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LEDAREN 15.1.2018

Hjälpare nära dig
Mottot för den strategi för åren 2018–2020
som godkändes i juni är ”Hjälpare nära dig”.
Det kan förstås på många olika sätt. Vem
som helst kan behöva hjälp och då ska hjälpen finnas nära och vara snabbt tillgänglig.
Att hjälpa är något vi gör tillsammans. Ingen
behöver vara ensam. Hjälpberedskap förutsätter kunskap.

en sådan situation att de behöver hjälp och
ingen av oss klarar sig på egen hand.
Kärlek till vår nästa är ett ideal som utmanar
var och en att tänka över sin relation till andra människor. Att erkänna en annan människas människovärde är den gräns som man
inte får förbigå. Att förneka en annan människa hennes mänskliga rättigheter innebär
också att man avstår från sin egen mänsklighet. De mänskliga rättigheterna tillhör alla.

”Hjälpare nära dig” är en formulering som
fungerar bra som gemensamt motto. De orden passar också väl in i den tradition som
Rödakorsrörelsen med sin egen verksamhet
fortsätter och vill försvara.

I osäkra tider kan det vara svårt att skilja rätt
från fel. Det finns en lockelse att lystra till
högljudda, kraftiga eller skickliga röster och
sådant kan få många att tvivla på det som de
tidigare har sett som gott och agera annorlunda än de skulle vilja.

Alla utvecklade och starka kulturer har uppskattat att man hjälper människor i nöd. Synen på familj, gemenskap och samhälle har
varierat från civilisation till civilisation, men
ändå har människor på olika håll i världen
och i olika tider, med olika världsbilder som
grund, ofta kommit fram till överraskande liknande rekommendationer om hur man ska
bemöta andra människor: Straffa inte den
som är oskyldig. Hjälp den som är i nöd. Ta
hand om barn, åldringar och sjuka.

Hjälpberedskap förutsätter kunnande, alltså att vi förstår vad vi ska göra när hjälp behövs. Hjälpberedskap förutsätter också en
förmåga att identifiera behovet av hjälp bland
olika förhoppningar och åsikter. Hjälpen ska
föras dit där hjälp behövs. Endast då har man
rätt att vänta sig hjälp av andra när man själv
hamnar i motsvarande situation.

I osäkra tider kan det vara svårt att hålla fast vid sina ideal. I mänsklighetens historia har det flera gånger förekommit perioder
då spänningar mellan människor har lett till
förtryck, krig och lidande. Lyckligtvis har de
ideologier som har idealiserat våld och underskattat människovärdet i allmänhet blivit
kortvariga, även om de kan ha haft en ytterst
förödande effekt.

Nu när ett nytt år har börjat är det bra att
kolla att årets viktiga datum finns inskrivna
i kalendern. Vändagen firas vi i normal ordning 14.2. Veckan mot rasism infaller 19–25.3
och Rödakorsveckan 3–9.5. Hungerdagskampanjen markerar vi 20–22.9. Dessutom är det
bra att anteckna den egna avdelningens egna och gemensamma evenemang i kalendern och minnas distriktets årsmöte lördagen
14.4.2018.

Att få hjälp är en rättighet och att hjälpa en
skyldighet. Varje människas lidande måste tas på allvar. Människors lidande kan inte jämföras sinsemellan. Lindande är något vi
alltid måste försöka åtgärda. Vi måste försöka hjälpa alla som kan hjälpas. Lidande, förtvivlan och livsfara är ett hot mot mänskligheten och vår mänsklighet.

Jag önskar er ett
gott och givande år
2018!

Den gyllene regeln, att den som hjälper och
den som får hjälp jämställs med varandra,
finns i praktiken i alla stora religioner och civilisationer. Kärnan i den gyllene regeln är
ömsesidighet och empati. Alla kan hamna i
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Vi ses – på vändagen och alla andra dagar
Vändagen har firats i Finland redan 30 gånger.
Jag kommer ihåg min skoltid, då festligheterna
nådde landsbygden några år efter övriga landet; hur folk gav kort till varandra och roade sig
på rosettskrinningen. Först långt senare fick jag
veta att det uttryckligen var Röda Korset som
introducerade dagen till Finland. Redan innan
dess funderade jag ofta på varför vi i Finland
lägger fokus på vänskap, i stället för att fira alla hjärtans dag som en dag för förälskade, som
på andra håll i världen.
På vändagen kommer vi ihåg dem som inte har
vänner. Var femte finländare lider tidvis av ensamhet. Ensamhet är en tryckande, negativ
känsla. Då syftar man inte på frivillig, positiv
ensamhet. Ensamhet kan också innebära avsaknaden av ytliga sociala kontakter eller en
känsla av att man saknar en nära person som
förstår en.

hitta nya frivilliga är att bjuda in människor personligen.
Vid sidan av att delta i vänverksamheten kan
var och en jobba för att lindra ensamhet, vår
nya folksjukdom. En ensam person känner sig
ofta osynlig. Det går att råda bot på osynlighetskänslan med en liten men betydelsefull
gärning: att notera den andra människan. Ensamheten i vår omgivning minskar genom vanliga handlingar, så som att hälsa, le och öppna
dörren för andra.
Varje avdelning och frivillig som deltar i vänverksamheten eller vändagsevenemangen är
avgörande för vår organisation. Vid sidan av
vardagliga gärningar krävs planering och gemensamma kraftansträngningar. Det här är där
avdelningarnas frivilliga och ansvarspersoner
kommer in. Jag önskar er glädje och energi!

Röda Korsets vänverksamhet har lindrat ensamhet snart i 60 år. En frivillig vän kan erbjuda
en betydelsefull mänsklig relation åt en annan
människa. Vänner i seniorklubbar, servicehem
och flyktingförläggningar möjliggör samkväm
i större grupper och stöder uppkomsten av
mänskliga relationer.

Låt oss göra vändagen och alla andra dagar till
tillfällen då vi uppmärksammar och tar hand
om andra människor. Vi ses – vi ser
Maaret Alaranta
koordinator för social välfärd

Jarkko Översti

Vändagen är också en fin möjlighet att föra
samman människor från olika kretsar. Det är
enkelt att komma med i vändagsevenemang,
hitta en frivillig vän eller själv ställa upp som
vän. I bästa fall kan avdelningar och grupper
av frivilliga erbjuda en trygg miljö både för dem
som söker en betydelsefull hobby och dem
som längtar efter sällskap. Bjud modigt in nya
människor till arrangemangen och gör reklam
för kommande vänkurser. Det bästa sättet att

TYCK TILL på Facebook

TA KONTAKT

Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

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

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

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

SE VIDEOR på Youtube

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det skyddar 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

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN

youtube.com/suomenpunainenristi

När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmaterial
under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi

DELA VÅRA BILDER Instagram

RING OCH BIDRA

instagram.com/punainenristi/

0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)
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PROGRAMMET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE VERKSAMHET STARTAR 1.1.2018

Jenna Lehtonen

Röda Korsets hälsopunkt i Nokia erbjuder kostnadsfria hälsotjänster och även en mötesplats för människor.
Pensionerade Kati Kronqvist mäter blodtrycket.

