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Intresse för frivilligarbete
Min andra period som ordförande för distriktsstyrelsens började vid årsmötet i
april. Jag vill tacka medlemmarna i distriktet för ert förtroende! Nu fortsätter vi arbeta med och utveckla distriktets verksamhet
tillsammans.

konfliktfylld tid. På grund av begränsningar
och rekommen-dationer har volontärarbete
av och med äldre frivilliga varit svårt eller
till och med omöjligt. Samtidigt ökar folks
hjälpvilja ofta i samband med kriser. Den
ökningen har synts i till exempel butikshjälp och olika frivilligverksamheter som
har genomförts på distans och online. Undersökningen stärker den bilden, eftersom
mängden frivilligengagemang knappt har
förändrats alls.

Jag vill också säga ett stort tack till Anders Blomberg, Mia Jalonen-Tuovila, Maria
Nygren och Ria Sarasti som avslutade sin
tid i styrelsen för ett gott samarbete och
för det ni har gjort i distriktsstyrelsen. Ett
stort tack går också till Katja Kuusela, som
har varit vice ordförande, även om vårt gemensamma arbete i styrelsen fortsätter.
Samtidigt välkomnar jag de nya styrelsemedlemmarna Päivin Hurttia, Pekka Laukkanen, Kukka Nuora och Kirsi Laatikainen.
I styrelsen fortsätter också vice ordförande Max Lindholm och medlemmarna Tiina
Hörkkö, Karoliina Pilli-Sihvola, Pekka Piri,
Veera Niemi och Mia Salomäki.

Frivilligarbete gör man allra helst personligen och under leding av organisationer
eller gemenskaper. Kort- och långvarigt frivilligarbete engagerar ungefär lika mycket, men frivilligverksamhet av pop up-typ
intresserade i synnerhet kvinnor. I genomsnitt hade frivilliga engagerat sig i volontärarbete i 12,9 timmar under de föregången
fyra veckorna. År 2018 var motsvarande
siffra drygt 15 timmar.

Distriktsstyrelsens medlemmar presenterar
sig i Här och nu så att vi blir bekantare för
distriktets medlemmar. De första presentationerna finns i det här numret, resten följer i augusti.

Undersökningen visar
att unga är
intresserade
av frivilligverksamhet. Mångas
frivilligengagemang
skulle allra
mest underlättas av om
det fanns
ett utbud
av kortvariga uppdrag
av engångsnatur och
att livssituationen tillät
mer. Av dem
som deltog
i undersök-

***
I början av maj publicerades en intressant
studie. Medborgararenan, Kyrkostyrelsen
och Studiecentralen Sivis hade i mars låtit
Taloustutkimus göra en undersökning om
volontärarbete i Finland. Enligt undersökningen har ungefär hälften av de som deltog i enkäten engagerat sig i frivilligarbete
under det senaste året. En motsvarande studie gjordes senast år 2018. Då hade
48,7 % gjort volontärarbete under det föregående året. I år var motsvarande siffra
47 %. Någon betydande nedgång kan man
alltså inte se.
Coronan har för volontärarbetet varit en
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organiserar volontärverksamhet även framöver vill vara öppna för alla gäller det att i
fortsättningen fästa speciell uppmärksamhet vid rekryteringspraxis, inskolning och
stöd under arbetet.

ningen uppgav 38 % att de skulle delta i
frivilligverksamhet om de blev tillfrågade. I
den yngsta åldersgruppen på 15–24-åringar
var andelen hela 61 %.
Coronan har alltså inte minskat finländarnas intresse för frivilligarbete. Undantagssituationen verkar ändå ha påverkat både
frivilligverksamhet och -uppdrag. Till exempel kategorin räddningstjänst-funktioner
har sett en ökning i antalet frivilligtimmar
och volontärarbetet har delvis flyttat online. Ungefär 2/3 av dem som deltog i undersökningen uppger att de kommer att ha
ett minst lika stort eller större frivilligengagemang i framtiden.

När jag läste undersökningsresultaten började jag tänka på hur vi bäst kan beakta att intresset för frivilligarbete inte har
minskat. Det utmanar oss att tänka över
hur vi värvar medlemmar, vad vi gör, hur vi
sköter inskolningen av nya människor och
hur vi erbjuder stöd till våra frivilliga. Tillsammans behöver vi hitta bra sätt så att vi
kan vara öppna för nya ansikten – att sprida glädje, hopp och förtroende tillsammans
med oss.

Undersökningen visar att högt utbildade
och personer med en stabil karriär är mest
intresserade av att öka sitt frivilligengagemang och att de också har det största förtroendet för sitt kunnande. Om parter som

Ha en skön sommar!
Jouni Pousi, ordförande

HND:s nya verksamhetsledare Päivi Vuorimaa:

Tillsammans kan vi göra det bästa
uppgift och sina arbetskamrater och hon
ser fram emot att senast i höst träffa volontärer i avdelningarna.
Vem är du? Berätta lite om dig själv.
Jag är en 56-årig Esbobo och magister ekonomiska vetenskaper, en erfaren ledare
och organisations-människa. Jag har tidigare jobbat inom ledningen i flera organisationer och också suttit i styrelser och
haft andra förtroendeuppdrag. Min karriär
har sedan 1983 gått från marknadsföring
och kommunikation till utbildningsområdet, där till ledningsuppdrag och senare till
organisationer och till företagande inom
coaching. Under hela min arbetskarriär har
jag aktivt byggt upp nätverk i den yrkessituation jag har befunnit mig i. Frivilligarbete har jag också engagerat mig i sedan år
1979, i olika former.

Päivi Vuorimaa börajde som verksamhetsledare på HND i början av maj. I ett par
veckors tid har hon bekantat sig med sin

Till min familj hör min make och två vuxna
söner och deras partners. En viktig del av
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mitt liv just nu är också att ta hand om det
som gäller min 89-åriga mamma.

påverkat hur du har blivit bekant med distriktet?

Vad fick dig att bli intresserad av uppgiften som verksamhetsledare för
HND? Kände du Röda Korset från tidigare?

Det har varit trevligt att träffa folk både via
distansmöten och de några jag redan har
träffat på byrån. Möten ger mig energi, så
det är viktigt för mig att träffa människor.
Att bli bekant face to face är starkare än
när man gör det på distans. Samtidigt har
distansarbetet gjort att jag har kunnat
träffa väldigt många människor redan nu.
Men jag ser fram emot den tid då vi igen
oftare kan arbeta i varandras närhet.

Att mitt jobb är meningsfullt är viktigt för
mig. Jag hade redan en tid hunnit fundera över vad jag skulle göra härnäst och
vad jag ville använda mitt kunnande till att
främja. Om någonting är viktigt så är det
Röda Korsets insatser.

Hur planerar du att bli bekant med avdelningarna och de frivilliga i HND?
Tänker du besöka avdelningarna när
coronaläget lättar?

Verksamhetsledare är en roll jag trivs väldigt bra med; jag tycker om att leda, att
organisera och att stöda ett team – såväl
anställda som volontärer – att lyckas. Uppdraget ger mig också en hel del tillfällen
att lära mig nytt inom olika verksamhetsområden; kontinuerlig utveckling på jobbet
är en inspirationskälla för mig. Röda Korset kände jag en del från förr, jag har bl.a.
gått kurserna i första hjälpen. Hur omfattande verksamheten riktigt är börjar gå
upp för mig först nu.

