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Om samarbete och samförstånd
Efter två månader som distriktsordföran-
de har jag bekantat mig med verksamheten 
i distriktet, aktuella frågor, personalen på di-
striktsbyrån och våra frivilliga. Jag har också 
lett ordet vid distriktsstyrelsens första möte 
och deltagit i ett arbetsseminarium för cen-
tralstyret och distriktens ordförande. Arbetet 
har präglats av återseendets glädje samti-
digt som jag också har fått träffa många nya 
människor. Just nu känner jag framför allt en 
stor stolthet över att få vara en av de aktö-
rer som bidrar till det arbete som Röda Kor-
set utför. Det har varit fint att se hur många 
olika slags verksamhet vi har inom distriktet 
och hur kunniga frivilliga vi har.

Jag har fört intressanta och tankeväckande 
samtal med många människor. Distriktssty-
relsens första möte präglades också av fina 
samtal om var vi står i fråga om vår verk-
samhet och var utveckling behövs. Så gott 
som alla diskussioner jag har deltagit i har 
lyft upp vikten av samarbete, en samstäm-
mig syn på olika frågor och de utmaning-
ar och utvecklingsbehov som är förknippade 
med vår verksamhet.

Jag började själv fundera över varför det 
ibland verkar vara så svårt att samarbeta. 
Vad är det vi i dagsläget avser med samarbe-
te och går det att främja det på något sätt? 
Vad kan jag själv göra för att bidra till ett 
framgångsrikt samarbete?

De här frågorna väckte mitt intresse att sät-
ta mig in i den här frågan på djupet, så jag 
började nosa på litteratur och artiklar i äm-
net. Vad avser vi med samarbete? Jag tänkte 
att det skulle vara lätt att hitta entydiga defi-
nitioner som ger svar på den frågan. Men det 
visade sig vara svårare än väntat. Olika käl-
lor gav olika tolkningar om samarbete och 
hur man definierar det och vilka kriterier som 
kännetecknar ett lyckat samarbete. Jag hit-
tade faktiskt inget allena saliggörande svar, 
men nog många intressanta inkörsportar.

I samband med definitioner och klassifice-
ring av begreppet samarbete återkom ord 
som nätverk, foga samman, sammanjäm-

ka och samverka. I ett nätverk kan man dela 
information till gemensam nytta; när vi fo-
gar samman eller sammanjämkar verksam-
heter är det inte bara information som blir 
gemensam, utan vi utför en verksamhet till-
sammans för att nå ett gemensamt mål; när 
vi samverkar bidrar vi också med våra resur-
ser. En sista poäng var att samarbete handlar 
om att utbyta information för gemensam nyt-
ta, att förändra verksamheter och dela resur-
ser samt att utveckla gemensamma förmågor 
för att nå ett gemensamt mål.

Ju mer jag fördjupade mig i temat, desto 
fler frågor hade jag, men det tror jag att är 
en naturlig följd av samarbete i allmänhet. 
Ibland är det också bra att stanna upp och 
fundera om man genom samverkan söker 
harmoni eller samarbete och vilken skillna-
den i så fall är. I harmoni är målet att upp-
nå en perfekt balans, en samklang som inte 
ger utrymme för olika tolkningar och åsikter. 
I samarbete är fokus inriktat på att finna en 
väg till ett gemensamt mål, vilket kan kräva 
kompromisser mellan alla parter som deltar i 
samarbetet.

Hur kan man främja och utveckla samarbete? 
Det förutsätter en ömsesidig diskussion om 
vad man håller på med och varför samt hur 
var och en kan bidra till att samarbetet gör 
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LEDAREN 3.6.2019

Förhandsinformation om övningen 
inom Helsingfors och Nylands distrikt
I oktober händer det! Då är det dags för den 
landsomfattande beredskapsövningen Droppen 
2019! Visst är du väl med?

Lördagen den 26.10 ordnar vi en större övning 
i Vanda, tillsammans med Röda Korsets avdel-
ningar i Vanda, HRM (samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjänster) och Vanda stad. Till den här övningen kan frivilliga från hela 
distriktet anmäla sig.

Vi kommer att erbjuda alla avdelningar ett övningsscenario som går att använda anting-
en inom den egna avdelningen eller i samarbete med grannavdelningarna. Det är också 
möjligt att utföra beredskapsövningen som en så kallad skrivbordsövning (karttaharjoi-
tus, tabletop exercise), dvs en övning som man gör inomhus, där man sitter ner tillsam-
mans och diskuterar igenom ett scenario.

Distriktets mål med övningen är följande:

- Att träna på skapandet och upprätthållandet av en lägesbild.
- Att få en tydligare bild av vilken som är Röda Korsets roll i en störningssituation som 
gäller vattendistributionen.
- Att testa alarmsystemet för frivilliga, att utveckla modellen för hur vi kan ta emot 
spontanfrivilliga, och att utbilda volontärer för stöd i en situation där vattendistributionen 
störs.
- Att öka kännedomen om vikten av hemförråd/nödförråd, och om hur hushållen kan för-
bereda sig för en eventuell störning i vattendistributionen.

Vi kommer att erbjuda utbildningstillfällen innan övningen, så att alla som vill har en 
möjlighet att bekanta sig med övningen på förhand. Mera information följer innan se-
mestrarna. Vi hörs! 

2019

framsteg. Det gemensamma målet som man 
tillsamman strävar efter borde regelbundet 
lyftas fram för alla parter. Att regelbundet 
dela och ta emot information är också vik-
tigt och då ska vi inte glömma att alla ock-
så behöver ha en gemensam förståelse av 
innehållet i den information som delas. För-
troende är viktigt i samarbetssituationer. Ge-
mensamma arbetssätt som man har kommit 
överens om tillsammans bidrar till att ska-
pa och stärka förtroende, liksom också öp-
penhet och möjlighet att påverka. Man kan 
inte alltid vara av samma åsikt om allt, men 
samförstånd bör man kunna uppnå och det 
torde vara den svåraste faktorn som påver-
kar hur ett samarbete fortskrider.

Finlands Röda Kors har som mål att va-
ra en modig och pålitlig hjälpare här hemma 

och ute i världen. Vår grundläggande upp-
gift är att hjälpa när en människa är i behov 
av hjälp. På vår hjälp kan man lita överallt i 
Finland och i världen. Vi bygger förtroende 
genom att vara nära och närvarande och ge-
nom att samtidigt försvara våra principer och 
värderingar.

Låt oss ha som gemensamt mål inom Hel-
singfors och Nylands distrikt att vi i vårt ar-
bete är modiga och pålitliga hjälpare som 
präglas av samarbete och samförstånd.

Med en önskan om en skön och avslappnan-
de sommar!

Jouni Pousi
ordförande
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RÖDA KORSETS PERSONKORT

Röda Korsets personkort
Röda Korsets personkort kan man få om 
man är en volontär som behöver kun-
na bestyrka sin identitet i frivilligarbe-
te, till exempel i samband med besök på 
en anstalt. 

Personkortet ansöker man om av den av-
delning där man är medlem och frivillig. Al-
la behövliga uppgifter och ett fotografi fogas 
till ansökan om personkort. Ansökan och fo-
tografi kan skickas per e-post eller per post. 
På ansökan ska du använda ditt officiella 
namn i den form det finns i ditt pass. Tilltals-
namn kan markeras t.ex. genom understryk-
ning. Fotografiet bör vara en ansiktsbild av 
god kvalitet tagen mot vit bakgrund. En bild 
tagen med en vanlig smarttelefon går bra att 
använda.

Ansökan lämnas in till den egna avdelning-
ens kontaktperson eller styrelsemedlem för 
godkännande. Utan godkännande kan man 
inte få ett personkort. Avdelningens kon-
taktperson eller styrelsemedlem skriver un-
der och daterar ansökan om personkort och 
skickar in den till Helsingfors och Nylands di-
strikt per e-post eller per post.

Personkort görs för alla frivilliga som behö-
ver kort för att identifiera sig i sin frivillig-
verksamhet (t.ex. volontärer som besöker 
anstalter och första hjälpen-jour). Distriktet 
ansvarar för produktionen av personkorten 
och den här tjänsten erbjuds avdelningar-
na avgiftsfritt. Distriktet levererar det färdiga 
personkortet till den person som har angetts 
på ansökningsblanketten. Vänligen notera 
att man måste vara medlem i Röda Korset 
för att få ett personkort.

Utbildarna skickar sina fotografier till distrik-
tets utbildningsplanerare efter undervis-
ningsprovet och behöver inte fylla i någon 
skild ansökan. Utbildade FHJ-jour får sitt 
personkort när kursen avslutas. Om man är 
FHJ-jour och har tappat bort sitt personkort 
eller kortet har gått sönder skickar man en 
ansökan om ett nytt kort till kontaktperso-
nen vid distriktet.

Distriktet ansvarar för produktionen av per-
sonkorten och levererar korten till avdelning-
arna avgiftsfritt. Det färdiga personkortet 

skickas till den person som har angetts på 
ansökningsblanketten.

När en frivillig slutar som frivillig inom Röda 
Korset bör personkortet återlämnas till av-
delningen. Missbruk av personkort gör att 
man mister rätten att verka som volontär in-
om Röda Korset.