Vi stärker våra kunskaper och färdigheter
inom hälsofrämjande verksamhet
Ett genomgående tema för klämförslaget vid ordinarie stämman var efterfrågan
på hälsofrämjande verksamhet. Förslaget
slår fast att ”Röda Korset bör ta en aktiv
roll i att driva hälsofrämjande verksamhet
vid hälsorådgivningarna. Vi bör grunda nya
rådgivningar och stärka redan existerande
verksamhet.”

Hur stärks verksamheten i praktiken?
Det hälsofrämjande programmet kartlägger existerande verksamhet och samlar ihop den hälsofrämjande funktionerna (rusmedels-, hivoch sexualarbetet samt hälsorådgivningarna
och förebyggandet av olyckor) till en enda helhet. Därtill förstärks koordineringen av nationell verksamhet och funktionerna vid distrikten
samt utbildningen av frivilliga.

Det här är uttryckligen vad vi kommer att göra. Betydelsen av hälso- och välfärdsstödjande verksamhet ökar också i och med den kommande social- och hälsovårdsreformen och
därmed finns det efterfrågan på hälsofrämjande verksamhet vid Röda Korset.

Programmet önskas ge starkare stöd för verksamhet med låg tröskel – eller ingen tröskel
alls –, som uppstår ur lokala behov. På detta
vis underlättas också exempelvis grundandet
av hälsorådgivningar, ordnandet av evenemang
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PROGRAMMET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE VERKSAMHET STARTAR 1.1.2018

om olycksinformation, upplysning om hälsosamma levnadsvanor och kundrådgivning. Allt
detta och mycket annat kan göras av de frivilliga som sysslar med hälsofrämjande verksamhet. Också festivalarbete och sexualupplysning
är delar av den hälsofrämjande verksamheten.

Det hälsofrämjande programmet
• sprider kännedom om FRK:s hälsofrämjande verksamhet
• ökar och fördjupar frivilligas färdigheter

För Röda Korset innebär hälsofrämjande verksamhet delaktighet, en känsla av att tillhöra en
gemenskap och bemöta människor. Den frivilliga kan bemöta människor genom att ge råd
och vägledning i hur man bäst tar hand om sig
själv och var det går att hitta önskad service.

• introducerar fler frivilliga till verksamheten

Programmet startar med en rundfrågning:
Är Hälsopunkt ett bra namn för verksamheten, eller borde det bytas ut? Svara på
adressen: https://www.punainenristi.fi/yhteystiedon-aihe/terveyden-edistaminen

• firar Världshälsodagen årligen den 7.4.

• ökar bl.a. verksamheten vid hälsorådgivningarna
• förbättrar mediekompetens och digitala
färdigheter bland frivilliga

Länken till förfrågan skickas ut till frivilliga
inom den hälsofrämjande verksamheten.
Svarstiden går ut i mitten av februari, den
15.2. Tre värmedynor lottas ut bland alla
svarande.

Ytterlingare information: hälsofrämjande
programmets koordinator Mia-Veera Koivisto,
tfn 020 701 2174

Kampanjen Hjälp dem att komma
på fötter igen har inletts
Miljontals människor i Syrien lever i områden
där minor, bomber och sprängmedel är en daglig fara. En stor del av de som skadats är barn
och ungdomar. Det långvariga kriget i Syrien
har fått landets hälsovård att kollapsa och det
råder brist på mediciner, vårdutrustning och
sjukvårdspersonal.
Tack vare bidragsgivare kan rehabliteringscentrens patienter få fysioterapi, proteser, hjälpmedel och psykiskt stöd. Syftet är att patienterna på rehabiliteringscentren ska återvända
till ett normalt liv när de lämnar kliniken. Barnen får möjlighet till lek, skolgång och kan röra
sig utanför hemmet och de vuxna får möjlighet
att hitta sin roll i samhället.

Hjälp dem att komma på fötter igen-kampanjen
är även målet för skolornas kampanj Bokmånad
och Dagsverkeinsamlingen. För kampanjen finns
affischen ”Hjälp dem att komma på fötter igen”
i A3-storlek i förpackningar på 20 st. Avdelningarna, skolorna och privatpersonerna kan beställa kampanjmaterialet i webbutiken.

Avdelningarna kan delta i kampanjen genom
att grunda en egen elektronisk insamlingsbössa. Insamlingsbössan, som du hittar på sidan
Omapunainenristi.fi, är lätt att dela bl.a. på facebook eller per e-post. Syftet är att kampanjen ska pågå i flera år.

Mer information om kampanjen finns på kampanjsidan rodakorset.fi/syrien.
Ytterligare inforamtion: Planerare för
medelanskaffning Jessica con Bonsdorff,
tfn 020 701 2032
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VECKAN MOT RASISM 19 –25.3.2018
Kiia Etelävuori

Den riksomfattande veckan mot rasism är en
påverkanskampanj
Var och en av oss har ansvar över våra
egna val och attityder. I årets kampanj vill
vi påverka individen.

munikation och ytterligare tips angående kampanjen finns fram till slutet av februari på RedNet under veckan mot rasism.

Människor är olika och var och en av oss agerar på sitt eget sätt men sist och slutligen vet
alla hur man borde agera till exempel i rasistiska situationer. Var och en av oss, även ett litet
barn, vet att man borde behandla alla likadant.
Kampanjen år 2018 främjar också likabehandling. Alla behöver en människa i närheten som
är närvarande och stöder i vardagen.

Vad kan jag göra under veckan mot rasism?
• Besök skolor och föreslå att ni håller en morgonsamling kring temat
• Ordna ett diskussionstillfälle eller ett annat
evenemang där du kan berätta om likabehandling t. ex i skolan, i församlingens utrymmen eller på biblioteket

Låt oss i hela Finland göra en gemensam
kampanj mot rasism!
Verksamheten mot diskriminering och rasism
borde vara viktigt för alla. Kampanjveckan erbjuder en bra möjlighet att lyfta fram hur aktuell och behövlig en sådan verksamhet är. Alla
kan utnyttja sina nätverk och utmana enskilda
individer, organisationer, myndigheter, skolor,
läroanstalter, olika gemenskaper och idrottsförbund med till vår allas gemensamma kampanj mot rasism. Det finns gott om metoder
och material för arbete mot diskriminering och
rasism för alla åldersgrupper. Material för kom7

• Var aktiv i sociala medier och använd hashtags: #olenkanssasi #jagärmeddig
#imwithyou
• Beställ affischer, klistermärken och pins kostnadsfritt i Röda Korsets webbutik.
• Allt material och spel hittar du på RedNet:
FRK skolsamarbete och veckan mot rasism
Ytterligare information:
Projektkoordinator Janette Grönfors
tfn 020 701 156

VÄNDAGEN 14.2.2018

På vändagen står vi tillsammans
mot ensamhet
Vi ses-kampanjen på Vändagen inbjuder till
diskussion om erfarenheter och effekter
av ensamhet runt om i Finland. Målet med
kampanjen är att locka nya frivilliga till
vänkurser och vänverksamheten samt att
nå vänner och berätta för dem om Röda
Korsets vänverksamhet.