Javisst! Jag kommer att delta i höstens avdelningsforum. Så fort coronan lättar har
jag tänkt träffa förtroendevalda och frivilliga i avdelningarna. Distriktsbyråns uppgift
är att ge avdelningarna och volontärerna
stöd, så även i min roll är det nödvändigt
att vi blir bekanta.
Vad gör du på din fritid?

Du har nu i några veckor bekantat dig
med din nya uppgift. Hur ser dina första intryck ut?

Jag gillar att motionera och röra mig utomhus och min make och jag reser gärna både i Finland och utomlands. Vi trivs också
i hyrstugor, om somrarna tar vi det lugnt
och om vintern skidar vi och sysslar med
vintersport. Just nu är jag glad åt att mina söner har två hundvalpar som vi får ta
hand om då och då.

Jag har fört många samtal bl.a. med anställda, folk på centralbyrån och styrelsens
ordförande Jouni Pousi. På så sätt har jag
börjat få en bild av helheten. Jag känner
mig väldigt välkommen i gänget, utan undantag har jag fått ett väldigt varmt mottagande. Jag är glad åt människors starka
engagemang och arbetsiver och den positiva atmosfär som uttrycks på många sätt.

Jokerfråga: Om du var en superhjälte,
vem skulle du vara och varför?
Jag skulle vara Stål-Långben från Kalle Anka. Han äter ståljordnötter och får superkrafter. Då kunde jag fixa både smått och
stort, även globalt.

Som ny verksamhetsledare har jag förstås
mycket att göra, jag har redan identifierat
flera saker att utveckla. Bland annat behöver vi göra det tydligare vad vi gör och utveckla de strukturer och sätt som bidrar till
det vi gör. Jag tror på samarbete; tillsammans kan vi göra det bästa.
På grund av coronapandemin jobbar Röda Korset till största del på distans, även
våra möten har hållits på distans. Har det
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Distriktsstyrelsen
Till Helsingfors och Nylands distrikts styrelse hör ordförande, vice ordförande och tio
övriga medlemmar.

delandet publiceras också på distriktets
webbplats på hup.punainenristi.fi > tiedotteet.

Vid distriktets årsmöte i april valdes Jouni
Pousi till ordförande för följande tvåårsperiod. Pousi är nu inne på sin andra period
som ordförande. Max Lindholm valdes till
ny vice ordförande.

Styrelsen inrättar tre utvecklingsgrupper
För att verkställa Röda Korsets strategi och
stödja utvecklandet av distriktets verksamhet inrättar distriktsstyrelsen tre utvecklingsgrupper för åren 2021–2023. De tre
gruppernas uppgifter slås fast vid styrelsens möte 8.6. Styrelsen har redan tidigare
inrättat ett ekonomi- och utvecklingsutskott som fortsätter sitt arbete.

Vid årsmötet fick styrelsen fyra nya medlemmar i Päivi Hurttia, Kirsi Laatikainen,
Pekka Laukkanen och Kukka Nuora. Dessutom återvaldes Veera Niemi medan Katja
Kuusela blev invald i stället för Max Lindholm för den kvarvarande mandatperioden på ett år. I styrelsen sitter också Tiina
Hörkkö, Karoliina Pilli-Sihvola, Pekka Piri
och Mia Salomäki. Deras mandatperiod pågår till och med slutet av nästa årsmöte.

• Utvecklingsgruppen för frivillig- och avdelningsverksamhet
• Utvecklingsgruppen för beredskap och
hjälpförmåga

Föredragande för styrelsen är verksamhetsledare Päivi Vuorimaa och sekreterare
är informations-sekre¬terare Tuula Korhonen. Från distriktsbyrån deltar också
organisationschef Ari Hakala, utvecklingschef Mari Grus och programchef Heidi Juslin-Sandin i styrelsens möten.

• Utvecklingsgruppen för digitalt arbete
och kommunikation
I varje grupps arbete deltar två av styrelsens medlemmar och dessutom söker man
intresserade volontärer. Information om
gruppernas uppgifter och hur man kan söka till grupperna går ut till avdelningarna i
juni.

Distriktsstyrelsens uppgifter
Distriktsstyrelsen sammanträder fyra–sex
gånger per år och dessutom ordnas två arbetsseminarier, det ena på våren och det
andra på hösten. I det senare deltar även
distriktsbyråns personal.

Distriktsstyrelsen presenterar sig
Medlemmarna i styrelsen presenterar sig
i det här bladet och augustinumret av Här
och nu. Alla fick besvara samma frågor och
tillfälle att presentera sig med egna ord.

Till styrelsens uppgifter hör att se till att
avdelningarna får sakkunnigt och tillräckligt stöd för sin verk-samhet och sin ekonomiförvaltning. Styrelsen godkänner
distriktets verksamhetsplan och budget och
övervakar skötseln av distriktets egendom
och ekonomi. Till uppgifterna hör också att
inom sitt område sköta koordineringen av
Röda Korsets beredskapsplanering.

1) Vem är du? Berätta lite om dig själv.
2) Hur länge har du varit med i Röda korsets verksamhet? I vilka roller?
3) Vad fick dig intresserad av att delta i distriktsstyrelsens arbete?
4) Vad förväntar du dig av distriktsstyrelsens arbete? Vilka saker vill du påverka?
5) Jokerfråga:
a) Om du var en superhjälte, vem skulle
du vara och varför?
b) Vad gör du på din fritid?

Inom några dagar från styrelsens möte publiceras ett styrelsemeddelande som
skickas till ordförande, vice ordförande och
sekreterare i distriktets avdelningar. Med-
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Piirin hallitus haluaa tulla tutummaksi osastoille ja vapaaehtoisille. Tässa lehdessä esittäytyvät piuheenjohtaja Jouni Pousi ja varapuheenjohtaja Max Lindholm. sekä jäsenet Päivi Hurttia, Kirsi
Laatikainen, Kukka Nuora ja Pekka Laukkanen. Jatkoa esittelyille
elokuun Tässä ja nyt -lehdessä.
Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.
Olen piirin hallituksen puheenjohtaja Jouni
Pousi. Olen 49-vuotias, kotoisin Helsingistä, Arabianrannasta ja kuulun Kallio-Käpylän osastoon. Perheeseeni kuuluu lisäkseni
10-vuotias englanninbulldoggi Valtteri,
jonka hovimestarina toimin. Töissä olen
Turvallisuuskomitean sihteeristössä Valtioneuvostossa, jossa tehtäviin kuuluu kokonaisturvallisuuteen liittyvät valmistelu- ja
suunnittelutehtävät.
Miten pitkään olet ollut mukana Punaisen Ristin toiminnassa? Millaisissa
tehtävissä?
Punaisen Ristin ”urani” alkoi 1983 nuorena vapaaehtoisena entisessä Kymen piirissä, nykyisessä Kaakkois-Suomen piirissä.
Vuosien saatossa olen toiminut erilaisissa
tehtävissä, nuorisoryhmän vetäjänä, ensiapuryhmäläisenä, osaston ja piirin hallituksessa, valiokunnissa sekä kouluttajana.
Olen toiminut myös työntekijänä Keskustoimistossa terveydenhuollon- ja ensiapukoulutuksen suunnittelijan tehtävissä.

dään hyvä paremmaksi. Osaltani haluaisin
vaikuttaa siihen, että kehittäisimme piirimme toimintaa osastojen ja vapaaehtoisten
kanssa yhdessä piiritoimiston henkilöstön
tukemana ja saisimme osallistamista lisättyä, sekä piirin jäsenmäärää kasvatettua.
Jos olisit supersankari, mikä olisit ja
miksi?

