
1

Joonas B
randt

Informationsblad 1/2022

Helsingfors och Nylands distrikt



2

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors,  
020 701 2000 Redaktör: Sari Häkkinen, 040 664 3236, sari.hakkinen@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv. Ombrytning: Centralbyrån, grafisk planerare Tuuli Salminen, aineistot@rodakorset.fi. 
Översättning: Grano 
Distriktssidornas redaktion och ombrytning: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@rodakorset.fi, 040 548 9471
Distriktssidornas översättning: Sara Torvalds, www.sarax.com

Sisältö - Innehåll
• Ledaren: Ett nytt år för våra drömmars HND
• Vändagen 14.2. 
- Tillsammans kan vi besegra ensamheten
- Vändagskampanj behövs – var och en kan minska ensamhet omkring sig
• Rödakorsveckan firas i beredskapsövningens tecken
• Veckan mot rasism – från ord till handling
• RedNet förnyas
• Delta i evenemanget Hjälparna i Aulanko på distans den 1–3 april 2022
• Röda Korsets erfarenheter av naturkatastrofer visas på Heureka
• Bjud in skolorna i ditt område på ett ordäventyr tillsammans med Muminfigurerna
• Projektet OIL SPILL förbättrade beredskapen för stora och långvariga olyckor 
• Ny handbok för hur man ordnar mathjälp
• Webbgrupp för hälsofrämjande arbete har startats
• Förebygg halkningar
• Förtjänsttecken - skicka in ansökningarna innan den 15.2.2022
• Studiecentralen Sivis stödjer utbildningar
• Vill du bli frivilligutbildare?
• Tietosuojalinjauksen ja kolmikantasopimuksen käsittely osastojen hallituksessa 
• Kevään koulutustarjontaa ja kevään aluetapaamiset
• Distriktsbyråns kontaktuppgifter



3

Ett nytt år för våra drömmars HND

LEDAREN 17.1.2022

Bästa distriksmedlemmar, jag önskar er ett 
riktigt gott 2022! Det är det tredje corona-
året som börjar och den nya virusvarian-
ten omikron sprider sig som bäst snabbare 
än tidigare virusvarianter. Den snabba sprid-
ningen orsakar nya utmaningar även för be-
redskap och beredskapsinsatser. I skrivande 
stund pågår vaccinering inom vårt område 
och vi ställer åter upp som organisation för 
att bistå och hjälpa myndigheterna bland an-
nat där det vaccineras. Tack till alla er som 
deltar i hjälparbetet, den hjälp ni ger på 
många olika sätt är väldigt viktig i den här 
pandemisituationen.

Distriktsstyrelsen godkände i december 
tyngdpunktsområden för distriktets arbe-
te under åren 2022–2023. Tyngdpunkterna 
bygger på Röda Korsets strategi och bered-
ningsarbetet har pågått inom distriktssty-
relsen och med distriktets anställda under 
den gångna hösten. Som ordförande har jag 
upplevt det arbetet som väldigt givande.

Tyngpunkterna i distriktets verksamhet är 
att stödja och utveckla avdelningsverksam-
heten, att upprätthålla vår beredskap, att 
stödja förmågan att hjälpa samt att utveck-
la kommunikation och digitalisering. Mål och 
metoder har definierats för samtliga tyngd-
punktsområden. Vi har också slagit fast hur 
vi vet att vi har nått våra mål. Det gör att 
vi som distrikt kan se till att vi i vårt arbe-
te för att utveckla vår verksamhet beaktar 
den strategi som stämman godkände och för 
vår del bidrar till att göra det goda bättre. 
Stenfoten för tyngdpunkterna är att engage-
ra nya hjälpare och att ge stöd till dem som 
är med i vår verksamhet. Utan frivilliga och 
medlemmar är vi ingenting, så vi ville lyfta 
upp den aspekten väldigt tydligt.

Det är viktigt att komma ihåg att en väl-
mående personal är det som möjliggör di-

striktets arbete. Distriktets verksamhet byg-
ger på samarbete, ömsesidig respekt och en 
uppskattande atmosfär. Att göra ansvarsom-
råden och roller tydliga och fokusera på det 
som är väsentligt gör varje enskild anställds 
arbetsmängd hanterlig. Vi når våra mål ge-
nom att göra förvaltningen inom distriktet 
klar och tydlig och genom att ha ett funge-
rande ledningssystem. Att processerna in-
om distriktsförvaltningen är smidiga är också 
viktigt. I början av år 2022 tog vi på di-
striktsbyrån i bruk en ändamålsenlig organi-
sationsmodell. Vi har planerat de funktioner 
jag nämnde ovan tillsammans med de an-
ställda på distriktet och för det vill jag fram-
föra ett stort tack. Ni har utfört ett stor jobb 
tillsammans och nu går vi vidare steg för 
steg mot våra drömmars HND.

Vi har berett en hel del ärenden under det 
gångna året och nu är det meningen att gå 
från teori till praktik tillsammans med di-
striktsstyrelsen, utvecklingsarbetsgrupper 
och anställda. Det är också viktigt att vi får 
in respons av alla er frivilliga. Ta alltså frej-
digt kontakt och för fram era synpunkter på 
utvecklingsarbetet. Tillsammans skapar vi 
glädje, hopp och förtroende för Röda Korsets 
verksamhet och tillsammans bygger vi våra 
drömmars HND.

Jouni Pousi
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Tillsammans kan vi besegra ensamheten
Januari är midvinter, en vändpunkt. Framför 
oss väntar våren, som förhoppningsvis för 
med sig något nytt.

Eller åtminstone något bekant. En tid då 
världen på nytt fylls av ljud, möten, närvaro 
och nyheter. Jag har hopp och tro att vi går 
mot bättre tider.

Vår vardag har dock ärrats av coronan, som 
också lämnat spår i många människor för 
vilka framtiden inte ser särskilt ljus ut. De 
som är ensamma.

Vi påbörjar vår vändagskampanj den 7 fe-
bruari. Under den bjuder vi in var och en att 
lindra ensamheten. Vi svarar på de ensam-
mas ofta tysta rop genom vår vänverksam-
het, men vi ser också på samhället ur en vi-
dare synvinkel.

Utöver de bekanta evenemangen och träffar-
na bereder vi inför vändagen 14.2 ett jippo 
i Helsingfors för att föra fram ensamhetens 
många ansikten. Dessa är individens räds-
la och sorg, känsla av otillräcklighet och osä-
kerhet, men det handlar också om ett sam-
hälleligt problem.

Vi hoppas att du också tar initiativ, då var 
och en kan minska ensamheten runt om-
kring sig. Även en liten gärning har betydel-
se. Sista minutens tips för vändagen hittas i 
den här tidningen.

År 2022 har kommit – låt oss tillsammans 
ta det an. Låt oss också se de människor vi 
möter i vardagen, som vandrar bredvid oss, 
men inte ännu tillsammans med oss.

Vi ses – vi ser varandra.  