Kortet är för närvarande gratis. Om situatio-
nen förändras informerar vi skilt om det.

Volontär kort
- för nyckelfrivilliga som behöver kortet i sitt 
uppdrag (t.ex. fängelsebesökare)
- ansökningar till verksamhetens kontaktper-
son eller via din avdelnginsfadder 

Insamlingsledare
- ansökningar/förfrågningar Elina Tammi 
eller Heidi Juslin-Sandin

Fhj-jourhavare
- ansökningar/förfrågningar Niina Hirvonen 
eller Markku Lempinen

Utbildare
- ansökningar/förfrågningar Emilia Jokiaho 
eller Elina Tammi

Frivilliga räddningstjänstens personkort
- ansökningar/förfrågningar Jarmo Hollstein 
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VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa valittiin piirille 
uusi puheenjohtaja

Piirin vuosikokous pidettiin huhtikuussa Hel-
singin uudessa keskustakirjasto Oodissa. 
Paikalla oli mukavasti väkeä, noin 130 va-
paaehtoista ja työntekijää. Kokouksessa kä-
siteltiin sääntömääräiset asiat, palkittiin 
HUPin vuoden osasto, vuoden nuori toimija 
ja jaettiin tasavallan presidentin myöntämät 
ansiomitalit. 

Helsingin ja Uudenmaan piirin puheenjoh-
taja vaihtui vuosikokouksessa. Kuusi vuotta 
piirin puheenjohtajana toiminut Hannu Har-
ri jätti tehtävän, ja uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Jouni Pousi. Vuosikokouksessa halli-
tukseen valittiin jatkokaudelle varapuheen-
johtaja Katja Kuusela (Pohjois-Helsinki) ja 
jäsenet Anders Blomberg (Kehä-Espoo), Mia 
Jalonen-Tuovila (Länsi-Vantaa), Maria Nygren 
(Pohjois-Helsinki), Ria Sarasti (Tuusula) sekä 
uutena jäsenenä Veera Niemi Hyvinkäältä. 
Hallituksen jäseninä jatkavat Tiina Hörkkö 
(Korso), Max Lindholm (Helsingfors svens-
ka), Teuvo Määttä (Töölö), Pekka Piri (Tapio-
la) ja Satu Wallenius (Mäntsälä).

Vuoden osasto, Kallio-Käpylä

Kallio-Käpylän osasto palkittiin piirin vuoden 
osastona. Kallio-Käpylän osasto on yksi piirin 
suurimpia osastoja, osastossa on noin 1200 
jäsentä. Osastolla on oma toimitila Hämeen-
tiellä ja sillä on monipuolista ja aktiivista 
toimintaa: ensiapuryhmä, ensihuolto, ensi-
kotitoiminta, keräystoiminta, LäksyHelppi ja 
kouluyhteistyö, monikulttuurinen toiminta, 
senioritoiminta, valmiustoiminta, vankilavie-
railijatoiminta, viestintätiimi ja ystävätoimin-
taa.

Kallio-Käpylän osasto on käynnistänyt uut-
ta johtamiskulttuuria, jossa vastuuta jaetaan 
ja yhdessä asetetaan tavoitteita ja seurataan 
niiden toteutumista. Osasto on panostanut 
valmiuden lisäämiseen, yritysyhteistyöhön, 
yhteistyöhön muiden järjestöjen ja viran-
omaisten kanssa sekä viestinnälliseen ja 
toiminnalliseen näkyvyyteen osaston toimin-
ta-alueella

Kuvassa vasemalla piirin puheenjohtajana v. 2007 - 2013 toiminut Harri Kainulainen, piirin puheen-
johtajaksi valittu Jouni Pousi, piirin varapuheenjohtaja Katja Kuusela ja puheenjohtajana v. 2013 - 
2019 toiminut Hannu Harri.  
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VUOSIKOKOUS 

Vuoden nuori toimija, Nea Asula

Nea Asula Pohjois-Helsingin osastosta sai HUPin Vuoden nuori toimija -tunnustuksen vuosiko-
kouksessa. 

Nea on erittäin aktiivinen monessa eri toimintaryhmässä ja hoitaa aina lupaamansa tehtävät. 
Hän on aktiivinen etenkin nuorten ystävätoiminnassa. Hän on toiminut hengailuiltojen ohjaa-
jana ja hänellä on ystävävälityksen kautta nuori ystävä, jota hän tapaa kuukausittain. Nea on 
mukana päihdetyöryhmä Huppelissa sekä seksuaaliterveystyön toimintaryhmässä ja osallistu-
nut niiden kautta moniin tapahtumiin. 

Vuosikokouksessa jaettiin myös 
tasavallan presidentin myöntä-
mät Punaisen Ristin ansiomita-
lit. Kuvassa ilmoittautumassa 
kultaisen ansiomitalin saa-
nut Gunnar Sahlström. Kul-
taisen ansiomitalin sai tänä 
vuonna seitsemän vapaaehtois-
ta, hopeisen ansiomitalin viisi ja 
pronssisen ansiomitalin 17 va-
paaehtoista. 

Vuoden osasto -palkinnon pokkasivat Kallio-Käpylän osas-
ton Marja Pakaste ja Tuija Soini. Nea Asula palkittiin vuoden 
nuorena toimijana. 
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AJANKOHTAISTA

Perehdytysilta oli keskustelua 
Punaisen Ristin arvoista ja tavoitteista

Huhtikuun vuosikokouksessa Helsingin ja 
Uudenmaan piirin ylin vastuunkantaja vaih-
tui, kun piiriä huhtikuusta 2013 piirin halli-
tuksen puheenjohtajana luotsanneen Hannu 
Harrin seuraajaksi valittiin yksimielisesti Jou-
ni Pousi, joka on Kallio-Käpylän osaston jä-
sen. 

Vaihdoksesta huolimatta Punaisen Ristin ko-
kemus säilyi puheenjohtajistossa vahvana. 
Kuten Hannulla myös Jounilla on vahva, pit-
kä ja monipuolinen kokemus Punaisen Ristin 
vapaaehtoistoiminnasta ja myös tuntemus-
ta Punaisesta Rististä työpaikkana. Kun pu-
heenjohtajat toukokuun alussa tapasivat 
piiritoimistolla perehdyttämisen merkeissä, 
keskustelu oli vuolasta ja sivusi laajasti piirin 
toimintaympäristöä ja Suomen Punaisen Ris-
tin toimintaa.

”Me kaikki ollaan Punaista Ristiä. Ei pitäisi 
ajatella vaan omaa yksikköään”, Hannu Har-
ri summasi Jouni Pousin nyökätessä keskus-
telun ydinteeman.

Helsingin ja Uudenmaan piiri on jäsenmää-
rältään ja toimintaympäristönsä asukas-
luvulta ylivertaisesti suurin piiri Suomen 
Punaisessa Ristissä. Se tuo piirille ja sen joh-
dolle vastuullisen roolin. On tärkeää, että 
Punainen Risti onnistuu tavoitteissaan Uu-
dellamaalla ja piiri ja osastot ovat aktiivises-

ti ja innokkaasti mukana 
kaikessa Suomen Punai-
sen Ristin toiminnassa. Piiri 
kantoi vastuunsa turvapai-
kanhakijoiden vastaanotto-
toiminnan järjestämisessä 
nopeasti syksyllä 2015. Piiri 
on vahvasti mukana ensi-
apukoulutuksen järjestä-
mistä varten perustetussa 
yhtiössä. Helsingin yleis-
kokouksessa päätetyn 
toimintalinjauksen toteut-
tamista HUP vie eteenpäin 
piirin oman kasvuhankkeen 
kautta.

Kun Jouni jo valmiiksi tun-
tee hyvin Punaisen Ristin, 
ei Hannun tarvinnut juu-

ri perehdyttää Jounia ydinkysymyksiin vaan 
kaksikko pystyi keskittymään Helsingin ja 
Uudenmaan piirin ajankohtaisiin kysymyksiin 
kuten esimerkiksi ensiapuryhmätoiminnan 
vahvistamiseen, järjestötukiuudistukseen ja 
Kontti-tuoton jakoon piireille, ensiapukoulu-
tuksen uuden yksikön näkymiin ja haastei-
siin sekä hyviin toimintaedellytyksiin, ensi 
vuoden yleiskokoukseen ja uuden toimin-
talinjauksen valmisteluun, piirin hallituksen 
työskentelytapoihin, verkostohautomoiden 
toimintaideaan, Punaisen Ristin toiminnan 
näkymiseen sosiaalisessa mediassa ja vas-
taanottotoiminnan näkymiin.

”On helppo hypätä piirin puheenjohtajaksi, 
kun piirin peruskuviot ovat kunnossa ja arki 
toimii”, Jouni Pousi kiitteli.

Kaksikko keskusteli myös Tässä ja Nytin 
pääkirjoituksista ja niiden teemoista ja lin-
jauksista. Sovittiin, että ainakin yksi asia 
säilyy, vaikka puheenjohtaja vaihtuu. Jat-
kossakin jäsenistö pääsee säännöllisesti lu-
kemaan piirin puheenjohtajan näkemyksiä 
ja terveisiä Tässä ja Nyt pääkirjoituksessa. 
Myös tässä lehdessä, jossa on Jounin ensim-
mäinen pääkirjoitus.