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin
hallituksen jäsenyydestä?

Super Hessu eli Hessu Hopon alter ego.
Vaikeiden tilanteiden tullessa esiin hatusta otetut maapähkinät antaa supervoimat,
jolla ratkotaan eteen tulevia haasteita. Ehkä juuri niitä supervoimia tässä on joutunut välillä itse tarvitsemaan ja siksi juuri
Super Hessun taidot tulisi tarpeeseen.

Aloitin nyt toisen kauden piirin hallituksen
puheenjohtajana. Ennen tätä kautta minulta tiedusteltiin kiinnostusta puheenjohtajaksi 2018 vuoden lopussa ja hetki kyllä
piti asiaa miettiä, että riittääkö aika tehtäviin. Pidin tehtävää tärkeänä ja mietin, että
taustastani voisi olla hyötyä puheenjohtajan tehtävistä.

Mitä teet vapaa-ajallasi?
Kuntoilu, tanssiminen ja ystävien kanssa ajan viettäminen täyttävät hyvin jäljelle
jäävän vapaa-ajan.

Mitä odotat piirin hallituksen työskentelystä? Mihin asioihin haluat vaikuttaa?
Toivon hyvää ja aktiivista keskustelua sekä kehittämisen näkökulmia, kuinka teh-
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Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.
Olen Max Lindholm, 45-vuotias asianajaja
Helsingistä. Työskentelen yhdessä kollegani
kanssa omistamassamme asianajotoimistossa Töölössä. Perheeseeni kuuluvat kaksi tytärtä, iältään 12 ja 6 vuotta. Harrastan
argentiinalaista tangoa, veneilyä ja liikuntaa monissa eri muodoissa, sekö opiskelen
venäjää, koska käyn siellä usein.
Miten pitkään olet ollut mukana Punaisen Ristin toiminnassa? Millaisissa
tehtävissä?
Aloitin vuonna 1992 FRK Helsingfors
svenska osaston vastaperustetussa ensiapuryhmässä. Olen myös ollut osaston puheenjohtajana pitkään. Matkalle on myös
osunut piirihallituksen paikka jo nuorempana, nuorisovaliokunnan puheenjohtajuus
sekä kaksi kautta valtuustossa. Nykyään
olen valtuuston jäsen, piirihallituksen varapuheenjohtaja ja yhä mukana osaston hallituksessa.

Mitä odotat piirin hallituksen työskentelystä? Mihin asioihin haluat vaikuttaa?
Toivon, että järjestömme päätöksenteon
avoimuus lisääntyy, saamme talouden tasapainoon maltillisilla, ihmislähtöisillä ja
humaaneilla toimilla, ja että voimme muutaman vuoden päästä ilolla todeta, että
osastojen saama tuki on kasvanut, ja osastojen välinen hyvä yhteistyö ja avunanto
ovat edistyneet. Tällöin voin nukkua yöni
hyvin. Myös jäsenmäärän laskun pysäyttäminen vaatii meiltä kaikilta paljon panoksia
lähivuosien aikana.

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin
hallituksen jäsenyydestä?
Olen edellisten viiden vuoden aikana päässyt piirihallituksessa kehittämään piirin
toimintaa. Koin, että minulla voisi varapuheenjohtajana olla annettavaa piirin ja
osastojen yhteistyön parantamiseen, ja
järjestömme avoimuuden, hyvän hallinnon
ja meidän perusperiaatteiden mukaisen
toiminnan edistämiseen. Kaipaan piiriltä
aktiivista otetta myös julkisuudessa käytävään keskusteluun heikoimmassa olevien
puolesta puhujana, ja ihmisarvojen kunnioittamista painottavana toimijana.

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja
miksi?
Hessu Hopo, touhotan kovasti kaikessa
mukana, ja usein käy niin, että sattumoisin, vaikkakaan ei ihan aina alkuperäisten
suunnitelmien mukaisesti, lopputulos on
kuitenkin sellainen, että siihen voidaan olla tyytyväisiä.
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Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.
Olen Pekka Laukkanen, isä, kovaa vauhtia
keski-ikäistyvä Punaisen Ristin moniosaaja Keski-Helsingin osastosta. Työskentelen
järjestöasiantuntija ammattiliitossa, olen
puoliso, isä ja koiraihminen. Koulutukseltani olen kasvatustieteilijä sekä yhteisöpedagogi (YAMK). Suoritin keväällä myös
järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinnon.
Miten pitkään olet ollut mukana Punaisen Ristin toiminnassa? Millaisissa
tehtävissä?
Punaisen Ristin toimintaan, nuoriso- ja ensiaputoimintaan, tulin mukaan alun perin
14-vuotiaana. Asuin tuolloin vielä Itä-Suomessa ja olin Uimaharjun osastossa aktiivi sekä Savo-Karjalan piirissä kouluttajana,
piirin hallituksen ja nuorisotoimikunnan jäsenenä. Työskentelin lähes kymmenen
vuotta SPR:n keskustoimistolla Helsingissä.
Viimeiset viisi vuotta olen toiminut kouluttajana ja viime keväästä lähtien myös Korona-tilannekeskuksessa vapaaehtoisena.

johtava valmiusjärjestö ja onnistumme
saamaan uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin
hallituksen jäsenyydestä?

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja
miksi?

Olen mukana rakkaudesta lajiin. Minut
sai kiinnostumaan piirin hallituksen jäsenyydestä halu vaikuttaa Punaisen Ristin
toimintaan ja toive saada Vaasan yleiskokouksessa hyväksytty huikea toimintalinjaus todeksi. Sopiva elämäntilanne ja
kannustus kotoa sekä omasta osastosta ja
naapuriosastoista tukivat myös kovasti hakupäätöstäni.

Olisin ehdottomasti Astrid Lindgrenin luoma Katto Kassinen. En ole varma, lasketaanko häntä supersankariksi, mutta hänen
elämänmottonaan on ”Hauskaa pitää olla,
muuten minä en ala mitään.” Tunnistan hänestä itseni: hän on huumorintajuinen, lyhyt, ihmeen viisas, tukeva ja itsevarma
henkilö sekä omien sanojensa mukaan ”sopivan pullea mies parhaassa iässä”. Rakastan Katto Kassisen elämänasennetta ja
huumorintajua sekä pilkettä silmäkulmassa. Haluaisin myös itse propellin selkään,
että voisin siirtyä nopeasti paikasta toiseen
ja oppia kuinka kotilohikäärme kesytetään.