Maaret Alaranta

Koordinator för social 
välfärd
Röda Korset

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

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

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

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

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

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

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

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER 
Instagram
instagram.com/punainenristi/
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VÄNDAGEN 14.2

Vändagskampanj behövs – var och en kan 
minska ensamhet omkring sig 

Joonas B
randt

Vändagskampanjen ordnas i år den 7–20 
februari. Kampanjen kulminerar omkring 
vändagen den 14 februari då vi syns i eve-
nemang, sociala medier och andra medier.  

Med vändagskampanjen lyfter vi fram finlän-
dares upplevelser av ensamhet samt ensam-
hetens effekter på individer och samhället. 
Ensamheten har ökat explosionsartat under 
coronaepidemin. Vi alla behövs nu med att 
stärka delaktighet och gemenskap. 

Kampanjen syftar till att öka medvetenheten 
om ensamhet samt bjuda in nya frivilliga att 
komma med i vänverksamheten. Alla är varmt 
välkomna med – såväl nya frivilliga som de 
som saknar en vän. 

Digitalt material till avdelningarna 

Vi för kampanjen med samma visuella utseen-
de som tidigare år.

• Du hittar det digitala materialet i Röda Kor-
sets materialbank i mappen Vändagen 2022 
(aineistopankki.punainenristi.fi). I material-
banken finns lämpligt material för webben 
och sociala medier såsom bilder, videor och 
webbannonser (banner).  

• Vi utmanar alla finländare att uppmärksam-
ma människorna omkring sig. Dela och be 
andra flitigt dela material i sociala medier – 
tillsammans syns och hörs vi!  

• Vårt budskap är: Alla kan minska ensamhe-
ten runt omkring sig. Även en liten gärning 
har betydelse. Vi ses – Vi ser varandra.  

• I sociala medier använder vi hashtaggarna 
#ViSes och #RodaKorset. 

Vi hoppas på evenemang 

I dessa tider är möten ansikte mot ansikte av 
allt större betydelse för människor. Därför upp-
muntrar vi alla avdelningar att modigt planera 
evenemang för vändagen. I evenemangen ska 
man följa gällande säkerhetsanvisningar med 
hänsyn till coronaläget.  

Röda Korset ordnar ett jippo i Helsingfors cen-
trum på vändagen. Budskapet är att vi alla kan 
minska ensamheten omkring oss. 

Planera evenemangen tillsammans och ta med 
också nya frivilliga i planeringen. Centralbyrån 
stöder avdelningarnas evenemang med högst 
150 euro som vanligt. 

Berätta om evenemangen för lokala medier 
och erbjud intervjuer med frivilliga och vänpar 
som är med i vänverksamheten. En meddelan-
demall kommer att utarbetas för avdelningar-
na. 

Efter vändagen är nya människor i farten som 
är intresserade av frivilligverksamhet. Vi ska 
önska dem alla välkomna med i avdelningens 
olika frivilliguppgifter. 

Mer information: 

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

Rödakorsveckan firas i  
beredskapsövningens tecken

Joonas B
randt

Den riksomfattande beredskapsövningen 
ordnas den 6–7 maj. Årets tema för Röda-
korsveckan är hjälpberedskap. Alla avdel-
ningar från mindre till större behövs med.  

Den riksomfattande beredskapsövningen som 
omfattar hela Finlands Röda Kors ordnas en 
gång i stämmoperioden. Denna gång arrange-
ras övningen på Rödakorsveckan, eftersom be-
redskapen att hjälpa i nödens stund förenar 
hela organisationen.

Övningen pågår i två dagar, från fredag till lör-
dag, vilket gör det möjligt för avdelningarna 
och distrikten att öva både tillsammans med 
frivilliga och med myndigheterna.

Många sätt att öva

Huvudtemat för övningen är evakuering. 
Man kan öva hjälpberedskap för exempelvis 
brandsituationer, kemikalieolyckor, grundstöt-
ning eller massinvandring.

Alla nya och alla erfarna frivilliga inom avdel-
ningarna behövs med. De som redan har mer 
erfarenhet av beredskap kan öva sätt att le-
da och upprätthålla situationsbilden. Dessutom 
behövs också sådana frivilliga som exempelvis 
kan koka kaffe och dela mat, fylla i registre-
ringsblanketter, ta hand om godstransporter el-
ler bara prata med de hjälpbehövande. 

Ett av huvudmålen i Röda Korsets verksam-
hetsstrategi är ”Hjälpen finns nära”. Genom att 
öva evakuering tränar vi för lägen där en mas-
sa människor snabbt behöver vår hjälp. Vi tes-
tar och tränar sätt att starta hjälpoperationen 

snabbt, ta alla frivilliga med i hjälpsituationen, 
samarbeta med myndigheter och andra organi-
sationer samt leda och upprätthålla situations-
bilden. 

Evakuering är en av de mest typiska situatio-
nerna där myndigheterna ber hjälp av Röda 
Korset.

Anvisningar och färdiga övningsmodeller 
gör det lättare att delta i övningen

Centralbyrån och distrikten utarbetar färdiga 
övningsmodeller som avdelningarna kan an-
passa efter sin egen verksamhetsmiljö. Även 
anvisningar för att sätta mål för övningen samt 
för att följa och bedöma dem är under utarbet-
ning.

Övningen är Finlands Röda Kors gemensamma 
beredskapsövning. Förutom avdelningarna del-
tar även centralbyrån, distrikten, Kalkku logis-
tikcentral, de Ungas skyddshus och Kontti-va-
ruhusen i övningen. Även andra organisationer 
och myndigheter kallas med.

Mer information om övningen publiceras 
i februari

Avdelningar kan anmäla sig till övningen från 
och med februari. Information om övningen 
publiceras regelbundet i nyhetsbrevet och på 
Rednet. 

Det rekommenderas att avdelningarna bör-
jar med planeringsarbetet redan i februari. Väl-
kommen med att fira Rödakorsveckan tillsam-
mans i hjälpberedskapens tecken!
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MOT RASISM

Veckan mot rasism – från ord till handling

Eeva A
nundi

Syftet med Veckan mot rasism är att på-
verka attityderna så att rasismen mins-
kar i samhället.

Veckan mot rasism äger rum igen den 21–27 
mars. I år är temat strukturell rasism.

Man är van att prata om rasism som exem-
pelvis slagord som ropas på gatan. Rasism 
är dock mycket mer än detta: bland annat 
det att en persons namn påverkar möjlighe-
terna att få arbete eller hitta en bostad.

Vi vill att kampen mot rasism ska ändras 
från ord till handling. Vi hoppas att alla skul-
le ta en kritisk titt på både sina egna hand-
lingar och de omgivande strukturerna.

Ett lätt ställe att börja är att läsa våra riktlin-
jer mot rasism. Du hittar dem på Röda Kor-
sets webbplats: rodakorset.fi> veckan mot 
rasism> riktlinjer mot rasism.

Utmärkelserna Fördomsfri föregångare 
delas ut

Även i år kan distrikten dela ut utmärkelser-
na Fördomsfri föregångare. Ett bra sätt att 
genomföra valet har visat sig vara att vem 
som helst får föreslå en mottagare elektro-
niskt. 

Önskemålet är att distrikten delar ut utmär-
kelserna på dagen mot rasism 21.3. Då är 
det möjligt att berätta om de som får utmär-
kelsen i kampanjens landsomfattande öpp-
ningsmeddelande.