Idén med utmaningen:
• Gör en helt vanlig gärning som lindrar ensamheten hos någon. Ta en bild av din gärning,
dela den på sociala medier och utmana andra
att göra lika.
• På bilderna och postningarna kan du utnyttja
En helt vanlig gärning-lappar.
• Använd hashtaggen #ihantavallinenteko

Nya vänner från Vi ses-evenemanget
Avdelningarna kan ordna egna Vi ses-evenemang. De är mötesplatser med låg tröskel och
bra tillfällen för att presentera vänverksamheten. Programmet kan bestå av nästan vad
som helst, det viktigaste är en varm och öppen
stämning, så att alla känner sig välkomna.

Läs mera: RedNet/Vändagen och elektroniskt kampanjbrev

Ytterligare upplysningar:
Koordinator för social välfärd
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123
Kampanjkoordinator Sari Byman,
tfn 020 701 2201

Ibland är den bästa medicinen mot ensamhet
att göra saker tillsammans. Därför lönar det sig
att bjuda in alla för att arrangera och kläcka
idéer för Vi ses-evenemang. Ett vändagsevenemang ger ypperliga möjligheter att få med nya
människor i avdelningens verksamhet som frivilliga eller som medlemmar. Det lönar sig också att planera in vänkurser genast efter evenemanget.

Petteri Kivimäki

I arrangemangen för Vi sesevenemanget är följande till hjälp:
• Vi ses-kampanjmaterialet: affischer, rollups, minneslappar
• Kommunikationsmaterial: videor,
bilder, meddelandebottnar, utmaning i sociala medier
• Vi ses-evenemangsmallar och
-idéer
• 150 euro i stöd från centralbyrån
#enheltvanliggärning – utmaning
i sociala medier
På vändagen utmanar vi alla att
göra helt vanliga gärningar för
att lindra ensamheten. Målet
är att väcka oss alla, så att vi
märker hur vi med små gärningar i vardagen bättre kan
ta hänsyn till varandra.

På vändagen kan man dela t.ex. en
kompisbild i sociala medier med
hashtaggen #ihantavallinenteko.
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UNGA OCH SKOLSAMARBETET

Nytt styrprogram för vänverksamheten
Ett nytt datasystem för vänverksamheten
tas i bruk i början av året. Systemet har
testats under november-december och piloteringen sker i januari.

distrikt. Andra distrikt inleder ibruktagningen
hösten 2018. Avsikten är att alla vänförmedlingar tar i bruk det nya systemet inom de tre
följande åren.

Systemet piloteras på fyra finskspråkiga orter
samt vid vänförmedlingen på en tvåspråkig och
en svenskspråkig ort. Piloteringarna sker i Nyland och Tavastland. De första som tar i bruk
piloteringen är Helsingfors, Mäntsälä, Tammerfors, Tavastehus, Karis-Pojo och Esbo svenska
avdelningar.

Vad innebär det nya systemet?
Det nya systemet underlättar vänförmedlarnas
arbete, skapar en enhetlig förmedlingsprocess
på olika orter och möjliggör bildandet av vänförmedlingskretsar. Genom förmedlingskretsar möjliggör systemet gradvis en vänförmedling som täcker hela landet. Systemet är en del
av det nationella styrprogrammet för volontärverksamheten.

Från och med februari kan vänförmedlingen
vid andra avdelningar ta i bruk det nya systemet. Systemets användarutbildningar sker distriktsvis och ordningen för ibruktagningen formas enligt intresse. Ibruktagningen inleds vid
Helsingfors och Nylands distrikt, i Västra Finlands distrikt samt i Tavastlands och Uleåborgs

Ytterligare information:
Vänverksamhetens anställda vid distrikten
Projektplanerare Maija Pokkinen
tfn 020 7012191

na. Under den sex timmar långa kursen lär sig
eleverna första hjälpen-färdigheter först i teorin och därefter genom praktiska övningar med
hjälp av ett första hjälpen-spel. Under det här
läsåret erbjuds kursen i cirka 30 skolor.
Skolorna kan också grunda sina egna InAction!-grupper i samarbete med avdelningarna,
där eleverna får, förutom att öva sig första hjälpen, också bekanta sig bl.a. med primärsläckning och andra säkerhetsfärdigheter samt med
Röda Korsets verksamhet. Det här är ett enkelt
sätt för elever att bekanta sig med Röda Korset
och genom detta kan avdelningarna hitta nya
ungdomsmedlemmar.

Första hjälpen-utbildningen
InAction! introduceras i högstadier
Högstadieunga råkar ständigt ut för situationer hemma, i skolan och på fritiden där mod
och färdigheter i första hjälpen kan komma till
hands. Röda Korset ordnar en kurs i livräddande första hjälpen för högstadie-elever i skolor-

Ytterligare information:
Koordinator för skol- och läroanstaltsamarbetet Johanna Korkeamäki, tfn 020 701 2114

Kom med på sommardagar i Åbo!
Röda Korsets nationella sommardagar för unga
ordnas vid Ruissalo camping i Åbo under tiden
14–17.6.2018. I fyra dagar får deltagarna ta del
av intressanta utbildningar, avslappnat samkväm och nya fina upplevelser. Varje åldersgrupp har sitt eget program och det bjuds på
både utbildningar och workshops. Naturligtvis
finns också tid för volleyboll, simning och att
njuta av sommaren.
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Anmälan öppnas i början av året, men redan
nu lönar det sig att skriva upp datumet i kalendern. Ytterligare information finns på https://rednet.punainenristi.fi/kesapaivat2018. På
samma adress hittar du också närmare information om hur du kan komma med i planeringen och arrangemangen kring evenemanget.

