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LEDARE 11.1.2021

Lycka till med det nya året
Frågan är då hur vi kan hjälpa till i samband
med dem. Det är en verksamhet som många
avdelningar redan har övat sig i, till exempel i samband med vaccinering mot säsongsinfluensa. I coronavaccineringarna kommer
ändå både volym och takt att vara en annan
och det betyder att flera händer och fötter
kommer att behövas i många kommuner.

Om någon i januari 2020 hade berättat för
mig hur året vi hade framför oss skulle bli
hade jag nog skrattat och sagt att det inte
kan vara sant. Och att läkarvetenskapen
reagerar rätt fort även om en pandemi skulle
slå till och att samhället inte blir lamslaget.
Vi har ju klarat av andra virus tidigare.
Det är alltid lätt att vara efterklok och säga
hur problem och utmaningar borde ha lösts
och antagits. Och ändå har vi som nation
klarat av den här prövningen rätt så väl. Det
finns många länder och platser där prövningarna har varit av en hel annan storleks-ordning. Även i de länderna finns Röda Korset
eller Röda Halvmånen – en systerorganisation vars frivilliga gör sitt bästa för att bistå
dem som behöver hjälp.

Vaccineringarna öppnar för avdelningarna att
skapa tätare kontakter till kommunen och
på så sätt kanske också bygga upp helt nya
verksamhetsförutsättningar för Röda Korset.
Samarbete bär långt och därför är det bra
att komma ihåg att vi inte är en-samma nu
heller. På orten finns det även andra organisationer som kan engagera sig och vara
med och hjälpa, i synnerhet om man bjuder
in dem. På distriktet finns vi till för avdelningarna, så om ni behöver någon att diskutera med eller hjälp i något sammanhang
så är det bara att ta kontakt. Vårt mål är att
avdelningarna gör väl ifrån sig.

Vi får inte glömma att det finns många andra
problem i världen utöver coronan, för de har
inte försvunnit någonstans. Världen drabbas
fortfarande av krig, svält, jordbävningar och
orkaner. Med andra ord kanske behovet av
hjälp ökar mer än tidigare. Det utmanar oss
att hjälpa här i Finland, men att inte stanna
där, utan också höja blicken och se nöden
på andra håll i världen. Vi är inte ensamma.
Röda Korsets hjälpinsatser behövs nära och
fjärran.

Jag vill önska er alla lycka till med det nya
året, vad det än för med sig. Jag tänker
att vi kan bidra med en del lycka genom
vår verksamhet. Lyckan finns i glädjen att
sam-arbeta och i vårt förtroende för varandra och det är också något som skapar hopp i stunden och hopp för framtiden.
Tillsammans lyckas vi och lär oss nya saker.
Tillsammans hjälper vi och bygger upp förtroende. Tillsammans
gör vi Röda Korset till
en plats för glädje,
hopp och handling.

Vad för det nya året med sig? Det vet vi inte
exakt. Men vi vet att det finns ljus i än-dan
av tunneln. Vaccin har utvecklats och undan
för undan kommer coronaläget säkert att
jämna ut sig. Det är ändå för tidigt att jubla,
för vi har en hel del kvar av vägen; det finns
begränsningar att följa och människor att
hjälpa. Det finns något att göra för var och
en som är aktiv inom Röda Korset och i det
arbetet är avdelningen den enhet som kan
engagera våra volontärer i det gemensamma
hjälparbetet. Det kräver att vi är både kreativa och smidiga, och det är ju Röda Korset.

Heidi Juslin-Sandin
verksamhetsledarens
vikarie

Om vi tillsammans tar en titt på framtiden så
är det coronavaccineringarna vi ser här-näst.
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VÄNDAGEN 14.2.2020

Tillsammans kan vi minska ensamhet
håll i Finland och bjuder in till vår verksamhet.

Vår granne är en äldre gentleman som heter
Ville. Han har sävliga gester och tid att stanna
upp för en pratstund i trappuppgången.

Det går att både anmäla sig till kampanjen
som frivillig och genom att ge ett bidrag för
vårt arbete i hemlandet.

Villes ögon glimtar alltid när jag frågar hur han
mår. Det är bra, svarar han och berättar vad
han hållit på med.

Varje gärning är lika värdefull.
Förra våren fick vi ett brev av Ville i vår postlåda. Han berättade hur stor betydelse det
hade för honom att vi erbjudit hjälp. Det var
ett långt brev, och jag grät.

Villes maka gick bort för ett år sedan. De var
gifta i 56 år. Sedan utbröt coronakrisen och
äldre uppmanades hålla distans till allt.
Vi gick med blommor till Ville och erbjöd hjälp
med att gå till butiken. Vi hjälpte honom med
allt. Det var tydligt att han kände sorg.

Jag förstod hur viktigt det är med små gärningar. Vad händer om var och en frågar av
sin granne hur de mår?

Finland är en hård plats för ensamma. Vi klarar oss med sisun. Vi kräver inte en kram,
fastän vi längtar efter det. Det är bara halva
sanningen. Vi har också en lång historia av att
hjälpa, som varje frivillig inom Finlands Röda
Kors är en del av.
År 1987 etablerade Röda Korset vändagen i
Finland. Avsikten var att minska ensamhet
genom att framför allt sända postkort.
Vi håller fortfarande på med det. Nu behövs
gärningar mer än tidigare, eftersom corona
har ökat ensamheten.
Vår vändagskampanj år 2021 inbjuder alla att
ta hand om varandra.

Eija Wallenius
Kampanjchef
för vändags
kampanjen

Vi synliggör ensamhet och gärningar för att
lindra den. Distrikten och avdelningarna är
våra språkrör som sprider budskapet på olika

TYCK TILL på Facebook

TA KONTAKT

CHATTA på Twitter

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!

Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi
twitter.com/punainenristi

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

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

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

SE VIDEOR på Youtube

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN

youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

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

RING OCH BIDRA

0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)
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VÄNDAGEN 14.2.2020

Vändagskampanjen pågår i två veckor
Joonas Brandt

I år pågår vändagskampanjen i två
veckor: 3–17.2 Huvudvikten läggs som
bekant på vänddagsveckan 8–14.2 då
vi syns i sociala medier och vanliga
medier och evenemang.
Vi berättar och diskuterar om erfarenheter
av ensamhet och dess inverkningar. Vi inbjuder nya frivilliga till kurserna och verksamheten, och vi vill också nå ut till dem som
önskar en vän. Vi önskar alla välkomna att
delta!
Kampanjmaterial – beställ senast 24.1
Vi fortsätter kampanjen med det nya utseendet som förnyades förra året. Kampanjens
ansikten Ella och Ville berättar sina egna
berättelser om ensamhet. Beställ tryckt
material (bl.a. affischer, banderoller och
postkort) från Röda Korsets nätbutik senast
24.1.
Digitalt material till avdelningarna
Du hittar det digitala materialet i Röda
Korsets materialbank i mappen Vändagen
2021 (materialbank.rodakorset.fi) I
materialbanken finns lämpligt material
för webben och sociala medier såsom bilder, videor och webbannonser (banner). Vi
utmanar alla finländare att uppmärksamma
människorna omkring sig. Dela och be andra
flitigt dela material på sociala medier – tillsammans syns och hörs vi!

Evenemang som har visat sig vara bra är till
exempel evenemangen Vi ses-kaféerna och
Lär känna någon ny samt utomhusjippon
som passar mycket bra i coronatider. I evenemangen ska man följa gällande säkerhetsanvisningar om corona.
Planera evenemangen tillsammans och kom
ihåg att också ta med de nya frivilliga i planeringen. Berätta om evenemangen för
lokala medier och erbjud för media intressanta frivilliga och vänpar att intervjuas.

Vårt budskap är: Alla kan minska ensamheten runt omkring sig. Även en liten gärning har betydelse. Vi ses – Vi ser varandra.
I sociala medier använder vi hashtaggarna
#vises och #rodakorset.

Efter vändagen är nya, av frivilligverksamhet intresserade människor i farten. Vi välkomnar dem alla till olika frivilliguppgifter i
avdelningen.