Petri Kaukiainen
toiminnanjohtaja
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KOULUTTAJAT ESITTÄYTYVÄT

Punaisen Ristin kouluttajat esittäytyvät
Tällä palstalla esitellään HUPin alueel-
la toimivia kouluttajia. Löydät jatkossa 
kouluttajien tiedot piirin nettisivuil-
ta hup.punainenristi.fi ->Koulutuksen 
järjestäjille. Voit olla yhteydessä suo-
raan kouluttajaan ja sopia koulutuksen 
ajankohdasta. Jos olet kouluttaja ja ha-
luat kertoa osaamisestasi, ota yhteyt-
tä Emilia Jokiahoon, emilia.jokiaho@
redcross.fi.

Auli Härkönen, 
Töölön osasto
Kotoutumista tukevaa toimintaa ja 
ystävätoimintaa

kurssilaisilta itseltään. He olivat osallistu-
neet osaston järjestämään LäksyHelppiin ja 
halusivat myös itse päästä vapaaehtoisiksi. 

Marjut Nieminen, 
Kirkkonummi-Siuntion osasto
Miten voit olla hyvä ystävä maahan-
muuttajalle?

Olen miettinyt tuota kysymystä vuoden 
2015 syyskuusta lähtien lähes päivittäin. 
Mikä on minun tehtäväni ja roolini SPR:n 
ystävänä ja kouluttajana? Miten kunnioitan 
arabiystävieni taustaa ja erilaisia tapoja? 
Miten autan heitä saamaan otteen suoma-
laisesta arjesta?

Olen työskennellyt monikulttuurisen liike-
elämän ja järjestötoiminnan parissa koko 
ikäni, viime vuosikymmenet kulttuurikou-
luttajana. Kuitenkin vasta kun arabikult-
tuurien edustajat 
saapuivat omil-
le kotikulmille-
ni, havahduin 
pohtimaan pe-
rusteellises-
ti ystävyyden, 
tasapainoisen 
yhteistyön ja on-
nellisen elämän 
edellytyksiä vie-
raassa kulttuu-
rissa.

Olen toiminut 
vapaaehtoise-
na suomen kie-
len opettajana 
vastaanotto-
keskuksessa ja 
maahanmuutta-
jien työllisyyttä ja kotoutumista edistävissä 
hankkeissa. Olen usean mahanmuuttajan 
ystävä ja päivittäisen arjen jakaja. Halu-
an edistää moniarvoista yhteistyötä taval-
lisessa arkielämässämme, ja siksi keskityn 
ystäväkoulutuksissa käytännön esimerkkei-
hin. Ilo, innostus ja avara ymmärrys ovat 
jokaisen koulutuksen tavoite.

Kuka olen? Työtehtäväni ovat liittyneet 
koulutukseen hyvin monipuolisesti. Olen 
toiminut peruskoulun luokanopettajana, 
montessoriopettajana, maahanmuuttaja-
kouluttajana, opettajakouluttajana, ura-
suunnittelijana sekä hallinnollisissa ja 
johtamistehtävissä ammatillisessa aikuis-
koulutuksessa. 

Mitä voin kouluttaa? Olen valmis koulut-
tamaan ystävätoimintaan, monikulttuuri-
suuteen, moninaisuuteen ja kotoutumiseen 
liittyvissä aiheissa. Ota yhteyttä sähköpos-
tilla auli.harkonen@kolumbus.fi tai puh. 
040 060 9239. 

Viimeisin koulutus: Töölön osasto jär-
jesti toukokuussa yhteistyössä Helsin-
gin Aikuisopiston kanssa ystävätoiminnan 
peruskurssin maahanmuuttajataustaisil-
le peruskoulun opiskelijoille. Ajatus lähti 
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KOULUTTAJAT ESITTÄYTYVÄT

Koulutan pääkaupunkiseudulla ja Uudel-
lamaalla, kohtuullisen ajomatkan päässä 
kotoani Kirkkonummelta. Ota yhteyttä säh-
köpostilla marjut@internationalskills.net. 

Susanna Lehtovaara, 
Kallio-Käpylän osasto
Ystävätoimintaa, henkistä tukea, 
keinoja puuttua arjen rasistisiin 
tilanteisiin 

Kuka olen? Olen innokas ja iloinen Pu-
naisen Ristin kouluttaja, joka inspiroi-
tuu uusien vapaaehtoisten kohtaamisesta 
ja osaamisen kehittämisestä. Työskente-
len monikulttuurisen vanhustyön parissa 
Helsingissä ja olen koulutukseltani maan-
tieteen ja draaman aineenopettaja. Tuon 
koulutuksiin erilaisia osallistavia menetel-
miä ja nautin asioiden pohtimisesta yhdes-
sä.

Mitä voin kouluttaa? Koulutan mielelläni 
vapaaehtoisia ystävätoiminnan, monikult-
tuurisuustoiminnan ja henkisen tuen kurs-
seilla. 

Voin vetää myös rasismiin puuttumisen 
treenikehän (2-3 h). Treenikehä on turval-
linen tapa oppia ja kokeilla erilaisia mal-
leja puuttua arjen rasistisiin tilanteisiin ja 
samalla se antaa osallistujille rohkeutta 
toimia. Treenikehä soveltuu hyvin esimer-
kiksi toimintaryhmän iltaan. Yhteystiedot: 
susanna.m.lehtovaara@gmail.com tai puh. 
040 833 6776. 

Juhani Parkkari, 
Pohjois-Helsingin osasto
Sodassakin on säännöt ja kohti 
seuraavaa yleiskokousta

Kuka olen? Lähes 
koko työurani ajan 
olen toiminut jonkin 
valmiusviranomai-
sen palvelukses-
sa.  Jo 1970-luvulta 
lähtien olen toi-
minut useiden yh-
distysten johto- ja 
kehittämistehtävis-
sä. Humanitaarista 
oikeutta sekä ih-
misoikeus- ja ym-
päristöasioita (ml. 
ilmasto) olen tutkinut ja opettanut etenkin 
Helsingin yliopistossa ja Maapuolustuskor-
keakoulussa. Punaisessa Ristissä olen toi-
minut aktiivisesti vuodesta 1993 alkaen ja 
nykyinen osastoni on Pohjois-Helsinki. 

Mitä voin kouluttaa? Olen lähes pari vuo-
sikymmentä päivittänyt jatkuvasti koulut-
tajapätevyyteni humanitaarisen oikeuden, 
järjestötoiminnan, ystävätoiminnan, mo-
nikulttuurisuustoiminnan ja henkisen tuen 
sekä valmiuden (ensihuolto) aloilla. Kou-
luttamis-,  kehittämis- ja mentorointipyyn-
nöin - myös Kehä kolmosen ulkopuolelle 
- minua kannattaa lähestyä sähköpostitse 
juhaniparkkari@gmail.com.

Olen osallistunut Punaisen Ristin yleisko-
kouksiin aktiivisesti Vaasan v. 1997 yleis-
kokouksesta lähtien. Tuosta alkaen olen 
aktiivisesti ja aloitteellisesti osallistunut 
SPR:n sääntöjen kehittämistyöhön. Seu-
raava yleiskokous pidetään Vaasassa vii-
konloppuna 6. - 7.6.2020. Yleiskokoukseen 
ja siellä vaikuttamiseen kannattaa valmis-
tautua hyvissä ajoin. Tämän vauhditta-
miseksi olen sitoutunut kertomaan tästä 
torstaina 21.11.2019 Helsingin alueellisessa 
osastofoorumissa, mutta olen valmis anta-
maan muillekin osastofoorumeille yleisko-
koustietoiskuja.
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AJANKOHTAISTA

Maahanmuuttajien työelämämentorointi 
tärkeä kotoutumisen työkalu
Suomen Punainen Risti aloitti osana turva-
paikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden 
työelämävalmiuksien tukemista mentoroin-
nin kevättalvella 2018 Helsingissä. Sen jäl-
keen työelämämentorointia on pilotoitu 
Turussa, Jyväskylässä, Espoossa, Raahes-
sa ja vielä toisella ryhmällä Helsingissä. Raa-
hessa yhteistyökumppanina oli kaupungin 
Työnoste Raahe -projekti. Kokemuksia on 
kertynyt jo melko paljon, mutta toiminnan 
tulevaisuus Punaisessa Ristissä on vielä auki.

- Toimintamuotona työelämämentorointi on 
valmis ja sen jatko on nyt järjestöstä kiinni.
Lopullista ratkaisua ei vielä ole, sanoo pro-
jektipäällikkö Miska Keskinen.

Samaan aikaan pohditaan sitä, miten men-
torointia voisi käyttää laajemminkin vapaa-
ehtoistoiminnan työkaluna eri toiminnoissa 
Punaisessa Ristissä.

Itä-Suomessa puolestaan kokeillaan työelä-
mämentorointia nuorille, kumppanina All-
Youth-tutkimushanke, jossa on mukana mm. 
Itä-Suomen yliopisto. Siellä aktiivinen vaihe 
alkaa syksyllä.

Mentorointi opetti kommunikoimaan 
selkeämmin

Työelämämentoroinnin pilottihankkeesta val-
mistui opinnäytetyö toukokuussa, tekijänä 
opiskelija Marisol Sirniö Metropolia ammatti-
korkeakoulusta Helsingistä. Samalla Marisol 
valmistui toimintaterapeutiksi.

