävänä, 
antaa työkaluja haastaviin tilanteisiin, antaa 
apuvälineitä ystäväasiakkaan oman toimi-
juuden tukemiseen ja havainnollistaa omasta 
hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä 
keinojen avulla. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: spr.hyvinkaa.
ystavat@gmail.com tai puh. 045 104 4774 
(puhelinpäivystys ma klo 19-21).

Kouluttaja Ulla Laakso. Järjestäjä Hyvinkään 
osasto yhteistyössä piirin kanssa.

Suomikamu-kurssit

Suomikamu voi olla ystävä maahanmuut-
tajalle tai maahanmuuttajaperheelle. 
SuomiKamu on tärkeä tuki suomalaiseen 
elämänmenoon ja yhteiskuntaan tutustu-
misessa. Ilta kuukaudessa riittää, sitoudu 
puoleksi vuodeksi kerrallaan.  
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Kurssi 1: 
Aika: torstai 9.1.2020 klo 17-20  
Paikka: Tikkurilan asukastila, Lummetie 2 A, 
Vantaa
Lisätiedot: Aulikki Tertsunen, aulikkit@hot-
mail.com, 040 709 6220

Kurssi 2: 
Aika: keskiviikko 15.1.2020 klo 17-20
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki
Lisätiedot: suomikamu@outlook.com  

Kurssi 3: 
Aika: tiistai 28.1.2020. klo 17-20 
Paikka: Entressen kirjasto, sininen huone, 
Siltakatu 11, Espoo
Ilmoittautumiset: https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/4536

Kurssi 4: 
Aika: lauantai 14.3.2020 klo 10-13 
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki
Lisätiedot: suomikamu@outlook.com 

Kurssi 5: 
Aika: m,anantai 30.3.2020 klo 17-20
Paikka: Entressen kirjasto, sininen huone, 
Siltakatu 11, Espoo
Lisätiedot: suomikamusprespoo@gmail.com 

Kurssi 6: 
Aika: torstai 14.5.2020 klo 17-20
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki
Lisätiedot: suomikamu@outlook.com 

Henkisen tuen peruskurssit 

Henkisen tuen vapaaehtoiset auttavat kuun-
telemalla ihmisiä, jotka ovat erittäin vaikeas-
sa tilanteessa. Äkillisen elämänmuutoksen, 
kuten onnettomuuden tai katastrofin, kohda-
tessa pelkkä läsnäolo riittää. Henkisen tuen 
vapaaehtoiset ovat osa ensihuoltoryhmää. 
Henkisen tuen vapaaehtoisena on tärkeää, 
että oma elämäsi on tasapainossa. 

Kurssi 1: 
Aika: lauantai 7.3.2020 klo 9-17
Paikka: Keski-Helsingin osasto, Hietaniemen-
katu 7 B 5. krs, Helsinki
Lisätiedot: marenatiaskorpimattila@gmail.
com, puh. 045 180 7953

Kurssi 2: 
Aika: lauantai 9.5.2020 klo 9-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7b, 5.k rs, 00100 Helsinki
Lisätiedot: marenatiaskorpimattila@gmail.
com

Kurssi 3: 
Aika: lauantai 5.9.2020 klo 9-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki
Lisätiedot: marenatiaskorpimattila@gmail.
com

Kurssi 4: 
Aika: lauantai 10.10.2020 klo 9-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki
Lisätiedot: marenatiaskorpimattila@gmail.
com

Henkisen tuen jatkokurssit

Kurssi 1:  
Aika: lauantai 6.6.2020 klo 9-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki
Lisätiedot: marenatiaskorpimattila@gmail.
com, puh. 045 1807953

Kurssi 2: 
Aika: lauantai 12.9.2020 klo 9-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki
Lisätiedot: marenatiaskorpimattila@gmail.
com, puh. 045 1807 953