ALLA MED I MEDLEMSREKRYTERINGEN

Vem kan du be komma med som
medlem i Röda Korset?
Leena Koskela

Största orsaken till att en person inte är
medlem i Röda Korset är att ingen har frågat. Fundera på hurudana nätverk du har?
Vänner, arbetskamrater, fritidsgrupper,
grannar. Hur kan du berätta om Röda Korset, dela med dig av berörande berättelser
och be någon bli medlem?
I avdelningen kan ni tillsammans fundera på
olika sätt och sammanhang för att öka medlemsantalet. Det lönar sig att ta in medlemsrekryteringen som en del av planeringen av
avdelningens verksamhet, tillställningar och
evenemang. Medlemmarna och medlemsrekryteringen är mycket viktiga med tanke på vår
verksamhet – ju mera medlemmar, desto effektivare kan vi hjälpa tillsammans.
Att göra medlemsrekryteringen till en del
av all verksamhet
Enligt strategin som godkändes på allmänna
stämman ska målinriktad medlemsrekrytering
tas med som en del av all verksamhet inom
Röda Korset. Styrelsen har slagit fast att målet är att öka antalet medlemmar med 10 procent under de tre följande åren. Vad kan er avdelning göra för att vi ska nå målet? Hurudant
stöd behöver ni för medlemsrekryteringen?
Centralbyrån stöder medlemsrekryteringen genom att skapa nytt material och mallar, som vi
berättar om när de färdigställts.

blanketten också kan uppge att man vill bli
medlem.
Medlemsmaterial
Försäkra er om att ni har uppdaterat material
för medlemsrekrytering till ert förfogande och
att informationen om medlemskap är à jour på
webbsidorna och i sociala medier.
Läs mera: https://rednet.rodakorset.fi/
medlemsvarvningen

Utlottningar för att sätta fart på
medlemsrekryteringen
Röda Korsets medlemmar deltar automatiskt i
fyra riksomfattande utlottningar år 2018. Ju tidigare de betalar sin medlemsavgift, desto flera av Röda Korsets utlottningar deltar de i. Det
lönar sig att berätta för medlemmarna i er avdelning att de kan öka sina egna vinstchanser
genom att skaffa nya medlemmar. Genom att
rekrytera nya medlemmar till Röda Korset kan
man öka sina egna vinstchanser. Då den nya
medlemmen tillsammans med sina egna uppgifter uppger en gammal medlem som referens,
har den gamla medlemmen större möjligheter
att vinna. Vinstchanserna ökar också genom att
göra ett avtal om e-faktura.
Det går också att delta i utlottningar genom att
fylla i en blankett vid olika evenemang. Detta
kommer att ändras så att man på utlottnings-

Ytterligare upplysningar:
Kampanjkoordinator Sari Byman,
tfn 020 701 2201

En ny medlem
• ökar avdelningens och Röda Korsets
inflytande
• tillför nya aktörer till avdelningen
• förkovrar avdelningens ekonomi
• är en tilläggsresurs och ger möjlighet att
utvidga avdelningens verksamhet
• ökar Röda Korsets välkändhet och trovärdighet
• möjliggör en höjning av beredskapsnivån.
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KRYSSNING OCH UTBILDNINGAR FÖR FRIVILLIGA

Är du helt ute och seglar?
Du missar väl inte årets kryssning? Skriv
upp datumet och kom med på höstkryssningen tillsammans med andra frivilliga vid
Röda Korset.

Skriv redan upp datumet i kalendern! Anmälningslänken dyker upp i maj på adressen rednet.rodakorset.fi/horisont. Under våren hittar
du mer detaljerad information om kryssningen,
hytterna och utbildningarna på samma adress.

Du är välkommen, vare sig du är nyckelfrivillig, förtroendevald, färsk nybörjare eller en
som stått i köket och kokat kaffe redan i trettio
år. Du är varmt välkommen att lufta dina tankar, lära dig nya saker, bli inspirerad och skapa
nya kontakter. Ute på havet är det bärande temat välbefinnande bland frivilliga samt ledarskap inom volontärverksamheten. Ett mer exakt program publiceras under våren, men du
har fortfarande möjlighet att påverka kryssningsprogrammet på evenemangets sidor rednet.rodakorset.fi/horisont

Exempel på kryssningspris för tidiga
anmälningar (före 1.8.2018):
• A-hytt för två personer 210€
• Promenade-hytt för två personer 205€
• B-hytt för två personer 185€
• B-hytt för fyra personer 150€
I priset ingår två frukostar, två buffet-middagar
samt kaffe med tilltugg på fredagen och lördagen.
I början av augusti stiger priserna med 20
euro! Bindande anmälningar till kryssningen
senast söndagen 16.9.2018.

Start från Helsingfors fredagen den 9.11 kl. 11
och återresa söndagen den 11.11 kl. 10.30.

Hör hit, alla aktörer i grupper för första hjälpen, ungdomar,
kulturell mångfald, IHL och annat!
Jarkko Mikkonen

Studiecentralen Sivis stöder ekonomiskt verksamheten i studiegrupper inom sina medlemsorganisationer och deras föreningar. I en
kamratstudiegrupp inhämtar man kunskaper
tillsammans med jämlikar. Studierna kan syfta till att öka sina kunskaper, förbättra sina färdigheter, utveckla sin kompetens eller upprätthålla sin funktionsförmåga tillsammans med
andra. Det är viktigt att dela erfarenheter och
åsikter. Studieämne, mål och tidtabell överenskoms tillsammans.
För att få stöd ska studiegruppens studier ha
orsakat kostnader. Stödet betalas till det konto
som föreningen har uppgett i Sivisverkko. Det
ekonomiska stödet utgör högst 3 euro/studietimme. Läs mera www.ok-sivis.fi

Välkommen till utbildardagar i Jyväskylä
Alla nya och gamla frivilligutbildare är välkomna till Utbildardagarna på hotell Laajavuori i Jyväskylä 20–21.1.2018. Programmet består av
uppdatering av innehållet för den egna utbildningslinjen och ett brett utbud av olika moduler för att upprätthålla och förbättra de egna
utbildarkunskaperna. Det ges även information

om hur utvecklingsarbetet för de frivilligas utbildningssystem framskrider och vi har möjlighet att vara de första som testar de nya utbildningsmodulerna för frivilliga. Anmälningslänk,
ytterligare information och dagarnas program:
RedNet / Vapaaehtoiskouluttajat
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Sticka för en god sak!
Du hinner fortfarande delta i en rolig sticktävling där snabbhet, kreativitet och skönhet är
avgörande. Under tävlingens lopp stickar deltagarna sju par sockor enligt direktiv av kända
stickare. Tävlingen har redan kring 1 300 deltagare och du kan anmäla dig fram till slutet av
februari. Intäkterna går till Röda Korsets hälsoprojekt i Kenya. Projektet sprider hälsokunskap särskilt bland kvinnor i fattiga byar i norra Kenya. Läs mer om tävlingen och kom med:
www.sukkafinlandia.fi

Kristiina Louhi

Livsviktigt arbete fyller jämna år
Röda Korsets program för hiv- och sexualhälsa fyller 30 år. Verksamheten började år 1988
som ett PAF-finansierat aids-projekt. Målet var
inledningsvis att utbilda Rödakorsaktiva till att
ge hälsoupplysning och sprida kännedom om
hiv-smittor runtom i landet.