Marisol toimi itse työelämämentorina Poh-
jois-Helsingin osaston vapaaehtoisena, ja 
veti mentorointia yhdessä työparin kanssa.

Parin kuukauden aikana he kävivät mento-
roitavien kanssa läpi suomalaiseen työelä-
mään liittyviä kysymyksiä: miten työpaikkaa 
voi etsiä, mitkä ovat työntekijän oikeudet ja 
velvollisuudet, mitkä suomalaisen työkult-
tuurin erityispiirteitä.  Mentorointi päättyi 
yritysvierailuun Accenturessa, jossa pereh-
dyttiin hyvän CV:n tekemiseen.

Mentoroitavat olivat Edupolin kotokoulutuk-
sessa olevia aikuisia maahanmuuttajia.

Marisol käytti tutkimuksessaan monipuolisia 
menetelmiä, joihin sisältyivät mm. alkukar-
toitus, osallistuva havainnointi ja strukturoi-
maton haastattelu. Hän tarkasteli työssään 
työelämämentoroinnin mahdollisuuksia maa-
hanmuuttajaväestön toiminnallisten oikeuk-
sien edistämisessä.

Hänen päätelmänsä oli, että työelämämen-
torointiohjelmalle on maahanmuuttajaväes-
tön kotoutumisen kannalta tarvetta. 

Mentorointi voi tukea positiivisen toimin-
nallisen identiteetin muodostumista ja lisä-
tä toiminnallisia valmiuksia. ”Tämä edistää 
maahanmuuttajaväestön kotoutumista, in-
tegraatiota ja toiminnallista adaptaatiota 
uudessa kohdemaassa” , todetaan opinnäy-
tetyössä.

Pidemmälle menevät johtopäätökset vaativat 
tutkimuksen tekijän mielestä vielä mm. lisää 
kokemusta mentoroinnista ja useampia osal-
listujia.

Kokemus antoi paljon myös mentorille. 
- Mentoroinnin myötä olen oppinut kommu-
nikoimaan selkeämmin ja paremmin. Olen 
myös kokenut ainutlaatuisia ja merkitykselli-
siä hetkiä kaikkien osallistujien kanssa, Mari-
sol kuvailee.

Marja Juonala

Työelämämentori ja toimintaterapeutti Marisol Sirniö
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YKSINTULLEIDEN TUKI -HANKE

Suomeen tuli yli 3000 ala-
ikäistä turvapaikanhakija-
na ilman huoltajaa vuonna 
2015. Yksin tulleista suu-
ri osa sai oleskeluluvan, ja 
valtaosa heistä on täysi-
ikäistynyt. Nuoret perusti-
vat keväällä 2017 Punaisen 
Ristin Yksin tulleiden tuki-
hankkeen tuella Vaikutta-
jatiimin. Vaikuttajatiimissä 
on nuoria erilaisista maista 
ja kulttuureista. 

Nuoria yhdistää palo op-
pia suomalaisesta yhteis-
kunnasta ja olla mukana 
rakentamassa Suomea. 
Nuoret ovat oppineet paris-
sa vuodessa erittäin nope-
asti hyvän suomen kielen, 
joten voit keskustella hei-
dän kanssaan ihan suo-

Nuorten vaikuttajatiimi

Vaikuttajatiimiin kuuluu kymmenisen Etelä-Suomessa asuvaa nuorta. 

meksi. Vaikuttajatiimin jäsenet tulevat Espoosta, Kirkkonummelta, Keravalta, Kauniaisista, 
Lohjalta ja Siuntiosta. 

Vaikuttajatiimin tavoitteena on:

• Kannustaa ja tukea ilman perheitä tulleita nuoria kotoutumaan
• Saada nuorten ääni kuuluviin
• Olla aidosti vaikuttamassa yhteiskunnan asioihin
• Tuoda esille näkemänsä ongelmat

Vaikuttajatiimillä on ollut tapahtumarikas kevät. Puheenvuoropyyntöjä on tullut paljon, 
mikä kertoo onnistuneesta vaikuttamisesta. Lukuisista onnistuneista tapahtumista mai-
nittakoon Vaikuttajatiimin vaalipaneeli Oodissa, osana rasisminvastaista viikkoa ja Mah-
dollisuuksien Suomi -tapahtumaa. Kansanedustajaehdokkaat tulivat innolla paikalle ja 
tapahtuma keräsi kiitosta laajasti osallistujien kesken. Vaikuttajatiimille jo perinteeksi muo-
dostuneen Maailma kylässä -festivaalin jälkeen nuoret osallistuvat (muun muassa) Kesä-
klubitoimintaan. 

Seuraa Vaikuttajatiimiä:

Facebook: @vaikuttajatiimi
Instagram: @spr.yt
Twitter: @spryksintulleet

M
os

i H
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Mosi Heratin valokuvanäyttely katsoo Suo-
mea yksin tulleiden nuorten turvapaikanha-
kijoiden silmin. 

Mosi Herati tuli Suomeen Afganistanista ala-
ikäisenä turvapaikanhakijana 2015. Odotta-
essaan turvapaikkahakemuksensa käsittelyä 
hän osallistui valokuvauskurssille. Mosista 
kehittyi valokuvaaja. Nyt hänellä on oleske-
lulupa, hän valmistuu peruskoulusta 2019 ja 
koulun ohella kuvaa myös työkseen.

”Olen joutunut jättämään kotini sodan 
vuoksi kuusitoistavuotiaana. Nykyisin olen 
huolissani niistä lapsista konfliktialueilla Lähi-
Idässä, jotka eivät vielä joutuneet jättämään 
kotejaan eivätkä haluakaan. Tulevaisuu-
dessa minä en halua, että he joutuvat jät-
tämään kotinsa ja pakenemaan EU-maihin, 
koska minä tiedän, kuinka on vaikea elää il-

Yksin tulleet -valokuvanäyttely

Meidän talossa
Meidän talossamme on paljon huoneita ja 
siellä asuu meidän perhe. Huoneet ovat eri-
laisia: eri kokoisia, ne sijaitsevat eri paikois-
sa ja asukkaat ovat erilaisia. 

Meidän talossamme on myös muita eroja, 
jotka me olemme itse tehneet: yhdessä huo-
neistossa on paljon ruokaa ja toisessa ihmi-
set kuolevat nälkään. Toisessa huoneessa 
tehdään asioita, joiden muut sanovat olevan 
vaarallisia ja voivan tuhota koko kotimme. 
Ehkä juuri meidän kotimme tuhotaankin, 
mutta he, jotka tuomitsevat nämä asiat vaa-
rallisiksi, tekevät itse samoin. 

Minun mielestäni heidän pitäisi itse lopettaa 
vaarallisten asioiden tekeminen. Kuulin, että 
hullu mies väittää ratkaisuksi sen, että teh-
dään seinä keskelle huonetta. Yläkerrassa 
kaikki huoneet näyttävät hyvältä (ainakin ul-
kopuolelta). Heidän huoneidensa ovet ovat 
aina auki ja he auttavat toisiaan tosi pal-
jon. Keskimmäisessä kerroksessa huoneiden 
ovat aina suljettuja ja joskus ovella on varti-
ja kieltämässä, ettei kukaan saa tulla. 

Meidän huoneessamme on valitettavasti so-
ta: asukkaat taistelevat toisiaan vastaan. 
En tiedä miksi, mutta sanotaan uskonnon 

olevan syynä. Tämän vuoksi me muutim-
me toisen huoneeseen, mutta siellä emme 
ole samanlaisia kuin toiset: meidän ihom-
me ja meidän silmämme ovat vähän erinä-
köisiä. Vaikka me olemme samaa perhettä 
ja asuimme samassa talossa, siellä kaikilla 
ei ollut samoja oikeuksia. Meille olivat tarjol-
la vain raskaat työt eikä meitä kohdeltu ih-
misinä. Me saimme vain juuri ja juuri ruokaa 
elääksemme. Halusimme muuttaa uudel-
leen toiseen huoneeseen, mutta oli vaikeaa 
päästä pois: he tarvitsivat meitä, ja teim-
me kaikki vaikeat ja raskaat työt lähes ilmai-
seksi. Lopulta me onnistuimme muuttamaan 
toiseen huoneeseen, jossa ovet eivät ole lu-
kossa ja me olemme yhtä arvokkaita kuin 
muutkin, mutta silti en tiedä miksi eri huo-
neiden välillä on niin paljon eroja. Tiedätte-
kö te?

Ali Saberi 

Monien afgaanien tavoin Ali asui perheensä kans-
sa vuosikausia Iranissa, jossa afgaaneja koh-
dellaan toisen luokan ihmisinä. Suomeen Ali tuli 
yksin 16-vuotiaana v. 2015. Tällä hetkellä hän 
opiskelee ja työskentelee HUPissa yksintulleiden 
tuki -hankkeessa.

man perhettä ja vielä vaikeampaa on, kun ei 
voi tietää ovatko he elossa vai ei. Minä toi-
von, että EU-maat lopettavat aseiden vien-
nin konfliktialueille, koska asevienti vaikuttaa 
sodan lisääntymiseen ja pakolaiskriisiin.”