* * *

Lisää kursseja 
löydät www.
vapaaehtoiset.
punainenristi.
fi. Kursseja jär-
jestetään myös 
muualla Uudel-
lamaalla yhteis-
työssä osastojen 
ja kouluttajien 
kanssa.
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Muistisairaan kohtaaminen

Aika: tiistai 31.3.2020 klo 17.30-20.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki 

Kurssilta saat lisävalmiuksia muistisairaan ihmisen kanssa toimimiseen. Kurssi on tarkoitettu 
jatkokoulutukseksi mm. ystävätoiminnan vapaaehtoisille, mutta myös muille kiinnostuneille. 
Kurssin sisältö:

- Muistin toiminta
- Etenevät muistisairaudet
- Muistisairauksien vaikutus ihmiseen 
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille hinta on 25 euroa. Lisätiedot: Emilia 
Jokiaho, sähköposti emilia.jokiaho@redcross.fi, puh. 040 594 8142

Läksyhelppi-ohjaajakoulutus

Aika: maanantai 24.2.2020 klo 17-20
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki

LäksyHelpin ohjaajat auttavat esimerkiksi 
peruskoulun oppilaita, suomen kieltä opet-
televia tai peruskoulun opintoja suorittavia 
aikuisopiskelijoita. Ohjaajat miettivät kotiteh-
täviä yhdessä opiskelijan kanssa, auttavat ja 
kannustavat. 

LäksyHelppi -koulutus sisältää kolmen tunnin 
koulutusosion ja itseopiskelumateriaalin, joka 
lähetetään ilmoittautuneille. Materiaali on 
hyvä käydä läpi ennen koulutukseen tuloa. 
Koulutuksessa saat perustietoa Punaisesta 
Rististä ja LäksyHelppi -toiminnasta. Kurssilla 
käsitellään myös S2-opetusta, koulunkäynnin 
tukemista, oppimisvaikeuksia, vuorovai-
kutusta, moninaisuutta ja vapaaehtoisena 
toimimista. 

Koulutuksen sisältö:

- LäksyHelppi -ohjaajan moninainen toimin-
taympäristö
- Ohjaamisen taito
- Toimiminen Punaisen Ristin ja LäksyHelpin 
vapaaehtoisena

Lisätiedot: Päivi Mäkinen, sähköposti paivi.
makinen@redcross.fi tai puh. 040 8431021. 
Ilmoittautuminen: vapaaehtoiset.punainen-
risti.fi/event/4528

Kehitä vuorovaikutustasi -koulutus

Aika: tiistai 24.3.2020 klo 17.30-20.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki

Mikä tekee kohtaamisesta aidon? Kuunteletko 
vastataksesi vai kuunteletko ymmärtääksesi? 
Kaikilla meistä on vahvuuksia ja haasteita 
vuorovaikutustaidoissa. 

Vuorovaikutus tarkoittaa kaikkea sitä, millä 
tavalla olemme toisten ihmisten kanssa. 
Vapaaehtoistoiminnassa hyvät vuorovai-
kutustaidot ovat erityisen tärkeitä, jotta 
viihdymme toisten kanssa ja olemme valmiita 
kohtaamaan uusia ihmisiä. 

Koulutus antaa valmiuksia ryhmässä toimi-
miseen ja autettavan kohtaamiseen, mutta 
myös erilaisiin pikakohtaamisiin messuilla, 
kampanjoissa, rekrytoinnissa. Kurssi on 
tarkoitettu kaikille, jotka ovat valmiita haas-
tamaan itsensä ja halukkaita vahvistamaan 
omia taitojaan.  

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille hinta on 25 euroa.
Ilmoittautuminen 16.3. mennessä: vapaaeh-
toiset.punainenristi.fi/event/4559. 

Lisätiedot: Senja Multala, senja.multala@
hotmail.com, puh. 044 350 4180
Järjestäjä: Keski-Helsingin osasto yhteistyös-
sä piirin kanssa. 

