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När någon behöver och får hjälp 
har vi lyckats

LEDAREN 13.8.2018

Igår kväll skrev jag färdigt min ledare till 
det här distriktbladet Här och Nu. Jag var 
nöjd med att ha ledaren klar i god tid. Jag 
tänkte att texten hinner vila ett par da-
gar innan jag läser igenom den på nytt och 
skickar iväg den. Jag hade formulerat någ-
ra allmänna tankar kring utveckling, kun-
nande och beredskap. Det är ju viktigt att 
fundera över hur vi gör saker och ting när 
vi försöker utveckla vår gemensamma or-
ganisation.

Men så hände något som fick mig att tän-
ka om. Jag slängde den färdiga texten, 
för jag ställdes inför något mycket vikti-
gare. Klockan 01.56 inatt larmades jag för 
ett uppdrag för Frivilliga Räddningstjäns-
ten. Sömndrucken svarade jag på larmet 
och bekräftade att jag kunde ställa upp. 
En halv timme senare anlände jag till en 
olycksplats i en närbelägen kommun. En 
ambulans var på väg från platsen; polis 
och räddningsverk fortsatte sitt arbete. Jag 
möttes av en anställd från socialjouren och 
den första frivilliga ur min egen larmgrupp.

När man svarar på ett larm vet man aldrig 
på förhand hur situationen kommer att se 
ut. Trots det har vi våra uppgifter och ar-
betsfördelning klara. Efterspaning, olyckor 
och möten med människor som har mist en 
anhörig kräver kunskap, alltså utbildning, 
övningar och praktiska uppgifter. Kunnande 
bygger på erfarenhet, förståelse och insikt.

Jag minns inte hur många kvällar, nät-
ter och veckoslut jag har varit ute på röda-
korsuppdrag. Ibland har det känts svårt att 
ge sig av. Ibland har ett uppdrag dragit ut 
på tiden och har pressat mig till det ytters-
ta. Varje gång jag har avslutat ett larm-

uppdrag vet jag att jag har gjort mitt bästa 
för att hjälpa människor i nöd.

Röda Korset är en fin organisation därför 
att vi hjälper människor i behov av hjälp. 
Allt utgår från den vilja att hjälpa som mo-
tiverar. Vi försöker göra det som kan göras. 
Vi är redo att möta även det som är tungt 
och svårt.

Det blev igen en natt då jag fick beund-
ra hur väl samarbetet mellan olika aktörer 
fungerar. Våra frivilliga hjälpare är en del 
av en större helhet. Att vi samarbetar är 
det finländska samhällets styrka.

Solen var på väg upp när jag kom hem. 
Jag hann sova en liten stund före jobbet. 
Under dagen visste jag än en gång tydligt 
varför jag har engagerat mig i Röda Korset.

Mänskligt lidande orsakas av olyckor, miss-
tag, plötsliga naturkrafter och sjukdoms-
anfall men också av rädsla och hat. Var-
je människa kan hamna i en situation där 
hen behöver hjälp. När människor behö-
ver hjälp är det vår uppgift att hjälpa. Allt 
rödakorsarbete handlar i grund och botten 
om att svara på behovet av hjälp och mot-
verka mänskligt lidande.

Hannu Harri
ordförande
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Hungerdagen och styrkan i att göra tillsammans
Jag klättrar upp på en kulle längs en smal 
och brant sandstig och ser mig omkring. Vyn 
är fylld av kåk, byggda tätt intill varandra, så 
långt ögat kan nå. Nästan alla träd är fällda, 
så det är omöjligt att söka skydd från den 
gassande solen. Jag befinner mig i Bang-
ladesh på lägret Cox’s Bazaar, som inhyser 
över en halv miljon människor som flytt My-
anmar. Majoriteten av dem är kvinnor och 
barn som lider av undernäring. 

Jag fortsätter min färd och kommer till 
en liten, anspråkslös skolbyggnad. Därin-
ne sjunger en stor barnskara högt i kör. Jag 
frågar vår tolk vad de sjunger om. Tolken 
svarar: ”Vi är inte ensamma. Vi kan övervin-
na våra hinder.” Det gör mig tårögd, trots att 
jag försöker hålla tillbaka. 

Jag återvänder till fältsjukhuset som upp-
rätthålls av Finlands Röda Kors, bredvid det 
enorma lägret. Tack vare intäkterna som 
samlades in under Hungerdagen, var det 
möjligt att skicka sjukhuset med snabb tid-
tabell från Finland till Bangladesh förra hös-
ten.

Från sorg till hopp
Vid lägret Cox’s Bazaar betyder Hungerda-
gen kejsarsnitt för kvinnor, då det uppstått 
allvarliga komplikationer i samband med för-
lossningen. Kampanjen ger mediciner och 
god vård för en liten pojke som opererats för 
att bli av med en stor och smärtsam cysta. 
Hungerdagen innebär räddade människoliv. 
Och det är tack vare alla er frivilliga som del-
tagit i Hungerdagskampanjen! 

Den enorma insats som krävs vid sjukhu-
set slår mig med häpnad. Förutom vårda-
re, läkare och barnmorskor behövs tolkar, lo-

gistikarbetare, väktare, chaufförer, städare, 
kockar och personal inom administrativa och 
ekonomiska uppgifter. Likaså krävs en stor 
insats i samband Hungerdagen, då det be-
hövs bössinsamlare, resultaträknare, chauf-
förer, skolbesökare, bössutdelare, some-ad-
ministratörer, köksbiträden, brödförsäljare... 
Ni frivilliga gör ett enormt arbete för att in-
samlingen blir av. Var stolta över er själva 
och samla ihop ett bra gäng också för årets 
Hungerdag. Ingen kan göra det ensam.

”Tack för att du hjälper till”
Finlands Röda Kors har förbundit sig till att 
administrera sjukhuset vid Cox’s Bazaar 
fram till utgången av året. Biståndsoperatio-
nen är enorm och för att slutföra den behövs 
er hjälp. Låt oss tillsammans ordna en stor-
slagen och inbringande Hungerdag, för att 
försäkra oss om att sjukhuset kan rädda liv 
och hjälpa människor också i fortsättningen.

Läs den här tidningen för tips på hur ni får 
lokal synlighet, rekryterar nya frivilliga och 
förnyar er insamlingspraxis då användningen 
av kontanter minskar.

Människorna som flytt Myanmar berättar att 
de får hopp av frivilliga och anställda vid Rö-
da Korset och Röda Halvmånen. Hopp om att 
världen känner till deras trängda läge.
 
    Låt oss både ge 

hopp och bidra 
med konkret hjälp 
inkommande 
Hungerdag!  

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

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

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

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

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

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

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

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

Raisa Heinämäki
koordinator för Hunger- 
dagskampanjen

HUNGERDAGEN  20–22.9.2018



5

Det blir allt vanligare med betalningar 
per kort eller via mobilen. Därför är 
det nödvändigt att hitta nya insam-
lingssätt vid sidan av bössinsamlingen 
för att göra det lättare för bidragsgiva-
re att engagera sig i Hungerdagen.  

Bössinsamlarna har alltid varit en bärande 
kraft för Hungerdagen och deras synlighet är 
oersättlig. Därför är det viktigt att det finns 
bössinsamlare ute på fältet som kan berät-
ta om alternativa bidragsmetoder. Det lönar 
sig att fördomsfritt bekanta sig med nya bi-
dragssätt och testa åtminstone en ny metod.

1. Allt fler använder MobilePay 
Mobilappen MobilePay hade en halv miljon 
aktiva användare i början av maj och an-
talet växer. Avgiften dras direkt av bank-
kontot och MobilePay fakturerar inte Röda 
Korset för att förmedla betalningar. Det 
finns två betalsätt:

• Att samla in till katastroffonden 
Fäst ett klistermärke på insamlingsväs-
tarna med katastroffondens donations-
nummer 1001. Sätt också fast en rek-
lam på mobila donationsmetoder, alltså 
MobilePay, Pivo och SMS-donationen, på 
insamlingsbössorna. Klistermärken och 
reklam kan beställas avgiftsfritt på Röda 
Korsets webbutik.

• Följ med avdelningens insamling-
spott  
Via MobilePay är det möjligt att följa 
med hur många donationer just er av-
delning har lyckats håva in. Du kan be-
ställa ett avgiftsfritt donationsnummer 
och en QR-kod för ändamålet på ke-
räykset@punainenristi.fi. Samtidigt får 
ni reklam som fästs på sidan av insam-
lingsbössan. 

2. Kontaktlös betalning med iZettle 
Det lönar sig att överväga användningen 
av iZettle, särskilt vid stationära insam-
lings- och försäljningsplatser. iZettle är en 
förmånlig apparat som endast kräver en 
smarttelefon med internetanslutning och 
den avgiftsfria iZettle-appen för att funge-
ra. Centralbyrån ger er användaruppgifter 
som styr intäkterna direkt till katastrof-

HUNGERDAGEN  20–22.9.2018

Ta modigt i bruk nya donationssätt  
under Hungerdagen 

fonden. iZettle kan också användas för 
avdelningens egen medelsanskaffning ge-
nom att styra medel till avdelningens eget 
konto. För detta bör man ingå ett skilt av-
tal med företaget.  Anvisningar finns på 
RedNet.  

3. Enkelt att donera per SMS  
Det lönar sig för insamlarna också att 
göra reklam för SMS-bidrag. Insamlings-
bössorna är färdigt utrustade med ett 
SMS-nummer för bidrag på 10 euro. I de 
små broschyrerna finns också ett alterna-
tivt nummer för 5 euros bidrag. SMS-bi-
draget debiteras direkt på telefonräkning-
en.

4. Samla in på nätet  
När ni rekryterar bössinsamlare, kan ni 
föreslå att de grundar en nätinsamling. 
Nätinsamlingen är en ypperlig insam-
lingsmetod för den som är aktiv på socia-
la medier och ett personligt sätt att bidra. 
Det finns två metoder:

 
• Grunda din egen nätbössa 

Be dina bekanta donera till din bössa på 
oma.punainenristi.fi. 

• Använd Facebook-appen 
Facebook har en insamlingsapp, som 
kan användas för att samla in medel till 
katastroffonden. Appen hittar du genom 
att trycka på “Samla in pengar” i Face-
books meny. När insamlingen är skapad, 
kan du bjuda in alla dina FB-vänner.

5. Beställ och sälj Metrilaku  
Metrilaku-lakrits kan beställas i partier på 
50 påsar. Försäljningspriset för en halv ki-
los påse är 10 euro, varav 4 euro går till 
försäljaren. Genom att sälja 50 påsar ger 
ni 200 euro till katastroffonden. Påsen 
innehåller 10 stycken lakritssnören i olika 
smaker. 

6. Dela ut donationsbrev till postlådor  
Har ni redan testat att dela ut donations-
brev direkt till människors postlådor? De 
färdiga breven behöver bara förses med 
avdelningens Hungerdagsreferens, så att 
intäkterna styrs till avdelningens insam-
lingspott.
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Låt oss göra Hungerdagen synlig ge-
nom evenemang och jippon. Traditio-
nella torgevenemang och konserter 
ger Hungerdagen ypperlig synlighet. 
Här följer två förslag på tillställning-
ar – detaljerade anvisningar finns på 
RedNet. 

•  Kuddinstallation 
I fjol bistod Röda Korset människor i sam-
band med 123 bränder. Vi kan uppmärk-
samma den här betydande insatsen på 
hemmaplan genom att bygga en installa-
tion av 123 kuddar på en synlig plats. Dy-
norna är ett konkret exempel på föremål 
som införskaffas genom Hungerdagsdo-
nationer för att bistå vid nödinkvartering 
av brandoffer.