Vi hoppas på evenemang
Efter coronaåret är det ännu viktigare med
möten ansikte mot ansikte. Därför uppmuntrar vi alla att planera vändagsevenemangen
som tidigare. Reservplan kan vara ett evenemang som hålls på nätet. Vi följer coronaläget och ger noggrannare anvisningar i
RedNet om att ordna trygga evenemang.

Mer information:
Koordinator för social välfärd
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257
Kommunikationssakkunnig
Senni Puustinen, tfn 040 610 9447
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KOMMUNALVALET 18.4.2021

Föreningen utmanas under kommunalvalet
Kommunerna genomgår stora förändringar på
grund av bland annat social- och hälsovårdsreformen, grundande av välfärdsområdet och
reformen av räddningsväsendet. Kommunernas
roll i främjande av människors välfärd och
hälsa är större än tidigare när ansvaret för
social- och hälsovårdstjänsterna övergår till
välfärdsområdena.

information och har beredskap att agera även
vid överraskande situationer. De frivilliga arbetar utan att få någon ekonomisk nytta, men
för verksamheten behövs resurser, platser att
påverka och erkännande.
Kommunalvalet erbjuder en ypperlig möjlighet
att föra fram betydande teman till diskussion
som är viktiga för Röda Korsets verksamhet,
till exempel:

Samtidigt finns det flera utmaningar såsom
större hälsoskillnader och ojämlikhet, marginalisering, erfarenheterna av ensamhet förvärras,
tjänsterna på glesbygden minskar samt inverkningarna av klimatförändringen. Spåren efter
corona kan ses på många sätt under lång tid.
Problem med utkomst, utmaningar för barnfamiljer med liten inkomst och sjukdomar som
inte vårdas kan försvåra livet fastän man får
kontroll över själva viruset.

1.

De frivilliga som resurs för främjande
av välfärd och hälsa

Röda Korset har cirka 500 lokalavdelningar
med 40 000 frivilliga. De har jour och ger första hjälpen vid publikevenemang och andra
evenemang, besöker ensamma människor och
möter ensamma ungdomar, stöder invandrare i
integreringen på en ny ort, erbjuder avgiftsfritt
stöd för och hjälp med frågor om hälsan vid
hälsopunkter, ordnar jippon om sexuell hälsa
och berättar om rusmedel på festivaler.

Röda Korset har en betydande roll för
medborgarnas välbefinnande
I kommunalvalet på våren lyfter vi fram organisationens och de frivilligas betydelse och
verksamhetsmöjligheterna. Det är bland annat
fråga om lokaler och bidrag samt hur organisationer och frivilliga blir hörda, engageras
och beaktas. En välmående framtida kommun är medveten om organisationerna, skapar möjligheter för verksamheten och stöder
frivilligverksamheten.

De är människor som bryr sig, kan hjälpa
och lyssnar till människor som behöver hjälp.
Som stöd för sin verksamhet behöver de
stöd, erkännande, utbildning, utrustning,
handledning och lokaler för verksamheten.
Organisationen kan erbjuda en utgångspunkt
för aktiva människor att skapa ny verksamhet
för människor och sammanslutningar.

Frivilliga skapar samhörighet och stärker säkerheten i vardagen. De erbjuder stöd, producerar

De frivilliga lindrar ensamhet
Vem är ensam i din kommun? I Finland finns cirka en miljon människor som bor ensamma.
En stor del av dem är äldre varav många upplever ensamhet och behöver hjälp och stöd.
Var femte finländare upplever ensamhet ibland, var tionde ofta. Ensamhet är en hälsorisk
som orsakar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt depression. Att vara ensam och
ensamhet ökar även sårbarheten när ett olycksfall eller en annan plötslig olycka inträffar.
Finlands Röda Kors nästan 8 000 frivilliga vänner möter årligen över 25 000 hjälpbehövande.
Vänverksamheten på tu man hand bland ensamma åldringar, hjälp med att gå till butiken
eller hälsovårdscentralen samt seniorgrupper är de vanligaste formerna av vänverksamhet.
Grupper för närståendevårdare samt besök i familjer med närståendevård ger kraft att orka.
I servicehus och serviceanläggningar ordnas gruppverksamhet, rekreationsevenemang samt
besök. Som stöd för unga utbildas vänner för personliga kontakter eller kontakter via nätet.
Till invandrare erbjuder de frivilliga boendehjälp och mötesplatser.
Röda Korsets frivilliga har erbjudit hjälp att uträtta ärenden under coronatiden, lindra
ensamhet och gett mathjälp.
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KOMMUNALVALET 18.4.2021

Fråga och diskutera om framtiden i din
kommun:

För god beredskap behövs upprätthållande av
kompetensen genom utbildning och övning tillsammans med olika aktörer och myndigheterna. Som stöd behöver verksamheten aktivt
samarbete och resurser såsom redskap och
lokaler för verksamheten.

• Hur uppmärksammas de frivilliga och organisationerna, och hur utnyttjas de som en
resurs för att främja säkerheten, välfärden
och hälsan i vardagen?
• Hur stöder och uppmuntrar man frivilligverksamhet och organisationernas verksamhet?

Fråga och diskutera om framtiden i din
kommun:

• Hur beaktas organisationernas och de frivilligas kunskaper om människors välfärd?

• På vilket sätt är de frivilliga och organisationerna en del av beredskapen för akut hjälp
och som stöd för myndigheterna?

• Hur har corona förändrat sättet att hjälpa?
Finns det behov av att stöda vissa människogrupper mer än andra, om till exempel
utkomsten har blivit sämre?
2.

• Hur stöder och uppmuntrar man frivilligverksamhet och organisationernas verksamhet?
Viktiga länkar:

Frivilliga i beredskap att snabbt rycka
in och hjälpa

• RedNet / Social- och
hälsovårdsreformen

Finlands Röda Kors har en särskild lagstadgad
uppgift att hjälpa myndigheterna vid olyckor
och störningstillstånd i samhället. Av Röda
Korsets frivilliga har över 5 000 fått utbildning
i att stödja myndigheterna vid olika larmuppdrag. Finlands Röda Kors koordinerar Frivilliga
räddningstjänsten (Vapepa) som består av 52
organisationer, och i dess larmgrupper finns 22
000 frivilliga i beredskap att stödja myndigheterna. Plötsliga olyckor och störningssituationer
aktiverar även många spontana hjälpare, och
även för dem kan organisationen erbjuda en
organiserad verksamhetskanal.

• Röda Korsets utlåtande om lagförs
laget: punainenristi.fi/ Ajankohtaista /
Lausuntoja 2020
• Social- och hälsovårdsreformens
webbplats: soteuudistus.fi
• Reformen av räddningsväsendet:
intermin.fi/sv/
reformen-av-raddningsvasendet
Mer information:

Maria Viljanen, chef för enheten för
välfärd och hälsa, tfn 040 532 6888

Frivilliga som myndigheternas stöd vid akut hjälp
Vad gör ni om det misstänks att dricksvattnet i er kommun har förorenats i ett vidsträckt
område? Hundratals personer som insjuknat i magsjuka anmäler sig vid hälsovårdscentralens
reception. Antalet insjuknade kan uppgå till flera tusen. Hälsomyndigheterna rapporterar om
situationen. Det är förbjudet att använda vatten. I exemplet kan de frivilliga hjälpa myndigheterna att dela ut rent vatten, sprida och samla in information eller stödja människor som
är oroliga över situationen.
Under coronatiden har frivilliga på begäran av myndigheter bl.a. ringt upp äldre, svarat i hjälpande telefonen, instruerat människor till testning samt gett aktuell information i bl.a. hamnar och på flygplatser.
Vid en plötslig storolycka eller störningssituation behövs snabbt stora resurser. Röda Korsets
och Frivilliga räddningstjänstens frivilliga arbetar varje år i cirka 300 larmuppdrag som stöd
för myndigheterna. De hjälper med att söka efter försvunna, deltar i uppgifter inom första
omsorgen, såsom att erbjuda förplägning och skydd i evakuerings- eller olyckssituationer och
ger psykiskt stöd vid olyckssituationer. Med medel ut katastroffonden kan vi bl.a. stöda de
som förlorat sitt hem i en eldsvåda.
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AVDELNINGARNA OCH DISTRIKTEN ÄR MED I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN

Nu eller aldrig är det viktigt att förmedla
information om vår verksamhet
frivilligarbete bland myndigheter och kommuninvånare, och påvisa vilken inverkan vår verksamhet har samt betydelsen av samarbete
med andra aktörer.