KOULUTUS
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Punaisen Ristin valtakunnalliset kouluttajapäivät 
pidetään 18.-19. tammikuuta Vaaralan urheilu-
opistossa. Ohjelmaan kuuluvat mm:
• koulutuslinjakohtaiset täydennyskoulutukset
• valmennus uusien koulutusmoduulien 

vetämiseen
• yhteisiä kouluttajataitoja edistävät teemat.

Ilmoittautuminen käynnistyy lokakuun loppupuo-
lella ja loppuu loppiaisen jälkeen.

Sinustako viestinnän vapaaehtois kouluttaja?
Punainen Risti alkaa kouluttaa vapaaehtoisia 
viestinnän kouluttajia vahvistamaan osastojen 
viestintää. 
 Kouluttajan tehtävänä on kouluttaa muille 
vapaaehtoisille vapaaehtoisviestinnän moduuleja, 
joita on valmiina kaksi: osastoviestinnän perus-
teet (3 t) ja sosiaalinen media (2 t). Jatkossa 

moduuleja tuotetaan lisää.
 Viestinnän kouluttajan tehtävä sopii hyvin 
vapaaehtoiselle 
• jolla on valmiiksi jonkin linjan kouluttaja-

pätevyys
• jolla on viestinnän alan työkokemusta TAI 

viestinnän alan koulutus TAI runsaasti 
kokemusta monipuolisesta ja nykyaikaisesta 
vapaaehtoisviestinnästä

• joka on innostunut vahvistamaan oman 
osastonsa lisäksi myös naapuriosastojen 
viestintää ja rohkaisemaan osastoja uusien 
viestintätapojen käyttöön.

Ensimmäinen täydennyskoulutus viestintä-
kouluttajiksi haluaville järjestetään tammikuun 
kouluttajapäivillä. Mukaan voi ilmoittautua oman 
piiritoimiston kautta. Piiri ehdottaa osallistujat ja 
keskustoimisto tekee lopulliset valinnat. 

Tervetuloa mukaan vahvistamaan Punaisen Ristin 
viestintää ja näkyvyyttä!
Lisätietoja omasta piiritoimistosta tai viestinnän 
asiantuntija Noora Kerolta: p. 040 581 1063

Valtakunnalliset 
kouluttajapäivät 18.-19.1.

 KOULUTUS

Aika: maanantai 10.2.2020 klo 17.30-20.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hietaniemen-
katu 7 B, 5. krs, Helsinki

Koulutus on kohdennettu erityisesti opiskelijoille, 
mutta se on avoin myös kaikille muille. Jos haluat 
osaston edustajana tulla mukaan kertomaan 
toimintaryhmästäsi, ole yhteydessä! 

Punaisen Ristin vapaaehtoisena

- Olet osa paikallista ja koko maailman laajuista 
avun ketjua. Samalla pääset hyödyntämään omaa 
osaamistasi ja oppimaan ihan uutta!
- Saat kiinnostavan harrastuksen, hyvää mieltä 
tulevaisuuteen tähtäävästä työstä, verkostoa ja 
ystäviä. 
- Halutessasi saat myös todistuksen vapaaehtois-
toiminnasta.
- Lahjoitat aikaasi sinulle sopivan määrän, esimer-
kiksi kaksi tuntia viikossa.

Voit valita seuraavista kolmesta toiminnasta sen,  
josta haluat kuulla lisää: 

1. Läksyhelppi – vapaaehtoisuus
- Suomen Punaisen Ristin LäksyHelppi-kerhon 
ohjaajana toimit moninaisen ja tasa-arvoisen 
yhteiskunnan puolesta. 
- Autat lapsia, nuoria ja aikuisia kotitehtävien 
parissa.