Materialet för sociala medier i 
användning

Under kampanjveckan lönar det sig de-
la materialet om veckan mot rasism på din 
avdelnings sociala mediekanaler. Material-
et för sociala medier blir tillgängligt för ned-
laddning från materialbanken i februari-mars 
2022. I sociala medier använder vi hashtag-
gen #VeckanMotRasism. 

Mer information om Veckan mot rasism kom-
mer att finnas på RedNet och Röda Korsets 
webbplats. De gamla sidorna motrasism.fi 
har tagits ur bruk.

Att motverka rasism är inte en 
åsiktsfråga

På grundval av FN:s deklaration om mänsk-
liga rättigheter har var och en samma rättig-
heter och friheter oberoende av bland annat 
hudfärg, språk, religion, nationellt eller soci-
alt ursprung. Även i Finland är diskriminering 
förbjuden enligt diskrimineringslagen, och 
strafflagen förbjuder till exempel hets mot 
folkgrupp. 

Man kan således hänvisa till lagstiftningen 
när man stöter på rasism eller blir utsatt för 
rasism. Röda Korset har förbundit sig till att 
främja jämlikhet och rasistiskt tänkande står 
i klar konflikt med våra principer.

Du får mer information om Veckan mot ra-
sism av distriktens utvecklare av verksam-
heten för kulturell mångfald.
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REDNET

RedNet i siffror

• 15 000 användarkonton
• 68 000 webbplatser
• 470 000 individuella användare per år

Planeringen av en modern och lättanvänd-
bar tjänst har påbörjats.

Du har kanske under den senaste tiden delta-
git i ett webbinarium eller en verkstad om förny-
andet av RedNet. Under evenemangen har man 
kartlagt vilka slags funktioner och verktyg de oli-
ka avdelningarna, distrikten och centralbyrån 
behöver för sin kommunikation. Samtidigt har 
man utrett vilka funktioner man ska fokusera på 
mest.

Kartläggningen är viktig, då RedNet efter ro-
dakorset.fi är Röda Korsets näst mest använ-
da tjänst. RedNet används varje år av nästan en 
halv miljon individuella användare.

Ett av planeringens viktigaste mål har varit att 
se till att Röda Korsets olika system fungerar till-
sammans oberoende av vad tjänsten heter. Där-
för är det möjligt att en del av funktionerna i 
fortsättningen ordnas till exempel i Oma Röda 
Korset -tjänsten. Det kan också hända att Red-
Net-namnet helt och hållet tas ur bruk.

Digitala system sammanjämkas

Det har funnits behov för förnyelsen och utred-
ningen, då den snart 10 år gamla RedNet till sin 
teknik och sin funktionalitet är föråldrad och in-
te lämpar sig för mobilanvändning. Många av de 
ursprungliga funktionerna har hackats bort och 
flyttats till nya system, till exempel till Oma Rö-
da Korset eller webbplatsen för Punainen Ris-
ti Ensiapu.

Förnyelsen har haft som teman användbarhet, 
upptäckbarhet och lokalhet. I framtiden ska det 

Ännu hinner du med i evenemanget Hjälpar-
na i Aulanko, det nästa nationella utbildningse-
venemanget för frivilliga! För första gången är 
det även möjligt att delta i evenemanget på 
distans. Nu har du alltså möjlighet att ta del 
av veckoslutets program från din hemsoffa och 
enligt dina egna tidtabeller.
 
Läs mer om evenemanget och deltagandet på 
distans på rednet.rodakorset.fi/hjalparnaiau-
lanko. Uppgifter om distansprogrammet kom-
mer att uppdateras på sidan.

vara lättare att hitta information i tjänsten än i 
nuläget, sidorna ska vara mer tillgängliga, och 
inloggningen och användningen ska vara smidi-
ga. Även i framtida system kommer avdelningar 
och distrikt att ha sina egna sidor, som de själva 
ansvarar för att upprätthålla. 

Man kan inte ersätta en webbplats med 
sociala medier

Även om många avdelningar delar information 
inom verksamhetsgrupperna till exempel på Fa-
cebook och WhatsApp, krävs det vid sidan om 
de kommersiella sociala mediekanalerna en egen 
webbtjänst för Röda Korset, vars funktioner och 
utveckling vi själva kan påverka. I egenskap av 
en beredskapsorganisation vill vi se till att syste-
met alltid kan användas när det behövs.

Besluten om att förnya RedNet fattas under den 
kommande våren. Om utbildning och stöd för att 
förnya avdelningarnas egna sidor berättas mer i 
det skede när utvecklingen av tjänsten har fram-
skridit tillräckligt.

Information om hur förnyelsearbetet framskri-
der finns på RedNet: rednet.punainenristi.fi/RN2 
(på finska).

RedNet förnyas

Delta i evenemanget Hjälparna i Aulanko  
på distans den 1–3 april 2022
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SAMARBETE

Röda Korsets erfarenheter av naturkatastrofer 
visas på Heureka

Bjud in skolorna i ditt område på ett ordäventyr  
tillsammans med Muminfigurerna

Projektet OIL SPILL förbättrade beredskapen  
för stora och långvariga olyckor
Målet med det treåriga projektet OIL SPILL, 
som avslutades vid årsskiftet, var att för-
bättra beredskapen för oljeolyckor i Öster-
sjöområdet. 

Finlands Röda Kors viktigaste mål var att infö-
ra en aktionsmall för att leda och samordna frivil-
ligverksamheten vid stora och långvariga olyckor. 
I Egentliga Finland berättade man om aktions-
mallen som utvecklats under detta och föregåen-
de projekt vid utbildningar, övningar samt möten 
med organisationer och myndigheter. Man samar-
betade såväl nationellt som internationellt. 

Projektet gav värdefulla lärdomar och er-
farenheter:

• Organisationerna måste göra hjälpen de er-
bjuder känd, så att myndigheterna lättare ska 

Röda Korset har deltagit i planeringen av 
utställningen Mitt i katastrofen på veten-
skapscentret Heureka, där besökarna ges 
möjlighet att fördjupa sig i naturkatastro-
fernas värld. 

Utställningen visar berättelser om biståndsarbe-
tare från Röda Korset och föremål relaterade till 
dem. Berättelserna finns också i Heurekas under-
visningsmaterial kring utställningen.

Kampanjen Bokmånad är riktad till elever i 
lågstadieåldern och erbjuder ett enkelt sätt 
att samarbeta med andra skolor på din ort. 

Kampanjens förnyade visuella utseende pryds av 
Tove Janssons sköna Muminfigurer. Röda Korsets 
värden korsar Muminböckernas budskap på många 
sätt – dörren är alltid öppen för dem som är behov 
av sovplats och värme, och alla får vara med. 

Genom kampanjens läromaterial dyker läsaren 
in i texterna i boken Onnelliset aakkoset av Pau-
la Nivukoski. I de roliga digitala uppgifterna åker 
man ut på ordäventyr, reflekterar över betydel-
ser och hittar på berättelser. Uppgifterna är också 
lämpliga för att behandla andra texter än materia-
len i boken Onnelliset aakkoset.