Mitä odotat piirin hallituksen työskentelystä? Mihin asioihin haluat vaikuttaa?
Odotan, että saamme aikaiseksi oivallisia tuloksia. Meillä on mahtava jengi koossa piirin hallituksessa; tässä jengissä on
monenlaista osaamista, mahtavaa tietotaitoa ja yhteen hiileen puhaltamisen henki
on aistittavissa. Kehittämiseen on tartuttu,
vastuuta on jaettu tasaisesti, ja itse odotan erityisesti kehittämisryhmien starttaamista syksyllä. Haluan vaikuttaa erityisesti
siihen, että Punainen Ristin on Suomen

Mitä teet vapaa-ajallasi?
Vapaa-ajallani vietän normaalia perhe-elämää, luen ja kuuntelen äänikirjoja, harrastan kulttuuria, opiskelen, ulkoilen koiran
kanssa, olen elokuvafriikki, matkustelen ja
olen Punaisen Ristin aktiivivapaaehtoinen.
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Saara Mansikkamaki

60 on ihan yhtä hyvä ikä tulla mukaan toimintaan kuin 20:kin.
Olen käynyt Punaisen Ristin koulutuksia,
mm. avustustyön peruskurssit, henkisen
tuen peruskurssin ja viimeksi päivitin tietoni Vapepan peruskurssilla. Työskentelin
Veripalvelussa, kansainvälisessä avustustoiminnassa sekä pääsihteerin ryhmässä vuosina 2009–2019. Delegaattikeikoilla
kävin muun muassa Nepalissa ja Syyriassa. Vapaaehtoisena Suomessa olen kerännyt rahaa katastrofirahastoon, opettanut
suomea ja tehnyt jäsenkirjeitä. Osallistuin
Barents Rescue -suuronnettomuusharjoitukseen ja Pisara-harjoitukseen. Amerikan
Punaisen Ristin Atlantan osastossa avustin yksityislahjoittajien varainhankinnassa
ja viestinnässä sekä esittelin kansainvälistä
toimintaa lahjoittajille. Nyt olen Keski-Helsingin osaston hallituksen jäsen, tiedottaja
ja rahastonhoitaja.

Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.
Nimeni on Päivi Hurttia, sydämeltäni stadilainen. Auttaminen lähtee selkärangasta,
mutta joskus on parempi auttaa toista ihmistä auttamaan itseään.
Työskentelen viestintäpäällikkönä HUSissa.
Sen lisäksi mentoroin, koulutan Kriisinhallintakeskuksen HEAT-kurssilla ja FINCENTin PSOCC-koulutuksessa. Konfliktit, IHL,
kriisinhallinta ja rauhanvälitys kiinnostavat
yhä enemmän.

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin
hallituksen jäsenyydestä?
Kun kuulin, että hallitukseen kaivattiin ehdokkaita, ajattelin, että voisin sillä tavoin
jatkaa Punaisen Ristin kehittämistä. Vuonna 2019 vedin keskustoimistolla osallistavaa toimintalinjausprosessia, ja onkin
upeaa päästä toteuttamaan uutta toimintalinjausta.

Miten pitkään olet ollut mukana Punaisen Ristin toiminnassa? Millaisissa
tehtävissä?
Kokemusvuosien kertomisella on kääntöpuolensa. Kun meillä on aina tapana
kertoa, että tulin Punaiseen Ristiin vapaaehtoiseksi jo teininä tai viime vuosituhannella, joku voi ajatella, riitänkö, kun olen
ollut mukana vasta vuoden, ehkä kuukauden. Huomioimmeko helposti vain vuosien määrän vai innostuksen olla mukana
ja tehdä parhaansa eri elämäntilanteissa?
Olen ylpeä osastoni nuorista ja uusista vapaaehtoisista, joista kaikki ovat yhtä päteviä kuin minä ja muut dinosaurukset.

Mitä odotat piirin hallituksen työskentelystä? Mihin asioihin haluat vaikuttaa?
Hallituksessa vaikuttaa olevan kehittämisintoa ja avoin keskustelukulttuuri. Näillä
eväillä on hyvä tarttua työhön ilon, toivon
ja luottamuksen tuomisessa niin avun vastaanottajille kuin tekijöille.
Haluan vaikuttaa siihen, että
- luottamushenkilöt, erityisesti uudet puheenjohtajat, saavat tarvitsemansa tuen ja
että osastokummityötä tekevillä on siihen
tarvittavat eväät;
- otamme mukaan monenlaisia vapaaehtoisia ja varmistamme, että he pääsevät tekemään niitä asioita ja onnistumaan siinä,
mikä heitä kiinnostaa nopeasti ja helposti;
-teemme monipuolista yhteistyötä osastojen, piirien ja keskushallinnon välillä yk-

Liityin jäseneksi nelikymppisenä. Siihen
saakka olin tiennyt Punaisen Ristin toiminnasta vain verenluovutuksen. Vasta tultuani töihin Veripalveluun minulle avautui muu
toiminta. On hyvä muistaa, ettei toimintaa tunneta hyvin, vaikka järjestö tunnetaankin. Olen aika varma, että olisin tullut
mukaan auttamaan jo teininä, jos olisin
kuullut tällaisesta mahdollisuudesta tehdä
hyvää ja oppia tärkeitä taitoja. Silti 40 tai
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seyden periaatetta noudattaen ja resurssit
ja ideat jakaen.

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja
miksi?

Hallituksella on jo monta hyvää kehittämisprojektia, joilla varmistetaan tasapainoinen
talous, hyvä hallinto ja sujuvat prosessit.
On tärkeää saada talteen myös osaajien
tieto ja opit mm. avoimen tiedonjakamisen, koulutusten ja käsikirjojen avulla.

Ehkä olisin äitini, joka oli monitaitoinen,
lehmänhermoinen ja hyväkäytöksinen, kaikille ystävällinen ihminen.
Mitä teet vapaa-ajallasi?
Kesällä ajan moottoripyörällä, uin ja juoksen poluilla sekä kuntoilen mökkihommissa. Talvisaikaan soitan rumpuja, joogaan ja
luen. Koronavuosi vei kuorolaulut ja ystävien tapaamiset, mutta pian ne voidaan palauttaa normaaliin päiväjärjestykseen.

Odotan, että pääsemme kaikki jälleen tapaamaan toisiamme sekä hallituksen jäsenten että osastojen vapaaehtoisten
kesken. Haluan oppia tuntemaan piirin alueella toimivia erilaisia osastoja paremmin.

EU-ruokajaossa ja sitten olinkin jo osaston
hallituksessa mukana sihteerinä ja tiedottajana. Tällä hetkellä toimin Kirkkonummi-Siuntio -osaston puheenjohtajana ja
tiedottajana. Koordinoin myös hävikki- ja
EU-ruokatoimintaa.
Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin
hallituksen jäsenyydestä?
Minua pyydettiin HUP:n hallitukseen ehdokkaaksi ja suostuin! Sanonta kuuluu:
Eteenpäin on elävän mieli.
Mitä odotat piirin hallituksen työskentelystä? Mihin asioihin haluat vaikuttaa?

Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.

Hallitustyöskentelyltä odotan vuorovaikutuksellista ja avointa yhteistyötä. Olen hallinnon ammattilainen, joten mm. ao. asiat
ovat lähellä sydäntäni. Tärkeää on myös
tiedostaa selkeä työnjako osastojen, piirin
ja keskustoimiston välillä.