Social- och hälsovårdsreformen framskrider och
behandlas av riksdagen i början av året. Det är
viktigt att följa upp hur man förbereder sig på det
egna välfärdsområdet. Att främja befolkningens
hälsa och välfärd hör till de centralaste målen för
Röda Korsets frivilligverksamhet. Kommunerna
och välfärdsområdena kommer att få statsandelar för hälsa och välfärd (hyte) efter hur bra kommunen och området främjar hälsa och välfärd för
invånarna. Den lokala frivilligverksamheten kan
vara beroende av dessa understöd. Därför är det
mycket viktigt att synliggöra Röda Korsets verksamhet i området. Verksamheten måste dokumenteras och information förmedlas till lokala
myndigheter och andra organisationer.

Förslag på seminarium för att
träffa andra organisationer och
samarbetspartner
I Satakunta ordnades Medborgarträffar på
våren 2018 tillsammans med organisationer
och företagspartner. Myndigheter inbjöds
också till träffarna. Teman för träffarna var
främjande av kommuninvånarnas hälsa och
välfärd i samarbete med kommunen, företagslivet och organisationer.

Bilda nätverk med andra organisationer

Modell för seminarium:

Kontakta organisationer i ert område. Ordna till
exempel möten med andra organisationer och
diskutera hur man har förberett sig för social- och
hälsovårdsreformen i de andra organisationerna.
Avdelningarnas och föreningarnas styrelser kan
fundera på visioner och framtida utmaningar samt
möjligheten att verka tillsammans. Det kommer
att bildas regionala nätverk. Var aktiv och fråga
den lokala Social- och hälsovårdsföreningen (om
det finns en sådan) om vad som pågår.

• Inledning
• Paneldiskussion
» kahoot-verktyget (gratis, engagerande
och interaktivt program för att göra
frågor för att göra publiken delaktig.
https://kahoot.com/)
• Bakgrundsarbete: lagberedning och
samarbetsskyldighet
• Mål: visa genuin vilja att lyssna, utveckla
frivilligverksamheten till mer behovsprövad, betydelsen av samarbete och frivilligarbetets inverkan.

Vad kan göras i distrikten och
avdelningarna?
• Bekanta er med ämnet åtminstone på
webbplatser. Bjud in och träffa aktörer i den
blivande regionala förvaltningen.

» Ta också med samarbetspartner, såsom
företagspartner
• Perspektiv: uppgiften i kommunerna
är att främja hälsan, huvudvikten på
förebyggande

• Diskutera och bilda nätverk med andra
organisationer. På flera områden finns redan
organisationsnätverk som man kan kontakta.

» söka nya perspektiv och
samarbetsformer

• Beskriv vilka tjänster ni erbjuder. I
RedNet finns dior om hälsa och välfärd. Var
beredda på att välfärdsområdena och kommunerna behöver detaljerad information, kontaktuppgifter med mera om er verksamhet.

» matsvinn, nätverk, företagens
samhällsansvar
» frivilligaktörens synvinkel
1) frivilligverksamhet skapar välbefinnande
2) de som fått en hobby och gemenskap (lindrande av ensamhet)

• Skaffa kännedom om välfärdsområdets
planer: hur kommer man att organisera organisationernas samarbete i det blivande fullmäktige för området? Kommer det blivande
välfärdsområdet att koordinera samarbetet? Det är bra att diskutera ämnet med andra
organisationer.

» kundsynvinkel: flyktingar, de som
upplevt en kris, sysselsatta,
» förhållandet mellan en privat tjänsteproducent och organisationen:
hur ser tjänsteproducenten på
frivilligverksamheten?

• Ordna till exempel en kommunrunda på
områdena tillsammans med andra organisationer. Syftet är att få synlighet för vårt
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VECKAN MOT RASISM 15–21.3.2021

Var och en har rätt att bli bemött som individ
Syftet med kampanjen Veckan mot rasism
är att på lång sikt påverka attityderna, så att
rasismen minskar i samhället. På grund av
coronaläget koncentreras kampanjen i synnerhet till den digitala miljön och sociala
medier. Distrikten får dela ut Fördomsfri föregångare-utmärkelser. Ett bra sätt att genomföra valet har visat sig vara att vem som
helst får föreslå en mottagare elektroniskt.
Önskemålet är att distrikten delar ut utmärkelserna 15.3. Då är det möjligt att berätta
om de som får utmärkelsen i kampanjens
riksomfattande öppningsmeddelande.

verksamhet inom Röda Korset vare sig det
handlar om katastrofhjälp, vänverksamhet
eller stöd för integration. Organisationens frivilligverksamhet kan vara en trygg gemenskap för många, där man blir bemött som
individ och inte till exempel på basis av sin
hudfärg.
Dessvärre har man ofta låtit förstå att konstellationen är sådan att de som inte har fått
uppleva rasism hjälper de som fått göra det.
Uppfattningen beror kanske på dynamiken
med tydliga roller för hjälpare och hjälpmottagare. Tudelningen motsvarar inte verkligheten, utan människor har flera roller i sina
liv. Det finns en strävan i kärnan för mångfald så att en människa själv kan bestämma i
vilken roll man vill bli sedd. Temat för Veckan
mot rasism 2021 ”Var och en har rätt att bli
bemött som individ” hänvisar till just detta.

Vi uppmuntrar avdelningarna att dela material om veckan mot rasism i sina egna sociala
medier. I kommunikations på sociala medier
använder vi hashtaggen #veckanmotrasism. Material som är planerat för avdelningarna kommer att finnas i materialbanken i
februari–mars 2021.

Att motverka rasism är inte en åsiktsfråga.
Till exempel på grundval av FN:s deklaration
om mänskliga rättigheterna har var och en
samma rättigheter och friheter oberoende av
bland annat hudfärg, språk, religion, nationellt eller socialt ursprung. Även i Finland är
diskriminering förbjuden enligt diskrimineringslagen, och till exempel hets mot folkgrupp enligt strafflagen. Man kan således
hänvisa till lagstiftningen när man stöter på
rasism eller blir utsatt för rasism.

Black Lives matter rörelsen har varit
synlig i hela världen
Black Lives Matter rörelsen som uppstod mot
polisvåldet i Förenta staterna har varit synlig i hela världen. Verksamhet som motarbetar rasism och diskussioner om rasism är
emellertid inte nya fenomen. I Finland finns
många föreningar, rörelser och enskilda aktörer som länge har hållit på med antirasistiskt
arbete.

Mer information: Utvecklare av Röda Korsdistriktens mångkulturella verksamhet

Att motverka rasism är en del av Finlands
Röda Kors frivilligverksamhet och framkommer redan i principerna: humanitet ja opartiskhet. Att motverka rasism behövs i all

Läs mer: RedNet / Veckanmotrasism
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AKTUELLT

Förtjänsttecken - skicka in ansökningarna
om Röda Korsets bordsvimpel och miniatyrskulpturen nödens tre ansikten.
Ansökningarna om förtjänsttecken bör
vara distriktsbyrån tillhanda senast den
15.2.2021. Ansökningarna lämnas in per
post på adressen Finlands Röda Kors,
Helsingfors och Nylands distrikt, Tuula
Korhonen, Salomongatan 17 B, 5 vån., 00100
Helsingfors, eller per e-post tuula.korhonen@rodakorset.fi.
Avdelningens styrelse beviljar
aktivmärken
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 förtroende-eller andra frivilliguppgifter.

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

Ansökningarna görs via en blankett som
finns på adressen rednet.rodakorset.fi >
avdelningsbyrå > anvisningar & blanketter.
Med samma blankett kan du också ansöka

Avdelningsfaddern stöder och hjälper!
Utvecklingsarbete görs också vid avdelningsforumen, styrelsecoachingstillfällena och
under evenemanget Jazz i november.