Näyttelystä on olemassa kaksi erilaista ver-
siota:

• Kuudentoista kuvan kuvalevy -näyttely
• Neljän kuvan roll-up teline -näyttely

Tähän mennessä noin 7 500 ihmistä on näh-
nyt näyttelyn! Oletko kiinnostunut varaa-
maan näyttelyn? Ota yhteyttä!

Jenni Veijola
Projektityöntekijä, Yksintulleiden tukihanke
jenni.veijola@punainenristi.fi
040 685 0633

YKSINTULLEIDEN TUKI -HANKE
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JÄSENHANKINTA

Jäsenkampanjalla lisää auttajia
Mistä on kyse: 
Olemme piiritoimistossa aloittaneet yhdessä 
Helsingin osastojen kanssa ensi syksyn jä-
senrekrytointikampanjan suunnittelun. Ta-
voitteena on saada osastoihin lisää jäseniä ja 
aktiivisia vapaaehtoisia.

Milloin: 
Elo- ja syyskuun vaihteessa, viikot 35 - 36

Miten: 
Helsingin osastot esittelevät toimintaan-
sa suurelle yleisölle esimerkiksi järjestämäl-
lä uusien iltoja ja toimintaryhmien esittelyjä. 
Syyskuun 26. päivä alkavan Nälkäpäiväkerä-
yksen tapahtumia ja valmisteluja esitellään 
kiinnostuneille. Nälkäpäivä on uusille vapaa-
ehtoisille helppo tapa lähteä mukaan toimin-
taan.

Keski-Helsingin osasto on jo sopinut yhteis-
työstä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
kanssa. Osaston vapaaehtoiset ovat muka-
na yliopiston riehakkaassa ja musiikillisessa 
Avajaiskarnevaalissa 2.9. Keskustakampuk-
sen alueella.

Yksi avainasia kampanjassa on tarjota uusil-
le nopeasti mahdollisuuksia osallistua Punai-
sen Ristin koulutuksiin ja toimintaan. Syksyn 
koulutuskalenteri kannattaa suunnitella tätä 
silmällä pitäen.

Osastot voivat järjestää rekrytapahtumia 
myös yhdessä. Piiritoimisto antaa omaa tu-
keaan muun muassa materiaalien ja viestin-
nän avulla. 

Kampanjan tunnuslause on:
Punainen Risti etsii nyt vapaaehtoisia! 
Löydä sinua lähin tapahtuma: www.punai-
nenristi.fi/oma

Kaikki tapahtumat ilmoitetaan siis Omassa 
(Oma Punainen Risti). Uusille suunnattujen 
tapahtumien alkuun voi merkitä #UUSILLE.

Jatkossa, Helsingin rekrytointipilotoinnin jäl-
keen, kampanja on tarkoitus toistaa vuo-
sittain viikoilla 5 ja 35 koko Helsingin ja 
Uudenmaan piirin alueella.
 
Kampanjointia on suunniteltu keväällä yh-
dessä Helsingin osastojen kanssa. Tarkoitus 
on tiedottaa syksyn tapahtumista vielä en-
nen juhannusta. Myös muut osastot voivat il-
man muuta lähteä mukaan kampanjointiin jo 
tässä vaiheessa.

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

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

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
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FÖRSÄKNINGAR

Finlands Röda Kors har tecknat sina försäk-
ringar för frivilligverksamhet i försäkrings-
bolaget Tapiola. Vid olyckor och skador som 
inträffar i Finlands Röda Kors verksamhet 
prioriteras aktörernas egna livförsäkringar, 
individuella fritidsförsäkringar och hemför-
säkringar. 
 
Finlands Röda Kors har två riksomfattande 
försäkringar för sin frivilligverksamhet: 
 
1. Gruppförsäkring för 
frivilligverksamhet (nr 353-
3989247-4) ersätter olycksfall och 
vårdkostnader som drabbar Röda 
Korsets frivilliga. 
 
• Försäkrade är deltagarna i FRKs frivillig-
verksamhet, de i Finland fast bosatta frivilli-
ga inom Finlands Röda Kors.  
• De frivilliga är försäkrade i frivilliguppdrag 
inom alla FRKs verksamhetsformer, även på 
möten, årliga läger, Kontti-centraler, Skydds-
husen, insamlingar och övningar samt tur- 
och returresor i omedelbar anslutning därtill. 
• Försäkringen täcker frivilligas personskador 
och i samband med dessa skador skadade 
glasögon, hjälm osv, för ett sammanlagt vär-
de på högst 500 €. Försäkringen täcker inte 
andra sakskador eller sjukdomsfall. 
• Ersättningsbeloppen är: 
- dödsfall 11102 €, 
- bestående skada på grund av en olycka, 
engångsersättning högst 11102 €  
- vårdkostnader vid olycka högst 18873 €. 

• Självrisken betalas av det organ som an-
svarar för anordnandet av verksamheten 
(avdelning, distrikt, centralbyråns team, En-
siapu Oy). Självrisken är 0 €. 
• I utlandet gäller försäkringen högst sex (6) 
månader. 
• Försäkringen har inte någon övre ålders-
gräns. 
 
2. Ansvarsförsäkring för 
organisationens verksamhet (nr 312-
0625071-V)

• Försäkringen ersätter person- och sakska-
dor som i försäkrad verksamhet tillfogas nå-

gon annan och för vilka FRK i egenskap av 
verksamhetsarrangör är ersättningsskyldig. 
Med detta menas skador som drabbar s.k. 
tredje part. 
• Försäkringen omfattar alla Finlands Röda 
Kors verksamhetsformer (bortsett från blod-
givningsverksamhet)  
• Försäkringsbeloppet är 1 000 000 € och 
självrisken 1000 €.  
 
Allmänt om försäkringsskydd/
försäkringar 

Den olycka eller skada som ska ersättas 
måste ha inträffat i konstaterad frivilligverk-
samhet inom FRK. 
 
Försäkringen ersätter inte skada som upp-
stått vid ett evenemang som sorterar un-
der lagen om sammankomster och för vilket 
myndigheten krävt att ansvarsförsäkring 
tecknas. 
 
Ibland är det skäl att teckna en helt egen 
försäkring för händelsen (en krävande öv-
ning, om du har med värdefull utrustning) 
En sådan kan tas för några timmar eller t.ex. 
ett veckoslut. Närmare information lämnas 
av distriktsbyrån.  
 
Gör så här vid skada 

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

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

Försäkringar för frivilligverksamhet inom 
Finlands Röda Kors
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Pieni ja erittäin onnekas joukko nuoria 
HUPista ja Hämeestä pääsi huhtikuun 
alussa tutustumaan Norjan Punaisen 
Ristin toimintaan paikan päälle. Odo-
tukset matkalle olivat hyvin erilaiset. 
Kaksi asiaa kuitenkin yhdisti kaikkia, 
ja ne olivat suuret odotukset ja iloinen 
mieli.

Lähtö lentokentälle oli jo ennen auringon 
nousua, mutta aikainen aamuherätys ei lan-
nistanut innokkaita HUPin nuoria. Alkupe-
räisen suunnitelman mukaisesti olisimme 
lentäneet kohti Norjaa vasta iltapäivällä, 
mutta juuri näihin aikoihin osa Norwegianin 
lentokoneista otettiin pois käytöstä ja uusia 
korvaavia lentoja järjestettiin urakalla. Me 
kuuluimme onnekkaaseen ryhmään, jolle ar-
paonni osui aikaisen lennon osalta. 

Saavuimme Osloon noin kahdeksan aikaan 
aamulla. Päätimme olla tehokkaita, jätimme 
matkatavaramme juna-asemalle ja lähdim-
me heti seuraavalla junalla kohti Holmen-
kollenia. Siellä vierailimme mäkihyppy- ja 
hiihtomuseossa ja nousimme korkealle näkö-
alatorniin. Näköalat olivat mahtavat! 

Tulimme paikallisjunalla takaisin Osloon ja 
asettauduimme hotelliin. Kävimme yhdessä 
opintomatkan aikataulua läpi ja odottelim-
me Hämeen porukan saapumista. Myöhään 
illalla hämäläiset lopulta saapuivat hieman jo 
uniseen seuraamme, vaihdoimme kuulumisia 
ja tutustuimme toisiimme. Into opintomat-
kaa kohtaan oli huipussaan!

Oslon Punaisella Ristillä hienot tilat

Ensimmäisenä aamuna Punaisen Ristin 
työntekijä tuli meitä vastaan hotellille ja 
lähdimme yhdessä kävelemään heidän toi-
mistolleen. Toimistolla saimme ensin tie-
toa Norjan Punaisen Ristin rakenteista, jotka 
eroavat suomalaisesta mallista jonkin ver-
ran. Esittelimme puolestamme Suomen mal-
lia, ja uskon että molemmat osapuolet saivat 
uusia hyödyllisiä ideoita, joita voidaan mah-
dollisuuksien mukaan jatkossa toteuttaa. 