Olen Kirsi Laatikainen, 55-vuotias siuntiolainen. Perheeseeni kuuluu mies ja
kolme aikuista lasta, jotka jo asuvat omillaan. Meillä on myös kaksi koiraa ja kissa.
Päätyökseni toimin Helsingin seurakuntayhtymässä asiantuntijana. Olen myös
sivutoiminen yrittäjä (Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille). Koulutukseltani olen
mm. työvalmentaja ja psyykkinen valmentaja.

Mitä teet vapaa-jallasi?
Vapaa-ajallani lenkkeilen mieheni ja koiriemme kanssa. Tyttärellämme on kaksi pientä koiraa, joten nelijalkaisia ystäviä
meillä riittää! Omakotitalon työt pitävät
niin ikään aktiivisena. Soitan myös pianoa
ja kirjoitan kortteja ystävilleni.

Miten pitkään olet ollut mukana Punaisen Ristin toiminnassa? Millaisissa
tehtävissä?
Punaisen Ristin toiminnassa olen ollut mukana muutaman vuoden. Aloitin hävikki- ja
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Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin
hallituksen jäsenyydestä?

Olen sairaanhoitaja ja kahden pienen lapsen äiti. Opiskelin ennen sairaanhoitajaopintoja rauhan- ja konfliktintutkimusta
yliopistossa ensin Ruotsissa ja sitten Norjassa. Tämän vuoksi puhun molempia kieliä. Voisi kuitenkin sanoa, että puhun
skandinaaviskaa, sillä sekoitan sujuvasti
molempia kieliä puhuessani.

Niklas Meltio

Vaikuttaminen Punaisen Ristin eri tasoilla taitaa olla minun juttuni ja tätä kautta
kiinnostuin piirin hallituksen jäsenyydestä.
Olen osastoni, Kehä-Espoon, varapuheenjohtaja ja edellisellä yleiskokouskaudella olin valtuuston jäsen. Piirin tasolla olen
ollut mukana nuorisotoiminnan kehittämisryhmässä. Piirin
hallitus tuntui hyvältä
jatkumolta ja tärkeältä vaikuttamisen paikalta.
Mitä odotat piirin
hallituksen työskentelystä? Mihin
asioihin haluat vaikuttaa?

Kukka Nuora tuli mukaan toimintaan Sydäntalvi-harjoituksessa v. 2013.

Hallitustyöskentelyltä
odotan paljon kokoustamista, paljon hyviä
keskusteluja, sekä tutustumista siihen mitä
kaikkea Punainen Risti
ja meidän vapaaehtoisemme tekevät piirin
alueella.

Piirin hallituksessa haluan tukea toimintatapoja, joilla Punaisen Ristin eri tasoja tuodaan lähemmäs toisiaan. Piirin hallitus ja
osastot ovat kokeneet haasteelliseksi arkiset kontaktit ja tiedonvaihdon.

Miten pitkään olet ollut mukana Punaisen Ristin toiminnassa? Millaisissa
tehtävissä?
Minut napattiin mukaan ensihuoltotoimintaan Espoossa, kun lähdin vuonna 2013 Sydäntalvi-harjoitukseen katsomaan millaista
on valmiustoiminta. Pääsin evakuointikeskukseen sisäänkirjaamaan evakuoituja.

Haluan olla mukana kehittämässä kohtaamisen ja tiedonvaihdon paikkoja. Nuorten mukaan saaminen ja nuorisotoiminta
on toinen osastoille haastetta tuottava osaalue. Haluan tukea nuorten osallistamista
osastoissa, sekä myös piirin tasolla.

Ensihuollon lisäksi olen ollut paljon nuorisotoiminnassa mukana. Olen nuorisodelegaatti vuosimallia 2013. Toisten nuorten
tapaaminen kansallisissa sekä kansainvälisissä tapaamisissa ja leireillä on ollut antoisaa ja niissä pääsee vaihtamaan hyviä
ideoita. Opiskellessani Norjan Tromssassa
tutustuin siellä myös paikallisen Punaisen
Ristin toimintaan vapaaehtoisena. Kouluttauduin siellä Gatemegling -ohjaajaksi,
joka kääntyisi suomeksi nuoriso- tai katusovitteluksi.

Mitä teet vapaa-ajallasi?
Vapaa ajalla kävelen lähiluonnossa, istun
hiekkalaatikon laidalla ja hoidan parvekepuutarhaa.
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Luottamukselliset purkukeskustelut tukevat
vapaaehtoisten jaksamista
Moni jälkipurkuun osallistuja kertoo ajatelleensa, että ”enhän minä sitä tarvitse, kun
ei ole oikein mitään isoa tapahtunutkaan”
tai ”en ole ollut vielä mukana kovin kauan”.
Kyse ei aina olekaan jonkin ison asian purkamisesta, vaan yhtä tärkeää on myös vertaisuus. Purkutilaisuuksissa voi oppia jotain
ihan vaan kuuntelemalla toisia, vertaisten kokemuksia sekä oivaltaa: ”Noinkin voi
kokea tai toimia.” Siinä saa ryhmän tukea
omille ajatuksille ja kokemuksilleen. Lisäksi
tarjoutuu mahdollisuus tukea muita.

Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa Suomen
Punaisen Ristin toimintaa. Meidän vahva
panoksemme on korvaamaton resurssi toiminnalle. Miksi näin?
Me vapaaehtoiset edustamme hyvin laajaa osaamisen joukkoa. Kokemusta on niin
työn kuin elämänkokemuksenkin puolesta. Meillä jokaisella on paljon annettavaa
tälle järjestölle, paljon osaamista elämän
eri osa-alueilta. Järjestöllä puolestaan on
hyvin monenlaisia tehtäviä tarjota meille
vapaaehtoisille, joten jokainen löytää varmasti oman toiminta-alueensa.

Purkutilaisuudessa oppii sanoittamaan sekä
jakamaan ajatuksiaan, reaktioitaan ja kokemuksiaan sekä samalla omat ajattelu- ja
tunnetaidot kehittyvät. Kaikki tämä vaikuttaa myönteisesti omaan hyvinvointiin!

Punainen Risti haluaa huolehtia
vapaaehtoisten jaksamisesta ja
hyvinvoinnista

On hyvä muistaa, että myös suuret onnistumisen kokemukset lisäävät kuormitusta. Kuormitusta lisää myös odottelu, joka
saattaa nostattaa ärtymystä, pitkästymistä, turhautumista, väsymistä, ”hoh-hoijaa,
miten kauan vielä” … ja näissä tilanteissa
vaaditaan korkeaa motivaatiota: sitoutumista ja sinnikkyyttä sekä koetellaan epävarmuuden sietokykyä. Etenkin henkisen
tuen tehtävissä hiljaisuuden sietäminen
onkin ollut yllättävän raskasta monelle auttajalle. Tätä taitoa myös harjoitellaan kurssien ja harjoitusiltojen aikana.

Me olemme olleet mukana Punaisen Ristin
toiminnassa jo pitkään – yhteensä 55 vuotta. Noiden vuosien aikana olemme olleet
monessa mukana – oppineet, iloinneet, jakaneet, auttaneet, tukeneet ja viihtyneet.
Punaiselle Ristille on tärkeää huolehtia vapaaehtoisistaan hyvin. Vapaaehtoisena tietoisesti altistamme itsemme monenlaisille
kuormittavuuksille. Koskaan ei tiedä tarkalleen, mitä edessä on, kun vaikkapa lähdemme ensiapupäivystämään tai etsintään
mukaan.
Järjestössä on käytössä monenlaisia tapoja huolehtia vapaaehtoisten hyvinvoinnista
ja jaksamisesta. Yksi niistä on jälkipurku. Molemmat olemme vetäneet useita jälkipurkuja erilaisten tapahtumien jälkeen.
Viimeisen vuoden aikana jälkipurkuja on
tarjottu erityisesti koronaan liittyvien toimintojen vapaaehtoisille, kuten koronajäljityksessä olleille, puhelinauttajille ja
rokotusavustajille.