Varje avdelning inom Helsingfors och
Nylands distrikt har en avdelningsfadder
bland de anställda vid distriktsbyrån. Ni kan
vara i kontakt med avdelningsfaddern i frågor som rör organisationsfrågor, utvecklingsfrågor, i fall av personkonflikter och annat
stort och smått. Ifall avdelningsfaddern inte
kan hjälpa er, så letar vi rätt på den person
som vet mera om saken. Ni kan också diskutera i förtroende med er avdelningsfadder.

Ifall ni har frågor kring ett visst verksamhetsområde, till exempel ungdomsverksamhet, utbildning eller beredskapsplanering så
lönar det sig att vara direkt i kontakt med
den anställda som ansvarar för det verksamhetsområdet. Ni kan vara kontakt med vilken anställd som helst vid distriktsbyrån.
Avdelningsfaddern är bättre insatt i ”sina”
avdelningars situation och verksamhet, och
ni får gärna vara i kontakt i olika frågor.

Under åren 2021–2022 gör avdelningsfaddern
tillsammans med avdelningarna en utvärdering av verksamheten. Vid utvärderingen
använder vi ett verktyg som baserar sig
på ett utvecklingsverktyg som Röda Korset
använder sig av internationellt. Vi kartlägger
tillsammans avdelningens nuvarande situation och funderar över utvecklingsåtgärder
för de kommande åren. Förhoppningsvis kan
vi på distriktsbyrån hjälpa avdelningen att
uppnå målen!

Ifall ni är osäkra på vem som är er avdelningsfadder, kontakta Ari Hakala på ari.hakala@rodakorset.fi eller per telefon: 040 594
8141.

10

I KORTHET

Rodakorset.fi förnyas

Integrationsbrickan gör
verksamheten tillgänglig
för alla

Vår webbplats rodakorset.fi och dess
svenskspråkiga version kommer snart att förnyas. Den nya webbplatsens innehåll och
funktionalitet har planerats och producerats flitigt i cirka ett år. Och fastän epidemiläget emellanåt har stoppat projektet är
helheten nästan klar. Rodakorset.fi är planerad att speciellt betjäna bidragsgivare,
(nya) frivilliga och medlemmar, hjälpsökande/-mottagare, sökning av information och
samarbetspartner.

Integrationsbrickan är ett verktyg för organisationer och sammanslutningar för att samla
funktioner som stöder integrationen. Även
myndigheternas verksamhet synliggörs på
brickan. Målet är att också bjuda in sådana
organisationer som inte är experter inom
integration och lägga till deras verksamhet
på brickan. Således har invandrare möjlighet
till mångsidigt deltagande i olika organisationers verksamhet.

Vi informerar i RedNet när datum för publiceringen har bekräftats. I producerande
av innehållet har man till exempel beaktat länkar till webbplatsen rodakorset.fi
som finns på avdelningarnas egna sidor i
RedNet. De mest använda länkarna omdirigeras till de nya sidorna, så att de fungerar automatiskt även i fortsättningen.
Kommunikationsenheten sänder noggrannare information per e-post till avdelningarnas informatörer.

Verktyget togs i bruk år 2016 och flera
distrikt har ordnat Startverkstäder där aktörer från olika orter som stöder integration har
samlats tillsammans. Under sammankomsten
har man strukturerat och färdigställt den
egna ortens integrationsbricka.
Beställ en mall av integrationsbrickan i
storlek A3 i Röda Korsets nätbutik
(finska, svenska eller engelska):
rodakorsbutiken.fi.

Den engelska versionen av rodakorset.
fi bevaras i oförändrat skick. Förnyande av
rodakorset.fi påverkar inte RedNet.

Läs mer: RedNet / FRK Mångkulturell grupp
/ Material

Det är ännu möjligt att
söka bidrag för resurscaféer
Ansökningstiden för resurscaféer har förlängts till slutet av februari 2021. De frivilliga kan tillsammans genom återhämtande
övningar, utomhusvistelse och något gott att
äta hjälpa varandra att återhämta sig från
utmanande tider och skapa inspiration för
framtiden. Bidraget är 300 euro/avdelning.

Prenumerera på
återvinningsvaruhuset
Konttis nyhetsbrev!

En riksomfattande vårkalender har planerats
för avdelningarna. Den piggar upp sinnet,
återhämtar kroppen och är en socialt inspirerande helhet. Kalendern förmedlar ett meddelande per e-post till den frivilliga med en
övning som handlar om välmående, en uppgift eller ett glatt budskap. Du kan anmäla
dig som kalendermottagare i Oma Röda
Korset från och med januari. Övningarna
publiceras även på webbplatsen sproppimateriaalit.fi.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Konttis
nyhetsbrev. Du får också information om förmåner och är bland de första som får höra
om Konttis nätbutik som öppnas i början av
år 2021. I Kontti säljer man donerade kläder,
saker och möbler. Intäkterna av försäljningen
går till Röda Korsets biståndsarbete.
Prenumerera på nyhetsbrevet och tipsa
även dina kompisar: spr.punainenristi.fi/
kontti

Läs mer: RedNet/Resurscafé
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UTBILDARDAGAR 2021 PÅ DISTANS – VÄLKOMMEN MED!

Utbildare, uppdatera din kunskap
Riksomfattande och avgiftsfria Utbildardagar ordnas på distans i Teams 22–24.1.2021. Programmet börjar på fredag. På lördag ordnas gemensamma webbinarier som hänför sig till att stärka utbildarkunskaperna och på söndag officiella kompletteringsutbildningar för några utbildarlinjer. Webbinarier på
svenska ordnas senare under våren och de svenskspråkiga utbildarna informeras separat om detta.
Mer information och anmälning: RedNet/Frivilligutbildare

Fredag 22.1 
•

kl. 17:00

Glädje, Hopp och Förtroende: Finlands Röda Kors Verksamhetsstrategi
2021–2023
Generalsekreterare Kristiina Kumpula

Lördag 23.1

kl. 9:00–15:00

Webbinariets teman är bland annat:
•

Distansutbildning via Teams – grunder
För dig som funderar på att börja med distansutbildning som stöd för och parallellt med
kontaktundervisningen.

•

Distansutbildning via Teams – fortbildning
För dig som redan har utbildat via Teams och vill öka din kunskap om bland annat att engagera deltagarna och att hålla övningar.

•

Bli bekant med Röda Korset – hur utbildar jag?
Detta är en viktig kunskap i varje utbildares portfölj! Innehåller bland annat Röda Korsets
grunduppgift, principer och värderingar, Röda Korset som beredskapsorganisation, Mångsidig
frivilligverksamhet, Oma Röda Korset, Avdelningens lokala verksamhet …

•

Mångfald i frivilligverksamheten – hur utbildar jag?
Jämlikhet är en central sak i Röda Korsets verksamhet! Att få färdigheter att kritiskt granska
normer och fördomar samt förstå deras inverkan på möten och växelverkan. Du får också
idéer om hur frivilligverksamheten kan göras tillgänglig.

•

En av Röda Korsets verksamhetssätt är att skydda
Skyddande är ett väsentligt verksamhetssätt för Röda Korset. Vad innebär skyddande? Vilka
är skyddsprinciperna? I workshopen ser vi på Finlands Röda Kors verksamhet i hemlandet
genom en skyddslins.

•

Beredskap för invandring: grundande av tillfällig inkvartering
Röda Korset har som en del av sin beredskap för invandring utarbetat en utbildning för frivilliga om Grundande av tillfällig inkvartering. I utbildningen behandlar man mottagningssystemet för asylsökande på allmän nivå, och för frivilliga lämpliga uppgifter för att inrätta
en tillfällig inkvarteringsenhet i en situation med omfattande invandring. I webbinariet får du
bekanta dig med utbildningens bakgrund och innehåll. Lämpliga utbildare är alla frivilligutbildare som är intresserade av beredskap och invandringsarbete. Den egentliga utbildarträningen ordnas senare under våren.

•

Sivisverkko är ett redskap för att ordna utbildning
Alla Finlands Röda Kors utbildningar inom frivilligverksamheten administreras i Sivisverkko
och man får även ekonomiskt stöd för utbildningarna. Vi går igenom funktionerna i
Sivisverkko ur utbildarens synvinkel.