Ett viktigt element i utställningens framställning 
är de audiovisuella videokonstverk som gör det 
möjligt för besökarna att uppleva stora naturkraf-
ter. Utställningen lämpar sig för besökare i alla 
åldrar som är intresserade av ämnet, och den är 
öppen till slutet av hösten 2023.

Mer information:  
heureka.fi/katastrofienkeskella

Vid sidan av att njuta av läsningen insamlas det 
under Bokmånaden medel till katastroffonden. 
Elevernas lässtunder skrivs in i Bokmånads läs-
pass, varefter de förändras till bidrag som görs av 
läsfaddrar. 

Bekanta dig med kampanjen och dess läromaterial 
på sproppimateriaalit.fi. Även svenskspråkiga upp-
gifter finns nu tillgängliga. Gå till Temaveckor och 
evenemang och välj Bokmånad. Insamlingsmate-
rialen går att ladda ned från webbutiken på roda-
korsbutiken.fi/skolmaterial.

Mer information ges av medelanskaffningsplanera-
ren Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki@rodakorset.fi.

kunna identifiera för vilka uppgifter det är möj-
ligt att anlita frivilliga.

• Myndigheterna och organisationerna mås-
te tillsammans göra upp utbildnings- och öv-
ningsplaner samt komma överens om hur olika 
organisationer ska användas till stöd för myn-
digheterna. Organisationerna måste inkluderas i 
planeringen och genomförandet av övningar.

• I Finland samlar Frivilliga räddningstjänstens 
(Vapepa) organisationsnätverk frivilliga hjälpa-
re vid stora olyckor. I länder som saknar mot-
svarande arrangemang måste organisationer-
na komma överens om vilken organisation som 
ska samordna och leda hela frivilligfältet. Frivil-
liga räddningstjänstens aktionsmall och Röda 
Korset som samordnare av den väckte stort in-
tresse även i de övriga länderna.
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HÄLSA OCH VÄLFÄRD

Ny handbok för hur man ordnar mathjälp

Webbgrupp för hälsofrämjande arbete har startats

Förebygg halkningar
Personer i arbetsför ålder råkar ut för många hal-
kolyckor och följderna syns årligen som avsevär-
da kostnader och sjukledigheter.  

Det lönar sig att ta i bruk materialen för kam-
panjen Håll dig på benen, till exempel på avdel-
ningens temakvällar eller med vänverksamhet-
ens klienter. Den egentliga kampanjperioden är 
i januari, men materialen kan utnyttjas när som 
helst under vintern.

• Kampanjmaterialen och tips för att förebygga 
halkning finns på adressen pysypystyssa.fi.

Under coronaepidemin har verksamheten för mat-
hjälp utvidgats på många avdelningar. Vi delar ut 
mathjälp på egen hand och tillsammans med sam-
arbetspartner på över 100 orter.

Till stöd för de frivilliga har en ny introduktions-
handbok, Bli frivillig i mathjälpsverksam-
heten!, publicerats. Handboken innehåller anvis-
ningar och tips för hur man ordnar mathjälp samt 
material som kan vara till hjälp när man vill star-
ta upp och utveckla verksamheten.

Ladda ner handboken (på finska) från ruoka-apu.
fi/tyokaluja-ruoka-apua-jarjestaville.

Handboken har sammanställts i samarbete mel-
lan Röda Korset och Kirkkopalvelut ry inom pro-
jektet Osallistava yhteisö.

De frivilliga inom det hälsofrämjande arbetet upp-
rätthåller Hälsopunkter, utför rusmedelsarbete och 
arbete inom sexuell hälsa samt hjälper till att före-
bygga olyckor. Vanligtvis samlas de frivilliga i loka-
la aktionsgrupper, där de planerar verksamheten 
och får träffa andra frivilliga.

Eftersom det inte finns aktionsgrupper på alla or-
ter, har Oma Röda Korset nu startat en virtu-
ell aktionsgrupp för frivilliga. Vilka frivilliga som 
helst med intresse för att främja hälsa kan gå 
med i gruppen efter att ha gått en webbutbild-
ning i hälsofrämjande arbete. 

Berätta om matutdelningen på din avdel-
ning på ruoka-apu.fi.

På ruoka-apu.fi publiceras information om mat-
hjälpsevenemang som ordnas av olika aktörer. 
Tack vare webbplatsen kan hjälpmottagare, sam-
arbetspartner och de som vill donera mat enkelt 
hitta matutdelningar. 

Via webbplatsen kan din avdelning enkelt och 
kostnadsfritt informera om kommande matutdel-
ningar.

Mer information och registreringsanvisningar: 
ruoka-apu.fi/sv. 
Du får mer information om mathjälp av kontakt-
personen för mathjälpen i ditt distrikt eller av 
centralbyrån: Petra Lemmetty, planerare av so-
cial välfärd, tfn 040 620 4373.

I aktionsgruppen får du information om riksom-
fattande verksamhetsmöjligheter och utbildningar. 
Genom den kan du lära känna andra frivilliga i ditt 
område som är intresserade av samma frågor. 

• Webbutbildningen finns på spr.fi/teverkkopere-
hdytys (på finska).

• Webbgruppen för hälsofrämjande arbete finns 
i Oma på spr.fi/oma. Ansök om medlemskap 
i den nationella aktionsgruppen med namnet 
Terveyden edistämisen vapaaehtoiset.

Välkommen med!

• Den nya webbutbildningen Arjen turvatunti ger 
tips för att förebygga olyckor hemma och på 
fritiden. Utbildningen lämpar sig för alla och 
finns tillgänglig på adressen sproppimateriaa-
lit.fi under Arjen turvatunti (på finska).

• Annat infomaterial kan du beställa från Röda 
Korsets webbshop på punaisenristinkauppa.fi/
se/. Börja använda exempelvis checklistor för 
att snabbt kartlägga farliga platser hemma och 
på fritiden. Anvisningar och tips för använd-
ningen av listor finns i RedNet: rednet.punai-
nenristi.fi/node/56442



11

TIETOSUOJA

Förtjänsttecken - ansökningarna senast 15.2
Finlands Röda Kors förtjänsttecken kan be-
viljas åt en medlem som ett erkännande 
för förtjänstfull verksamhet. Kriterier för 
beviljande av förtjänsttecken är medlem-
skap i Finlands Röda Kors och att personen 
i minst 6 års tid aktivt har deltagit i FRK:s 
eller Frivilliga räddningstjänstens verksam-
het i förtroende-eller andra frivilliguppgif-
ter.

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

Ansökningarna om förtjänsttecken bör va-
ra distriktsbyrån tillhanda senast den 
15.2.2022. Ansökningarna lämnas in per 

post på adressen Finlands Röda Kors, Hel-
singfors och Nylands distrikt, Tuula Kor-
honen, Salomongatan 17 B, 5 vån., 00100 
Helsingfors, eller per e-post tuula.korho-
nen@rodakorset.fi.

Avdelningens styrelse beviljar aktiv-
märken

En medlem i FRK, eller avdelningens verk-
samhetsgrupp kan föreslå för avdelnings-
styrelsen eller distriktets styrelse att bevil-
ja någon förtjänt person aktivmärket. För 
att få aktivmärket krävs för-utom medlem-
skap i FRK minst 3 års aktivt deltagande i 
Finlands Röda Kors verksamhet.