Matkamme jatkui tutustumaan Stellaan, jo-
ka on naisten päivätoimintakeskus. Siellä 
naiset voivat opetella norjan kieltä keskus-
tellen muiden naisten kanssa, saada uusia 

Oppia ja uusia ideoita Norjasta

NUORISOTOIMINTA
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kontakteja ja apua esimerkiksi ansioluettelon 
tekemiseen. Stella on mukana myös koulu-
yhteistyössä, jossa yritetään tavoittaa naisia, 
joilla on esimerkiksi erittäin heikko kielitai-
to tai jotka ovat uupuneita vanhemmuuden 
tuomiin haasteisiin. Heille annetaan tukea ja 
tietoa Stellasta ja sen tarjoamista palveluis-
ta. Stellassa käy noin 80 henkilöä päivittäin, 
se on erittäin suosittu ja tärkeä osa Punaisen 
Ristin toimintaa Oslossa.

Seuraavaksi pääsimme tutustumaan nuori-
sotoimintaan. Nuorille on järjestetty iso har-
rastetila, jossa on mahdollisuus harrastaa 
tanssia ja musiikkia, pelata erilaisia pelejä 
tai vaikka tehdä laadukasta kahvia kunnon 
espressokoneella. Tila on hyvässä käytössä. 

Vieressä oli  myös hieno läksyhelppi-huo-
neisto. Isolla seinällä oli kuvalliset kortit, 
joista nuoret pystyivät näkemään, keitä va-
paaehtoisia oli paikalla ja mitä ainetta he 
osasivat opettaa. Näin nuoret osaavat etsiä 
juuri heidän tarpeisiinsa sopivat vapaaehtoi-
sen.
   
Päivän viimeisenä kohteena osallistuimme 
innovaatiotuokioon, jossa ryhmissä suun-
nittelimme vuoden 2020 nuorisotoimintaa. 
Ohjaajat olivat mukaansa tempaavia ja huo-
masi, että he ovat koko sydämellään mu-
kana tässä projektissa. Saimme huiman 
määrän uusia ideoita kehitetyksi ja he halu-
sivat säästää suunnitelmiamme tulevaisuu-
den varalla. 

Entiset vangit pyörittävät kahvilaa

Toinen päivä alkoi vierailulla kahvilassa, josta 
Punaisen Ristin työntekijä vinkkasi kiinnos-
tavana tutustumiskohteena. Rakennuksessa 
työskentelee entisiä vankeja työelämään ja 
vankilan ulkopuoliseen elämään tutustuen. 
Kaikki kalusteet oli toimitettu eräästä Norjan 
vankilasta, missä vangit tekevät työpajoissa 
kalusteita. Kahvilan kahvipavutkin on paah-
dettu ja pakattu vankilassa. 

Kahvilasta on luotu varsin idyllinen ja kotoi-
sa paikka, jonne voi tulla soittamaan kitaraa, 
pelaamaan lautapelejä tai juttelemaan muil-
le vertaistuen lailla. Punaisen Ristin työnteki-
jä esitteli meille kahvilan toimintaa. Kahvilan 
lisäksi rakennuksessa toimii pyöräkorjaamo, 
jossa entiset vangit kunnostavat pyöriä. Ra-

kennuksen toisessa kerroksessa on erittäin 
siisti koulutustila, jossa entiset vangit voivat 
saada opetusta ja opintoneuvontaa. 

Toiminnan ideana on kuntouttaa vanke-
ja takaisin yhteiskuntaan ja tarjota heille 
työkokemusta. Toiminnan parissa työskente-
leminen on jokaiselle vain välipysäkki, jon-
ka kautta kaikille pyritään saamaan omat 
työ- tai koulutuspaikat. Kaikki kahvilan tuo-
tot menevät tämän toiminnan ylläpitämi-
seen. Tämä vierailu oli hyvin silmiä avaava 
ja osoitti, kuinka tärkeää tuki ja apu ihmisille 
on vankilan jälkeen.

Utoyan muistopaikka saa hiljaiseksi

Kahvilasta jatkoimme kohti matkamme eh-
kä raskainta ja surullisinta kohdetta, 22. hei-
näkuuta 2011 Norjaa järkyttäneiden Utoyan 
tapahtumien muistopaikalle. Tuona päivänä 
Anders Breivik teki terrori-iskun räjäyttämäl-
lä auton Hallitustalon edessä Oslossa. Tämän 
jälkeen hän lähti Utoyan saarelle ja ampui 
kymmeniä lapsia, nuoria ja aikuisia. Tapah-
tumaketju on jättänyt syvän arven norja-
laiseen yhteiskuntaan. Kierroksemme alkoi 
oppaan alustuksella tapahtumista ja ohjeis-
ta, kuinka paikalla tulisi toimia. Tämä paikka 
on myös omaisten paikka tulla muistelemaan 
heidän läheisiään, joten esimerkiksi puheli-
messa puhuminen talossa oli kiellettyä.

Alustuksen jälkeen saimme omassa tahdissa 
kiertää talossa. Ensimmäisessä huoneessa 
oli kuvat menehtyneistä ja heidän nimensä, 
lista oli surullisen pitkä. Toisessa huonees-
sa seinällä näytettiin valvontakameroiden 
videota pommi-iskusta. Iso huone tämän 
jälkeen oli täynnä kuvia ja tekstejä päivän 
tapahtumien kulusta minuutilleen. Monis-
sa kohdissa oli mainittu myös Punaisen Ris-
tin kriisipiste ja etsintäapu Utoyan saarella. 
Punainen Risti oli siis erittäin iso, tärkeä ja 
konkreettinen apu näinä kriisin hetkinä Nor-
jassa. 

Muistokeskus sijaitsee tällä hetkellä Hallitus-
talon raunioisessa osassa, jossa seinät, katto 
ja lattiat ovat lähes samassa kunnossa kuin 
pommi-iskun jälkeen. Rakennuksen karu ul-
komuoto sai meidät samaistumaan karmei-
den hetkien tunnelmaan. Vierailukohde oli 
erittäin surullinen, mutta myös hyvin silmiä 
avaavaa. Nämä tapahtumat kerto

NUORISOTOIMINTA
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vat hyvin siitä tärkeästä työstä, mitä monet 
Punaisen Ristinkin vapaaehtoiset tekevät. 
Olemme valmiita ja osaamme lukuisten har-
joitusten kautta antaa esiapua niin fyysisissä 
kuin henkisissäkin kriisitilanteissa ja olemme 
valmiina ja osaavia etsimään ihmisiä kriisin 
keskellä ennen kuin on liian myöhäistä.
 
Opintomatkan päätteeksi Nobelin 
palkintoja

Sunnuntaiaamuna lähdimme kävelemään 
kohti Nobel Peace Centeria. Aloitimme tu-
tustumalla Nobelin historiaan, minkä jälkeen 
siirryimme näyttelyyn, jossa esiteltiin viimei-
simmät Nobelin rauhanpalkinnon voittajat ja 
heidän taustojaan. Tohtori Denis Mukwege 
tekee merkittävää työtä seksuaalisen väki-
vallan kokeneiden puolesta Kongossa ja Na-
dia Murad on irakilainen nainen, jonka ISIS 
vangitsi seksiorjaksi. Hän onnistui pakene-
maan ja tekee nykyisin töitä ihmiskaupan 
ja kansanmurhien uhrien puolesta. Tohto-
ri Mukwegen perustama sairaala Kongossa 
toimii pääsääntöisesti Punaisen Ristin heille 
lahjoittamien sairaalatarvikkeiden ja lääkkei-
den turvin.

Nykyisten Nobelin saajien jälkeen pääsimme 
huoneeseen, jossa oli kuvineen kaikki en-
tisetkin nobelistit. Bongattiin tietysti myös 
Henry Dunant, joka on ensimmäinen Nobelin 

rauhanpalkinnon saaja. Myös Suomen Mart-
ti Ahtisaari löytyi lukuisten Nobelin saajien 
joukosta. Huone oli erittäin mielenkiintoinen 
ja siellä vietimmekin pitkän tovin lukien ja 
tutkien. Erittäin hieno viimeinen määränpää 
reissullemme! 

Paluulennolla pohdimme yhdessä matkaa. 
Mitä opimme, oliko reissu onnistunut ja mi-
ten voisimme tulevaisuudessa kehittää Pu-
naisen Ristin nuorisotoimintaa HUPissa? 
Jokaisella meistä oli joku pieni asia, jonka 
löysimme ja jonka koimme tärkeäksi. Huo-
masimme, kuinka tärkeää ryhmän moninai-
suus on. Emme olisi saaneet näin paljon irti 
reissusta, jos olisimme kaikki olleet hyvin 
samanlaisia tai aktiivisia vain yhdellä osa-
alueella. 

Reissu oli erittäin onnistunut ja tärkeä meil-
le. Toivomme, että saamme jaettua tietoam-
me ja kokemuksiamme! Olemme yhtä suurta 
Punaisen Ristin perhettä ja olemme kaikki 
tärkeitä tämän suuren kokoonpanon ylläpitä-
misessä. Onneksi olemme erilaisia, onneksi 
olemme aktiivisia ja ennen kaikkea, onneksi 
puhallamme yhteen hiileen rauhan ylläpitä-
misessä, avun antamisessa ja rakkauden vä-
littämisessä.