verksamheten utvidgats från hiv-arbete till sexualarbete särskilt bland unga, resenärer och
personer som är rädda för hiv-smittor.
År 2018 firas det 30:e verksamhetsåret med
flera olika evenemang. Året kulminerar i ett
festseminarium i slutet av året. Håll dig uppdaterad på: https://www.rodakorset.fi/
kom-med/i-hiv-och-aids-arbetet

År 1988 startade också Röda Korsets nationella hiv-telefonrådgivning, vars verksamhet
fortsätter ännu i dessa dagar. Under åren har

En app för att skänka bort mat
och bekämpa svinn

En defibrillator är lätt att
använda men svår att hitta

NeighbourFood är en applikation som kombinerar delningsekonomi med donationer. Med
appen kan vem som helst lägga ut en överlopps matportion till salu och köpa portioner
i grannskapet. Appen fungerar genom att användaren tar en bild av sin portion och ger den
ett pris. Med några klick lägger man ut den på
NeigbourFood och därmed kan en annan hungrig person hitta den bland portionerna till salu. Efter administrativa kostnader går intäkterna till Finlands Röda Kors katastroffond. Appen
är tillgänglig för Android och iPhone.

Det finns minst ett par tusen hjärtstartare, alltså defibrillatorer, avsedda för användning av
medborgarna – men majoriteten känner inte
till var de bevaras. Information om förvaringsställen samlas nu till ett nationellt register som
upprätthålls, förutom av Röda Korset, också av
Suomen Elvytysneuvosto och Finlands Hjärtförbund. Maskinen registreras av sin ägare. Registret finns på adressen defi.fi.
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KOTOUTUMISEN TUKI

Kotoutumisen aluetapaamiset keväällä 2018
Regionala integrationsträffar våren 2018
Kiinnostavatko tai keskusteluttavatko alkuvaiheen kotoutumiseen liittyvät asiat ja toiminta
tulijoiden parissa? Onko alueellasi toistuvasti
esille nousevia kysymyksiä - vaikkapa vapaaehtoisten ja viranomaisten vastuunjaot alkuvaiheen kotoutumisen tuessa? Myös hyviä malleja
voi tulla jakamaan lähialueen osastojen kanssa,
eikä naapuriosaston kanssa tehtävän yhteistyön virittely ole hassumpi juttu sekään!

Har du intresse av eller är du engagerad i diskussioner kring integrationsfrågor och/eller
verksamhet bland nyanlända. Finns det återkommande frågor som väcks i din region gällande exempelvis ansvarsfördelningen mellan
frivilliga och myndigheter? Har ni lyckats särskilt bra på något område eller har ni ett fungerade regionalt samarbete avdelningar emellan?

Paikallisosastoille ja teemasta kiinnostuneille uusille vapaaehtoisille suunnatut alueelliset
kotoutumisasioiden keskustelu-, verkostoitumis- ja info-tilaisuudet järjestetään oheisen aikataulun mukaisesti. Paikalla on myös alueen
viranomaisia ja muita kumppaneita.

Vi ordnar diskussions- nätverks- och infoträffar för avdelningsaktiva och andra intresserade
under våren enligt följande tidtabell. Representanter för såväl myndigheter som samarbetspartners deltar i träffarna.
Frågor eller funderingar?
Mejla hanna.holm@redcross.fi!

Ennakkokysymyksiä ja pohdintoja voi mielellään lähettää etukäteen Hanna Holmille, sähköposti hanna.holm@redcross.fi.

Varmt välkommen!

Lämpimästi tervetuloa!

Leena Koskela

Kevään aluetapaamiset Vårens träffar
1) Länsi-Uusimaa / Västra
Nyland
Denna träff är tvåspråkig.
torstai/torsdagen
5.4.18 klo 18-20.30
Etelä-Lohjan osasto,
Virkkalantie 12-16, 08700 Lohja
Ilmoittautumiset/Anmälningar:
https://www.lyyti.in/lansiuusimaa_
koto2018
2) Keski-Uusimaa
tiistai 24.4.18 klo 17-19.30
Järjestökeskus Onnensilta,
Siltakatu 6, 05900 Hyvinkää
Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/keskiuusimaa_koto2018

SuomiKamu är ett projekt som stöder invandrares integration. Maisaa, som
tillsammans med sin familj kommit till Finland från Irak har fått nya vänner
i Leena Murro och Eeva-Maija Pietikäinen.

3) Itä-Uusimaa
torstai 26.4.18 klo 17-19.30
Myrskylän paloaseman kokoustila, Virastotie 5, 07600 Myrskylä
Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/itauusimaa_koto2018

13

KORT OCH GOTT

Förtjänsttecken skicka in ansökningarna innan den 15.2.2018
sen Finlands Röda Kors, Helsingfors och Nylands distrikt, Tuula Korhonen, Salomongatan
17 B, 5 vån., 00100 Helsingfors, eller per epost tuula.korhonen@rodakorset.fi.

Finlands Röda Kors förtjänsttecken kan beviljas åt en medlem som ett erkännande för förtjänstfull verksamhet. Kriterier för beviljande av förtjänsttecken är medlemskap i Finlands
Röda Kors och att personen i minst 6 års tid
aktivt har deltagit i FRK:s eller Frivilliga
räddningstjänstens verksamhet i förtroendeeller andra frivilliguppgifter.

Avdelningens styrelse beviljar aktivmärken
En medlem i FRK, eller avdelningens verksamhetsgrupp kan föreslå för avdelningsstyrelsen
eller distriktets styrelse att bevilja någon förtjänt person aktivmärket. För att få aktivmärket krävs för-utom medlemskap i FRK minst
3 års aktivt deltagande i Finlands Röda Kors
verksamhet.

Ansökningarna görs via en blankett som finns
på adressen rednet.rodakorset.fi>avdelningsbyrå>anvisningar & blanketter. Med samma
blankett kan du också ansöka om Röda Korsets bordsvimpel och miniatyrskulpturen nödens tre ansikten.

Avdelningsstyrelsen behandlar och beviljar aktivmärken två gånger om året före avdelningens vår- och höstmöte.

Ansökningarna om förtjänsttecken bör vara distriktsbyrån tillhanda senast den 15.2.2018.
An-sökningarna lämnas in per post på adres-

Distriktet årsmöte 14.4.2018
Helsingfors och Nylands distrikts årsmöte ordnas lördagen den 14.4.2018 börjande från kl.
10.00. Morgonkaffe serveras från och med kl.
9.00. Platsen för mötet meddelas under våren.

arbetsplanen för år 2018 och utnämnandet av
förtroendevalda). Vid årsmötet delas också olika utmärkelser ut. En inbjudan till årsmötet går
ut senast i slutet av mars. Reservera gärna datumet för årsmötet redan nu.