Sinä, korona-ajan auttaja, toivottavasti
olet saanut tuntea, että teet merkityksellistä vapaaehtoistyötä. Toivottavasti sinusta
tuntuu siltä, että sinun hyvinvoinnistasi ja
jaksamisestasi on huolehdittu. Toivottavasti olet saanut kokea myös uuden oppimisen
iloa ja auttamisen elämyksiä!

Mitä jälkipurku sitten on? Se on tilanteen
läpikäymistä suljetussa porukassa ajatusten, tunteiden ja reaktioiden tasolla. Se ei
ole kritiikkitilaisuus tai kehittämispalaveri,
vaan tapaamisessa keskitytään puhumaan
omista kokemuksista.

Hanna ja Riitta

Henkisen tuen kouluttajat, jälkipurkujen
vetäjät
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Berätta om dina
erfarenheter av katastrofer

Mikä on HEA-ryhmä?

Frivilliga räddningstjänsten och Finlands
Röda Kors kommunikationsavdelning samlar in erfarenheter från personer som gett
eller fått hjälp under en naturkatastrof, för
Röda Korsets kommunikation.

HEA-asiantuntijat ryhmä koottiin koronaepidemian alkaessa. Tavoitteena oli auttamistehtävissä toimivien
vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukeminen ennakoivasti sekä yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunteen
vahvistaminen.

Erfarenheterna samlas in för att bli publicerade. Berättelserna kan användas till exempel på Frivilliga räddningstjänstens och
Röda Korsets webbplatser, i sociala medier
och tryckta publikationer.

Ryhmän jäsenet järjestivät ja ohjasivat piirin koordinoimissa vapaaehtoistehtävissä kuluneen vuoden
aikana yhteensä 57 etätapaamista. Tapaamisten lisäksi oli myös
mahdollisuus henkilökohtaisiin yhteydenottoihin. Järjestimme myös
hyvinvointia tukevia webinaareja.

Om du har varit med och hjälpt till i en beredskapssituation och har en bra historia
att berätta ska du kontakta kommunikationssakkunniga Tiina Leinonen: info@punainenristi.fi. Det räcker också med bara
ett kort tips om saken. Om berättelsen ska
publiceras kontaktar kommunikationssakkunniga den som skickat tipset för att gå
igenom berättelsen innan den publiceras.

Ryhmän toiminta jatkuu
Ryhmän toiminta jatkuu. Ryhmään
haetaan ja jäseninä toimivilta edellytetään vähintään työnohjaajataustaa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja
muiden vapaaehtoisten kanssa. Jos
sinua kiinnostaa ryhmän toiminta ja
olisit halukas antamaan vaadittua
osaamistasi osana ryhmää, ole yhteydessä piiritoimistoon.

Varför samlar vi in erfarenheter?
Vår uppgift är att berätta om det viktiga
arbetet som de frivilliga utför. Vi vill lyfta
fram de frivilligas altruistiska verksamhet
och sprida information till våra målgrupper.
Klimatförändringen ökar antalet naturkatastrofer. Därför är det just nu aktuellt att
berätta om exempel på extrema väderfenomen.

Purkukoulutuksesta tukea arjen
toimintaan
On tärkeää, että kaikkien hyvinvointi
huomioidaan tasavertaisesti. Olemme luonteeltamme erilaisia, minkä
vuoksi tämä ei aina ole helppoa ja
on hyvä tukea asiaa tietoisesti. Kaikissa ryhmissä on hyvä ottaa tavaksi
arjessakin fiiliskierros ts. purkukeskustelu toiminnan päätteeksi.

Ari Räsänen

Vapepas nyhetsbrev 2021

Purkukoulutuksesta voit hakea varmuutta vapaaehtoisena keskustelun
pitämiseen omassa toimintaryhmässäsi. Seuraava Purkukoulutus järjestetään verkossa lauantaina 16.10.
Suuren koulutuspäivän yhteydessä,
ilmoittautuminen avataan syyskuun
puolivälissä.
Beredskapsövingen i Esbo 2009.
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HUNGERDAGEN 23.-25.9.

Hungerdagen närmar sig!
Jarkko Mikkonen

Hungerdagens bössinsamling ordnas som
vanligt den sista hela veckan i september
från torsdag till lördag 23 – 25.9. Då hoppas vi att bössinsamlarna i sina röda västar fyller gatubilden på ett synligt sätt, vid
behov försedda med mask och med beaktande av säkerhetsavstånd. Det här fick vi
erfarenhet av redan i höstas, då vi lyckades utmärkt med att följa säkerhetsföreskrifterna!
Beställ material från nätbutiken
Du kan beställa kampanjmaterial från webbutiken. Den förnyade webbutiken kräver
att användare registrerar sig i god tid innan de gör en beställning. Så läs webbutikens anvisningar här och registrera dig
som användare redan nu!
Gör en annons om er insamling i Oma
I år övar vi användningen av Oma vid rekrytering av insamlare, och ber alla insamlare att anmäla sig via Oma. Vi ber er
därför att senast den 15.6 skapa en evenemangsannons i Oma. Om det behövs kan
ni få hjälp från distriktet.

begäran om att fylla i en lägesrapport. Lägesrapporten kommer ni själva åt att följa
med i avdelningen.
Du kan registrera dig i Ohto på adressen:
https://ohto.vapepa.fi Fyll i dina uppgifter
och tryck på Registrera. Din e-postadress
fungerar som användarnamn. Efter att du
registrerat dig, logga in dig, och fyll i dina kontaktuppgifter. Kom ihåg att ange ditt
telefonnummer i den internationella formen (+358).

Man kan använda bifogade modelltexter i
evenemangsannonsen, eller skriva texten
själv. Ordet Hungerdagen och orten för insamlingen måste dock nämnas i evenemangsrubriken så att annonsen kan hittas
genom sökfunktionen. Evenemangsannonsen måste innehålla tydliga anvisningar om
hur man blir insamlare, samt kontaktuppgifterna till insamlingens kontaktperson, så
att den person som vill vara frivillig kan ta
kontakt direkt med kontaktpersonen.

När du registrerat dig i Ohto/ eller ifall du
redan är registrerad i Ohto, skicka då ett
mail till distriktens kontaktperson Helena
Holm-Cüzdan, så placeras du i den regionala alarmgruppen.