•  Statyjippo  
Under fjolårets Hungerdag kläddes staty-
er i Röda Korsets insamlingsvästar. Loka-
la medier tipsades om jippot på förhand. 
Också förbipasserade noterade de ”tys-
ta hjälparna” och delade bilder på dem 
på sociala medier med taggarna #hiljai-
nenauttaja och #Hungerdagen. Har ni en 
staty på er ort som kunde bära insam-
lingsvästen i höst? 

Locka med nya frivilliga till 
Hungerdagen? 
Röda Korsets Oma-tjänst är ett nytt informa-
tionssystem för frivilliga som lämpar sig för 
rekrytering av nya personer till olika Hung-
erdagsrelaterade uppdrag. Avdelningens 
egen Facebook-sida är också en viktig kom-
munikationskanal för att sprida information 
om den lokala verksamheten. När ni erbjud-
er uppdrag är det bra att komma ihåg att 
det är få som förbinder sig för evigt till verk-
samheten efter sin första gång. Därför lönar 
det sig att erbjuda lämpliga uppgifter för att 
tröskeln att komma med förblir låg. 

Ta modigt kontakt med medier
Under Hungerdagen vill vi nå ut till störs-
ta möjliga publik på alla håll i Finland. Loka-
la medier, så som gratistidningar, radio och 
dagstidningar är viktiga kanaler för rekryte-
ring av insamlare och bidragsgivare. Ett bra 
mål är att försöka få medierna att ta upp 
Hungerdagen åtminstone tre gånger: en ar-

Lokal synlighet är viktig
tikel som efterlyser insamlare, en om själva 
insamlingen och uppgifter om insamlingsre-
sultatet efter kampanjen. 

Som hjälp för kommunikationen finns färdi-
ga botten för pressmeddelanden, där varje 
avdelning kan fylla i uppgifter för sina loka-
la evenemang. Pressmeddelandemodellerna 
finns på RedNet. Därtill kan ni modigt kon-
takta lokala medier för att erbjuda intervju-
objekt. En intressant intervjuperson kan vara 
en erfaren Hungerdagsinsamlare eller en ny 
frivillig som deltar i sin första insamling.

Ni kan bjuda in lokala medier för att rappor-
tera om ert Hungerdagsevenemang. Email 
och samtal är snabba och praktiska sätt att 
kontakta redaktionerna. Efter samtalet är 
det bra att skicka närmare uppgifter och te-
lefonnummer för en kontaktperson per epost 
till reportern.

Sociala medierna finns överallt 
På sociala medier kan vi nå ut till människor 
i deras vardag. När ni gillar, delar eller kom-
menterar Röda Korsets inlägg på sociala me-
dier, ökar synligheten i hela landet. Det lönar 
sig också att publicera stämningsbilder och 
foton på förberedelserna inför insamlingen 
samt på Hungerdagsevenemangen. Ni kan 
också sprida information om Hungerdagen 
till exempel i ortens egen Facebook-grupp.

Hungerdagskampanjen kommer att få egen 
profil- och bakgrundsbild för sociala medi-
er, som kan laddas ner på RedNet. Hung-
erdagens officiella taggar är #Nälkäpäivä, 
#Hungerdagen och #Hungerday.

På Röda Korsets Oma-tjänst kan ni skapa 
ett Hungerdagsevenemang på adressen va-
paaehtoiset.punainenristi.fi och länka det till 
evenemangskalenderns annons. 

Ytterligare information: 
Hungerdagskoordinator  
Raisa Heinämäki, tel. 020 701 2202
Planerare för medelanskaffningen   
Mia Ekström-Huttunen, tel. 020 701 2193
Informatör Outi Huovinen, tel. 020 701 22 44
Webbproducent Seppo Kujanpää,  
tel. 020 701 2226
RedNet / Hungerdagen
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KAMPANJER ÅR 2019 OCH DEN NYA DATASKYDDSLAGEN

Den nya dataskyddslagen innebär  
förändringar för insamlingen Jul i sinnet

Kampanjer år 2019

Den nya dataskyddslagen påverkar in-
samlingen Jul i Sinnet och utdelning-
en av gåvokort. Avdelningarna och för-
eningarna spelar en allt viktigare roll 
när det kommer till att samarbeta med 
kommunens socialväsende, rådgiv-
ningen, skolhälsovården och försam-
lingarnas diakoniverksamhet. 

Vi uppmuntrar avdelningarna vid FRK och 
föreningarna vid MLL att tillsammans ordna 
lokala Jul i sinnet-evenemang under insam-
lingen. På det sättet får insamlingen stor lo-
kal synlighet. Avdelningarna och förening-
arna kommer att få närmare information 
samt tips på evenemangskoncept, modell 
för pressmeddelande och annat material för 
kommunikationsändamål under hösten.
Mera information under hösten.

Ytterligare information:
Koordinator för social välfärd  
Maaret Alaranta, tel. 020 701 2023
Koordinator för medelsanskaffning   
Regina Laurén, tel. 020 701 2199

Kampanjkommunikationen sker per 
epost. Avdelningarna har möjlighet att 
uppge vilka kampanjer de är intresse-
rade av och vem som ställer upp som 
kampanjernas kontaktpersoner. Kam-
panjmeddelandena skickas till denna 
kontaktperson samt till ordföranden 
och informatören. Vi kommer att be-
rätta mer om kampanjkommunikatio-
nen i ett senare skede. 

Avdelningarna kommer också att förses med 
aktivitetspaket, som kan användas för eve-
nemangsarrangemang längs med året eller 
för att delta i andra evenemang som arrang-
eras på orten. Som exempel finns paket om 
medlemsvärvning och hjälparkursen.

Kampanjförfarandet kommer att utveck-
las tillsammans med frivilliga. Särskild fokus 

kommer att ligga på avdelningsmaterial och 
-kommunikation.

Så här för vi kampanjer år 2019 

• Vändagen 14.2
• Samarbetskampanj för ett mer humant 

Finland under riksdagsvalet 14.4 (Amnes-
ty, Kyrkans utlandshjälp och Finlands Rö-
da Kors) 

• Veckan mot rasism 18–24.3
• Rödakorsveckan 6–12.5
• Hungerdagsinsamlingen 26–28.9
• Beredskapsövning, preliminär tidtabell 

oktober 2019

Ytterligare information: 
Kampanjkoordinator  
Byman Sari  
tel. 020 701 2201

H
anna Linnakko
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FACE-TO-FACE-INSAMLINGAR OCH NEJ TILL RASISM!

Insamlingsvärvarna gör ett värdefullt jobb

Tack till alla för ert arbete mot rasism!

Kring hälften av våra insamlingsvärva-
re talar engelska som sitt huvudspråk. 
Dra inte likhetstecken mellan personer 
med utländsk bakgrund och svindlare. 
Meddelanden om bedrägerimisstan-
kar i offentligheten och grundlösa po-
lisanmälningar kommer i framtiden att 
försvåra insamlingsverksamheten vid 
både avdelningen och centralbyrån. 

Om du misstänker att du träffat en bluffvär-
vare, ta kontakt med centralbyråns koor-
dinator för face-to-face-insamlingar. Kont-
rollera också av insamlingschefen ifall 
avdelningen fått information om face-to-fa-
ce-insamlingar på sitt insamlingsområde. Ni 

Jag vill tacka mitt team, vår hembas 
Röda Korset och alla som vandrat den 
långa och ibland också gropiga vägen 
för att utveckla arbetet mot rasism och 
för påverkan. Vi har fått jobba med 
kollegor, våra samarbetsorganisatio-
ner, nätverk och tusentals människor 
på olika håll i Finland. På fem år ord-
nade vi hundratals egna evenemang 
och deltog i hundratals tillställningar 
som arrangerats av andra.
 
Under veckan mot rasism förde vi en enga-
gerad kampanj med ett leende på läpparna 
tillsammans med hundratusentals finlända-
re. Vi var synliga såväl på gatan som i soci-
ala medier.

kan också fråga distriktet om saken för sä-
kerhets skull. Dessutom kan centralbyrån 
alltid ge ett säkert besked. Under sommaren 
har insamlingsvärvarna åter lyckats anskaffa 
nya månadsgivare på insamlingsområden vid 
flera avdelningar. Dörrknackningsinsamling 
sker både i större städer och på mindre or-
ter. Insamlingsvärvarna rör sig också i shop-
pingcenter, mindre affärer och på gatan. 

Hur känner du igen Finlands  
Röda Kors insamlingsvärvare?
• På en mörkblå insamlingsväst med Röda 

Korsets logga på vitt botten.
• En rödvit mapp med tomma blanketter 

för månadsgivare.
• Namnkort försett med bild och Polis-

styrelsens insamlingstillstånd 1.1.2016–
31.12.2020.

Tilläggsuppgifter:
F2F-koordinator  
Vesa-Matti Salomäki, tel. 020 701 2014 
F2F-regionkoordinator   
Tuomas Mattila, tel. 020 701 2339 
F2F-regionkoordinator   
Markus Högmander, tel. 020 701 2309

Det har varit lärorikt att stå i främsta le-
det och se utvecklingen i samhällsdebat-
ten kring rasism, hatprat, diskriminering och 
jämlikhet under ett halvt årtionde. Vi har 
varit med om att skriva ett kapitel i historien 
om “rasismen i Finland”. 

Vi har också skapat dialog mellan olika 
grupperingar. Detta är viktigt, eftersom vi 
inte kan få förståelse för varandra utan ett 
sakligt och respektfullt diskussionsklimat.

Arbetet mot rasism och för främjandet av 
jämlikhet fortsätter och jag kommer att job-
ba med er kring temat också i fortsättning-
en. 

Janette Grönfors, tel.  020 701 2156
Koordinator för projektet Nej till rasism! och 
sakkunnig inom rasismbekämpande arbete. 

Laura Kotila
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HÖSTENS EVENEMANG OCH TÄVLING FÖR AVDELNINGARNA

På bilden från vänster: Riitta Matilainen, Reino Parta-
nen och Maija Komulainen. Utbildare är en första hjäl-
pen-gruppmedlem från FRK-avdelningen i Varkaus.

Ännu hinner du till fjärden!

På frivilligkryssningen Auttajat ulapalla (hjäl-
pare på fjärden) (9–11 november) får du 
verktyg till välbefinnande för frivilliga, ut-
veckling av frivilligledning och möjlighet att 
välkomna och rekrytera nya människor. An-
mälan är öppen till den 16 september eller 
så länge det finns lediga platser.

Mer information om och anmälan till 
kryssningen:  
RedNet/Auttajat ulapalla (på finska)

Hur skulle De hemlösas natt 
kunna synas bättre på er ort?

Röda Korset har deltagit på evenemang un-
der De hemlösas natt och avdelningarna kan 
delta på sina egna orter. Hemlöshet är ett 
samhällsproblem. Det är den mest extre-
ma formen av fattigdom och försämrar den 
hemlösa personens välbefinnande och män-
niskovärdiga liv. FN-dagen mot fattigdom 
och utslagenhet hålls den 17 oktober.

Mer information och tips på deltagande: 
I RedNet/Vänverksamhet,  
evenemangsmodeller  
Mer information: planerare för social verk-
samhet Matti Hetemäki, tel. 020 701 2189, 

Närståendevårdares  
må bra-dagar

Må bra-dagarna för närståendevårdare ger 
kraft i vardagen. Under hösten 2018 anord-
nas må bra-dagarna i Päiväkumpu i Karislojo 
den 30–31 augusti och i Ikalis den 11–12 ok-
tober. 