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

Tietosuojalinjauksen ja kolmikantasopimuksen  
käsittely osastojen hallituksessa
Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen käsit-
telyä, jota olemme järjestönä sitoutune-
et tekemään lain ja asetusten mukaisesti. 
Suomen Punaisen Ristin tietosuoja-
linjaus määrittelee tietosuojaperiaatteet 
ja -vastuut järjestössämme. Linjaus kos-
kee kaikkea Punaisessa Ristissä ja Punai-
sen Ristin lukuun tehtävää henkilötietojen 
käsittelyä riippumatta tietojen alkuperä-
stä, sisällöstä, käyttötarkoituksesta tai sii-
tä, missä käsittely tapahtuu. Tietosuojalinj-
aukseen liittyy keskustoimiston, piirien ja 
osastojen välinen kolmikantasopimus, jos-
sa kunkin tahon roolit ja vastuut määritel-
lään. 

Tietosuojalinjaus  
ja kolmikantasopimus

Järjestön tietosuojalinjaus ja kolmikanta-
sopimus tulee käsitellä piirien ja osastojen 
hallituksessa ja käsittelystä tulee ilmoittaa 
keskustoimistoon sähköpostilla tietosuoja@
punainenristi.fi.

Tietojemme mukaan monet osastot eivät 
vielä ole hyväksyneet ns. kolmikanta-
sopimusta osaston hallituksessa. Sopi-
mus pitää käsitellä kaikissa osastoissa. 
Kolmikantasopimus löytyy osastojen tiet-
osuojasivustolta: rednet.punainenristi.fi/
tietosuoja ja sieltä nimellä henkilötietojen 
käsittelysopimus, kolmikanta.

Tutustu tietosuojaan

Lisätietoa löydät järjestön tietosuoja-
sivustolta www.punainenristi.fi/tietosuoja. 
Sivustolla kuvataan henkilötietojen käsitte-
lyä koko järjestössä. 

Jos et löydä tarvitsemaasi tai muuten kai-
paat lisätietoa, ole yhteydessä HUPin tie-
tosuojayhteyshenkilöön Ari Hakalaan tai 
lähetä sähköpostia tietosuoja@punainen-
risti.fi.  

UTMÄRKELSER
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UTBILDNING

Studiecentralen Sivis stödjer utbildningar
Sivis är en vuxenläroanstalt som sysslar 
med fritt bildningsarbete. Sivis medlemmar 
består av organisationer med riksomfattan-
de verksamhet. En av medlemmarna är Fin-
lands Röda Kors.

Sivis strävar efter att främja aktiv medborgar-
verksamhet genom att stödja medlemsorganisa-
tionernas utbildningsarbete. Sivis arrangerar ock-
så egna utbildningar för sina medlemmar samt 
producerar material, publikationer och undersök-
ningar om organisationernas utbildningar. Sivis 
erbjuder också ekonomiskt stöd för Röda Korsets 
utbildningar.

Ansök om stöd via Sivisverkko

Stöd som beviljas för utbildningar är för nuvaran-
de 29 e/lektion. Från början av nästa år är stödet 
33 e/lektion.  Stödet från Sivis kan täcka högst 
55 % av utbildningens faktiska kostnader. 

Om din avdelning arrangerar utbildningar som 
föreläsningar, seminarier eller webbinarier re-
kommenderas det att avdelningens utbildnings-
ansvarig skapar användarkoder till Sivisverkko. 
Sivisverkko är Sivis eget system där utbildning-
arna antecknas. Systemet fungerar också som 
förvaltningssystem för Röda Korsets utbildning-
ar. I Sivisverkko finns uppgifter om Röda Korsets 
samtliga utbildningar och utbildade på ett och 
samma ställe, och exempelvis separata statisti-
kenkäter över utbildningar behövs därmed inte.

Utbildningar som kan stödas av Sivis ska vara 
minst en lektion (45 min). Antal deltagare ska va-
ra minst sju, av vilka majoriteten ska vara över 

Leena Koskela

15 år gamla. Av en grundad anledning kan anta-
let deltagare vara mindre.

Sivisverkko finns på adressen sivisverkko.
ok-sivis.fi (på finska). Om du använder tjänsten 
på din avdelnings vägnar rekommenderas det att 
du ansöker om användarrättigheter för organisa-
tionsansvariga. 

Utarbeta en plan före utbildningen och en 
utredning efter den

En plan över utbildningen ska sparas i Sivis-
verkko före utbildningstillfället. Du behöver in-
te göra planen själv från början utan kan utnytt-
ja de uppgifter som antecknats i Sivisverkko om 
de mer än 30 utbildningar som genomförts av Rö-
da Korset. Dessa utbildningsmodeller har valide-
rats med studiepoäng och kan kompletteras med 
en responsenkät, och det är möjligt att skriva ut 
intyg och kursbeskrivningar ur systemet direkt ef-
ter att utbildningen har avslutats.

Efter tillfället ska man utarbeta en utredning 
över utbildningen. Utredningen ska innehålla 
uppgifter om utbildningens deltagare, de faktis-
ka kostnaderna, programmet och lektionerna. För 
utbildningar som varar mer än sex timmar ska 
deltagarnas för- och efternamn, e-postadresser 
och kön alltid meddelas.

Mer information om Sivisverkko och närmare an-
visningar för användningen av systemet finns på 
Sivis webbplats samt på Rednet: rednet.punai-
nenristi.fi/node/54763 (på finska). Även distrik-
tens utsedda Sivis-kontaktpersoner hjälper vid 
behov.
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UTBILDARUTBILDNING

Vill du bli frivilligutbildare?
Vår utbildarutbildning ger dig färdigheter att 
leda utbildningar för Röda Korsets andra fri-
villiga och allmänheten. Vårt mål är en kun-
nig frivilligutbildare med förmåga att inspire-
ra och motivera andra.

Studiehelheten består av en ledd undervis-
ningsövning och flera avsnitt som arrangeras 
antingen på distans eller som närutbildning. 
Information om innehållet för de gemensam-

Vår 2022

Utbildningens namn

Utbildningens namn

Datum

Datum

Klockslag

Klockslag

Höst 2022

ma avsnitten finns på sidan för frivilliga ut-
bildare på Rednet: rednet.punainenristi.fi/
node/6357 (på finska).

Blev du intresserad? Du kan ansöka om plats 
i utbildarutbildningen genom ditt eget di-
strikt. De gemensamma avsnitten för utbild-
ningen arrangeras under våren 2022. Några 
innehållsdelar arrangeras i mars–april.

Utbildardagar 
Innehållsdel för utbildare i kommunikation

22–23.1.