Insamlingscheferna med i Ohto

En utbildning i att använda Ohto

Vi övar oss i att använda Ohto under Hungerdagen. Ohto är Röda Korsets och frivilliga
räddningstjänstens (vapepas) gemensamma alarmsystem. Målet är att alla insamlingsledare skulle vara registrerade i Ohto,
så att systemet vid behov kan användas
till exempel för nödhjälpsinsamlingar. Under Hungerdagsinsamlingen skickas det ut
ett meddelande via Ohto varje dag med en

Ifall Ohto inte är bekant för dig sedan tidigare, så kan du delta i en kort utbildning
den 2.9. kl. 18.15-19.15. Utbildningen ordnas på distans. (Utbildningen är tyvärr enbart på finska).
Mera information om utbildningen följer.
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AKTUELLT

Förändringar i ansökningstiderna för utmärkelser
och förtjänsttecken
Anvisningarna för utmärkelser uppdaterades vid Röda Korsets styrelses möte i mars
2021. Den största förändringen är att ansökningarna om förtjänsttecken och förtjänstmedaljer i brons, silver och guld bör
lämnas in till distriktet redan i september, i stället för som tidigare i slutet av oktober. Ansökningstiden för förtjänsttecken
och förtjänstmedaljer är den samma, det
vill säga 15.9.

till frivilliga i distriktets olika avdelningar.

De nya anvisningarna och ansökningsblanketten finns på RedNet under avdelningsbyrån, (Anvisningar & blanketter). Mera
information om ansökningsförfarandet följer också i augustinumret av Här och Nu.

Vid distriktsbyrån har vi preliminärt planerat att dela ut förtjänstmedaljerna i samband med evenemanget Jazz i november
den 13.11.2021. I fall ni vill dela ut medaljerna vid ett eget tillfälle i avdelningen,
eller vill veta ifall någon i er avdelning har
tilldelats en förtjänstmedalj så kan ni vara i
kontakt med Tuula Korhonen på tuula.korhonen@rodakorset.fi.

I vanliga fall skulle medaljerna ha delats ut
i samband med distriktets årsmöte eller i
samband med den ordinarie stämman i Vasa. På grund av coronaepidemin gick inte detta att ordna, och medaljerna väntar
fortfarande på sina ägare på distriktsbyrån.
Ett tiotal medaljer från i fjol väntar också
på att delas ut.

Vårens förtjänstmedaljer
Republikens president beviljade i våras sju
medaljer i guld, sju i silver och 12 i brons

Det nationella frivilligevenemanget ordnas igen!
Hjälpare i Aulanko 1–3.4.2022, Tavastehus
Miisa Kaartinen

Räddningsvästarna byts
till vandringsskor när det
nationella frivilligevenemanget flyttar från böljande vågor till de vackra
skogslandskapen i Aulanko. Man behöver inte
tälta, eftersom vi har tillgång till det flotta konferens- och badhotellet i
Aulanko för att inte glömma den förtrollande naturen i omgivningen och
talrika idrottsmöjligheter.

Vare sig du är nybörjare, långvarig nyckelfrivillig eller något däremellan
är du varmt välkommen
till det nationella frivilligevenemanget som ordnas 1–3.4.2022 i Tavastehus! Under evenemanget får du kunskap, inspiration, diskutera, slappna av och stifta nya bekantskaper.
Mer information om evenemanget finns på webbplatsen rednet.rodakorset.fi/
hjalparnaiaulanko.

16

KOULUTUS - UTBILDNING

Tulossa taas:
Suuri koulutuspäivä verkossa
Aika: lauantai 16.10.2021 klo 9.00 alkaen
Paikka: Teams, tarvitset tietokoneen/älypuhelimen ja toimivan verkkoyhteyden

Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutukset ilmoittautumisohjeineen löydät Oma
Punainen Risti -tietojärjestelmästä: vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Koulutuspäivä on avoin kaikille Punaisen Ristin vapaaehtoisille ja toiminnasta
kiinnostuneille. Tarjolla on vaihtoehtoja kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi
ja englanniksi. Voit ohjata mukaan muita vapaaehtoisia sekä valita itsellesi oman
toimintasi tueksi sopivat koulutukset. Ilmoittautuminen avataan syyskuun puolivälissä.

Valtakunnallisten kampanjoiden kautta
uudet vapaaehtoiset ohjautuvat suoraan
Omaan etsimään toimintaa. Kannattaa
huolehtia, että osastosi toiminta on esillä Omassa. Jos tarvitset apua Oman käyttöönotossa, ole yhteydessä piiritoimistoon.

Tarjolla on mm. uutta toimintaa etsiville:
- LäksyHelppi -ohjaajakoulutus (lähi- ja
etätoiminta)
- rasisminvastainen toiminta kouluihin ja
kouluvierailijakoulutus
- koulutusta paperittomuudesta

Koulutusten suunnitteluun ja
koordinointiin

Kaikille toimintaa järjestäville, organisoiville ja muita vapaaehtoisia ohjaaville:
- moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa

Uusien vapaaehtoisten rekrytointiin

Koulutusten koordinointia varten on olemassa koontitaulukko, jota päivitetään
kerran viikossa ja josta yhdellä silmäyksellä näet seuraavat koulutukset. Koontitaulukon löydät piirin sivuilta hup.punainenristi.
fi > Vapaaehtoisille > Koulutuksen järjestäjille.

Pakolaisten tukena toimiville vapaaehtoisille:
- uudelleen sijoitetut ja Punaisen Ristin tuki
Omaishoitajille ja omaishoitajia tukeville
vapaaehtoisille:
- hoito ja huolenpito kotona -koulutus
Hälytysryhmien vetäjille ja muille kiinnostuneille varmuutta keskusteluiden vetämiseen arjen toiminnassa:
- purkukoulutus

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

Huom! Suuri koulutuspäivä järjestetään
aiemmasta tiedosta poiketen lauantaina 16.10. Siirsimme koulutuspäivän viikkoa myöhemmäksi, sillä lauantaina 9.10.
järjestetään pääkaupunkiseudun ensihuoltoyksiköiden yhteisharjoitus Surova. Lisätietoja harjoituksesta saat: asiointiapu.
helsinki@redcross.fi.

Koulutus toiminnantarkastajille
Syksyllä järjestetään etäkoulutusta toiminnantarkastajille. Koulutukset ovat
kaksiosaisia iltatilaisuuksia ja niihin voi
osallistua kaikkien piirien alueilta.
Suomenkielinen koulutus on tiistaina 21.9.
ja torstaina 23.9. Ruotsinkielinen koulutus
on keskiviikkona 29.9. ja torstaina 30.9.
Ajankohdat ovat juuri ennen osastojen
syyskokouksia ja siten hyvä hetki rekrytoida uusia toiminnantarkastajia alueelle.
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Läksyhelppi-ohjaajakoulutukset

Oma Punainen Risti
-peruskoulutukset verkossa

LäksyHelpin ohjaajat auttavat esimerkiksi
peruskoulun oppilaita, suomen kieltä opettelevia tai peruskoulun opintoja suorittavia
aikuisopiskelijoita. Ohjaajat miettivät kotitehtäviä yhdessä opiskelijan kanssa, auttavat ja kannustavat. Toimintaa järjestetään
lähi- ja etätoimintana.

Toimitko osastossasi jossakin vastuutehtävässä tai ryhmänvetäjänä? Haluaisitko
oppia käyttämään Oma Punainen Risti -vapaaehtoisjärjestelmää paremmin?
Webinaarimuotoisessa Oma Punainen Risti
-koulutuksessa käydään läpi
- Oman perustoiminnallisuudet (yleiset ja
hallintanäkymä)
- miten osasto voi aloittaa Oman käytön.