Mer information och anmälan: 
www.omaishoito.fi

Frivillig, kläck idéer och  
delta i tävlingen

Vi letar efter idéer till en ny form av nationell 
pop up-nätfrivillighet. De bästa idéerna pre-
senteras under kryssningen Auttajat ulapal-
la (hjälpare på fjärden) och idékläckarna får 
senare delta i utvecklingen av den nya verk-
samheten. I tävlingen eftersöker vi frivillig-
het på nätet eller frivillighet som genomförs 
webbaserat. Kriterierna är att vilken frivil-
lig som helst ska kunna göra det som en en-
gångsföreteelse och att verksamheten främ-
jar människors välbefinnande och/eller ökar 
gemenskapen. 

Arbetsgruppen för projektet Vapaaehtoisuu-
den digitaalinen ekosysteemi (frivillighetens 
digitala ekosystem) väljer ut några genom-
förbara förslag och bjuder de frivilliga som 
lämnat in förslagen på kryssningen. För dem 
som bjudits in till kryssningen (två frivilliga/
förslag) är resan gratis. Tävlingen är öppen 
till den 30 september.

Mer information och tävlingsblanketter:  
RedNet/Avdelningskontor/Nya sätt att idka 
frivilligverksamhet

Välkommen till slutseminariet 
för projektet Starttivoimaa 
(startkraft) 

I projektet har vi utvecklat modeller för in-
tegration i första skedet i nära samarbete 
med frivilliga, organisationer, kommuner och 
myndigheter. Projektet är igång i distrikten 
Tavastland, Satakunda, Egentliga Finland, 
Sydöstra Finland och Savolax-Karelen. Slut-
seminariet anordnas den 7 november i Hel-
singfors i samarbete med det nationella or-
ganisationsnätverket för mottagande och 
integration.
 
Mer information: RedNet/Starttivoimaa 
(startkraft) 

Jaana V
ilhunen
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OMA PUNAINEN RISTI OCH FRIVILLIGHET

De frivilligas nya datasystem är här

Avdelningens 
aktivitet belönas 
med medlemmar

En stor del av avdelningarna och vän-
förmedlingen väntas börja använda 
Oma Punainen Risti och vänförmed-
lingssystemet under hösten. Distrik-
tens anställda och utbildade frivilliga, 
det vill säga de digitala faddrarna och 
mästarna, hjälper till med ibruktagan-
det av de nya verktygen. Med hjälp av 
de anställda och de digitala faddrar-
na kan man lära sig använda Oma Pu-
nainen Risti i en inledande verkstad. 
Det går även att ta i bruk systemet på 
avdelningen med hjälp av en utbildad 
huvudanvändare, det vill säga en di-
gital mästare. Så har man till exempel 
gjort vid pilotavdelningen Västra Hel-
singfors. 
  
• Den digitala mästarens roll har varit rik-

tigt rolig, eftersom hen har fått använda 
den nya webbplatsen i testsyfte och verk-
ligen leta efter utvecklingsobjekt. Det är 
roligt att ge feedback, eftersom man då 
får bidra till att utveckla Oma och däri-
genom hjälpa andra avdelningars och fri-
villigas verksamhet i skedet då Oma lan-
seras till alla, berättar Västra Helsingfors 
digitala mästare Karoliina Pilli-Sihvo-
la. 

Nanna Katavisto, sekreterare vid avdel-
ningen Sydvästra Esbo deltog i pilotske-
det och har tillsammans med andra frivilliga 
funderat över hur man ska hjälpa frivilliga 
som inte är så vana med informationsteknik.

• Under hösten anordnar vi Oma Punainen 
Risti-kvällar. Under dessa kvällar får de 
som inte har en egen dator hjälp att log-
ga in i Oma.

Vid avdelningen i Mäntsälä har man planerat 
att vid behov börja med att skapa e-post-
adresser till frivilliga, eftersom man behö-
ver en e-postadress för att kunna logga in i 
Oma.

Ju fler som använder Oma, desto bätt-
re kommer fördelarna med systemet fram. 
Kalle Kivimaa, ordförande för avdelningen 
i Hagalund efterlyser ännu enklare mottag-

I värvningen av medlemmar och engageran-
de av frivilliga finns det ett knep som slår 
allt: avdelningens egen aktivitet. För att vi 
ska kunna stärka vårt hjälparbete och för-
bättra vår beredskap, behöver vi ännu fler 
medlemmar och det innebär rekrytering av 
frivilliga och medlemmar. Det lönar sig att ta 
i bruk Oma Punainen Risti på alla avdelning-
ar. När verksamheten är synlig på nätet, hit-
tar folk avdelningens lokala verksamhet. Av 
nya medlemmar kvarblir alltid medlemsav-
giften på 20 euro hos avdelningen. Beställ 
den nya medlemsbroschyren via Röda Kor-
sets nätbutik. Broschyrerna finns på finska, 
engelska och svenska

Mer information: Projektledare   
Tapani Tulkki, tel. 0400 933 966 

ande av nya frivilliga och uppgifter av en-
gångskaraktär, såsom anordnande av böss-
insamling, i Oma. 
 
Så här tar du i bruk Oma vid din 
avdelning:
1. Ta kontakt med distriktet eller anmäl dig 

till utbildningen för digitala faddrar och 
mästare. Utbildningar anordnas runtom i 
Finland under hela hösten.

2. Ordna en inledande verkstad med hjälp 
av din digitala mästare, digitala fadder el-
ler en distriktsmedarbetare.

3. Fundera över de viktigaste rollerna och 
verksamhetspraxisen, och börja använ-
da systemet genom att i Oma skapa en 
stomme av verksamhetsgrupperna vid er 
avdelning. 

4. Börja använda Oma och be avdelningens 
frivilliga att logga in i Oma.

Mer information: 
Rednet.punainenristi.fi/oma 
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I KORTHET

Avdelningar, utnyttja 
understöden 

Avdelningarna kan ansöka om Hyväpä-
ivä-understöd till projekt samt för att star-
ta verksamhet och utveckla den. För sam-
ma verksamhet kan beviljas högst 300 euro i 
understöd per år. Ansökningen om understöd 
är fortlöpande. Beviljade understöd utbetalas 
retroaktivt jämte rapportering och kostnads-
specifikation. 

Projektunderstöd beviljas för mångkulturel-
la projekt och projekt som stöder integra-
tion samt förebyggande projekt som främ-
jar hälsa och välbefinnande. Projektet måste 
genomföras av frivilliga och baseras på ett 
lokalt behov. En förutsättning för understö-
det är att verksamheten är ny. Det finns 
även önskemål om att den ska bli en perma-
nent del av avdelningens verksamhet. Un-
derstödsbeloppet uppgår till 500–2 000 eu-
ro per år.

Adlibris har donerat 5 000 euro till läxläs-
ningsklubben. Avdelningen kan ansöka om 
understöd till klubbar som är på väg att star-
ta sin verksamhet eller befintliga, funge-
rande klubbar. Understödet kan användas 
till klubbens verksamhetskostnader och det 
uppgår till högst 150 euro per klubb och år. 
Understöd utdelas så länge pengarna som 
Adlibris har donerat räcker. 

Mer information: RedNet/Avdelningskon-
tor/Hyväpäivä-understöd till avdelningar

Förändringar i 
förtjänstmedaljerna

Kriterierna för beviljande av förtjänstmedal-
jer har ändrats. Det är inte längre ett krav 
att man tidigare ska ha beviljats en brons-
medalj för att man ska kunna beviljas en sil-
vermedalj. Det räcker att personen är med-
lem och varit frivillig i minst 20 år. Om 
personen tidigare har beviljats en förtjänst-
medalj i brons, ska det ha gått minst 10 år 
sedan dess. 

Numera är kriterierna för beviljande av en 
förtjänstmedalj i brons medlemskap och 
minst 10 års frivilligverksamhet. Om perso-
nen har beviljats en förtjänstmedalj mås-
te det ha gått minst fyra år från det innan en 
förtjänstmedalj i brons kan beviljas.

Om personen tidigare inte har beviljats för-
tjänstmedalj, kan man ansöka om det i sam-
band med ansökan om förtjänstmedalj i 
såväl silver som brons (rätt att bära för-
tjänstmedalj). Det går dock inte att få en 
förtjänstmedalj i guld som första medalj, ut-
an beviljande av den förutsätter att perso-
nen har tidigare beviljats en förtjänstmedallj 
antingen i silver eller brons. 

Mer information: Sekreterare  
Outi Sanmark, tel. 020 701 2222, RedNet/
Avdelningskontor/Anvisningar och blanketter

Vem skulle kunna vara 
kontaktperson för avdelningens 
hälsovårdsverksamhet? 

Kontaktpersonen handleder och motiverar 
frivilliga som är intresserade av att främja 
hälsa till att delta och genomföra verksam-
het som främjar hälsa (bl.a. hälsopunkter, 
rusmedelsarbete, sexuell hälsa och andra 
hälsoprogram). Kontaktpersonen erbjuds ut-
bildning i uppgiften och aktuell, hälsorela-
terad information skickas till hen. Rollen är 
en av de ansvarspersoner som utnämns på 
J2-kortet.

Mer information: Distriktens hälsovårds-
planerare och RedNet/Avdelningskontor

Kom på teater! 

Unga Teatern från Esbo är en turnerande na-
tionell teater, som sätter upp pjäsen ”Gul-
livers nya resor” från och med september. 
Medan pjäsförfattarna Harriet Abrahams-
son och Paul Olin skrev pjäsen, träffade de 
lågstadieelever och asylsökande barn i Fin-
land. Dessa möten gav upphov till pjäsen 
som baserar sig på den klassiska berättel-
sen av Jonathan Swift. Som en del av pjä-
sen ingår ett grupparbete för publiken som 
baserar sig på material som arbetats fram 
tillsammans med Röda Korset och Finlands 
Flyktinghjälp. Under spelsäsongen samarbe-
tar teatern med Hungerdagen. Föreställning-
arna går på finska och svenska.

Ytterligare information: www.ungatea-
tern.fi
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NUORTEN TURVATALOT

Autetaan nuoria verkossa
Punaisen Ristin Nuorten turvatalot 
ovat mukana usean eri toimijan yh-
teistyössä järjestetyssä nuorten verk-
koauttamisessa. 

Sekasin-chat hanketta ja toimintaa 
rahoittaa Me-säätiö ja toiminnan yllä-
pitämisestä ja koordinoinnista vastaa 
Suomen Mielenterveysseura.

Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen 
Sekasin-chatin päivystäjänä voi toi-
mia turvallinen aikuinen, joka on vä-
hintään 23 vuotta. Nuorten turvatalon 
verkkoauttamiseen pääsee mukaan

perehdytyskoulutuksen jälkeen. Nuoria kohdataan verkossa Nuorten turvatalossa, jossa 
työntekijä on läsnä verkkoauttajille antaen tarvittavan tuen, neuvonnan ja ohjauksen.

Sekasin-chatissa nuori voi keskustella verkossa mistä tahansa mieltä askarruttavista ky-
symyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. Sekasin-chat on auki vuoden 
jokaisena päivänä, maanantaista perjantaihin klo 7-24 sekä 
lauantaisin ja sunnuntaisin 15–24. Nuorten turvatalot päivys-
tävät Sekasin-chatissa arkisin klo 18–20 välisenä aikana.  

• Vantaan turvatalo tiistaisin klo 18-20.
• Helsingin turvatalo keskiviikkoisin klo 18-20.
• Espoon turvatalo torstaisin klo 18-20.

Vapaaehtoinen, joka on toiminut verkkoauttajana turvatalossa 
voi halutessaan tehdä auttamistyötä myös kotoa käsin, itsel-
leen sopivana ajankohtana.