Under årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden (årsberättelsen och bokslutet för år 2017,

Medlemsantal 31.12.2017

Helsingfors och Nylands distrikts medlemsantal var 21 284 personer i slutet av år 2017.
Jämfört med föregående år sjönk medlemsantalet med 478 medlemmar. Finlands Röda Kors
hade 80 536 medlemmar
år 2017. Medlemsantalet
sjönk med 2,6 % från föregående år.

Röda Korsets distrikts medlemsantal i slutet av år 2017. Helsingfors och Nylands distrikts
medlemsantal utgör 26,4 % av organisationens medlemsantal.
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Avdelningens medlemslista för årsskiftet
fås vid behov av Helena Heinonen (antingen
elektroniskt eller i pappersform), helena.heinonen@rodakorset.fi.

Toiminta- ja koulutustilastot v. 2017
sekä J-kortit v. 2018
J1-ja J2-kortit palautettava tammikuun
loppuun mennessä

lituksella on mahdollisuus valtuuttaa keskuudestaan kaksi nimenkirjoittajaa kerrallaan. Tämä
tarkoittaa että J1-korttiin 2018 on tullut uusia
kohtia: Valtuutetut nimenkirjoittajat sekä osaston toiminnanjohtaja. Tiedot voidaan täyttää
word-pohjaiselle lomakkeille osoitteessa rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto. Myös silloin molemmat kortit tulee (J1 ja J2) tulostaa, allekirjoittaa J1-kortti ja lähettää ne piiritoimistoon.
Kortit voi täyttää myös käsin.

Osasto ilmoittaa luottamus- ja avainhenkilöiden
tiedot valtakunnalliseen rekisteriin heti tehtyjen
valintojen jälkeen. Nimenkirjoittajien ilmoittaminen rekisteriin on myös osaston juridisen olemassaolon ehto. Ajan tasalla olevat yhteystiedot takaavat myös paremman yhteydenpidon,
tuen ja ohjauksen osastolle.
J1-kortti on nimenkirjoittajien rekisteröintiä varten. J2-kortissa on eri toimintojen yhteyshenkilöt. Osaston toimintakyvyn kannalta välttämättömät yhteyshenkilöt on merkitty punaisella.
On tärkeää, että kaikki osastot nimeävät
vastuuhenkilöt näihin tehtäviin.

Toiminta-, koulutustilastot tulee täyttää
tammikuun aikana
Tiedot täytetään 10.12.2017 -31.1.2018 välisenä aikana. Osastojen taloustilastot palautetaan
allekirjoitettuna kevätkokouksen jälkeen taloustilastolomakkeella piiritoimistoon.

Uusissa säännöissä, jotka tulivat voimaan 1.1.,
on muutos aikaisempaan. Jatkossa osaston hal-

Pamela’s Blog: Volunteering for the Finnish Red Cross
I looked for a long time to find somewhere to
volunteer in the capital area in Finland. I am Canadian and I don’t speak Finnish very well and I
was told at a few places that there wasn’t a role for me because of that. It wasn’t until I came
across a Facebook ad for learning more about
opportunities with the Finnish Red Cross (FRC)
in English. This seemed like a great fit as I had
volunteered with the Canadian Red Cross a long
time ago.

ternational profile of the Red Cross but know
less about what they do domestically. Whether
it be visiting the elderly, running a kids’ club,
taking asylum seekers on day trips, or a detention centre visitor. I asked to be able to use my
skills to expand the awareness of these emerging volunteering experiences for the FRC in
English. I want as many people as possible to
know about what this great organization can
offer everyone.

One of the things that I have learned while
working with the FRC is about the changing demographics in the Uusimaa area. The Uusimaa
area is changing and volunteers who are not
Finnish by birth are becoming more important
to the FRC…which is a good thing for all of us
not originally from Finland! With a surging nonFinnish native population in the Uusimaa region, this is an opportunity to engage with a different audience than previously. An exciting
time to be involved with FRC.

Pamela Spokes
Pamela Spokes is a
member of Kehä-Espoo branch and she
works as service designer. Her blog will
also appear to RedNet where you can
share it into your
branches social media followers.

There are many different ways to volunteer
with the FRC. Many people know about the in-
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ERKÄNSLA FÖR FÖRSTA HJÄLPEN

Föreslå en värdig mottagare för utmärkelsen innan den 30.4.

Finlands Röda kors utmärkelse som erkänsla för
förtjänstfull första hjälpen-insats
Inom Helsingfors och Nylands distrikt är det Titta Eloranta på distriktsbyrån som tar emot ansökningarna. Sänd ansökningen antingen per
post eller e-post (titta.eloranta@rodakorset.fi).

Finlands Röda Kors hedersplakett i silver eller brons samt diplom kan beviljas som erkänsla för en väl utförd första hjälpen insats eller en
livräddande insats. Hedersplaketten och diplomet beviljas på den europeiska Första hjälpen-dagen i september.
Hedersplaketten och diplomet beviljas en person eller ett sällskap som med en rådig och
snabb första hjälpen-insats har räddat en annan människas liv, eller som haft modet att hjälpa i en livshotande situation, eller hindrat att
en svår skada uppstår.
Anhållan om utmärkelsen görs aningen i fri
form eller med hjälp av en blankett som sedan
sänds till Röda Korsets distriktsbyrå. I anhållan
bör man så noggrant som möjligt redogöra för
händelseförloppet och de åtgärder som vidtogs
för att hjälpa. Dessutom uppges namnen på
ögonvittnena. Till anhållan fogas eventuella utlåtanden från myndigheter, t.ex. läkarintyg.

Ansökningar som förordas av distriktet skickas till första hjälpen-kommittén för behandling.
Kommitténs beslut tillställs generalsekreteraren
för godkännande.
Första hjälpen-kommittén behandlar de ansökningar som kommit in före den 30.4. Alla som
lämnat in en ansökan meddelas om vilket beslut som tagits.
På plaketten ingraveras mottagarens namn, datum och givare. Diplomet undertecknas av generalsekreteraren och ordföranden för första
hjälpen-kommittén.
Finlands Röda Kors centralbyrå upprätthåller
ett register över utmärkelserna. Utmärkelsen
har inget samband med den livräddningsmedalj
som förlänas av republikens president eller med
Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds livräddningsmärke.

Ett förslag om beviljande av utmärkelse bör göras inom två år efter den händelse som ligger
till grund för anhållan.

Mikaela Rajaniemi och Jarmo
Ekman fick motta Röda Korsets utmärkelse för en förtjänstfull första hjälpen-insats. Kari Ruotsalainen fick
också motta utmärkelsen,
men hade inte möjlighet att
delta i ceremonin.