Beredskapsutbildarnas innehållsdelar 26–27.2. fullbokad

Webbinarium: Röda Korset utbildar 1.3. 17–18

Att handleda i lärande: Distansutbildning 8.3 17–19:30

Att handleda i lärande: Närutbildning 26.3 10–17

Att handleda i lärande: Reflektion 5.4 17–18

Webbkurs för utbildare 1.3–31.5

Första insatsen-utbildning 3–6.2

Komplettering för första insatsen-utbildare 4–6.2

Utbildarutbildningens innehållsdelar:  
Psykiskt stöd, humanitär rätt, hälsofrämjande  
verksamhet (rusmedelsarbete), vänverksamhet

9.4

Webbinarium: Röda Korset utbildar 4.10 17–18

Beredskapsutbildarnas innehållsdelar 9–11.9

Utbildning för utbildare av första hjälpen-grupper 29.9–2.10

Att handleda i lärande: Distansutbildning 11.10 17–19:30

Att handleda i lärande: Närutbildning 29.10 10–17

Webbkurs för utbildare 1.10–31.12

Kompletteringsutbildning för beredskapsutbildare 11–13.11

Utbildarutbildningens innehållsdelar  
(bl.a. de som inte arrangeras på våren)

19–20.11

Att handleda i lärande: Reflektion 22.11 17–18

UTBILDARUTBILDNING, TIDTABELL 2022
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KOULUTUS

Uusien vapaaehtoisten rekrytointiin

Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutukset il-
moittautumisohjeineen löydät Oma Punai-
nen Risti -tietojärjestelmästä: vapaaehtoi-
set.punainenristi.fi 

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

Koulutusten suunnitteluun ja koordi-
nointiin

Koulutusten koordinointia varten on ole-
massa koontitaulukko, jota päivitetään ker-
ran viikossa ja josta yhdellä silmäyksellä 
näkee seuraavat koulutukset. Koontitaulu-
kon löydät piirin sivuilta www.hup.punai-
nenristi.fi > Vapaaehtoisille > Koulutuksen 
järjestäjille. 

Netistä löydät myös koulutuksen järje-
stäjän muistilista (bit.ly/muistilista2022), 
josta saat vinkkejä onnistuneen koulutuk-
sen järjestämiseen. Koulutusten järjestä-
minen on yhteistyötä. 

Hallitusvalmennus 12.2. klo 10-14

Hallitusvalmennus järjestetään lauantaina 
12.2. klo 10 - 14 etätapaamisena teamsis-
sa. Valmennus on tarkoitettu kaikille osas-
tojen hallitusten jäsenille.

Hallitusvalmennuksessa jatketaan yhdessä 
toimintakulttuurin raikastamista, matka-

LäksyHelppi-ohjaajakoulutus

Koulutus järjestetään lauantaina 5.3. Suu-
ren koulutuspäivän yhteydessä. LäksyHel-
pin ohjaajat auttavat esimerkiksi peruskou-
lun oppilaita, suomen kieltä opettelevia tai 
peruskoulun opintoja suorittavia aikuiso-
piskelijoita. Ohjaajat miettivät kotitehtä-
viä yhdessä opiskelijan kanssa, auttavat ja 
kannustavat. Toimintaa järjestetään lähi- 
ja etätoimintana.

Koulutuksessa saa perustietoa Punaisesta 
Rististä ja LäksyHelppi -toiminnasta. Kurs-
silla käsitellään myös S2-opetusta, kou-
lunkäynnin tukemista, oppimisvaikeuksia, 
vuorovaikutusta, moninaisuutta ja vapaa-
ehtoisena toimimista. 

Koulutuksen sisältö:

- LäksyHelppi -ohjaajan moninainen toim-
intaympäristö
- ohjaamisen taito
- toimiminen Punaisen Ristin ja LäksyHel-
pin vapaaehtoisena

LäksyHelppi -ohjaajatoiminnasta lisätietoa: 
Mia Niemelä, mia.niemela@punainenristi.fi  

taan jäsenhankinnan saloihin ja tutkitaan 
moninaisuuden mahdollisuuksia osastossa. 

Jäsenhankinnasta saamme hienoja puhe-
envuoroja muistakin piireistä ja vapaa-
ehtoisilta. Jäsenhankinta on meidän kaik-
kien yhteinen ponnistus tulevina vuosina. 
Kasvava jäsenmäärä on osastolle ylpeyden 
aihe, eikä ollenkaan niin hankalaa kuin mil-
tä se voi kuulostaa ja tuntua. 

Moninaisuuden osalta käsitellään yhden-
vertaisuutta, normeja ja ideoidaan miten 
vapaaehtoistoimintaa voi tehdä saavutet-
tavaksi. Tavoitteena on saada eväitä tutkia 
ennakkoluuloja ja normeja kriittisesti sekä 
ymmärtää niiden vaikutus kohtaamisessa. 

Syksyn Hallitusvalmennuksessa 10.9. kes-
kitytään vapaaehtoisten rekrytointiin. 
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Monimuotoisen ystävätoiminnan 
koulutukset verkossa

Ystävätoiminnan peruskursseja järjestävät 
pääsääntöisesti osasto, osastot yhteistyös-
sä tai yhdessä alueen muiden toimijoiden 
kanssa. Kurssin voi järjestää jatkossakin 
etänä tai koronatilanteen salliessa myös lä-
hikoulutuksena. 

Punaisen Ristin kouluttajakoulutuksen my-
ötä on mahdollista kouluttaa osastojen 
omia ystäväkouluttajia, jotka yhteistyös-
sä osaston muiden vapaaehtoisten kans-
sa (esim. ystävävälittäjät, ystävätoimin-
nan ja kotoutumisen tuen yhdyshenkilöt) 
suunnittelevat ja järjestävät koulutuksia. 
Ystävätoiminnan peruskurssilta on selkeä 
polku vapaaehtoistoimintaan. 

Kun koulutukset järjestetään verkossa, tar-
vitset tietokoneen/älypuhelimen ja toimi-
van verkkoyhteyden. Ilmoittaudu vain roh-
keasti mukaan, harjoitellaan yhdessä!

Ystävätoiminnan peruskurssit

Ilmoittautuminen kaikkiin ystävätoiminnan 
koulutuksiin osoitteessa vapaaehtoiset.pu-
nainenristi.fi tai oma.punainenristi.fi (mo-
lemmat osoitteet vievät samaan paikkaan) 
> Tarkennettu haku – Toimintamuoto/
Ystävätoiminta ja Tyyppi/kurssit ja koulu-
tukset

• Kurssi 1: 29.1. klo 12-15 Ystävätoiminnan 
peruskurssi tanssikaveritoiminnan vapaa-
ehtoisille (yhteistyö Zodiakin kanssa)  
oma.punainenristi.fi/event/12992 
• Kurssi 2: 10.2. klo 17-20 Ystävätoimin-
nan peruskurssi -  oma.punainenristi.fi/
event/13244  
• Kurssi 3: 17.2. klo 17-20 Ystävätoimin-
nan peruskurssi - oma.punainenristi.fi/
event/13245 
• Kurssi 4: 2.3. klo 17-20 Ystävätoimin-
nan peruskurssi - oma.punainenristi.fi/
event/13246  
• Kurssi 5: 3.5. klo 17-20 Ystävätoimin-
nan peruskurssi - oma.punainenristi.fi/
event/13247

Grundkurs i vänverksamhet 

Kursen är avsedd för alla nya frivilliga som 
vill komma med i Röda Korsets vänverk-
samhet. 

Utbildningen ger kunskaper i Röda Korsets 
vänverksamhet och hur man kan fungera 
som vän, om att arbeta som frivillig samt 
hur man beaktar de frivilligas eget välbe-
finnande.