Nuori tulee Sekasin -sivustolle uteliaisuuttaan, etsimään tietoa, saadakseen apua, sattu-
malta jne. Moni saattaa kaivata pelkästään keskustelukumppania, jonka kanssa jutella ja/
tai kartoittaa tilannettaan. Chatin perustarkoitus on kohdata nuori verkossa henkilökohtai-
sesti.

Nuoret hakeutuivat chattiin vuoden 
2017 aikana 97227 kertaa pääsemät-
tä läpi! Jonotusaika oli keskimää-
rin 1h 44 minuuttia, josta syystä ai-
na oman vuoron koittaessa nuori ei 
ollut enää linjoilla. Chat keskusteluja 
syntyi 11898 kertaa ja keskustelujen 
keskipituus oli 39 minuuttia. 
80 % yhteydenottajista oli tyttö-
jä. Sekasin-chatin keskusteluista 47 
%:ssa nuori koki ahdistuneisuutta 
ja 27 %:ssa keskusteltiin ihmissuh-
deongelmista. (Mielenterveysseura, 
Sekasin-chat)

”Sen ajan muutaman tunnin ajan 
ku tänne jonottelin olin aika ahistu-
nut ja sitä rataa, vaikka anonyymis-
ti sulle puhunki. Ja keskustelun alus-
sa hikoilin ja panikoin, että virhe. Ei 
sun pitäis kertoa tai puhua. Nyt kui-
tenki olen iloinen ja kiitollinen, et-
tä asioista tulin juttelemaan ja sain 
hieman purettua näitä asioita. Tän-
ne on kuitenki paljon helpompi tulla 
juttelemaan kuin naamatusten jol-
lekkin.” (Mielenterveysseura, Seka-
sin-chat) 
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NUORTEN TURVATALOT

Tule mukaan ja autetaan nuoria yhdessä!
Verkkoauttamisen tarve on suuri.

Perehdytyskoulutus pidetään joka viikko ennen paikallisessa Nuorten turvatalossa alkavaa 
verkkoauttamista. Perehtyjät tavataan klo 17 ja verkkoauttajat kokoontuvat turvatalolle klo 
18. Saat tunnin kestävän perehdytyskoulutuksen ja pääset tämän jälkeen tapaamaan jo toi-
minnassa olevia vapaaehtoisia ja näkemään verkkoauttamista klo 18-20.

Laura: ”Sain vapaaehtoisena mahdollisuuden 
osallistua Sekasin-chatin toimintaan Turva-
talon kautta. Ensimmäisellä kerralla kirjau-
tuessani chatiin jännitin, millaisia nuorten 
huolia tulisin kohtaamaan. Pohdin, ovatko 
taitoni riittävät auttamaan nuoria? Pian kui-
tenkin sain huomata, että pelkkä läsnäolo-
ni ja nuoren kuunteleminen ovat merkittä-
vimpiä työkaluja, joita chat-työskentelyssä 
tulisin tarvitsemaan. Olen kokenut tärkeäk-
si turvatalon ammattilaisten antaman tuen, 
erityisesti mahdollisuuden asioiden ja tuntei-
den jakamiseen heidän kanssaan. Nuorten 
kanssa käymieni keskustelujen myötä olen 
saanut kokea antamani hetket arvokkaik-
si. Nuorilta saamani kiitos heidän kuuntele-
misestaan on tuntunut palkitsevalta. Olen 
saanut kulkea hetken matkaa heidän rinnal-
laan.” 

Jonna: ”Olen tykännyt chat-vapaaehtoise-
na olosta. Se on itselleni uusi tapa kohda-
ta nuoria, keskustelunaiheet vaihtelevat jo-
kaisen keskustelijan kanssa. Hienoa on ollut 
kun on voinut antaa yhteystietoja nuorel-
le, joka tarvitsee apua, muttei osaa ehkä et-

siä eikä tämä ole kuullut esim. Nuorten tur-
vataloista. Haastavaa tietenkin alussa on 
kun ei tiedä, mikä on vastakeskustelijan syy 
tulla chattiin juuri kyseisenä päivänä. Mut-
ta kun kokemus kasvaa, jokainen kohtaami-
nen on aina luontevampaa ja luontevampaa. 
Tällä tavalla myös vapaaehtoinen pysyy kar-
talla nuorten maailmojen haasteista. Kas-
vottomuus on ilmiselvästi monelle nuorelle 
chat-käyttäjälle suuri helpotus, keskuste-
lu lähtee usein heti virtaamaan ja vapaaeh-
toinen huomaa olevansa enemmänkin kuun-
televa korva ja henkinen tuki. Keskustelua 
käydään laidasta laitaan, konflikteista kave-
reiden kanssa aina perheenjäsenten kans-
sa koettuihin haasteisiin taikka työelämän 
stressiin. Jokainen tarina on yhtä arvokas. 
Chat-vapaaehtoisen tehtävä on minulle täl-
lä hetkellä kerran viikossa Turvatalon tiloissa 
tapahtuva palvelutilanne ja todella vaivaton 
tapa osallistua nuorten arkeen valtakunnalli-
sesti, ihan SPR:n vapaaehtoisenakin.” 

Meeri: ”Sekasin-chatin päivystäjänä toimimi-
nen on ollut yksi kivoimpia tekemiäni vapaa-
ehtoishommia. Keskustelut ovat niin 

Joonas Brandt
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NUORTEN TURVATALOT

Kiinnostuitko? Soita paikalliseen turvataloon tai laita meiliä. 
Tule tutustumaan voisiko tämä olla sinunkin tapa auttaa ja kohdata

nuoria heidän arkiympäristössä, eli verkossa.

Nuorten turvatalo
HELSINKI Punavuoressa

puh. 09 622 43 22
turvatalo.helsinki@punai-

nenristi.fi

Uudenmaankatu 32a

Nuorten turvatalo
VANTAA Peijas-Rekolassa

puh. 09 871 4043
turvatalo.vantaa@punainen-

risti.fi

Sairaalakatu 3

Nuorten turvatalo
ESPOO Leppävaarassa

puh. 09 819 55 360
turvatalo.espoo@punainen-

risti.fi

Läkkisepänkuja 2a

lyhyitä ja kertaluontoisia, etteivät niissä kä-
sitellyt asiat ainakaan itseäni jääneet vaivaa-
maan. Kuitenkin lyhyessäkin keskustelussa 
pystyi auttamaan ja rohkaisemaan nuoria, 
tämä oli itselleni erityisen palkitsevaa. Tär-
kein palaute monelta nuorelta oli ”Kiitos kun 
kuuntelit”. Vuorovaikutus oli aitoa, vaikka se 
tapahtuikin vain tekstin välityksellä. Itse pi-
din verkkoauttamistyöstä myös sen etäisyy-
den ja anonymiteetin takia, ulkoiset asiat ei-
vät vieneet huomiota keskustelulta. Muiden 

päivystäjien ja työntekijän tuesta oli paljon 
apua etenkin alussa, yksin ei tarvitse kaik-
kea tietää tai osata. Chat-päivystystä voi 
tehdä joustavasti silloin kun itselle sopii ja 
niin monta keskustelua kuin jaksaa, vaikka 
vain yhden silloin tällöin.” 

Anne-Maria Pitkänen
Nuorten turvatalojen verkkoauttaminen

Joonas Brandt
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UTBILDNING FÖR UTBILDARE OCH PROJEKTET PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ

Projektet Pärjätään yhdessä (vi klarar oss 
tillsammans) aktiverar människor till att 
stärka välbefinnandet och tryggheten i den 
egna närmiljön och delta i frivilligverksam-
heten. I lokala gemenskaper finns det ett 
stort antal olika organisationer, klubbar och 
föreningar som inte hör till Frivilliga rädd-
ningstjänsten Vapepas nätverk. Exempel på 
dessa är boendeföreningar, Lions-klubbar 
och idrottsföreningar.

Avdelningen och kommunen kan tillsammans 
ordna ett möte gällande beredskap och för-
beredelser där man funderar på lokala ut-
maningar och sätt att lösa dem. De anställda 
i vårt projekt hjälper gärna till med råd om 
hur olika aktörer kan samlas, förena krafter 
och förbättra tryggheten i sin gemenskap. 
Under hösten turnerar vi runt Finland och 
ger handledning i hur man samlar sitt orga-
nisationsnätverk. Till exempel är vi med på 
Kommunmarknaden i Helsingfors den 12–
13 september, FRK:s organisationsdagar den 
3 oktober, ombord m/s Soste den 9–10 ok-
tober och utbildningskryssningen Auttajat 
ulapalla (hjälpare på fjärden) den 9–11 no-
vember. I januari 2019 anordnar vi ett av-
slutningsseminarium i Helsingfors. 

 
Youtube: Pärjätään yhdessä (vi klarar oss 
tillsammans)
Facebook: Välbefinnande och trygghet
Mer information:
Projektplanerare Janne Leskinen,  
tel. 020 701 2139 (centralbyrån)
Projektplanerare Mia Vettenranta,  
tel. 020 701 2824 (Satakunda distrikt)
Organisationskoordinator  
Veli-Matti Ahtiainen,  
tel. 0400 398 217 (Lapplands distrikt)

Så här samlar du resurserna på din ort

Innehållsdel för utbildare av första hjälpen-
grupper 

2–4 november Nynäs

Innehållsdel för första insatsen-utbildare 2–4 november Nynäs

Handledning för resursutbildare 7–8 september Helsingfors

Gemensam del: Unika Röda Korset Hösten 2018 Webbaserad utbildning

Verktygsdel: Att handleda i lärande 3–4 november Helsingfors

Innehållsdelar 
• Psykiskt stöd
• Humanitär rätt
• Organisation
• Kulturell mångfald
• Socialtjänst
• Ungdom
• Rusmedelsarbete
• Pensionärshandledare

24–25 november Helsingfors

Fortbildning för beredskapsutbildare 14–15 oktober Nynäs

UTBILDNING FÖR UTBILDARE 2018
Till utbildning för utbildare ansöker man via sitt lokala distriktskontor, 
anmälan sker en månad innan utbildningen inleds.
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HUOMIONOSOITUKSET

Ansiomerkit ja ansiomitalit haussa
Punaisen Ristin huomionosoitusten haku-
ajat ovat jälleen ajankohtaisia. Ansiomerk-
kejä haetaan syyskuussa ja pronssisia, ho-
peisia ja kultaisia ansiomitaleja lokakuussa. 

Järjestön hallituksen keväällä hyväksymän 
huomionosoitusohjeen mukaan voidaan ho-
peinen tai pronssinen ansiomitali myöntää, 
vaikka huomionosoituksen saajalla ei olisi-
kaan aiemmin myönnettyä ansiomerkkiä tai 
pronssista ansiomitalia.  

Jakoperusteet, ansiomerkki

• Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n 
jäsenyys sekä että henkilö on kuuden vuo-
den ajan aktiivisesti osallistunut SPR:n tai 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan 
toimien luottamus- tai muissa vapaaehtois-
tehtävissä. 

Jakoperusteet, ansiomitali

Suomen Punaisen Ristin pronssinen, hopei-
nen tai kultainen ansiomitali annetaan an-
siokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnas-
ta tai erittäin ansiokkaista teoista Punaisen 
Ristin ja välittömästi sen tarkoitusperien 
hyväksi. Näiden ehtojen täyttyessä ansio-
mitali voidaan myöntää vapaaehtoiselle jä-
senelle, luottamushenkilölle tai Vapaaehtoi-
sessa pelastuspalvelussa toimijalle. 