•

Användning av OMA och evenemangskalendern som utbildare
Du får lära dig hur du som utbildare utnyttjar funktionerna i OMA Röda Korset på bästa sätt.
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UTBILDARDAGAR 2021 PÅ DISTANS – VÄLKOMMEN MED!

Leena Koskela

Söndag 24.1

kl. 9:00–max. 15:00

Kompletteringsutbildning eller annan innehållsmässig fortbildning som erbjuds:
•

Första hjälpen tilläggsutbildning, kompletteringsutbildning

•

Pensionärshandledare, kompletteringsutbildning

•

Psykiskt stöd, kompletteringsutbildning

•

Humanitär rätt, kompletteringsutbildning

•

Organisationsverksamhet, kompletteringsutbildning

•

Kulturell mångfald, kompletteringsutbildning

•

Hälsofrämjande verksamhet (Rusmedelsarbete eller Hälsorådgivning)

•

Vänverksamhet, kompletteringsutbildning

Kompletteringsutbildningarna kan omfatta förhandsuppgifter och uppgifter som ska göras efter
utbildningen.
Utbildarutbildning, tidtabell 

2021

Riksomfattande utbildardagar	

22–24.1

Svenskspråkig utbildarutbildning

5–7.2

EVY-utbildarutbildning

11–14.2

EVY-kompletteringsutbildning

12–14.2

Utbildarutbildningens verktygsdel ”Att handleda lärande”
Utbildning för utbildare av första hjälpen-grupper
Beredskapsutbildarnas innehållsdel

12–13.3 + 8.4
5–7.3
19–21.3

Utbildarutbildningens innehållsdelar

9–11.4

Utbildarutbildningens verktygsdel

30–31.10

Utbildarutbildningens innehållsdelar

19–21.11

Kompletteringsutbildning för beredskapsutbildare 

26–28.11
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KOULUTUS

Tässä ja nyt -tunnit jatkuvat myös
keväällä 2021
Tässä ja nyt -tunti on osastojen vapaaehtoisille suunnattu koko piirin etätapaaminen,
jossa jaetaan tietoa koronatilanteesta, kuulumisia sekä ideoita ja inspiraatiota osastoista. Kevään ja syksyn osalta tunnit
muodostuivat tärkeäksi kanavaksi ideoiden
jakamiseen ja tilannekuvan ylläpitoon.
Jatketaan siis myös keväällä 2021 ja mukaan
ovat lämpimästi tervetulleita paikallisosastojen hallitusten lisäksi kaikki Punaisen Ristin
vapaaehtoiset Helsingin ja Uudenmaan piirin
alueelta!

Uusien vapaaehtoisten rekrytointiin
Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutukset ilmoittautumisohjeineen löydät Oma
Punainen Risti -tietojärjestelmästä.
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.

Tässä ja nyt -tunnit järjestetään keväällä
aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona
klo 17.30 – 18.30, seuraavan kerran 3.2.2021,
3.3.2021, 7.4.2021 ja 5.5.2021.

Koulutusten suunnitteluun ja
koordinointiin

bit.ly/Tässäjanyt2021

Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita, osallistua
voit aina saman linkin kautta:

Tallenteisiin ja materiaaleihin voit tutustua
myös jälkikäteen piirin nettisivuilla:
rednet.punainenristi.fi/node/59726.

Koulutusten koordinointia varten on olemassa koontitaulukko, jota päivitetään
kerran viikossa. Koontitaulukon löydät
piirin sivuilta hup.punainenristi.fi ->
Vapaaehtoisille -> koulutuksen järjestäjille.

Tässä ja nyt -tuntien sisältö kootaan aina
sen hetkisen tilanteen mukaan. Jos sinulla
on mielessä joku asia, josta haluaisit lisätietoja, voit ehdottaa aiheita Emilia Jokiaholle
tai Tuula Korhoselle, sähköposti etunimi.
sukunimi@redcross.fi

Löydät myös koulutuksen järjestäjän muistilistan, josta voit saada osastossasi tukea.
Koulutusten järjestäminen on yhteistyötä.

Oma Punainen Risti -peruskoulutukset
Toimitko osastossasi jossakin vastuutehtävässä tai ryhmänvetäjänä? Haluaisitko oppia käyttämään Oma Punainen Risti -vapaaehtoisjärjestelmää paremmin?
Webinaarimuotoisessa Oma Punainen Risti -koulutuksessa käydään läpi Oman perustoiminnallisuudet ja miten osasto voi aloittaa Oman käytön. Koulutus sopii sinulle, joka haluat lisäeväitä oman käyttöön kuten sinullekin, joka vasta aloitat Oman käyttöä osastossasi yhdessä
muiden kanssa.
Kurssi 1: 28.1. klo 17.30-19.00
Ilmoittaudu mukaan: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9664.
Kurssi 2: 15.2. klo 17.30-19.00
Ilmoittaudu mukaan: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9665.
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Digivapaaehtoisten tapaamiset

Tulossa:
Uusi koulutuspäivä verkossa 6.2.2021

Digivapaaehtoiset ovat tärkeä osa järjestön
auttamisvalmiutta. He tukevat, kouluttavat ja auttavat muita vapaaehtoisia sähköisten järjestelmien, kuten sosiaalisen median
ja sähköisen vapaaehtoisjärjestelmän eli
Oma Punaisen Ristin käytössä tai etätapaamisissa. Digivapaaehtoisen rooli muotoutuu
pitkälti hänen omien vahvuuksiensa ja kiinnostuksensa mukaan ja he voivat toimia yli
osastorajojen.
Digivapaaehtoiset tapaavat toisiaan kuukausittaisissa etäryhmätapaamisissa.
Digivapaaehtoisten tapaamisia jatketaan
vuonna 2021 kuukauden viimeinen tiistai,
seuraavat 26.1. ja 23.2. klo 17.30-19.00.
Jos osastossa kaipaatte digiosaamista oman
toiminnan tueksi ja toiminnan mahdollistamiseksi verkossa, ryhmästä on mahdollista
saada osaamista tueksi!

Koulutuspäivä on avoin kaikille Punaisen
Ristin vapaaehtoisille ja toiminnasta
kiinnostuneille.
The event is open to all involved or interested in Finnish Red Cross volunteer
activities.
Aika: lauantai 6.2.2021 klo 9.00 alkaen
Paikka: Teams

Koulutukset järjestetään
Opintokeskus Siviksen tuella

Mahdollisuus valita vaihtoehtojen välillä:
- LäksyHelppi -ohjaajakoulutus
- Ystävätoiminnan peruskurssi
- Rasisminvastaisuus ja etätoiminnan
työkalut
- Oma hyvinvointi vapaaehtoisena
- Psychological support - basic course

Lisätietoa taloudellisesta tuesta löytyy
netistä: www.ok-sivis.fi/jasenpalvelut/
taloudellinen-tuki-koulutuksille
Opintokeskus Sivis järjestää myös paljon
jäsenjärjestöille edullista tai ilmaista koulutusta, joka yleensä toteutuu päiväaikaan.

Aloitamme aamupäivän yhteisellä osiolla,
lisäksi päivään sisältyy mahdollisuus
tutustua toimintaan. Kaikki koulutukset toteutetaan etänä Teams-alustalla. Tarvitset
oman tietokoneen ja internet–yhteyden.

Lisätiedot: Emilia Jokiaho tai Elina Tammi,
etunimi.sukunimi@redcross.fi.

Ilmoittautuneille toimitetaan osallistumislinkki ja tarvittavat ohjeet sähköpostilla pari
päivää ennen koulutusta.
Sitovat ilmoittautumiset sunnuntaihin 31.1.
mennessä: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/9929.
Lisätiedot:
Sanna Saarto, Emilia Jokiaho tai Stefano
Rigatelli, etunimi.sukunimi@redcross.fi.
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Henkisen tuen koulutukset

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen
osallistuja

Punaisen Ristin vapaaehtoiset kohtaavat
omassa tehtävässään hädässä olevia ihmisiä. Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja
kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat valmiuksia auttaa muita ja myös itseä mahdollisissa kriisitilanteissa.