Tuula Korhonen

Mikaela Rajaniemi gav framgångsrikt hjärt- och lungräddning åt Juha, som hade fått
en sjukdomsattack när han
skulle hämta sitt barnbarn
från förskolan. Jarmo Ekmans
och Kari Ruotsalainens agerande räddade Hannu, som
hade simmat iväg efter en
förrymd båt och sedan sjunkit
under vattenytan. Pristagarna agerade rådigt och snabbt.
Deras agerande bidrog till att
rädda en annan människas liv.
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Koulutusterveisiä piiritoimistolta

Uusi vuosi – uudet kujeetko?
Tiedot HUPin alueen vapaaehtoiskoulutuksista
löytyvät samasta paikasta.

Hei koulutuksesta kiinnostuneet HUPin aktiivit eli tietenkin kaikki te! Uusia hokemia tai jekkuja minulla ei ole vielä tarjota tälle vuodelle,
mutta tarjolla on uusi palvelu. Pitkään puuhaamani hanke, josta samasta paikasta potentiaalisesti näkee kaikki HUPin osastojen, piirin ja
keskustoimiston alueellamme järjestämät vapaaehtoiskoulutukset yhdellä silmäyksellä, näki
päivän valon 11.1.2018.

ueella Järvenpäässä tai Sipoossa tarjotaan samaa kurssia.
Toivon myös, että mahdollisuuksien mukaan
ihan kaikki etukäteen sovittavissa olevat kuluvan vuoden koulutukset ovat kalenterissamme
viimeistään tammikuun lopussa. Tavoitteenani on lisäksi, että vuoden 2019 kurssit löytyvät
kootusti samasta paikasta alkusyksystä. Ruvetkaa siis viimeistään nyt suunnittelemaan koulutusvuotta 2018 yhteistyössä naapuriosastojenne kanssa. Esimerkiksi 8.2. osastofoorumissa
Sipoossa pyritään lyömään lukkoon kaikki vuoden 2018 koulutukset Itä-Uudellamaalla.

Olen avannut RedNetiin ”Vapaaehtoiskoulutukset Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella” –osion, josta näkee piirin alueella kaikki ne
vapaaehtoiskoulutukset, joista meille on ilmoitettu. Koulutuskalenteri on Excel-taulukko ja se
sijaitsee Punaisen Ristin Sharepointissa, eli nk.
pilvipalvelussa. RedNet-sivua saa ja pitää jakaa
eteenpäin niin paljon kuin jaksatte.

Ota minuun yhteyttä, jos tarvitset tukea koulutuksen järjestämiseen osastossasi tai jos koulutuksianne ei vielä tästä kalenterista löydy, niin
laitetaan ne myös tänne. Mukavaa ja koulutuksen täyteistä vuotta 2018!

Sivu löytyy osoitteesta: https://rednet.punainenristi.fi/node/48360

Janne Leskinen
koulutussuunnittelija

Olen laatinut tämän koulutussivun siksi, että
joudumme perumaan paljon kursseja ja tieto kursseista ei kulje osastojen välillä, ei aina
edes piiritoimistolle. Idean tarkoitus on parantaa osastojen yhteistyötä, vähentää vapaaehtoisten työtaakkaa, lisätä kurssien osallistujamäärää, parantaa kurssien mainostusta ja
laatua. Jos kurssi ystäväkurssi Pornaisissa menee sivu suun, niin voi katsoa heti milloin lähial-

Oikaisu
Kuvat Tässä ja nyt –lehden 6/2017 jutussa ”Mitä useampi kokki, sitä mainiompi koulutus” olivat Sanna Castrenin alkuperäisen idean pohjalta, toimituksen muokkaamia.
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Henkisen tuen peruskurssi
Tikkurilan osasto järjestää henkisen tuen peruskurssin 10.-11.2., molempina päivinä klo 9 –
16. Paikka: Silkinportti, Tikkurilantie 44 F, 2. krs,
Vantaa. Kouluttajat: Raija Rajala ja Saara Rapeli. Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen,
muille hinta on 20 euroa. Ilmoittautuminen netin tapahtumailmoituksessa löytyvän linkin kautta.
Herttoniemen osasto järjestää henkisen tuen peruskurssin su 4.3. klo 10-15. Paikka: Stoa.
Kouluttajat: Leila Tauriainen. Kurssi on Punaisen
Ristin jäsenille ilmainen, muille hinta on 20 euroa. Kurssin järjestää Herttoniemen osasto yhteistyössä työväenopiston kanssa.

Kaikki koulutukset järjestetään Malmin toimintakeskuksessa, Kirkonkyläntie 2, Helsinki. Kouluttaja: Juhani Parkkari. Koulutukset ovat Punaisen Ristin jäsenille ilmaisia, muille hinta on
20 euroa. Ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua Juhani Parkkarille, sähköposti juhani.parkkari@gmail.com.
Kevään aikana järjestetään ystävätoiminnan
peruskursseja seuraavasti:
Vänkurs, tid 9.-10.2. kl. 10.30-16. Plats: Arbis.
Kursen är gratis. Arrangör: Helsingfors Svenska
avdelning.
Pohjois-Helsingin osasto järjestää kolme
ystävätoiminnan peruskurssia:

Läksyhelppi-koulutus

1) sunnuntaina 4. ja 11.2., molempina päivinä
klo 9-15
2) sunnuntai 18. ja lauantai 24.3., molempina
päivinä klo 9-15
3) sunnuntai 22. ja lauantai 28.4., molempina
päivinä klo 9-15

Kallio-Käpylän osasto järjestää Läksyhelppi-koulutuksen lauantaina 17.2. klo 9-15. Paikka: osaston toimitila, Hämeentie 85-89, Helsinki. Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen,
muille hinta on 20 euroa. Ilmoittautuminen netin tapahtumailmoituksessa löytyvän linkin kautta.

Kurssit järjestetään Malmin toimintakeskuksessa, Kirkonkyläntie 2, Helsinki. Kouluttaja: Juhani Parkkari. Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille
ilmainen, muille hinta on 20 euroa. Ilmoittautumiset: viimeistään 10 pvää ennen kurssia juhaniparkkari@gmail.com.

Keski-Helsingin osasto järjestää Läksyhelppi-koulutuksen lauantaina 24.2. klo 9-15. Paikka: Punaisen Ristin koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tila, Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs,
Helsinki. Kouluttaja: Marena Tiaskorpi-Mattila. Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen,
muille hinta on 20 euroa. Ilmoittautuminen netin tapahtumailmoituksessa löytyvän linkin kautta.

Ystävätoiminnan peruskurssi, 13.4. klo 1720.15 ja 14.4. klo 10-16.45. Paikka: Stoa, Helsinki. Kouluttaja: Leila Tauriainen. Koulutus on
Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille hinta
on 20.