Janita Westlin ja 
hyvänä apuna Marko Holmström

HUPin nuoret järjestivät 
Punaisen Ristin viikolla 
hyvän mielen tempauk-
sen. He jakoivat yhdessä 
Reddie Koiran kanssa kuk-
kia ja ilmapalloja ohikul-
kijoille, piristivät monen 
päivää ja saivat aikaan 
iloisia ilmeitä ja hymy-
jä. Kukat lahjoittivat @
flower_rescue ja @kukka-
toimitus.
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Nälkäpäivä -infot 
koko piirin alueella

HUP järjestää piirin alueella neljä Nälkä-
päivä-infoa pizzaillan merkeissä. Infot on 
tarkoitettu Nälkäpäivän parissa toimiville 
osastojen keräystiimiläisille. Tilaisuudet jär-
jestetään, mikäli osanottajia on vähintään 
10/ilta.

HUOM! peruuttamattomista paikoista aiheu-
tuu turhia kuluja ja ne voivat viedä toiselta 
osanottajalta paikan, joten esteen sattues-
sa peruthan tulosi ajoissa. Lisätietoa infois-
ta: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1790 

Ilmoittaudu itsellesi sopivaan iltaan:

Porvoo
torstai 22.8.19 klo 17.30-19.15 
Porvoon osaston toimitila Kolo, Jokikatu 25, 
06100 Porvoo

Nurmijärvi
tiistai 27.8.19 klo 17.30-19.15
Nurmijärven osaston toimitila, Rajamäentie 
9 B, 01900 Nurmijärvi

Lohja
maanantai 2.9.19 klo 17.30-19.15
Lohjan osaston toimitila, Kalevankatu 7-9, 
08100 Lohja

Helsinki
torstai 5.9.19 klo 17.30-19.15
Punaisen Ristin koulutustila, Hietaniemenka-
tu 7 B. 5. krs, 00100 Helsinki

Svenskspråkig info
onsdagen 
den 28.8.19 
i samband med 
avdelningsforum 

Koulutukset löytyvät kootusti 
yhdestä paikasta

Piirin nettisivuilta löydät koontitaulukon, jo-
ka on tarkoitettu kouluttajille ja koulutusta 
järjestäville osastoille helpottamaan koulu-
tusten koordinointia. Kannattaa hyödyntää 
koontitaulukkoa, kun pohdit sopivaa ajan-
kohtaa koulutuksellesi!

hup.punainenristi.fi > Koulutuksen järjestä-
jille > koontitaulukko

Taulukkoa päivitetään parin viikon välein. Jos 
haluat ilmoittaa osastosi koulutuksesta tai si-
nulla on kysyttävää koulutuksista tai kalen-
terista, ota yhteyttä Emilia Jokiahoon, puh. 
040 594 8142, sähköposti emilia.jokiaho@
punainenristi.fi tai Elina Tammeen puh. 040 
642 9015, sähköposti elina.tammi@punai-
nenristi.fi. 

Yhdenvertaisuuden vahvistami-
nen - Punaisen Ristin toiminnan 
ydinasia

Aika: Tiistai 15.10.19 klo 17.30-20
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki

Puutu aina kiusaamiseen, rasismiin ja syrjin-
tään. Vähimmillään voit sanoa, että syrjivä 
käytös on väärin tai asettautua uhrin vie-
reen. 

Yhdenvertaisuuden vahvistaminen on Punai-
sen Ristin toiminnan ydinasia. Moninaisuus 
vapaaehtoistoiminnassa -koulutus antaa 
eväitä tutkia normeja ja ennakkoluuloja kriit-
tisesti sekä ymmärtää niiden vaikutus koh-
taamisessa ja vuorovaikutuksessa. Kurssilta 
saat myös ideoita, miten voit tehdä vapaa-
ehtoistoimintaa saavutettavaksi. Koulutus on 
avoin kaikille Punaisen Ristin toimijoille. 

Kouluttaja Sanna Saarto. Koulutus on ilmai-
nen kaikille Punaisen Ristin vapaaehtoisille 
tai jäsenille. Lisätiedot: Emilia Jokiaho, säh-
köposti emilia.jokiaho@redcross.fi tai puh. 
040 594 8142.
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Koulutuksista saat valmiuksia tukea selkokielen käyttäjää
Vaikea kieli estää monia ihmisiä toimimas-
ta täysivaltaisina kansalaisina suomalaises-
sa yhteiskunnassa. Selkokielen tarkoitus on 
auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon 
saamisessa, omien ajatusten ilmaisemises-
sa, osallistumisessa ja lukemisessa. 

Selkokielikoulutukset on suunnattu kaikille 
Punaisen Ristin toimijoille, esimerkiksi Läk-
syHelpin ohjaajille, kielikerhojen vetäjille, 
ensiapuryhmien vetäjille, kouluttajille, tie-
dottajille, jäsenmestareille, muille osastojen 
vastuuhenkilöille, tukikummeille, maahan-
muuttajien ystäville. Koulutukset järjes-
tetään yhteistyössä Selkokielikeskuksen 
kanssa.

Selkokieli vuorovaikutuksessa 

Aika: Ti 3.9.19 klo 17.30-19.30 
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat , Hieta-
niemenkatu 7 B, Helsinki

Koulutus antaa perustietoa ja valmiuksia, 
kuinka kohdata selkokielen käyttäjä erilaisis-
sa tilanteissa:

- Miten yksinkertaistat omaa puhetapaasi?
- Kuinka tuet toista osallistumaan keskuste-
lutilanteessa?
- Miten väärinymmärryksistä päästään yh-
teisymmärrykseen?
- Miten suojelet vuorovaikutustilanteessa 
osallistujien kasvoja?
- Mikä suomenkielisessä puheessa on help-
poa tai vaikeaa ihmiselle, jolla on kielellisiä 
vaikeuksia?

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

Selkokielellä kirjoittaminen

Aika: Ma 7.10.19 klo 17.30-19.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, Helsinki

Kun osaat tuottaa selkokielistä tekstiä, vies-
tintäsi tavoittaa suurimman osan suoma-
laisista. Koulutus soveltuu kaikille, jotka 
tuottavat erilaisia tekstejä selkokielen käyt-
täjille. Pääpaino on erilaisissa informaatio-
teksteissä kuten esite- ja verkkoteksteissä. 

- Kuinka kirjoitat selkokieltä?
- Miten huomioit erityistarpeet kirjoituspro-
sessin eri vaiheissa?
- Miten mukautat yleiskielisen tekstin selko-
kielelle?
- Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun kirjoi-
tat selkokieltä verkkosivuille?
- Mikä suomen kielessä on vaikeaa tai help-
poa ihmisille, joille lukeminen on hankalaa?
Koulutuksen aikana osallistuja saa ohjeet it-
senäisen kirjoitusharjoituksen tekoon, josta 
saa jälkikäteen palautteen kouluttajalta.

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

Kehitä vuorovaikutustasi –koulutus 

Mikä tekee kohtaamisesta aidon? Kuunteletko vastataksesi vai kuunteletko ymmärtääksesi? 
Tällä kurssilla paneudutaan kaikessa vapaaehtoistoiminnassa tärkeään teemaan: vuorovaiku-
tukseen. Koulutus antaa valmiuksia erilaisiin pikakohtaamisiin messuilla, kampanjoissa, rek-
rytoinnissa, ryhmässä toimimiseen ja autettavan kohtaamiseen. 

Aika: 24.9.19 klo 17.30-20.30
Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin koulutustilat, 7B, 5. krs, Helsinki

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille hinta on 25 euroa. Lisätiedot: Senja 
Multala, senja.multala@hotmail.com, puh. 044 350 4180. Järjestäjä Keski-Helsingin osasto, 
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Johtajuuskoulutus etenee kevyesti ja len-
nokkaasti – osallistujia on jo 70 ja osastoja 
mukana 26! Olemme todella yhdessä uu-
distamassa toimintakulttuuria, tällä joukolla 
mikä tahansa on mahdollista. Ja vielä kan-
nattaa tulla mukaan, vaikka jos et olisi ollut 
aiemmissa päivissä. Voit tallenteiden ja har-
joitteiden avulla lähteä mukaan tähän upe-
aan porukkaan.

Aika: Lauantai 7.9.19 klo 10-16 (aamukahvi 
tarjolla 9.30 alkaen)
Paikka: Haukilahden lukio, Tekniikantie 3, 
02070 Espoo

Kenelle: Puheenjohtajat, varapuheenjoh-
tajat, hallituksen jäsenet, mukaan mahtuu 
muitakin aiheesta kiinnostuneita.

Etäosallistuminen: Voit osallistua myös etä-
nä joko yksin tai ryhmänä. Huikeaa palau-
tetta viime kerralta sekä osallistujilta että 
striimaajalta. Laadukas striimaus ja innostu-
nut chatti.

Ilmoittautumiset viimeistään 29.8. 
https://www.lyyti.in/Johtajuus_3

Arvot ja luotettavuus – viestinnän ja 
brändin johtaminen

Koulutuspäivässä saamme rautaista osaa-
mista viestintään yritysmaailman huipulta ja 
opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen avaa 
kiinnostavaa tutkimustaan vapaaehtoistyös-
tä. Johtajuus on viestintää ja viestintä on 
johtajuutta; olemme siis aivan ytimessä. 
Minkälainen on luotettava, arvojen mukai-
nen brändi? Miten omalla alueella viesti-
tään ja miten osaston tavoitemielikuvaa voi 
uudistaa? Entä mitä on arvojen mukainen 
some-viestintä? Popcornit esiin! Päivässä kä-
sitellään myös kriisiviestintää.