• Pronssinen ansiomitali voidaan myön-
tää henkilölle, joka on vähintään 10 vuo-
den ajan osallistunut aktiivisesti järjestön 
toimintaan ja jolle on aiemmin myönnet-
ty ansiomerkki. Ansiomerkin myöntämises-
tä pitää olla kulunut vähintään neljä vuotta. 

Riittävästi ansioituneelle henkilölle voidaan 
myöntää pronssinen mitali ja samalla an-
siomerkin kanto-oikeus. 

• Hopeinen ansiomitali voidaan myön-
tää henkilölle, joka on vähintään 20 vuo-
den ajan osallistunut aktiivisesti järjestön 
toimintaan. Mikäli henkilölle on aiemmin 
myönnetty pronssinen ansiomitali, on täs-
tä täytynyt kulua vähintään 10 vuotta. Hen-
kilölle voidaan hopeisen ansiomitalin ano-
misen yhteydessä anoa myös ansiomerkin 
kanto-oikeutta. Myöntämisen perusteena 
ovat edellisen huomionosoituksen jälkeiset 
ansiot.

• Kultainen ansiomitali voidaan myöntää 
henkilölle, joka on vähintään 30 vuoden 
ajan osallistunut aktiivisesti järjestön toi-
mintaan ja jolle on aiemmin myönnetty ho-
peinen ansiomitali. Hopeisen ansiomitalin 
myöntämisestä pitää olla kulunut vähintään 
10 vuotta. Myöntämisen perusteena ovat 
edellisen huomionosoituksen jälkeiset an-
siot. 

Ansiomitalianomukset on täytettävä huo-
lellisesti ja siihen on koottava mahdolli-
simman tarkat tiedot huomionosoituksen 
saajan ansioista. ”Ollut pitkään mukana ys-
tävätoiminnassa” tai ”toiminut useita vuo-
sia osaston sihteerinä” ei riitä, tarvitsemme 
tiedot myös toimintavuosista.

Aktiivimerkki

SPR:n jäsen tai osaston toimintaryhmä voi 
tehdä ehdotuksen aktiivimerkin myöntämi-
sestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. 
Osaston hallitus käsittelee ja myöntää aktii-
vimerkkejä kahdesti vuodessa ennen osas-
ton kevät- ja syyskokousta.

Huomionosoitusten anominen

Punaisen Ristin jäsen voi tehdä ehdotuk-
sen ansiomitalin tai ansiomerkin myöntämi-
sestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. 
Myös osaston hallitus voi tehdä ehdotuksia. 
Osaston hallitus toimittaa kaikki ehdotuk-
set, myös ei-puoltamansa, puoltojärjestyk-
sessä edelleen piirin hallitukselle. 

A
n
n
a 
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o
ri
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en
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Ansiomerkkejä ja -mitaleja haetaan lomak-
keella. Samalla lomakkeella voi anoa myös 
pöytäviiriä ja hädän kolmet kasvot pienois-
veistosta. Lomake löytyy RedNetistä koh-
dasta Tieto ja taito – Osastotoimisto – Oh-
jeet ja lomakkeet. 

Osastotoimistossa on luettavissa ja tulos-
tettavissa myös huomionosoitusohje, jossa 
on tarkempaa tietoa Punaisen Ristin huomi-
onosoituksista. Voit tilata hakulomakkeen 
ja ohjeen postitse tai sähköpostiisi, puh. 
020 701 2364/Tuula Korhonen. 

Ansiomerkkihakemukset on toimitetta-
va piiritoimistoon viimeistään maanantaina 
17.9. ja ansiomitalihakemukset viimeistään 
keskiviikkona 1.11. Hakemukset toimitetaan 
postitse osoitteella Suomen Punainen Risti, 
Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tuula Korho-
nen, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Hel-

HUOMIONOSOITUKSET

Ensiavun suomenmestaruus Helsinkiin

Länsi-Helsingin osas-
ton voittoisa jouk-
kue: Tuuli Pohjankoski, 
Anu Puttonen, Teemu 
Anttila, Meri Pohjan-
koski-Åberg, Marika 
Laukkanen (rj).

Punaisen Ristin ensiapuryhmien vapaaehtoiset kilpailivat kesäkuussa ensiavun suomen-
mestaruudesta Turussa. Kilpailussa oli neljä sarjaa. Aikuisten sarjan voitti Länsi-Helsingin 
osaston joukkue Tom Granqvist ja Vesa Kirjavainen. Ensiauttajaparien suomenmestaruu-
den otti Turun osaston joukkue, Länsi-Helsingin joukkue sai hopeaa. 

Aikuisten sarjan suomenmestaruuden voittanut Länsi-Helsingin joukkue pääsee ensi 
vuonna edustamaan Suomea ensiavun EM-kisoihin.

A
ri
 R

äs
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en

sinki tai sähköpostilla tuula.korhonen@pu-
nainenristi.fi.

Piirin hallitus myöntää ansiomerkit loka-
kuun kokouksessaan. Ansiomitalihakemuk-
set piirin hallitus toimittaa puoltojärjestyk-
sessä edelleen keskustoimistoon. Järjestön 
hallitus esittää harkitsemansa ehdotuk-
set edelleen sisäasiainministeriölle, joka vie 
esityksen tasavallan presidentin päätettä-
väksi. Ansiomitalit myöntää tasavallan pre-
sidentti keväällä 2018. 

Ansiomerkit jaetaan yleensä osastojen 
omissa tilaisuuksissa. Pronssiset, hopeiset 
ja kultaiset ansiomitalit jaetaan piirin vuosi-
kokouksessa huhtikuussa.  

ENSIAVUN SM-KISAT
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Emilia Jokiaho palaa 
koulutussuunnittelijaksi

Hei! Kaksi vuotta äitiys- ja hoitovapaalla 
meni lennossa ja tätä kirjoittaessa tuntuu 
vielä ihmeelliseltä olla täällä taas. Minne ai-
ka oikein katosi? 

Myös kuopukseni aloitti tänä syksynä päi-
väkodin ja tuntuu kuin uusi aikakausi al-
kaisi. Molemmilla lapsillani on nyt uusi oma 
maailmansa, josta äitinä saan vain osa-
sen kysellessäni lapsilta ja hoitajilta päivän 
kuulumisia. Muistan, kuinka eräs vapaa-
ehtoiskouluttaja kerran sanoi minulle, et-
tä luota että lapsesi pärjää. Sama koulut-
taja myös ehdotti jäämään nurkan taakse 
hetkeksi kuuntelemaan, kuinka nopeasti it-
ku loppuu kun lapsi rauhoittuu hoitajan sy-
lissä. Tämän olen jo saanut onnekseni huo-
mata, viisaita neuvoja! 

Palaan siis koulutussuunnittelijan toimen-
kuvaan Janne Leskisen ja Maaria Kuitusen 
jälkeen. Kahdessa vuodessa on paljon uutta 
tapahtunut ja mielenkiinnolla haluan pääs-
tä matkaan mukaan. Olettehan yhteydes-
sä, kun on jotain, missä voin olla avuksi. 
Pohditaan yhdessä ja yritetään etsiä sopivia 
ratkaisuja. Aurinkoisia ja värikkäitä syksyn 
päiviä odotellessa, 

Emilia Jokiaho 
puh. 020 701 2373

HENKILÖSTÖUUTISET

Viisi kuukautta on lyhyt aika olla töissä (jäsenmää-
rän perusteella) Suomen isoimmassa piirissä, varsinkin 
kun töiden aloittaminen tuntui enemmän tai vähem-
män liikkuvaan junaan hyppäämiseltä. 

Koulutussuunnittelijan tehtävä on siinä mielessä se-
kä kiinnostava että haastava, että työ ulottuu kaikkiin 
toimintamuotoihin ja uusien vapaaehtoisten vastaan-
otosta jo vuosia mukana olleisiin konkareihin. Viides-
sä kuukaudessa ehti myös oppia valtavan paljon uutta 
koulutusjärjestelmästä, kouluttamisesta, vapaaehtois-
työstä ja Punaisesta Rististä yleensä. Kiitos siitä kuu-
luu kouluttajille, mutta myös muille vapaaehtoisille ja 
tietysti kollegoille. 

Kiitos ja näkemiin!

Olen Päivi Mäkinen, HUPin uusi kerhokoor-
dinaattori. Koulutukseltani olen sosionomi 
ja musiikin maisteri, ja olen toiminut muun 
muassa opettajana, esimiehenä sekä ker-
hojen ja leirien ohjaajana. Vapaa-ajalla len-
kitän koiraani, luen ja remontoin taloa.

Johtotähtiäni työssä ovat palvelu ja kuunte-
lu, moninaisuus, leikki ja opiskelu. Odotan 
tältä työltä mielenkiintoisia tapaamisia, uu-
sia haasteita ja mahdollisuutta auttaa. 

Palveluksessanne.

Päivi Mäkinen, 
puh. 040 843 1021

Päivi Mäkinen aloitti 
kerhokoordinaattorina
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KOULUTUS

Mielenterveyden ensiapu II 

Mielenterveyden ensiapu II -kurssi järjeste-
tään lauantaina ja sunnuntaina 8.- 9.9.2018 
klo 9-16 Punaisen Ristin koulutustiloissa, 
osoite Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki.
Koulutuksen järjestää Suomen Punainen Ris-
ti yhteistyössä Mielenterveysseuran ja Opin-
tokeskus Siviksen kanssa. Koulutus on suun-
nattu vapaaehtoisille, jotka voivat kohdata 
mielenterveyden häiriöitä vapaaehtoisena 
toimiessaan. Koulutukseen sisältyy oppikirja. 
Koulutus ja oppikirja ovat maksuttomia. Lisä-
tiedot: Emilia Jokiaho, emilia.jokiaho@punai-
nenristi.fi. Ilmoittautuminen päättyy 3.9.18.

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutuksien 
tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmis-
ta mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista 
ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielen-
terveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ot-
tamaan puheeksi vaikeitakin asioita sekä an-
taa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa 
eteenpäin.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osal-
listujien mielenterveysosaamista tarjoamal-
la asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, 
vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää 
stigmaa ja antaa valmiuksia toimia, kun koh-
taa mielenterveyden ongelmia.

Jokainen koulutus on tärkeä. Monet perus-
kursseille osallistuvista tutustuvat Punai-
seen Ristiin ensimmäistä kertaa. Millaisen 
kuvan haluamme jättää? Toivon, että jääm-
me koulutukseen osallistuneen mieleen 
asiantuntevana, ajassa elävänä, aina autta-
maan valmiina organisaationa. Toivon, että 
koulutuksissa käydyt keskustelut herättäi-
sivät kiinnostuksen oppia lisää ja osallistua, 
halun auttaa. Olisi hienoa, että jokainen 
koulutukseen osallistunut tuntisi itsensä 
tervetulleeksi mukaan toimintaan. Koulu-
tukseen osallistuminen tarkoittaa jo, että 
ihminen on kiinnostunut Punaisesta Rististä 
ja toiminnastamme, mutta hän voi tarvita 
vielä tuuppauksen oikeaan suuntaan. Kou-
lutukseen osallistuvia kannattaa aina kan-
nustaa liittymään jäseneksi ja lähtemään 
mukaan osaston toimintaan.