- tietää, että on monenlaista stressiä sekä
tunnistaa mielen ja kehon reaktiota stressiin
- tietää, että suru on luonnollinen reaktio
menetykseen
- tuntee kuolemaan, hautaamiseen ja suremiseen liittyviä rituaaleja
- tietää suru- ja traumatyön eron
- osaa antaa henkistä ensiapua surevalle
- osaa hakeutua ammattiavun piiriin tarvittaessa
- tietää, että järkyttävät tapahtumat vaikuttavat yhteisöön
- tietää, että resilienssi on yksilön ja yhteisön ominaisuus
- tuntee tekijöitä, jotka auttavat yksilöä ja
yhteisöä selviytymään

Kenelle?
- Henkisen tuen koulutukset soveltuvat
jatko- ja täydennyskoulutukseksi kaikille eri
toiminnoissa mukana oleville Punaisen Ristin
vapaaehtoisille.
- Kurssille osallistuminen on myös ensimmäinen askel kohti henkisen tuen vapaaehtoisena toimimista hälytysryhmissä.

Henkisen tuen peruskurssi verkossa,
henkinen ensiapu

Sisältöjä:
- stressi
- suru ja suremisen rituaalit
- senkinen ensiapu surevalle
- resilienssi yksilön ja yhteisön ominaisuutena
- yksilön ja yhteisön toipuminen

Aika: maanantai, tiistai ja keskiviikko 15.2.,
16.2. ja 17.2. klo 18-19.30
Paikka: Verkkokoulutus
Ilmoittautuminen 9.2. mennessä:
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9889.
Mitä koulutus sisältää?
- mitä henkinen ensiapu on
- miksi tukea tarjotaa
- kuka voi tarjota henkistä ensiapua
- ketkä sitä tarvitsevat
- katso, kuuntele, yhdistä – toimintamalli
- psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä
- auttajan itsehoito
- lisävahingon välttämisen periaate

Henkinen ensiapu lapsille
Aika: myöhemmin ilmoitettavana lauantaina, kevät 2021
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat,
Hietaniemenkatu 7 B 5.krs, 00100 Hki
Lapset voivat kohdata kasvaessaan erilaisia kuormittavia tilanteita. Tieto kuormittavien kokemusten aiheuttamista reaktioista
eri lapsen kehitysvaiheissa on hyödyksi auttamistilanteessa, jossa lapsi tarvitsee suojaa
ja huolenpitoa.

Henkisen tuen jatkokurssi – yksilö
osana yhteisöä
Aika: tiistai 9.3., keskiviikko 10.3. ja torstai
11.3. klo 18-19.30
Paikka: Verkkokoulutus

Kurssin keskeinen sisältö
- mitä henkinen ensiapu on
- lasten reaktiot kuormittaviin tilanteisiin
- lapsen ja huoltajan avun tarpeen tunnistaminen
- menetelmiä keskustella lapsen kanssa
- katso, kuuntele, yhdistä -toimintamalli
- syytä huolestua, jos…, syytä toimia, jos…
- lapsiystävällinen tila

Koulutuksen järjestää Helsingin ja
Uudenmaan piiri. Ilmoittautuminen maanantaihin 8.3. mennessä:
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9858.
Mitä koulutus sisältää?
Kurssi on tarkoitettu henkisen tuen peruskurssin käynneille. Jatkokurssilla keskitytään
yksilöön ja yhteisöön. Menetys koskettaa sekä yksilöä että myös koko yhteisöä.
Suru on luonnollinen reaktio menetykseen.

Henkisen ensiavun koulutukset ovat ilmaisia
Punaisen Ristin jäsenille, jotka toimivat myös
osastojen vapaaehtoisina. Muille koulutuksen
hinta on 30 euroa.

16

KOULUTTAJAKOULUTUS

Haku Punaisen Ristin kouluttajakoulutukseen
Toimi näin, jos haluat mukaan
kouluttajakoulutukseen

Kouluttajakoulutus järjestetään nyt myös
keväällä 2021. Kiinnostaisiko sinua ryhtyä
Punaisen Ristin kouluttajaksi? Kouluttajan
tärkeänä tehtävä on kouluttaa muita vapaaehtoisia auttamaan ja toimimaan järjestössä
monipuolisissa tehtävissä.

1. Mieti, mikä koulutuslinja kiinnostaa ja
onko sinulla riittävästi kokemusta siihen.
2. Keskustele ensin kouluttajakoulutuksesta
osastosi kanssa.

Kouluttajakoulutus koostuu kahdesta viikonlopun mittaisesta osiosta: välineosasta
ja sisältöosasta. Lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäistä verkko-opiskelua Punaisesta
Rististä ja kouluttajan tehtävistä sekä
opetusnäyte.

3. Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan
Emilia Jokiahoon, sähköposti emilia.jokiaho@
redcross.fi.
Kouluttajan polku

Kevään välineosakoulutus ”Oppimaan oppiminen” järjestetään 12.-13.3. ja 8.4.

1. Haku kouluttajakoulutukseen ja
haastattelu

Seuraavien sisältöosien koulutus pidetään
etänä 9.-11.4.

2. Hyväksymisen jälkeen opintosuunnitelman
teko piirin koulutussuunnittelijan kanssa

- Viestinnän kouluttaja
- Henkisen tuen kouluttaja
- Humanitäärisen oikeuden kouluttaja
- Järjestökouluttaja
- Monikulttuurisen toiminnan/kotoutumisen
tuen kouluttaja
- Nuorisokouluttaja
- Terveyden edistämisen kouluttaja
- Ystävätoiminnan kouluttaja

3. Yhteinen osa (itsenäistä opiskelua
verkossa)
4. Välineosa ”Oppimaan ohjaaminen”
12.-13.3. ja 8.4.
5. Sisältöosa koulutuslinjoittain
6. Onnistunut opetusharjoite
7. Olet valmis kouluttaja tukemaan osaston tai piirin koulutuksissa vapaaehtoisten
kouluttautumista. Voit aktiivisesti osallistua
yhdessä osaston kanssa koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus järjestetään 5.-7.3., valmiuskouluttajien 19.-21.3. ja
ensivastekouluttajien 11.-14.12.
Kouluttajana toimiminen voi sopia
sinulle, jos
- haluat edistää inhimillisyyden ja välittämisen arvoja sekä auttaa muita auttamaan
- tutustut mielelläsi uusiin ihmisiin ja osaat
kohdata erilaisia ihmisiä
- haluat toimia yhteistyössä muiden osastossa toimivien vapaaehtoisten kanssa
- sinulla on kouluttaja-, opettaja- tai ohjaajataustaa, osaamista ja organisointikykyä
- sinulla on jo kokemusta vapaaehtoisena
toimimisesta toimialalla
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AJANKOHTAISTA

Helsingin Tilannekeskuksen vapaaehtoiset palkittiin
TUULA KORHONEN

Punaisen Ristin vapaaehtoiset,
jotka keväällä 2020 pystyttivät Helsingin Tilannekeskuksen, on palkittu Finnish Security Awards -palkinnolla.
Turvallisuus- ja Riskienhallinta-lehti jakaa kerran vuodessa
Finnish Security Awards -turvallisuuspalkinnot yhteistyössä
kumppaniensa kanssa.
Helsingin osastojen vapaaehtoiset perustivat keväällä tilannekeskuksen ja koordinoivat
Punaisen Ristin vapaaehtoisten auttamistoimintaa Helsingin alueella. Koronavirustilanne vaikutti sekä tehtäviin että
työskentelyyn. Vapaaehtoiset
kehittivät myös uusia sähköisiä
työkaluja auttamistyön tueksi.

Kuvassa palkinnon vastaanottaneet Tom Granqvist, Roope Siirtola, Janne Leskinen, Ella Kaarna, Jennina Niemi ja Karoliina Pilli-Sihvola.

Video palkintojenjaosta löytyy
täältä: www.finnishsecurityawards.fi/

Punainen Risti avustaa Helsinkiä ja Vantaata
koronarokotuksissa ja tartuntajäljityksessä
Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoiset
tehtäviinsä

Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat pyytäneet Suomen Punaisen Ristin apua tartuntajäljitykseen ja koronarokotuksissa
tukemiseen. Vapaaehtoistehtäviin haetaan
nyt satoja ihmisiä Helsingissä ja Vantaalla.
Punainen Risti on varautunut myös muiden
kuntien avunpyyntöihin.