Punainen Risti tutuksi

Ystävätoiminnan lyhytkurssit

Keski-Helsingin osasto järjestää Punainen Risti
tutuksi –koulutuksen sekä torstaina 8.2. klo 1720 että eskiviikkona 14.3. klo 17-20. Paikka: Punaisen Ristin koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan
tila, Hietaniemenkatu 7 B 5. krs, 00100 Helsinki.
Kouluttajat: Marena Tiaskorpi-Mattila ja Olli Pulkkinen. Koulutus on ilmainen.

Keskiviikko 28.2. klo 16.30-20.30. Paikka: Järjestökeskus Onnensilta, Siltakatu 6, 05900 Hyvinkää. Kouluttaja: Jens Gellin. Kurssi on Punaisen
Ristin jäsenille ilmainen, muille hinta on 20 euroa. Kurssin aikana on mahdollisuus liittyä jäseneksi. Ilmoittautumiset: spr.hyvinkaa.ystavat@
gmail.com tai puh. 045 104 4774. Kurssin järjestää Hyvinkään osasto.

Humanitaarisen oikeuden peruskurssit
Pohjois-Helsingin osasto järjestää humanitaarisen oikeuden peruskursseja seuraavasti:

***

1) sunnuntaina 18. ja lauantaina 24.2., molempina päivinä klo 9-16
2) lauantaina 7.4. ja sunnuntaina 15.4., molempina päivinä klo 9-16
3) sunnuntaina 20.5. ja lauantaina 26.5., molempina päivinä klo 9-16

Koulutukset järjestetään yhteistyössä
Opintokeskus Siviksen kanssa.
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hup.punainenristi.fi

HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKT

• Leskinen Janne, utbildningsplanerare Å 020 701 2373
programutbilding, promo- och utbildareutbildning, avdelningsfadder

Distriktsbyrån
Salomonsgatan 17 B, 5. vån, 00100 Helsingfors
Utbildning- och frivillgverksamhet
Sanduddssgatan 7 B, 5. vån, 00100 Helsingfors
Ingången till huset ligger i hörnet av Lappogatan och
Perhogatan (samma ingång som Keskisuomalainen
Osakunta använder).

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

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

• Pokkinen Maija, planerare, vänförmedlingens
utvecklingsprojekt Å 020 701 2191
• Oittinen Sari, regionalarbetare för närståendevårdare Å 020 701 2357
utbildning och stöd till frivilligverksamheten för
närståendevårdare
• Rigatelli Stefano, planerare, mångkultursarbete
Å 040 821 6210
• Tammi Elina, programmassistent Å 020 701 2253
• Yared Mehalet, planerare, socialserviceverksamhet
Å 020 701 2370
stöd för socialserviceverksamhet, vänförmedlingar

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

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

Teamet för frivilligverksamhet
• Eloranta Titta, koordinator, fhj-verksamhet,
Å 020 701 2358 fhj-grupperna, fhj-bussen, fhj-jouren,
Hälsopunktverksamheten

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

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

• Poukka Jari, ekonomichef Å 040 536 6285

• Heinonen Helena, organisationsassistent
Å 020 701 2360 medlemsregister, materialutskick, medlemslistor och -adresslappar
• Hollstein Jarmo, beredskapschef Å 020 701 2361
koordinering av frivilig räddningstjänsten, samarbete
med myndigheter, hemlandshjälp
• Holm Hanna, integrationskoordinaator
Å 020 701 2365 stöd för avdelningarnas mångkulturella veksamhet
• Holm-Cûzdan Helena, Å 040 635 8350
organisationsassistent
• Juslin-Sandin Heidi, programchef, insamlingschef
Å 020 701 2387 avdelningsfadder (svensk service), insamlingar,
koordinering av socialserviceverksamhet
• Koskijoki Maria, projektarbetare
Å 040 725 1102
• Kuhlefelt Eva, planerare, mångkulturverksamhet, Helsingfors Å 040 648 6785
• Lempinen Markku, fhj-jouransvarig Å 020 701 2367
fhj-jourbeställningar
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• Moisio-Puustinen Laura, personalassistent
Å 020 701 2263

Ensiavun SM-kilpailut 15.–17.6.2018 Turussa
Etsimme suurta joukkoa vapaaehtoisia mm.
potilaita, tuomareita, huoltohenkilöitä, rakentajia ja teknisiä osaajia ensiavun SM-kilpailuihin Turkuun. Turussa kilpailee aikuiset, nuoret,
Reddie Kidsit ja ensiauttajat ympäri Suomen.

Joka kilpailusarjassa on kymmenen kisarastia.
Kisapäivästä tuleekin vaativa, jännittävä ja monia elämyksiä tarjoava. Tavoitteena on, että
kilpailijoilla, heidän kannattajillaan, tuomareilla
ja muilla vapaaehtoisilla on hauska ja Punaisen
Ristin toimintaan motivoiva kokemus.

Tulethan mukaan tuomariksi, avustajaksi tai
kannustamaan kilpailijoita!

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoistehtäviin
seuraavan linkin kautta:
www.lyyti.in/EA_SM_Turku2018

Minustako tuomariksi?
Sovit tuomariksi, mikäli hallitset ensiavun, sinulla on kannustava asenne ja olet valmis
tuomaroimaan tasapuolisesti koko pitkän
kisapäivän.

Alustava ohjelma
Keskiviikko 13.6. ja torstai 14.6.2018
- Rakentamista ja valmistelua

Sinulla on hyvät edellytykset tuomariksi mikäli olet
- Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)
- Ensivastekouluttaja
- Ensiapuryhmän kouluttaja
- Pitkän linjan ensiapuryhmäläinen ja olet
suorittanut EA 3 –kurssin tai ensivastekurssin
- Valmiustoiminnan osaaja tai henkisen tuen
kouluttaja

Perjantai 15.6.2018
- Tuomarikokous Ruissalon kylpylässä
- Avajaiset Ruissalo Camping alueella
- Kisarastien ja ratojen valmistelua Turun keskustan alueella
Lauantai 16.6.2018
8.00 Siirtyminen rastipaikoille
9.30 Kilpailut alkaa, lounas/eväspaketti kilpailujen aikana
15.30 Kahvit kilpailujen päätteeksi
19.00 Iltajuhla, päivällinen, palkintojen jako

Minustako muihin tehtäviin?
Etsimme erilaisiin tehtäviin henkilöitä, jotka
ovat valmiita antaman vapaaehtoispanoksensa
kisatapahtuman eteen.

Lisätietoja: Minna Rautanen /
minna.rautanen@punainenristi.fi

Sinulla on positiivinen asenne ja hyvä paineensietokyky.

Turvallista kotimatkaa!

Lisäksi hallitset ainakin yhden oheisista taidoista
- Ohjattuna osaat pystyttää/purkaa telttoja
- Hallitset muonitusta
- Hallitset radiopuhelimen käytön
- Sinulla on ajokortti ja olet valmis ajamaan eri
puolelle Turkua
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