Kokeneemmille vapaaehtoisille koulutukset 
ovat tilaisuus päivittää omia tietoja ja ke-
hittää osaamista, mutta yhtä tärkeää voi 

olla kokemusten vaihto samanlaisissa teh-
tävissä olevien kesken ja mahdollisuus het-
ken olla ja kuunnella olematta vastuussa 
yhtään mistään. Pidetäänhän huolta myös 
omasta ja toisten jaksamisesta. Piirissä on 
valtavasti hyviä kouluttajia ja uusia rautai-
sia vapaaehtoisia on taas tänä syksynä läh-
dössä kouluttajakurssille. Tavoitteena on, 
että kenenkään ei tarvitse kouluttaa enem-
pää kuin mitä itse hyvin ehtii. Tehdään kou-
lutusten järjestämisessä yhteistyötä: pyy-
detään tarvittaessa apua piiriltä tai muilta 
osastoilta, otetaan koulutusten järjestelyi-
hin mukaan myös uudempia vapaaehtoi-
sia. Heistä voi hyvin kasvaa niitä seuraavia 
huippukouluttajia.

Jatkan piirissä syksyn suunnittelemassa 
luottamushenkilölle suunnattua johtajuus-
koulutusta, mutta siitä lisää myöhemmin. 

Maaria Kuitunen

MTEA® 2 -koulutuksessa tutustutaan yleisim-
pien mielenterveyden häiriöihin kuten masen-
nukseen ja ahdistuneisuuteen. Lisäksi käsi-
tellään itsetuhoista käytöstä, psykoositiloja ja 
päihteiden väärinkäyttöä sekä opetellaan so-
veltamaan mielenterveyden ensiavun aske-
leita. MTEA® 2 -peruskoulutuksen jälkeen on 
mahdollista hakea MTEA® 2 -ohjaajakoulu-
tukseen. 

Ystävänä omaishoitoperheessä 
-kurssi, tiistai 25.9. klo 17-20 

Koulutus on suunnattu vapaaehtoisille, jot-
ka ovat kiinnostuneita toimimaan omaishoi-
toperheiden tukena. Vapaaehtoisten rooli on 
tuoda iloa, seuraa ja virkistystä omaishoito-
perheiden arkeen.

Kurssi ei edellytä suoritettua ystävätoimin-
nan peruskurssia. Toivomuksena kuitenkin 
on, että myös peruskurssi suoritetaan mah-
dollisimman pian. Koulutus on maksuton ja 
järjestetään Punaisen Ristin koulutustilassa, 
Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki.  

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään 17.9.: Omaishoitajien tukitoiminnan 
aluetyöntekijä Sari Oittinen, puh. 040 548 
0377 tai sähköposti: sari.oittinen@redcross.fi

HENKILÖSTÖUUTISET
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KOTIPOLKU

Nuorten aikuisten Kotipolulla on 
tilaa saada ja antaa apua
Eva Suomalaista ja Leia Alapuras-
ta yhdistää halu parantaa nuorten ai-
kuisten hyvinvointia ja osallisuutta. 
Tätä tavoittelee myös nuorten aikuis-
ten itsenäistymistä ja asumista tukeva 
Nuorten turvatalojen Kotipolku yhdes-
sä ammattilaisten ja vapaaehtoisten 
kanssa.

Asunnon etsimistä ja itsenäistymisen tukea
Nuorten Turvatalot ovat matalan kynnyksen 
paikkoja, joissa nuoret ja heidän perheen-
sä saavat tukea ja apua elämän pienempiin 
ja isompiin myrskyihin. Nuorten turvatalot 
ovat jo aiemmin tarjonneet itsenäistymisen 
tukea juuri täysi-ikäisyyden kynnyksellä 
oleville nuorille, ja tänä vuonna itsenäisty-
misen tuki on laajentunut 18-24 -vuotiaille 
suunnatulla Kotipolulla.

Nuoret aikuiset ovat palvelujärjestelmäs-
sä helposti väliinputoajia, sillä monet pal-
velut päättyvät 18 vuotta täyttäessä. Nuor-
ten aikuisten tuen tarve voi myös kohdistua 
erilaisiin asioihin kuin nuoremmilla, ja eri-
tyisesti asumisen ja asunnon löytämiseen 
liittyvät kysymykset voivat korostua. 

“Itsenäistymiseen ja asumiseen liittyy mo-
nenlaisia kysymyksiä, joiden kanssa nuo-
ret aikuiset ja heidän lähiyhteisönsä voivat 

tarvita tukea. Kotipolussa uskomme, että 
nuorten aikuisten voimavaroja tunnistamal-
la ja vahvistamalla kaikille asioille voi teh-
dä jotain. Haluamme mahdollistaa sen, että 
jokaisella nuorella aikuisella olisi mahdolli-
suus pärjätä itsenäisessä elämässä”, kertoo 
Kotipolun projektipäällikkö Miki Mielonen. 

Kotipolun käynnistämisen taustalla on ha-
vainto siitä, että nuorten aikuisten asun-
nottomuus on ollut kasvussa kaupungeis-
sa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA:n mukaan vuonna 2017 nuoria asun-
nottomia aikuisia oli jopa 1600. Lisäksi osa 
nuorten asunnottomuudesta ei näy tilas-
toissa, sillä nuoret saattavat asua epäviral-
lisesti esimerkiksi kavereiden luona, jolloin 
oman asunnon puute jää tunnistamatta.

“Kotipolussa yksi tavoitteemme on, et-
tä nuorten asunnottomuus vähenee, kun 
asunnottomaksi joutumista ennaltaehkäis-
tään itsenäistymistä ja asumista tukemal-
la sekä nuorten lähiyhteisöjä vahvistamal-
la. Samalla kehitetään uusia tapoja, jotta 
nuorten asuminen sekä itsenäistymisen po-
lut helpottuvat”, Mielonen kertoo.

Eva Suomalainen uskoo, 
että jokaisella on sellais-
ta elämänkokemusta, 
josta voi olla apua myös 
muille.
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Etsimistä, pärjäämistä ja vapautta

Itsenäistyminen on lähes jokaiselle elämän-
vaihe, johon liittyy muutoksia, uuden opet-
telua ja monenlaisia tunteita. Arki voi tun-
tua olevan solmussa, jos asuntoa ei löydy 
tai jos talous ei ole tasapainossa.

Viime keväänä lähihoitajaksi valmistuneelle 
Leia Alapuraselle nuorten asiat ovat sydä-
men asia, ja itsenäistymiseen liittyvät tun-
teet tuoreessa muistissa.

“Minulle itsenäistyminen tarkoittaa aikaa 
elämässä, jolloin täytyy oppia tulemaan toi-
meen itsensä kanssa. Omalla kohdallani it-
senäistyminen tuntui jonkin verran pelotta-
valta, mutta samalla tunsin ylpeyttä siitä, 
että pääsin asumaan omassa kodissa ja 
elämään itsenäisesti,” kertoo Alapuranen.

“Itsenäistymiseen liittyy paljon kysymyksiä, 
joihin voi tarvita apua. Mitä teen valmistu-
misen jälkeen? Millaiset työt voisivat sopia 
minulle? Lisäksi olisin tarvinnut ideoita sii-
hen, mitä ruokaa voi kokata: itse söin itse-
näistymisen alussa lähinnä hernekeittoa”, 
Alapuranen kuvaa. “Apua itsenäistymisen 
kysymyksiin olen saanut googlaamalla. Ka-
vereiden kanssa on ollut helppoa puhua, 
kun elämäntilanne on sama. On myös hy-
vä, että on Nuorten turvatalojen ja Kotipo-
lun kaltaisia paikkoja, joista saa apua, jos 
asiat menevät pahasti solmuun” pohtii Ala-
puranen.

Kotipolku tarjoaa apua nuorille aikuisil-
le, jotka tarvitsevat tukea itsenäistymisen 
tai asumiseen. Kotipolussa nuorille aikuisil-
le suunnitellaan yksilöllinen itsenäistymisen 
polku nuoren omien tavoitteiden pohjalta.

Myös Alapuranen kannustaa nuoria aikuisia 
hakeutumaan avun piiriin, kun arjessa tai 
itsenäistymisessä on haasteita: “Kysy roh-
keasti apua, kun sitä tarvitset. Ei kannata 
kamppailla yksin, kun on olemassa tahoja, 
joissa apua on tarjolla.”

Ei vain antamista vaan myös saamista

Nuorten turvataloilla on pitkä perinne, jos-
sa vapaaehtoiset ja nuoret kohtaavat krii-
simajoituksessa tai täysi-ikäistyville nuoril-
le suunnatun itsenäistymisen tuen parissa. 
Nyt myös Kotipolku etsii vapaaehtoisia, jot-

ka voisivat toimia tukena Kotipolun 18-24 
-vuotiaille nuorille aikuisille. Vapaaehtoisia 
tarvitaan niin nuorten aikuisten tukikum-
meiksi kuin keikkaluontoisesti esimerkiksi 
muuttoavuksi.

Vantaalaisessa kahvilassa kohtaan nuoriso- 
ja vapaa-ajanohjaajana työskentelevän ja  
vapaaehtoistoiminnasta innostuneen Eva 
Suomalaisen. Suomalainen on toiminut va-
paaehtoisena muun muassa hevostapah-
tumissa, ja Punaisen Ristin vapaaehtoistoi-
mintaa hän on päässyt kokemaan Punaisen 
Ristin nuorille suunnatuissa ja usein jonkin 
teeman ympärille rakennetuissa pop-up -il-
loissa. Siellä nuorten ja Punaisen Ristin va-
paaehtoisten on helppo kohdata ja keskus-
tella monenlaisista teemoista.

“Vapaaehtoistoiminnassa parasta on näh-
dä vapaaehtoisten aito innostus ja ilo. Va-
paaehtoistyö ei ole vain antamista vaan 
myös saamista. Esimerkiksi työkaverini, jo-
ka teki pitkään vapaaehtoistyötä, päätyi sii-
tä innostuneena opiskelemaan ohjaajaksi 
ja löysi siten oman elämänsä polun,” kertoo 
Suomalainen.

Suomalaisen mukaan avun antaminen va-
paaehtoistoiminnan kautta tuntuu erityisen 
merkitykselliseltä nuorten kanssa.

“Joillekin vapaaehtoiset ovat niitä harvoja, 
joiden kanssa on tuntunut, että joku on ot-
tanut kuvainnollisesti kädestä kiinni ja tu-
kenut,” pohtii Suomalainen. “Kaikkein pa

Miten vapaaehtoiseksi?

Kotipolun vapaaehtoisuudesta ki-
innostuneet voivat ottaa yhteyttä 
Kotipolun projektipäällikkö Miki 
Mieloseen, miki.mielonen@red-
cross.fi. Viestissä voit kertoa ly-
hyesti kuka olet ja mitä toivot va-
paaehtoistyöltä. Otamme sinuun 
yhteyttä ja kerromme lisää va-
paaehtoistyöstä. Kotipolun vapaa-
ehtoiskoulutuksista ja tulevista ta-
pahtumista tiedotetaan osoitteessa 
punainenristi.fi/kotipolku.

KOTIPOLKU 
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KOTIPOLKU

Hyvää #Itsenäistymispäivää!
Kotipolun tarkoitus on paitsi tukea, myös vaikuttaa. Siksi Kotipolku 
järjestää yhdessä Y-Säätiön kanssa Itsenäistymispäivän tapahtuman 
perjantaina 28.9.2018 klo 12-16  Nuorten toimintakeskus Hapessa, 
osoite Sörnäisten rantatie 31, Helsinki. Tila on esteetön. Tapahtuman 
tarkoitus on nostaa esiin nuorten aikuisten elämää kuvaavaa tutki-
mustietoa sekä etsiä ratkaisuja siihen, miten nuoren aikuisten tilan-
netta voitaisiin parantaa yhteiskunnassa. 