Viime kerran myötätunnosta ja resilienssis-
tä tulossa luvattua lisämateriaalia, kunhan 
saamme tallenteet talteen. Kiitos, kun olet-
te olleet niin kärsivällisiä ja myönteisiä, se 
auttaa meitä työskentelemään. Tehdään taas 
parhaamme, että tuleva koulutuspäivä olisi 
antoisa ja toisi teille työkaluja ja hyvinvoin-
tia.

Ilmoittautukaa siis jo nyt ja kirjatkaa syksyn 
innostava avaus kalenteriin!

Johtajuuskoulutus, kolmas koulutuspäivä

Arvot ja luotettavuus – viestinnän ja brändin johtaminen

Muistisairaan kohtaaminen

Aika: 27.11.19 klo 17-20
Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin koulutustilat, Hietaniemenkatu 7B, 5. krs, Helsinki 
Kurssilta saat lisävalmiuksia muistisairaan ihmisen kanssa toimimiseen. Kurssi on tarkoitet-
tu jatkokoulutukseksi mm. ystävätoiminnan vapaaehtoisille, mutta myös muille kiinnostuneil-
le. Kurssin sisältö:

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

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille hinta on 25 euroa.
Lisätiedot: Senja Multala, senja.multala@hotmail.com, 044 350 4180. Koulutuksen järjestää 
Keski-Helsingin osasto
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Osastojen vastuuhenkilöiden 
peruskurssi 

Kun houkuttelet uusia jäseniä osaston hal-
litukseen, muista kertoa samalla myös tu-
levista kurssimahdollisuuksista. Etukäteen 
ei tarvitse tietää mitään koko järjestöstä; 
kysymällä, tekemällä, ideoimalla ja myös 
koulutuksissa saa lisätietoa. Osastojen vas-
tuuhenkilöiden peruskurssi on entinen luot-
tamushenkilökoulutus.

Tulossa on kaksi eri kurssia

1) Lauantai 30.11.2019, klo 9.45-17.00 
2) Lauantai 29.2.2020, klo 9.45-17.00
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki

Kenelle: Punaisen Ristin osastojen uudet hal-
lituksen jäsenet ja muut vastuutehtävissä 
toimivat, jotka haluavat lisätietoa (toiminta-
ryhmien vetäjät, muut vastuuhenkilöt). 

Mikä on Punaisen Ristin tehtävä ja vastuu ja 
mitä tarkoittaa kun asiaa lähestytään vapaa-
ehtoisen ja paikallisosaston näkökulmasta 
käsin. Mistä tarvittaessa voi pyytää tukea ja 
mitä olemassa olevaa voi hyödyntää omassa 
roolissa toimiessaan.

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

Kouluttajat: Järjestökouluttajat Taina Rais-
ki, Juhani Parkkari ja Olli Pulkkinen. Koulu-
tus on osastojen vapaaehtoisille ja jäsenille 
ilmainen.  
Lisätiedot: Emilia Jokiaho emilia.jokiaho@
redcross.fi, puh. 040 594 8142.

Ystävävälittäjäkoulutus 

Aika: Lauantai 14.9.19 klo 9-16
Paikka: piirin koulutustilat, Hietaniemenkatu 
7B, Helsinki

Ystävävälittäjäkoulutus on tarkoitettu sekä 
uusille että toiminnassa jo mukana oleville 
vapaaehtoisille.

Ystävävälittäjät toimivat ystävätoiminnan 
avainroolissa yhdistämällä ystävävapaaehtoi-
sen ja ystävää kaipaavan henkilön. Välittäjät 
toimivat myös molempien osapuolten tukena 
käytännön haasteissa, ottavat vastaan tie-
dusteluja ja haastattelevat mukaan tulevia 
vapaaehtoisia.

Koulutus on suunnattu vapaaehtoisille, jotka 
haluavat toimia ystävänvälittäjän tehtäväs-
sä sekä välittäjille, jotka haluavat täydentää 
osaamistaan. Koulutus on ystävätoiminnan 
täydennyskoulutusta ja tarkoitettu ensisijai-
sesti ystävätoiminnan peruskurssin käyneille 
vapaaehtoisille.

Koulutuksen sisältö:
- Välittäjän rooli ystävätoiminnassa 
- Ystävätoiminnan säännöt
- Välitysprosessi
- Yhteydenpito vapaaehtoisiin ja asiakkaisiin
- Sähköisen välitysjärjestelmän käyttö
- Tietosuoja välityksessä
- Laadukas välitys
- Välittäjänä jaksaminen

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille hinta on 25 euroa. 
Lisätiedot: Senja Multala, senja.multala@
hotmail.com, puh. 044 350 4180.
Järjestäjä: Keski-Helsingin osasto 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Oma Punainen Risti

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

Valtakunnallisten kampanjoiden kautta uudet vapaaehtoiset ohjautuvat suoraan Omaan et-
simään toimintaa. Kannattaa huolehtia, että osastosi toiminta on esillä Omassa. Jos tarvitset 
apua Oman käyttöönotossa, ole yhteydessä piiritoimistoon. 
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HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi

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

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

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

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

Frivilligverksamhet

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

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

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

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

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

• Holm-Cüzdan Helena, Å 040 635 8350
organisationsassistent

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

• Juonala Marja, planerare, avdelningskommuni-
kation Å 040 185 7501 stöd i kommunikationsfrågor 
för avdelningar och informationsfrivilliga

• Juslin-Sandin Heidi, programchef, insamlingschef 
Å 0400 599 047 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

• Kuitunen Maaria, projektkoordinator, InAction 
Å 040 725 1815

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

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

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

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

• NN, koordinator för integrationsstödjande verk-
samhet Å 040 162 8938 stöd för avdelningarnas in-
tegrationsstödjande verksamhet, utbildning

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

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

• Rigatelli Stefano, utvecklare, integrationsstö-
djande verksamhet Å 040 821 6210 stöd och ut-
veckling av avdelningarnas integrationsstödjande 
verksamhet (fr.o.m. juli)

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

• Tammi Elina, programmassistent, insamlingssek-
reterare Å 040 642 9015

• Veijola Jenni, projektarbetare, Projektet stöd för 
ensamkommande minderåriga Å 040 668 3373

• Yared Mehalet, planerare, socialserviceverksam-
het Å 040 571 5601 stöd för socialserviceverksam-
het, vänförmedlingar

Ledning och administration

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

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

• Poukka Jari, ekonomichef Å 040 536 6285

• Moisio-Puustinen Laura, personalassistent 
Å 040 620 7823
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Följande stämma äger rum i Botniahallen i 
Vasa 6–7.6.2020.

Avdelningarna väljer sina röstberättigade re-
presentanter till mötet. Antalet röstberätti-
gade representanter baserar sig på antalet 
avdelningsmedlemmar som betalat medlems-
avgiften 31.12.2019. Anmälningen till stäm-
man inleds i början av nästa år.

Stämman fattar bland annat beslut om orga-
nisationens verksamhetsstrategi för de kom-
mande åren 2021 - 2023 och väljer också 
organisationens förtroendevalda. Vid stäm-
man i Vasa väljs även organisationens nya 
ordförande.

Vid Röda Korsets ordinarie stämma fattar 
man centrala beslut om inriktning och beto-
ning för organisationens verksamhet. Tillställ-
ningen är också en tid för gemenskap och 
en riktig folkfest. Under stämmoveckoslutet 
sammanträder minst 1200 Finlands Röda Kors 
aktiva, såväl frivilliga som anställda. Förutom 
det officiella programmet finns det övrigt in-
tressant program under veckoslutet, även för 
icke- röstberättigade deltagare. Lördagskväl-
len kulminerar i en gemensam kvällsfest. 

Välkommen till Vasa och Österbotten!
Finlands Röda Kors Österbottens svenska di-
strikt med sina 37 avdelningar och 3850 med-
lemmar har glädjen att stå värd för stämman 
nästa år den 6-7.6.2020 i Botniahallen.

Vasa, Österbottens landskapscentrum, kom-
binerar en liten stads fördelar med en stor 
stads stämning och är en intressant och 
mångsidig stad med en vacker världsarvs-
skärgård, mångsidigt programutbud och ak-
tivt kulturliv. Vasa är en universitetsstad och 
ett viktigt centrum för finlandssvenskt kultur-
liv.

Med sina knappt 68 000 invånare där ca 69 
% har finska som modersmål och ca 23 % 
talar svenska samt ungefär 8 % har andra 
modersmål, är Vasa Finlands näst mest inter-
nationella stad och i regionen finns Nordens 
största energiteknologikluster. 

Föreningslivet har långa traditioner i Öster-
botten och Vasa. Den första gymnastikfören-
ingen grundades redan år 1860.  Röda Korset 
kom till trakten år 1914 under namnet ”Suo-
men Punasen (märk stavningen) Ristin Vaa-
san haaraosasto – Finska Röda Korsets Wasa 
filialafdelning”.
 
Tillsammans och i gott samarbete med al-
la rödakorsare skall vi arbeta för en lyckad 
stämma där viktiga beslut för organisationens 
framtid tas.

Varmt välkommen!

Ricky Berglund 
Verksamhetsledare, 
Österbottens svenska distrikt

Endast ett år till ordinarie stämmnan
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