• Kurs 1:  3.2.2022 kl. 17.30-19.30  
oma.rodakorset.fi/event/13143
• Kurs 2:  2.3.2022 kl. 17.30-19.30  
oma.rodakorset.fi/event/13145 
• Kurs 3:  7.4.2022 kl. 17.30-19.30  
oma.rodakorset.fi/event/13146 
• Kurs 4:  5.5.2022 kl. 17.30-19.30  
oma.rodakorset.fi/event/13147

Ystävätoiminnan  
täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutusten tavoitteena on sy-
ventää osaamista vapaaehtoisena ja antaa 
tukea ja valmiuksia toimintaan, ihmisten 
kohtaamiseen ja myös omien rajojen vetä-
miseen.

Henkinen tuki ystäville 

Aika: 6.4. klo 17-20
Ilmoittaudu mukaan oma.punainenristi.fi/
event/13249

Ystävätoiminnan vapaaehtoisena kohtaat 
vapaaehtoistehtävässäsi hyvin monenlai-
sissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Voit 
kohdata ihmisiä, jotka saattavat kärsiä yks-
inäisyydestä, masennuksesta, köyhyydestä 
tai mielenterveysongelmista. Ystäväasiak-
kaan elämä saattaa pyöriä vahvasti rahat-
tomuuden ja palveluviidakon ympärillä.

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

Sisältöjä:
- henkisen tuen tarkoitus ja menetelmät 
- henkinen tuki ystävätoiminnassa
- ystävän oma hyvinvointi
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Muistisairaan kohtaaminen 

Aika: ke 20.4. klo 17-20 
Ilmoittaudu mukaan oma.punainenristi.fi/
event/13324 

Koulutuksen tavoitteena on, että vapaa-
ehtoisena
- opit perustietoja muistisairauksista ja nii-
den vaikutuksista ja
- saat käytännön vinkkejä muistisairaan 
kohtaamiseen

Sisältöjä:
- muistin toiminta
- etenevät muistisairaudet
- muistisairauksien vaikutus ihmiseen
- vuorovaikutus ja kohtaaminen

Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jot-
ka toimivat esimerkiksi yksilöystävinä, ikä-
ihmisten ryhmätoiminnassa, palvelutaloissa 
tai ulkoiluystävinä. Se on avoin myös kaikil-
le muille vapaaehtoistoiminnassa mahdolli-
sesti muistisairaita kohtaaville.

Haastavien asioiden puheeksi  
ottaminen 

Aika: ke 18.5. klo 17-20
Ilmoittaudu mukaan oma.punainenristi.fi/
event/13327 

Sisältöjä:
- haastavien asioiden puheeksi ottaminen 
ja erilaiset puheeksi ottamisen menetelmät
- muutokseen motivoiminen
- turvallinen kohtaaminen

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen
- osaat ja uskallat ottaa haastavia asioita 
puheeksi
- tunnet erilaisia puheeksi ottamisen me-
netelmiä
- osaat toimia motivoivan haastattelun pe-
riaatteiden mukaan
- ymmärrät hyvän vuorovaikutuksen tärk-
eyden myös itsesuojelun näkökulmasta
- osaat toimia turvallisesti kohtaamistilan-
teissa

Koulutus on tarkoitettu Punaisen Ristin mo-
nimuotoisen ystävätoiminnan vapaaehtois-
ten täydennyskoulutukseksi, se on avoin 
myös muille järjestön vapaaehtoisille.

Henkisen tuen koulutukset

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

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

Koulutukset soveltuvat jatko- ja täyden-
nyskoulutukseksi kaikille eri toiminnois-
sa mukana oleville Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisille ja hälytysryhmien jäsenille. 

Henkisen tuen peruskurssi verkossa

Aika: Ma 7.2. ja ke 9.2. klo 18-20.15 ja 
opintotehtävät
Ilm. oma.punainenristi.fi/event/13332

Henkisen tuen jatkokurssi verkossa – 
yksilö osana yhteisöä

Aika: to 10.3., ma 14.3. ja to 17.3.  
klo 18 - 19.30
Ilmoittuminen: oma.punainenristi.fi/
event/13331

Kurssi on tarkoitettu henkisen tuen perus-
kurssin käynneille. Jatkokurssilla keskity-
tään yksilöön ja yhteisöön. Menetys ko-
skettaa sekä yksilöä että koko yhteisöä. 
Suru on luonnollinen reaktio menetykseen. 
Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen 
osallistuja 

- tietää, että on monenlaista stressiä sekä 
tunnistaa mielen ja kehon reaktiota stres-
siin
- tietää, että suru on luonnollinen reaktio 
menetykseen
- tuntee kuolemaan, hautaamiseen ja sure-
miseen liittyviä rituaaleja
- tietää suru- ja traumatyön eron
- osaa antaa henkistä ensiapua surevalle
- osaa hakeutua ammattiavun piiriin tarvit-
taessa
- tietää, että järkyttävät tapahtumat vaik-
uttavat yhteisöön
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- tietää, että resilienssi on yksilön ja yhtei-
sön ominaisuus
- tuntee tekijöitä, jotka auttavat yksilöä ja 
yhteisöä selviytymään

Sisältöjä: 
Stressi, suru ja suremisen rituaalit, henki-
nen ensiapu surevalle, resilienssi yksilön ja 
yhteisön ominaisuutena, yksilön ja yhtei-
sön toipuminen

Henkinen ensiapu lapsille

Aika: La 14.5. klo 9.30-17
Paikka: Jos koronatilanne sallii, koulutus 
järjestetään Helsingissä, muussa tapauk-
sessa verkossa.

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

Kurssin keskeinen sisältö: 

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

Ilmastoahdistus – ympäristötunteiden 
kohtaaminen 

Aika: ke 2.2. klo 18.00-19.30
Ilmoittautuminen:  lyyti.in/Ilmastoah-
distus__ymparistotunteiden_kohtaami-
nen_0038

Tämä ajankohtainen koulutusilta on tarkoi-
tettu sinulle, joka haluat lisätietoa ja kei-
noja ilmaston- ja ympäristönmuutokseen 
liittyvien tunteiden ja ajatusten käsittelyyn. 

Kouluttajana toimii Taneli Saari, toiminnan-
johtaja, Tunne ry. 

Suuri koulutuspäivä verkossa  
lauantaina 5.3. - ilmoittautuminen  
avataan helmikuun alussa!

Olemme saaneet paljon mukana olleilta hy-
vää palautetta verkossa toteutettavista 
koulutuspäivistä. Osallistuminen eri alueilta 
on helppoa, joten jatketaan yhdessä! 

Koulutuspäivä on avoin kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille ja toiminnasta kiin-
nostuneille. Osa koulutuksista suunnataan 
myös yhteistyöverkostoille. 

Tarjolla on mm. LäksyHelppi-ohjaaja- ja ry-
hmänohjaajakoulutus, koulutusta paperit-
tomuudesta ja rasisminvastaisen kampan-
jan esittely. Lisäksi Selkokeskuksen kanssa 
yhteistyössä toteutettavasta koulutuksessa 
on mahdollista saada perustietoa, rohkeut-
ta ja valmiuksia kohdata selkokielen käytt-
äjiä erilaisissa tilanteissa. 