Tapahtuma käynnistää tiedon sekä ratkaisujen keräämisen projektin, 
joka jatkuu myös tapahtuman jälkeen. Tilaisuuteen voit ilmoittautua 
osoitteessa https://www.lyyti.fi/questions/ce42e35f0f

rasta on, jos itse tukea saanut nuori läh-
tee elämän tasaannuttua itsekin tukemaan 
muita nuoria vapaaehtoisen roolissa. Jokai-
sen oma polku on mennyt omalla tavallaan, 
mutta eletystä elämästä jää aina elämän-
kokemusta, josta voi olla apua toiselle.”

Nuoret vapaaehtoiset tervetuloa!

Kotipolun kantava periaate on, että nuoret 
ovat toimijoita, joilla on paitsi itsemäärää-
misoikeus omaan elämäänsä, myös valtaa 
vaikuttaa siihen, millaisessa maailmas-
sa elämme. Siksi Kotipolku toivottaa läm-
pimästi tervetulleeksi myös vapaaehtoisuu-
desta kiinnostuneet nuoret.

Myös Alapuranen pitää tärkeänä, että nuo-
rille on tilaa toimia sekä tulla kuulluksi.

“Nuorilta itseltään ei kysytä tarpeeksi mil-
tä heistä tuntuu ja mitä he haluavat. Jos 
nuoria ei kuulla, perustuvat nuoria koske-
vat päätökset vain oletuksiin. Kun opiskelin 
itse lähihoitajaksi ja kuuluin opiskelijayh-
distykseen koin, että minua kuultiin. Näen 
tärkeäksi sen, että nuorille on paikkoja tul-
la kuulluksi ja että nuoret uskaltavat puhua 
heille tärkeistä asioista.”

Kotipolussa halutaan panostaa siihen, et-
tä nuorten ääni kuuluu sekä Punaisen Ristin 
toiminnassa että laajemmin yhteiskunnas-
sa. Myös Kotipolun vapaaehtoistoiminnassa 
nuorilla aikuisilla on merkittävä rooli. Koti-
polun vapaaehtoiset voivat toimia niin tu-
kea tarvitsevien rinnalla kulkevina tuki-
kummeina kuin viestinnän ja vaikuttamisen 
tekijöinä.

“Tavoitteemme on, että jopa kolmasosa Ko-
tipolun vapaaehtoisista olisi tulevaisuu-
dessa nuoria aikuisia. Vapaaehtoisuutta on 
monenlaista, ja uskomme, että Kotipolun 
avulla myös yhä useampi nuori löytää tien-
sä Punaisen Ristin toimintaan,” kertoo Mie-
lonen ja jatkaa:

“Toki parasta on, kun vapaaehtoisia on 
mahdollisimman monenlaisista taustoista ja 
elämäntilanteista.”

Seuraa Kotipolkua somessa
Instagram: kotipolku_spr
Facebook: Nuorten turvatalo, Punainen Risti
Punainen Risti: punainenristi.fi/kotipolku

Silja Uusikangas
Projektityöntekijä, Kotipolku 
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NYNÄSIN KILTA

Nynäs Killan kiltapäivillä harjoiteltiin helteessä
Kiltapäivien säässä ei aiemminkaan ole ollut 
valittamista, mutta tämä vuosi jää muistiin 
erityisen kuumana, sillä elokuun ensimmäi-
nen viikonloppu osui täysin poikkeuksellisen 
hellejakson loppupuolelle. Kiltapäivien jär-
jestelyvastuussa olivat tänä vuonna Helsin-
gin ja Uudenmaan piirin kiltalaiset Anders 
Blombergin (Kehä-Espoo), Sini Vepsäläisen 
(Itä-Helsinki), Irma Terosen (Pornainen) ja 
Pekka Aholan (Lounais-Espoo) johdolla. Pii-
ristä oli mukana lisäksi noin 30 kiltalaista, 
yhteensä Siuntiossa järjestetyille kiltapäivii-
le osalllistui 107 ryhmänjohtajakurssin käy-
nyttä.

Koulutuksen teemana oli festarit. Teema nä-
kyi päivillä alusta saakka osallistujien saa-
tua ilmoittautumisen yhteydessä festariran-
nekkeet. Tukesin ylitarkastaja Kari Koposen 
luento tapahtumaturvallisuudesta ja kulut-
tajaturvallisuuslain käytännön soveltamises-
ta herätteli ajatuksia siitä, miten ensiapu-
päivystysten suunnittelua ja dokumentointia 
tulisi kehittää. Riitta ”Haxu” Bäckman pi-
ti innostavan esityksen jaksamisesta ja va-
paaehtoisten motivoinnista. Ryhmäharjoi-
tukset liittyivät ensiapusuunnitelmaan ja 
päätöksiin erilaisissa tilanteissa.

Lauantain rastiradalla nähtiin festarimeinin-
kiä monipuolisesti: palovammoja makka-
rakojulla, päihteiden käyttöä ja mielenter-
veysongelmia telttakylässä, henkistä tukea 
hukkuneen lapsen omaisille ja paljon muu-
ta. 

Haasteellisten harjoitteiden jälkeen juhlittiin 
45 vuotiasta kiltaa illallisella, jonka yhtey-
dessä Teea Tunturi, Jouni Nuutinen ja Os-
kari Perholehto palkittiin kiltaviirillä merkit-
tävästä pitkäaikaisesta toiminnasta killan 
sekä Punaisen Ristin hyväksi. Eila Kaitaista 
kiiteltiin kukkien kera uskomattomasta saa-
vutuksestaan osallistua kaikkiin 45 kiltapäi-
viin.

Nynäs Kilta perustettiin vuonna 1973 en-
siapuryhmänjohtajakurssin suorittaneiden 
keskeiseksi yhdyssiteeksi, perustava kokous 
pidettiin Nynäsin kartanolla 4.8.1973. Täs-
tä lähtien vuorollaan yhden piirin kiltalaiset 
ovat järjestäneet jatkokoulutuspäivät joka 
vuosi. Ryhmänjohtajakoulutuksen suoritta-
neet ovat usein vastuutehtävissä osastois-

sa, joten omasta kertauskoulutuksesta huo-
lehtiminen tuntuu luontevalta. 

Useat Punaisen Ristin keskeisetkin henkilöt 
(mm. Pär Stenbäck, Markku Niskala, Uolevi 
Sandroos ja Gunnar Rosén) ovat antaneet 
tukensa killalle, mutta killan, piirien ja kes-
kustoimiston yhteistoiminnassa on yhä pal-
jon kehitettävää. 

Parhaimmillaan kiltapäivät voisivat olla osa 
ensiapuryhmien koulutuskokonaisuutta si-
ten, että seuraavan vuoden ensiapuryhmi-
en teema olisi esillä kiltapäivillä, jolloin kil-
tapäivien ja seuraavan vuoden koulutusta 
voitaisiin suunnitella yhdessä. Näin ryhmän-
johtajat myös motivoituisivat teemaan ja 
saisivat ideoita ja eväitä teeman käsittelyyn 
omissa ryhmissään. 

Haluamme esittää kiitokset Helsingin ja Uu-
denmaan piirille sekä keskustoimistolle tu-
estanne. Ilman yhteistyötä laadukkaan kou-
lutuksen järjestäminen olisi haastavaa. 
Toivomme yhteistyön kehittyvän jatkos-
sa yhä paremmalle tasolle. Suuret kiitokset 
myös talkooväelle kiltapäivien aikana.

Nynäs killan 45 vuoden taipaleella on tapah-
tunut paljon. Monet asiat ovat muuttuneet 
ja monet pysyneet. Gunnar Rosén nimesi 
aikoinaan killan kuusi tehtäväkenttää, esim. 
yhdessäolo, uuden oppiminen, hyvien ide-
oiden esille tuominen ja kouluttajien kou-
lutus. Monessa olemme onnistuneet kiltana 
tai kiltalaisina edistämään ensiapu- ja val-
miustoimintaa.

Ensi vuoden kiltapäivät järjestetään Hä-
meen Sappeen Matkailukeskuksessa. Ta-
paamisiin!

Anders Blomberg
kurssi 90/12

Lähteenä on käytetty Nynäs Killan Historiik-
kia, Ari Misukan juhlapuhetta sekä Punaisen 
Ristin verkkosivuja. Oikolukijana ja sisällön 
tarkastajana toimi Mika Strömman.
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Yhteistyö koulutusten järjestämisessä

Koulutusten järjestäminen on yksi osaston 
toiminnan kulmakivistä: monet uudet va-
paaehtoiset tulevat mukaan toimintaan juu-
ri kurssien kautta ja niiden avulla jo mu-
kana olevat vapaaehtoiset kehittyvät ja 
pääsevät päivittämään osaamistaan. Koulu-
tusten suunnittelu kannattaa aloittaa ajois-
sa, niin valmistautuminen on helpompaa ja 
kiinnostuneet ehtivät merkitä sen kalente-
riinsa. 

Hyvä koulutus on monen osatekijän sum-
ma. Se on totta kai sisällöltään hyvä ja vas-
taa osallistujien toiveita, mutta paljon mer-
kitystä on myös sillä, että kouluttaja tuntee 
aiheensa ja on innostava, opetusmenetel-
mät kannustavat keskusteluun ja osallistu-
miseen, koulutustila on viihtyisä ja tekniik-
ka pelaa, mukana on riittävästi apukäsiä 
huolehtimassa tarjoiluista ja kertomassa 
omista kokemuksistaan vapaaehtoisena… 
Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Hyvän kou-
lutuksen järjestäminen vaatii tiivistä yhteis-
työtä niin osastolta, piiriltä, kouluttajalta 
kuin muiltakin vapaaehtoisilta. Yhteistyön 
pohjaksi on hyvä palauttaa mieleen työnja-
ko.

Osaston tehtävät

1) Koulutusten suunnittelu

- Osaston koulutuskalenterin suunnitte-
lu esimerkiksi puoleksi vuodeksi eteenpäin 
sen mukaan, mille kursseille on tarvetta ja 

kurssin järjestelyistä vastaavan henkilön ni-
meäminen. 
- Yhteistyö kurssien järjestämisessä lähi-
osastojen kanssa. Piirin Rednet-sivulta löy-
tyvästä yhteenvetotaulukosta kannattaa 
tarkistaa, ettei tule päällekkäisiä koulutuk-
sia.
- Tulevien koulutusten ilmoittaminen koulu-
tussuunnittelijalle mahdollisimman ajoissa.

2) Koulutustilan hankkiminen ja muut 
käytännön asiat

- Koulutuksen voi järjestää osaston tilois-
sa tai kysyä tilaa esimerkiksi kirjastosta tai 
seurakunnalta.
- Koulutussuunnittelijaa voi pyytää varaa-
maan piirin koulutustilan Hietaniemenka-
dulta. Tilojen vuokraaminen on osastoille 
maksullista.
- Tarjoilujen hankkiminen, jos tarvetta.

3) Ilmoittautumiset ja kurssimaksu

- Ilmoittautumisia voi pyytää esimerkik-
si sähköpostilla kurssin vastuuhenkilölle. Il-
moittautumiseen voi käyttää myös maksu-
tonta Google Forms-palvelua. 
- Piirin suosituksena on, että peruskurssit 
ovat ilmaisia Punaisen Ristin jäsenille. Muil-
le kurssit ovat maksullisia (hinta 25 euroa), 
koska se on hyvä tapa rekrytoida uusia jä-
seniä. Osasto voi kuitenkin päättää osallis-
tumismaksuista itse.