- Voit toimia lähes 20 eri toimintapaikassa Helsin-
gissä tai muualla pääkaupunkiseudulla

2. Sosiaalinen hyvinvointi 
- Taloudellinen, sosiaalinen ja teknologinen eriar-
voistuminen on syventynyt yhteiskunnassamme. 
Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on tärkeä rooli syr-
jäytymisen ehkäisemisessä ja yhdenvertaisuuden 
edistämisessä paikallisesti. 
- Auttamisen tapoja on monia ja jokaisen teon ei 
tarvitse pelastaa maailmaa; riittää, kun kohtaam-
me avuntarvitsijan ja tuemme hänen pääsyä avun 
piiriin. 
- Kurssin jälkeen mahdollistamat auttamismuodot: 
nuorten ryhmätoiminta, matalankynnyksen koh-
taamiskahvilat tai terveyspistetoiminta.

3. Viestintävapaaehtoisuus
- Viestinnän peruskurssilla perehdytään vapaa-
ehtoisten paikallisiin viestintätehtäviin. Mistä 
viestitään, millä kanavilla, millaisella ilmeellä ja 
mielikuvilla? Entä mitä tehtäviä ja tavoitteita on 
sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä? 
- Viestintävapaaehtoisena saat todella hyvää 
käytännön kokemusta, voit hyödyntää jo olemassa 
olevaa omaa osaamistasi ja oppia toiminnan ja 
koulutusten kautta uutta. 

Ilmoittaudu mukaan 2.2. mennessä: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/3896. 

Silmät Ristissä -koulutusilta opiskelijoille
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AJANKOHTAISTA

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri 
myöntää Ennakkoluuloton edelläkävijä -tun-
nustuksen järjestön ulkopuoliselle henkilölle, 
ryhmälle tai yhteisölle, joka piirin alueella on 
toiminut esimerkillisesti yhdenvertaisuuden 
ja moninaisuuden edistämiseksi. Tunnustus 
jaetaan rasisminvastaisella viikolla 2020.

Helsingin ja Uudenmaan piiri on jakanut 
huomionosoituksen yhdeksän kertaa. Sen 
ovat aiemmin saaneet Helsingin kaupunki 
(v. 2011), Rebecca Holm (v. 2012), Rosa 
Åkerlund (v. 2013), Golalah Lotfollahi (v. 
2014), Reija Lampi-Parvela, Johanna Kivi 
sekä Espoon Tähtiniityn koulun 5A-luokka (v. 
2015), Linnea Mynttinen (v. 2016), Synniva 
Drake (v. 2017), Helsingin monikulttuurisen 
päiväkeskus Mosaiikin vapaaehtoiset (v. 
2018) ja Hassen Hnini (2019).

Tunnusten saamisen perusteena voi olla 
yksittäinen teko tai pitkän linjan toiminta. 
Ehdotuksia tunnustuksen saajiksi otetaan 
vastaan 19.1.2020 saakka.

Kenestä 
Ennakkoluuloton 
edelläkävijä?

Vuoden nuori toimija

Onko osastossasi tai toimintaryhmässäsi nuo-
risojäsen, joka on ollut erityisen aktiivinen 
vuoden 2019 aikana? Vuoden nuori toimija 
-tunnustuksen vastaanottajan tulee olla 
merkittävällä tavalla kehittänyt tai ylläpitänyt 
Punaisen Ristin toimintaa osasto-, piiri- tai 
valtakunnallisella tasolla toimijana tai luot-
tamushenkilönä. Toiminnan ei ole tarvinnut 
olla nuorisotoimintaa vaan tunnustuksen voi 
saada mitä tahansa Punaisen Ristin toimintaa 
edistänyt nuorisojäsen. Voit lähettää ehdo-
tuksesi 19.1 mennessä täyttämällä ehdokas-
lomakkeen netissä. 