Punainen Risti kouluttaa kaikki vapaaehtoiset yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa. Punainen Risti vastaa myös
muiden järjestöjen kautta tulevien vapaaehtoisten rekrytoinnista ja kouluttamisesta.
Vapaaehtoiset perehdytetään tehtäviin myös
paikan päällä. Vapaaehtoiset eivät käytä
potilastietokantaa.

Viranomaiset vastaavat jäljityksestä ja
rokotuksista. Vapaaehtoiset toimivat sosiaalija terveydenhuollon ammattilaisten tukena.

– Kyseessä on poikkeuksellinen tilanne,
kun tavoitteena on rokottaa mahdollisimman nopeasti suuri osa ihmisistä. Punainen
Risti on valmis auttamaan viranomaisia
koko maassa, jos apua pyydetään. Tehtäviin
tarvitaan nyt myös paljon aivan uusia
vapaaehtoisia.

– Vapaaehtoisia haetaan kahteen eri
tehtävään. Tartuntajäljityksessä vapaaehtoiset toimivat puhelimitse tukien ammattilaisten työtä. Rokotuksissa vapaaehtoiset
opastavat rokotukseen saapuvia ja varmistavat, että jokaisella tulijalla on maski.
Lisäksi he tukevat ammattilaisia rokotuksen
jälkitarkkailussa.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi Helsinkiin
tai Vantaalle
- bit.ly/vapaaehtoinenjäljittäjä
- bit.ly/rokotusHelsinki
- bit.ly/rokotusVantaa

Vapaaehtoiset auttavat erityisesti ruuhkahuippujen aikana. He eivät korvaa ammattilaisten työtä. Kaupungit ovat rekrytoineet ja
rekrytoivat satoja työntekijöitä.
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FÖRSÄKRINGAR FÖR FRIVILLIGVERKSAMHET

Försäkringar för frivilligverksamhet inom
Finlands Röda Kors
Finlands Röda Kors har tecknat sina försäkringar för frivilligverksamhet i försäkringsbolaget LokalTapiola.

detta menas skador som drabbar s.k. tredje
part.
• Försäkringen omfattar alla Finlands Röda
Kors verksamhetsformer (bortsett från
blodgivningsverksamhet)

Vid olyckor och skador som inträffar i
Finlands Röda Kors verksamhet prioriteras
aktörernas egna livförsäkringar, individuella
fritidsförsäkringar och hemförsäkringar.

• Försäkringsbeloppet är 1 000.000 € och
självrisken 1 000 €.

Finlands Röda Kors har två riksomfattande
försäkringar för sin frivilligverksamhet:

• Självrisken betalas av det organ som
ansvarar för anordnandet av versamheten
(avdelning, distrikt, centralbyråns team,
Ensiapu Oy).

1) Gruppförsäkring för frivilligverksamhet (nr 353-3989247-4) ersätter olycksfall och vårdkostnader som drabbar
Röda Korsets frivilliga i Finland.

Allmänt om försäkringsskydd/försäkringar

Försäkrade är frivilliga personer inom
Finlands Röda Kors som deltar i FRK:s
frivilligverksamhet.

Den olycka eller skada som ska ersättas
måste ha inträffat i konstaterad frivilligverksamhet inom FRK.

• De frivilliga är försäkrade i frivilliguppdrag inom alla FRKs verksamhetsformer,
även på möten, årliga läger, Kontti-centraler,
Skyddshusen, insamlingar och övningar
samt tur- och returresor i omedelbar anslutning därtill.

Försäkringen ersätter inte skada som uppstått vid ett evenemang som sorterar under
lagen om sammankomster och för vilket
myndigheten krävt att ansvarsförsäkring
tecknas.
Ibland är det skäl att teckna en helt egen
försäkring för händelsen (en krävande
övning, om du har med värdefull utrustning)
En sådan kan tas för några timmar eller t.ex.
ett veckoslut. Närmare information lämnas
av distriktsbyrån.

• Försäkringen täcker frivilligas personskador
och i samband med dessa skador skadade
glasögon, hjälm osv, för ett sammanlagt
värde på högst 500 €. Försäkringen täcker
inte andra sakskador eller sjukdomsfall.

Gör så här vid skada

• Ersättningsbeloppen är:
- ersättning för dödsfall 11 309 €
- bestående skada på grund av olycksfall,
engångsersättning högst 11 309 €
- vårdkostnader per olycksfall högst 19 226 €.

Meddela omgående den ansvariga för
händelsen/evenemanget om skadan.
Försäkringsbolaget LokalTapiola måste så
fort som möjligt underrättas om den skada
som inträffat.

• Självrisken är 0 €.
• I utlandet gäller försäkringen högst sex (6)
månader.
• Försäkringen har inte någon övre
åldersgräns.

Anmälan kan göras per telefon eller internet.
De dokument som bifogas till skadeanmälan
(läkarutlåtanden, kvitto eller liknande) bör
sparas i ett år efter att skadeanmälan har
gjorts.

2) Ansvarsförsäkring för organisationens verksamhet (nr 312-0625071-V)
Försäkringen ersätter person- och sakskador
som i försäkrad verksamhet tillfogas någon
annan och för vilka FRK i egenskap av verksamhetsarrangör är ersättningsskyldig. Med
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VALNÄMNDEN

Valnämnden ber avdelningarna skicka in
sina förslag angående förtroendevalda
för årsmötet 2021
Valnämnden bereder som bäst det val som
ska förrättas vid distriktets årsmöte år 2021.
Vid årsmötet inkommande vår står ordförande, vice ordförande och hälften, det vill
säga fem styrelsemedlemmar i tur att avgå.
Mandatperioden för de styrelsemedlemmar
som väljs vid årsmötet sträcker sig fram till
slutet av årsmötet 2023.

Röda Korset nära (till exempel räddningsväsende, socialväsende eller invandringsfrågor). Kandidaten kan även ha kunskap om
till exempel digital kommunikat-ion, marknadsföring, sociala medier, ekonomiförvaltning eller juridik via sitt yrke eller via en
hobby. Distriktsstyrelsens uppgifter definieras i stadgarna (se sid. 22).

Valnämnden ber avdelningarna skicka in sina
förslag på kandidater till förtroendeuppdrag
i distriktsstyrelsen. Valet sker vid distriktets
årsmöte. Endast organisationens enskilda
medlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag. Enligt § 18 och 19 i förordningen om
Finlands Röda Kors förutsätts de personer
som uppställs som kandidater till förtroendeposter att

Valnämnden hoppas att alla avdelningar runt
om i distriktet kommer med förslag. Även
personmedlemmar kan föreslå kandidater
till distriktsstyrelsen. Förutom bekanta och
erfarna styrelsemedlemmar rekommenderar valnämnden att man ser sig om efter nya
kandidater och mångsidigt kunnande såväl
inom avdelningen, som bland medlemmar
som kanske inte just nu hör till avdelningens
aktiva frivilliga.

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

Förslag senast den 1.2.2021
Valnämnden ber avdelningarna skicka in sina
förslag senast måndagen den 1.2.2021. Vi
rekommenderar att ni fyller i kandidatblanketteten på nätet (bit.ly/piirinhallitus2021).
Ni kan också sända in förslaget med bilagor per e-post till valnämndens sekreterare
Tuula Korhonen, tuula.korhonen@rodakorset.fi. Förslag som inkommer efter utsatt
datum beaktas inte.

Dessutom bör man i sammansättningen av
förvaltningsorganen så långt som möjligt
beakta
• den regionala och språkliga representationen samt
• fördelningen mellan könen och olika
åldersgrupper
I distriktsstyrelsen behövs personer
med olika bakgrund

Oberoende av hur förslaget lämnas in bör all
behövlig information framgå: kandidatens
namn, avdelning, födelsedatum, kontaktuppgifter, utbildning, yrke, eventuella specialkunskaper 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 uppställdas samtycke till kandidaturen.