On ollut hienoa, kun koulutuksissa on ol-
lut mukana toimintaryhmien vastuuvapaa-
ehtoisia rekrytoimassa suoraan mukaan 
osaston toimintaryhmään. Tervetuloa mu-
kaan tälläkin kertaa. Ole yhteydessä ennen 
koulutuspäivää toimialavastaavaan työn-
tekijään ja hän yhdistää sinut kouluttajien 
kanssa. Riittää, että tulet linjoille ennakko-
on sovittuna aikana vain hetkeksi mukaan, 
ellei tällä kertaa tarjonnasta löydy muita it-
selle sopivia vaihtoehtoja.  

Opintokeskus Sivis tukee kurssien järjestä-
mistä, lisätietoja löydät tämän lehden 
sivulta 12.

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

Opintokeskus Sivis järjestää paljon myös 
jäsenjärjestöille edullista tai ilmaista koulu-
tusta, joka yleensä toteutuu päiväaikaan. 
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Suomen Punaisen Ristin moni-
ammatilliseen avustustyönteki-
järeserviin haetaan uusi jäseniä. 
Haku päättyy 28.2.2022 klo 16.

Reserviin haetaan terveydenhuol-
lon, varautumis- ja valmiusty-
ön, taloushallinnon, logistiikan, 
tiedonhallinnan, tekniikan, vies-
tinnän ja useiden muiden alojen 
rautaisia ammattilaisia. 

Lue lisää avustustyöntekijöiden 
ammatillisista osaamisalueista 
ja tutustu hakuprosessiin verk-
kosivuilla www.punainenristi.fi/
tyomme/avustustyontekijaksi-ul-
komaille.

Avustustyöntekijäksi ulkomaille

Kuvassa Punaisen Ristin kenttäsairaala Bangladeshissa  
v. 2017. SPR lähetti alueelle sairaalan ja terveydenhuollon 
avustustyöntekijöitä.
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Kevään aluetapaamiset

Osastofoorumit tunnetaan tästä eteenpäin aluetapaamisina. Tuttuun tapaan osastojen yh-
teisiä kokoontumisia jatketaan seitsemällä eri alueella. Tapaamisiin ovat tervetulleita ka-
ikki osatojen aktiiviset toimijat, mukana on myös piirin osastokummi ja piirin hallituksen 
jäseniä.

Lisätietoa aluetapaamisista Ari Hakalalta, sähköposti ari.hakala@redcross.fi. 

Aika Aluetapaaminen
28.2.2022 Espoo – Kauniainen, paikka Villa Apteekki, Pappilantie 5, Espoo. 

Vastuuosasto Keski-Espoo.
3.3.2022 klo 18 Vantaa, etäkokous. Vastuuosasto Korso. 
21.3.2022 klo 18 Länsi-Uusimaa, paikka Lohjan osaston tilat, Kalevankatu 7-9 A, 

08100 Lohja.
11.4.2022, klo 18 Itä-Uusimaa, hybridikokous. Isäntäosasto ja paikka avoin.
20.4.2022 Keski-Uusimaa, lähikokous, Kerava. Tarkempi paikka ja kellona-

ika ilmoitetaan myöhemmin.
20.4.2022,  
klo 17.30–19

Helsinki, paikka Kaustisenpolku 5 LH 2, Helsinki. Vastuuosasto 
Pohjois-Helsingin osasto.

26.4. klo 17.30 Västra Nyland, paikka ABC-Karjaa, Lepinpellonkatu 2, 10320 
Karjaa.
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Distriktsbyrån    
Salomonsgatan 17 B, 5. vån, 00100 Helsing-
fors, Tfn 020 701 2000

Utbildning- och frivillgverksamhet
Sanduddssgatan 7 B, 5. vån, 00100 Helsing-
fors. Ingången till huset ligger i hörnet av Lap-
pogatan och Perhogatan. 

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

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

Beredskap och beredskapsinsatser

• Hakala Ari, organisationschef,  
tfn 040 594 81 41, stöd till frivilligverksam-
heten, avdelningsfaddrar, avdelningsforum, fö-
retagssamarbete i samband med organisa-
tionsarbetet, GDPR-frågor 

• Haake Niki, sakkunnig inom beredskap och 
beredskapsinsatser, tfn 040 557 01 11, koor-
dinering av frivillig räddningstjänsten, bered-
skapsärenden, myndighetssamarbete, hjälp i 
hemlandet

• Hirvonen Niina, sakkunnig, fhj-verksamhet, 
tfn 0400 42 89 18, fhj-grupper, fhj-jouren (re-
serv)

• Koskijoki Maria, planerare (vik.), socialverk-
samhet 1.1–31.3., projektplanerare,  
tfn 040 725 11 02, projektet stöd för ensam-
kommande minderåriga 

• Lempinen Markku, planerare, fhj-jourverk-
samhet, tfn 040 749 46 59, fhj-jourbeställning-
ar, koordinering av fhj-jour

• Rigatelli Stefano, planerare, invandrararbete, 
tfn 040 821 62 10 invandrararbete, program-
met för papperslösa, stöd för integrationsin-
satser

Organisationsutveckling

• Grus Mari, utvecklingschef, 
tfn 040 672 03 00, chef för enheten för orga-
nisationsarbete, utveckling av ledning av fri-
villiga i avdelningarna, processer för med-
lemsvärvning

• Heinonen Helena, organisationsassistent, tfn 
040 594 81 43, medlemsregister, register över 
förtroendevalda, medlemslistor och adresslap-
par, vår- och höstmötespapper, J-kort

• Holm-Cüzdan Helena, organisationsassistent, 
tfn 040 635 83 50, kommunikation, översätt-
ningar, avdelningsfaddrar, svenskspråkig kund-
tjänst

• Jokiaho Emilia, sakkunnig, utbildningsverk-
samhet, tfn 040 594 81 42, frivilligutbildning, 
utbildarutbildning, avdelningsfaddrar, OMA-ad-
ministratör

• Niemelä Mia, planerare, ungdomsverksamhet 
tfn 040 562 7201 stöd för ungdomsverksam-
het, skolsamarbete, sexualhälsoarbete

• Oittinen Sari, planerare, stödverksamheten 
för närståendevårdare, tfn 040 548 03 77
regional koordinering stöd för närståendevår-
dare, utbildning av närståendevårdare och fri-
villiga

Papperslösa och familjegrupphemmet i 
Lojo

• Elmi Salahudin, chef för förläggnings- och 
integrationstjänstverksamheten, tfn 
040 701 23 19

• Abdisalan Khadija, tolkhandledare,  
programmet för papperslösa,  
tfn 040 642 82 70

• Sillanpää Sanja, tfn 040 680 57 35
planerare, programmet för papperslösa

Ledning och administration

• Vuorimaa Päivi, verksamhetsledare,  
tfn 040 725 55 62, administration och ekono-
mi, distriktsstyrelsen, stadgeenliga möten

 • Korhonen Tuula, planerare, kommunikation, 
tfn 040 548 94 71, Här och nu, RedNet, utmär-
kelser, stadgeenliga möten, distriktsstyrelsens 
sekreterare

HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi
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