KOULUTUS

Kouluttajakoulutus Nynäsissä 
muutaman vuoden takaa.
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KOULUTUS

4) Kurssin mainostaminen

- Tapahtuman luominen Rednetin tapahtu-
makalenteriin tai Oma-tietojärjestelmään, 
jos se on osastolla jo käytössä. 
- Facebookissa, muussa sosiaalisessa me-
diassa, kirjaston, koulujen tai kauppojen il-
moitustauluilla, paikallislehdissä, suoraan 
sähköpostilla…
- Koulutussuunnittelijaa voi pyytää mainos-
tamaan piirin Facebookissa.

5) Yhteydenpito piiriin ja kouluttajaan

- Ilmoitetaan kurssitiedot (kurssin ajankoh-
ta, osoite, kouluttaja, Rednet-sivun osoi-
te ja ohjelma) viimeistään 3 viikkoa ennen 
koulutussuunnittelijalle tai ohjelma-avusta-
jalle. 
- Jos osastolla ei ole omaa kouluttajaa, 
koulutussuunnittelija auttaa kouluttajan et-
simisessä.
- Sovitaan kouluttajan kanssa tarkemmasta 
aikataulusta ja muista käytännön asioista.

6) Kurssilla auttaminen

On tärkeää, että joku vapaaehtoinen on 
paikalla kertomassa kokemuksia vapaaeh-
toisena olemisesta ja auttamassa esimer-
kiksi kahvinkeitossa.

Piirin tehtävät

1) Kurssijärjestelyissä tukeminen, neu-
vominen ja ohjaaminen.

2) Koulutusten yhteenvetolistan ylläpi-
to.

3) Kouluttajien hankkiminen, jos osas-
to sitä pyytää.

4) Kouluttajien kulut

- Piiri maksaa kouluttajan palkkion (25 
euroa/h), matkakuluista sovitaan tapaus-
kohtaisesti. 
- Palkkio maksetaan pidetyistä opetustun-
teista, ei suunnittelusta. 
- Palkkiolomakkeen lähettäminen koulutta-
jalle ja sen hoitaminen eteenpäin. Jos piiri 
maksaa kouluttajan palkkion, kurssin tulee 
olla avoin kaikkien osastojen vapaaehtoisil-
le. 

5) Opintokeskus Siviksen tuen hakemi-
nen ja selvityksen tekeminen

- Piiri hakee tukea aina, jos kouluttaja ot-
taa koulutuspalkkion. Jos kouluttaja haluaa 
palkkion, koulutuksen tiedot on toimitetta-
va piiriin kolme viikkoa ennen koulutusta.
- Jos kouluttaja ei ota palkkiota ja osastol-
le tulee koulutuksesta (esim. tilavuokrasta) 
huomattavan paljon kuluja, piiri voi hakea 
tukea näiden kulujen kattamiseen. Asiasta 
sovitaan tapauskohtaisesti.Kurssin on olta-
va avoin kaikille.
- Tuen saamiseksi kurssilla on oltava vähin-
tään seitsemän osallistujaa.

6) Tiedottamisessa tukeminen

- Mainospohjan lähettäminen, jos osasto 
haluaa.
- Tiedottamisessa tukeminen muutenkin, 
esim. julkaisemalla kurssimainoksen piirin 
Facebookissa.

7) Kurssimateriaali

- Piirissä tulostetaan tarvittaessa kurssima-
teriaaleja ja osallistumistodistuksia. Tulos-
tettavat materiaalit on lähetettävä piiriin 
viimeistään viikkoa ennen kurssia.
- Piiristä voi pyytää myös muuta materiaa-
lia, esim. ystävätoiminnan oppaita, vapaa-
ehtoisten kortteja tai Punaisen Ristin esit-
teitä.

Kouluttajan tehtävät

- Valmistautuu koulutukseen huolella.
- Sopii osaston kanssa työnjaosta koulutuk-
sen aikana.
- Pyytää ja hakee materiaalit tarvittaessa 
piiristä.
- Lähettää koulutuksen jälkeen osallistu-
mislistan, ohjelman (jos muutoksia), palk-
kiolomakkeen ja verokortin piiriin. 
- Ohjaa muiden osastojen alueella toimin-
nan aloittavat uudet vapaaehtoiset oman 
osaston toimintaan mukaan tai auttaa etsi-
mään sopivan osaston. Tarvittaessa tukea 
saa piiristä. 

Lisätiedot; 
- koulutussuunnittelija Emilia Jokiaho, puh. 
020 701 2373
- ohjelma-avustaja Elina Tammi, puh. 020 
701 2353 
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OHJE SIVIS-TUEN HAKUUN

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen ai-
kuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehit-
tää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. 
Sen tavoitteena on aktiivisen kansalaistoi-
minnan edistäminen. Siviksen toimintaa yllä-
pitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä 
valvovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
Opetushallitus. 

Mihin Sivis-tukea kannattaa hakea?

Koulutuksiin ja kursseihin, joista koituu osas-
tolle kuluja (esim. kouluttajan palkkio, tila-
vuokra), kun
- koulutus on vähintään 45 min pituinen
- osallistujia on vähintään 7 (yli 15-vuotiasta)
- koulutus ei tee voittoa

Paljonko tuki on?

- Max. 20,50 euroa/oppitunti (45 min) TAI 
max. 55 % kuluista
- Järkeä saa käyttää: Tukea kannattaa hakea 
aina, jos kouluttajalle maksetaan palkkiota 
tai kurssista tulee muuten paljon kuluja. Jos 
suurin kulu on kahvipaketin ja muutama pul-
lapitkon hinta, hakeminen tuskin kannattaa.

Tuen hakeminen

Tukea voi hakea vain yksi Punaisen Ristin ta-
ho yhdestä koulutuksesta. Piiri hakee tukea 
aina, jos piiri maksaa kouluttajalle palkkio-
ta tai jostain syystä huolehtii koulutustilan 
vuokrasta tai muista kuluista. 

Ennen koulutusta

Ilmoita koulutussuunnittelijalle viimeistään 
kolme viikkoa ennen koulutusta:
- koulutuksen nimi 
- aloitus- ja lopetusaika, kesto
- ohjelman pääkohdat / sisältö (jos uusi kou-
lutus)
- paikka osoitetietoineen 
- Rednet-linkki, jos tapahtuma on jo viety 
sinne
- kouluttajat ja kouluttajien sähköpostiosoit-
teet

Lisää kurssimainokseen opintokeskus Sivik-
sen logo. Lisätietoa sivis.kuvat.fi > kuvat > 
Graafinen+materiaali. 

Koulutuksen jälkeen

Toimita koulutussuunnittelijalle mieluiten heti 
koulutuksen jälkeen, mutta viimeistään kol-
me viikkkoa koulutuksen jälkeen:
- ohjelma (jos tullut muutoksia)
- kouluttajien nimet ja sähköpostiosoitteet 
(jos tullut muutoksia)
- kulut 
- osanottajaluettelo (osanottajan nimi, säh-
köpostiosoite ja sukupuoli (alle 6 tunnin kou-
lutuksesta riittää tieto, montako miestä ja 
naista osallistui).

Koulutussuunnittelija täyttää selvityksen. 
Säilytä laskut ja muut tositteet esitetyistä 
kuluista. 

Kulut, jotka huomioidaan Sivis-tuessa:

- osallistujien majoitus-, kahvi- ja ruokailu-
kulut
- koulutusmateriaali- ja aineistokulut (oma-
kustannushinta)
- maksetut opetuksen suunnittelupalkkiot 
ja opetuspalkkiot (max. 50 % opetustuntien 
määrästä)
- muut maksetut palkkiot (esim. kurssin or-
ganisointi tai toimiminen kurssilla koulutta-
jan lisäksi tarpeellisena henkilönä)
- koulutustilojen vuokrat (jos Hietaniemen-
kadulla, riittää siitä maininta)
- opetusvälineiden vuokrat (esim. av-väli-
neet, elvytysnuket)
- markkinointi ja tiedotus (esim. lehti-ilmoi-
tukset, tiedotteet, kutsukirjeet)
- muut koulutuskulut (esim. todistukset/kpl, 
postitus)
- HUP on määritellyt joidenkin koulutuskulu-
jen hinnat valmiiksi, esim. kopiot, Hietanie-
menkadun koulutustilojen vuokra jne. Sinun 
ei tarvitse laskea valmiiksi esim. kopiokuluja, 
vaan ilmoittaa vain kopioiden määrä.

Jos kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, 
yhteenlaskettuna tuki ei saa olla yli 100 %.

Lisätiedot: 
- koulutussuunnittelija Emilia Jokiaho, puh. 
020 701 2373
- ohjelma-avustaja Elina Tammi, puh. 020 
701 2353

Ohje -tuen hakuun
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HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi

Distriktsbyrån    
Salomonsgatan 17 B, 5. vån, 00100 Helsingfors

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

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

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

Frivilligverksamhet

• Eloranta Titta, koordinator, fhj-verksamhet, 
Å 020 701 2358 fhj-grupperna, fhj-bussen, fhj-jour-
en (reserv), Hälsopunktverksamheten

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

• Heinonen Helena, organisationsassistent 
Å  020 701 2360 medlemsregister, materialutskick, 
medlemslistor och -adresslappar

• Hollstein Jarmo, beredskapschef Å  020 701 2361
koordinering av frivilig räddningstjänsten, myndig-
hetssamarbete, hjälp i hemlandet

• Holm-Cüzdan Helena, Å 020 701 2354
organisationsassistent

• Jokiaho Emilia, utbildningsplanerare Å 020 701 
2373
programutbilding, promo- och utbildareutbildning, 
avdelningsfadder

• Juslin-Sandin Heidi, programchef, insamlingschef 
Å 020 701 2387 avdelningsfadder (svensk service), 
insamlingar, koordinering av socialserviceverksam-
het

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

• Kuhlefelt Eva, planerare, integrationsstödjande 
verksamhet Å 040 648 6785

• Lankinen Mari, utvecklingschef, Å 040 672 0300 
avdelningarnas tillväxtprojekt, avdelningsfadder, 
avdelningsforum

• Lempinen Markku, fhj-jouransvarig Å 020 701 
2367 fhj-jourbeställningar

• Ly Quynh, utvecklare, integrationsstödjande 
verksamhet Å 040 821 6210 stöd och utveckling av 
avdelningarnas integrationsstödjande verksamhet

• Lähteenmäki Minna, koordinator för integrations-
stödjande verksamhet 
Å 020 701 2365 stöd för avdelningarnas integra-
tionsstödjande verksamhet, utbildning

• Niemelä Mia, planerare, ungdomsverksamhet 
Å 020 701 2369 stöd för ungdomsverksamhet, hu-
manitär rätt, skolsamarbete, avdelningsfadder

• Pokkinen Maija, planerare, Å 020 701 2191 
OMA - informationssystem för frivilliga

• Oittinen Sari, regionalarbetare för närstående-
vårdare Å 020 701 2357 
utbildning och stöd till frivilligverksamheten för 
närståendevårdare 

• Olli Sanna, planerare, avdelningskommunikation
Å 040 1857501 stöd i kommunikationsfrågor för av-
delningar och informationsfrivilliga

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

• Tammi Elina, programmassistent, insamlingsse-
kreterare Å 020 701 2253

• Yared Mehalet, planerare, socialserviceverksam-
het Å 020 701 2370 stöd för socialserviceverksam-
het, vänförmedlingar

• Väätäjä Reetta, projektarbetare, Projektet stöd 
för ensamkommande minderåriga Å 040 668 3373

Ledning och administration

• Kaukiainen Petri, verksamhetsledare Å 020 701 
2363  administration och ekonomi, distriktets sty-
relse, stadgeenliga möten, mottaggingscentraler

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

• Poukka Jari, ekonomichef Å 040 536 6285

• Moisio-Puustinen Laura, personalassistent 
Å 020 701 2263
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