Valnämnden hoppas på många förslag på
kandidater från olika håll i distriktet. Vi anser
att det är viktigt att kandidaterna har kunskap om sina avdelningars lokala verksamhet och situation, och att kandidaterna är
beredd att dela med sig av sin kunskap i styrelsens arbete. Som medlem i distriktsstyrelsen har man möjlighet att bekanta sig med
andra avdelningar, områden och med hela
distriktet, och att bidra till styrelsens arbete
med sin egen erfarenhet.

Valnämnden ber att man diskuterar kandidaterna i avdelningarna och vid de regionala
avdelningsforumen, och strävar efter att det
finns kandidater till distriktsstyrelsen från
alla områden i distriktet. Avdelningarna får
gärna dela annonserna som publiceras

För den som föreslås som kandidat till styrelseposter är det till nytta att ha kunskap om någon av de myndigheter som står
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Distriktsstyrelsens sammansättning
I tur att avgå vid årsmötet 2021
Ordfärande Jouni Pousi, Kallio-Käpylä
Vice ordfärande Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki (maximalt antal mandatperioder )
Anders Blomberg, Kehä-Espoo (maximalt antal mandatperioder )
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa (maximalt antal mandatperioder )
Veera Niemi, Hyvinkää
Maria Nygren, Pohjois-Helsinki
Ria Sarasti, Tuusula (maximalt antal mandatperioder )
Mandatperioden fortsätter till årsmötet 2022
Tiina Hörkkö, Korso
Max Lindholm, Helsingfors svenska
Pekka Piri, Tapiola
Karoliina Pilli-Sihvola Länsi-Helsinki
Mia Salomäki, Keski-Helsinki
Maximalt antal mandatperioder: I 37 § i förordningen om Finlands Röda Kors bestäms
att ”Samma person kan väljas till ledamot av distriktsstyrelsen för samma uppgift för högst
tre på varandra följande mandatperioder.” Detta innebär att en person inte kan fortsätta i
distrikts-styrelsen längre än tre på varandra följande mandatperioder, förutom ifall personen
väljs till ett nytt uppdrag (till exempel en ledamot i styrelsen blir invald som ordförande, eller
tvärt om).

Valkomitténs kontaktuppgifter

på distriktets webb- och Facebooksida, så
att man når så många som möjligt, som kan
tänkas vara intresserade av styrelsearbetet.

Ordförande
Ulla Laukkanen, Kehä-Espoo
sähköposti ulla.laukkanen.1@gmail.com

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

Vice ordförande
Lotta Mäkelä, Länsi-Helsinki
sähköposti lkhmak@gmail.com
Medlemmar

Valnämndens förslag angående förtroendevalda och revisorer för årsmötet 17.4.2021
skickas till avdelningarna som bilaga till
inbjudan till årsmötet. I sitt förslag strävar
valnämnden efter att beakta olika synpunkter som är viktiga för organisationen (till
exempel kandidatens organisationserfarenhet och -kunskap, olika intressegrupper och
expertis) och man hoppas att avdelningarna
för fram sådan information i sina förslag.

Nea Asula, Pohjois-Helsinki
nea.asula7@hotmail.com

VALNÄMNDEN

Satu Wallenius, Mäntsälä
satu.wallenius@outlook.com

Vesa Kirjavainen, Länsi-Helsinki
sähköposti vesku.kirjavainen@gmail.com
Torsten Ragnell, Ekenäs-Tenala
torstenragnell@hotmail.com
Tuula Rönkkö, Borgå - Porvoo
sähköposti tuula.ronkko@gmail.com
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Distriktsstyrelsens uppgifter
Hur mycket tid tar styrelsearbetet?
Under året hålls i regel sex styrelsemöten. Mötena hålls i Helsingfors under vardagskvällar. En del av styrelsens möte ordnas på distans, och även i de övriga av styrelsens
möten är det möjligt att delta på distans. Utöver mötena är det möjligt att det under
året ordnas en eller två halvdags seminariedagar, där distriktsstyrelsen och personal från
distriktsbyrån deltar.
Medlemmarna i distriktsstyrelsen fungerar som faddrar för olika avdelningsforumsområden i distriktet. Genom det har medlemmarna möjlighet att bekanta sig med olika avdelningars verksamhet inom det egna fadderområdet.
Reseersättning betalas ut för resorna till styrelsemötena.
6 § Distriktsstyrelsens uppgifter
(Instruktion för Finlands Röda Kors distrikt)
Distriktsstyrelsen ska
1) sammankalla och förbereda distriktsmötet och övervaka verkställandet av mötets
beslut;
2) se till att avdelningarna får kunnigt och tillräckligt stöd för skötseln av verksamheten
och ekonomin;
3) godkänna distriktets verksamhetsplan och budget för följande kalenderår;
4) övervaka distriktets skötsel av egendom och ekonomi och se till att distriktets finanser
är ordnade på ett tillförlitligt sätt;
5) fatta beslut om distriktets förvärv av fast egendom och om andra stora investeringar;
6) ordna personalens representation i distriktsstyrelsen samt i de organ som lyder under
di-striktsstyrelsen enligt de principer som organisationsstyrelsen fastställt;
7) anställa och entlediga distriktets verksamhetsledare samt övrig anställd personal;
8) vid behov bestämma om en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan avdelningar som
verkar inom samma område och avgöra eventuella meningsskiljaktigheter efter att ha
hört styrelser-na för de berörda avdelningarna;
9) bestämma om skötseln av avdelnings egendom i situationer som föreskrivs i 24 § i
FRK-förordningen;
10) utse distriktets representant till organisationens stämma;
11) fastställa hur många röstberättigade representanter avdelningarna har vid distriktsmötet;
12) inom sitt område sköta samordningen av Röda Korsets beredskapsplanering;
13) tillsätta direktioner för de institutioner som är underställda distriktet och bestämma
om deras funktioner;
14) för sin del övervaka regionalt att Röda Korsets, Röda Halvmånens och Röda
Kristallens namn och emblem inte används i strid mot bestämmelserna;
15) sköta övriga uppgifter för distriktsstyrelsen som föreskrivs i FRK-förordningen och
fast-ställs i arbetsordningen, ekonomistadgan och instruktionerna, samt
16) besluta om övriga ärenden som verksamhetsledaren lägger fram.
Distriktsstyrelsen kan för bestämda uppgifter tillsätta tidsbegränsade utskott eller
kommittéer.
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hup.punainenristi.fi

HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKT

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

• Kuitunen Maaria, projektkoordinator,
Å040 725 1815
• Lempinen Markku, fhj-jouransvarig Å 040 749 4659
fhj-jourbeställningar

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

• Niemelä Mia, planerare, ungdomsverksamhet
Å 040 562 7201 stöd för ungdomsverksamhet, humanitär rätt, skolsamarbete, avdelningsfadder

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

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

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

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

Frivilligverksamhet

• Rigatelli Stefano, utvecklare, integrationsstödjande verksamhet Å 040 821 6210 stöd och utveckling
av avdelningarnas integrationsstödjande verksamhet

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

• Saarto Sanna, koordinator för integrationsstödjande verksamhet Å 040 162 8938 stöd för avdelningarnas integrationsstödjande verksamhet, utbildning

• Grus Mari, utvecklingschef, Å 040 672 0300 avdelningarnas tillväxt, avdelningsfadder, avdelningsforum

• Tammi Elina, programmassistent, insamlingssekreterare Å 040 642 9015

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

• Veijola Jenni, projektarbetare, Å 040 668 3373

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

• Yared Mehalet, planerare, socialserviceverksamhet
Å 040 571 5601 stöd för socialserviceverksamhet,
vänförmedlingar

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

Ledning och administration
• Heidi Juslin-Sandin verksamhetsledarens vikarie Å
0400 599047 administration och ekonomi, distriktets
styrelse, stadgeenliga möten, mottaggingscentraler

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

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

• Holm-Cüzdan Helena, Å 040 635 8350
organisationsassistent

• Villa Marianne, personalassistent
Å 040 828 3236

• Jokiaho Emilia, utbildningsplanerare
Å 040 594 8142 programutbilding, promo- och
utbildareutbildning, avdelningsfadder
• Koskijoki Maria, projektarbetare, Projektet stöd för
ensamkommande minderåriga Å 040 725 1102
• Kuhlefelt Eva, planerare, Nationella programmet
för papperslösa Å 040 648 6785
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