Vuoden nuori toimija -tunnustus on jaettu 
viisi kertaa. Tunnustuksen ovat saaneet Siaka 
Dibba, Itä-Helsingin osasto, Noora Aho, Laa-
jasalon osasto, Veera Viksted, Etelä-Lohjan 
osasto, Kukka Aho, Kehä-Espoon osasto ja 
Nea Asula, Pohjois-Helsingin osasto.

Millä tavalla ehdottamasi henkilö on kehit-
tänyt tai ylläpitänyt toimintaa ja miksi hän 
ansaitsisi Vuoden nuori toimija -palkinnon?

Nea Asula sai vuoden nuori toimija -tunnustuksen 
vuosikokouksessa 2019.

Testaamme tässä lehdessä QR-
koodin toimivuutta pitkien ja joskus 
hankalienkien linkkien sijaan. 

Mitä mieltä olet, kannattaisiko 
meidän jatkossa suosia QR-koodia? 
Kommentit voi lähettää sähköpostilla 
tuula.korhonen@redcross.fi 
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HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi

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 Lappogatan och 
Perhogatan. 

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

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

Frivilligverksamhet

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

• Hatami Landi Farzaneh, projektarbetare, Projek-
tet stöd för ensamkommande minderåriga Å 040 675 
1140

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

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

• Hollstein Jarmo, beredskapschef Å 0400 465 162
koordinering av frivilig räddningstjänsten, myn-
dighetssamarbete, hjälp i hemlandet

• Holm-Cüzdan Helena, Å 040 635 8350
organisationsassistent

• Jokiaho Emilia, utbildningsplanerare 
Å 040 594 8142 programutbilding, promo- och 
utbildareutbildning, avdelningsfadder

• Juonala Marja, planerare, avdelningskommunikation 
Å 040 185 7501 stöd i kommunikationsfrågor för av-
delningar och informationsfrivilliga

• Juslin-Sandin Heidi, programchef, insamlingschef 
Å 0400 599 047 avdelningsfadder (svensk service), 
insamlingar, koordinering av socialserviceverksamhet

• 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 av-
delningarnas tillväxtprojekt, avdelningsfadder, avdel-
ningsforum

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

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

• Niemelä Mia, planerare, ungdomsverksamhet 
Å 040 562 7201 stöd för ungdomsverksamhet, hu-
manitär rätt, skolsamarbete, avdelningsfadder

• NN, koordinator för integrationsstödjande verksam-
het Å  040 162 8938 stöd för avdelningarnas integra-
tionsstödjande verksamhet, utbildning

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

• Pokkinen Maija, planerare, Å 040 822 0676 
OMA - informationssystem för frivilliga

• Rigatelli Stefano, utvecklare, integrationsstödjan-
de verksamhet Å 040 821 6210 stöd och utveckling 
av avdelningarnas integrationsstödjande verksamhet 
(fr.o.m. juli)

• Saberi Ali, projektarbetare, Projektet stöd för en-
samkommande minderåriga Å 040 668 3373

• Tammi Elina, programmassistent, insamlingssekrete-
rare Å 040 642 9015

• Veijola Jenni, projektarbetare, Projektet stöd för en-
samkommande minderåriga Å 040 668 3373

• Yared Mehalet, planerare, socialserviceverksamhet Å 
040 571 5601 stöd för socialserviceverksamhet, vän-
förmedlingar

Ledning och administration

• Kaukiainen Petri, verksamhetsledare Å 044 545 
1146 administration och ekonomi, distriktets styrel-
se, stadgeenliga möten, mottaggingscentraler

• Korhonen Tuula, informationssekreterare 
Å 040 548 9471  Här och nu, distriktets www-sidor, 
RedNet, utmärkelser, stadgeenliga möten

• Poukka Jari, ekonomichef Å 040 536 6285

• Moisio-Puustinen Laura, personalassistent 
Å 040 620 7823
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Tehtiin 
hommat 

kaatosateessa 
ja  litimärkinä, 
mutta hymyssä 

suin!

Meillä 
oli upea porukka ja hieno ryhmänjohtaja.