Koulutuksessa saa perustietoa Punaisesta Rististä ja LäksyHelppi-toiminnasta.
Kurssilla käsitellään myös opetusta, koulunkäynnin tukemista, oppimisvaikeuksia,
vuorovaikutusta, moninaisuutta ja vapaaehtoisena toimimista.

Koulutus sopii sinulle, joka haluat lisäeväitä Oman käyttöön kuin sinullekin, joka
vasta aloitat Oman käyttöä osastossasi yhdessä muiden kanssa.

Koulutuksen sisältö:
- LäksyHelppi -ohjaajan moninainen
toimintaympäristö
- ohjaamisen taito
- toimiminen Punaisen Ristin ja LäksyHelpin vapaaehtoisena
- palaute ja todistusten jako

- kurssi 1 maanantai 23.8. klo 17.30-19
(kaikilla kursseilla sama kellonaika)
- kurssi 2 torstai 16.9.
- kurssi 3 keskiviikko 20.10.
- kurssi 4 keskiviikko 24.11.
- kurssi 5 keskiviikko 15.12.

Kurssi 1 verkossa
maanantai 6.9. klo 17-20

Ilmoittautuminen kaikkiin koulutuksiin
osoitteessa vapaaehtoiset.punainenristi.
fi -> Tarkennettu haku järjestötoiminta ja
kurssit ja koulutukset

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/11089
Kurssi 2 verkossa
lauantaina 16.10. Suuren koulutuspäivän
yhteydessä

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/11360

Monimuotoisen ystävätoiminnan
koulutukset verkossa

LäksyHelppi -toiminnasta saat lisätietoa Mia Niemelältä, etunimi.sukunimi@
redcross.fi.

Susanna Kekkonen

Ystävätoiminnan peruskursseja järjestävät
pääsääntöisesti osasto, osastot yhteistyössä tai yhdessä alueen muiden toimijoiden
kanssa. Kurssin voi järjestää jatkossakin
etänä tai koronatilanteen salliessa lähikoulutuksena. Kouluttajakoulutuksen myötä on
mahdollista kouluttaa osastojen omia ystäväkouluttajia, jotka yhteistyössä osaston
muiden vapaaehtoisten kanssa suunnittelevat ja järjestävät myös koulutuksia!
Koronatilanteen muuttuessa koulutuksiin voidaan joutua tekemään muutoksia.
Koulutukset järjestetään verkossa, tarvitset tietokoneen/älypuhelimen ja toimivan
verkkoyhteyden.
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Kertaluontoinen ystävätoiminta

Ilmoittautuminen kaikkiin ystävätoiminnan
koulutuksiin osoitteessa vapaaehtoiset.punainenristi.fi -> Tarkennettu haku Ystävätoiminta ja kurssit ja koulutukset

Aika: tiistai 14.9. klo 17-19
Kertaluonteisen ystävätoiminnan koulutus
on suunnattu ystävätoiminnan peruskurssin käyneille vapaaehtoisille, jotka haluavat
toimia kertaluonteisissa tehtävissä.

Ystävätoiminnan peruskurssi
Aika: torstai 9.9. klo 17-20
Paikka: etäkoulutus

Kertaluonteinen ystävätoiminta on vastikkeetonta, ensisijaisesti ikääntyviä palvelevaa pienimuotoista ja kertaluontoista
koti- ja asiontiapua tai saattajana toimimista.

Punainen Risti lievittää yksinäisyyttä välittämällä ystäviä toisen ihmisen seuraa kaipaaville. Ystävät ovat pitäneet yhteyttä
toisiinsa koronatilanteen takia joko puhelimitse tai verkon välityksellä.

Ystäväksi maahanmuuttajalle tai
maahanmuuttajaperheelle:
suomikamu

Ystävätoiminnan kurssin tavoitteena on
tarjota perustiedot Punaisesta Rististä ja
vapaaehtoisesta ystävätoiminnasta, sekä
antaa eväitä vapaaehtoisen ystävänä toimimiseen, herättää ajatuksia ja innostaa
mukaan ystävätoimintaan.

Aika: keskiviikko 15.9. klo 17-20
Paikka: Me-talo, osoite Terveyskuja 2 B,
02770 Espoo (tai tilanteen vaatiessa etäkoulutus).

Kurssin sisältö:
- Punaisen Ristin ystävätoiminta
- vapaaehtoisena ystävänä toimiminen
- vuorovaikutus ja toisen kohtaaminen
- ystävävapaaehtoisen aineistot ja tuki
- vapaaehtoisen hyvinvointi

Ystävätoiminnan jatkokurssi

SuomiKamu on tärkeä tuki suomalaiseen
elämänmenoon ja yhteiskuntaan tutustumisessa. Ilta kuukaudessa riittää, sitoudu
puoleksi vuodeksi kerrallaan. Koulutuksesta saa tietoa toiminnasta, kotoutumisesta
ja ystävän roolista.

Aika: tiistai ja keskiviikko 26.-27.10.
klo 17-20

Lisätiedot:
suomikamusprespoo@gmail.com

Koulutus on tarkoitettu ystävätoiminnan
peruskurssin käyneille, mieluiten vapaaehtoisena ystävänä jo hetken aikaa toimineille. Tavoitteena on

Ulkoiluystäväkoulutus
Aika: tiistai 28.9. klo 17-20
Koulutus on suunnattu ulkoiluystäviksi ryhtyville, joilla ei ole ammatillista koulutusta,
mutta joilla on intoa ja halua olla tukemassa mm. iäkkäiden ulkona liikkumista.
Koulutus antaa valmiuksia toimia vapaaehtoisena ulkoiluystävänä omien ja ulkoilutettavan voimavarojen mukaan.

- syventää tietoja ja taitoja toimia ystävänä
- antaa työkaluja haastaviin tilanteisiin
- antaa apuvälineitä ystäväasiakkaan oman
toimijuuden tukemiseen
- havainnollistaa omasta hyvinvoinnista
huolehtimisen tärkeyttä ja saada siihen lisää keinoja

Sisältöjä:
- ulkoilun ja liikunnan hyödyt
- ulkona liikkuminen ja ulkoiluympäristöt
- apuvälineet ja liikkumisessa avustaminen, turvallisuustekijät
- kotivoimistelun ohjaaminen
- vapaaehtoistyön periaatteet ja ulkoiluystävän omat voimavarat

Sisältöjä:
- ystävätoiminnan arkea
- itsetuntemus - vuorovaikutus
- ystävätoiminnan pelisäännöt
- vaikeat tilanteet ystävätoiminnassa
- vapaaehtoisen hyvinvointi
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Hoito ja huolenpito -koulutus

Henkisen tuen koulutukset

Aika: lauantai 16.10., Suuren koulutuspäivän yhteydessä

Punaisen Ristin vapaaehtoisena voit tehtävässäsi kohdata hädässä olevia ihmisiä. Henkisen ensiavun taitojen opettelu
ja kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat valmiuksia auttaa muita ja myös itseä
mahdollisissa kriisitilanteissa.

Koulutus on kohdennettu omaishoitajille ja
omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoisille.

Suomen Punaisen Ristin valtakunnalliset
koulutusmateriaalit perustuvat Kansainvälisen Punaisen Ristin psykososiaalisen tuen
keskuksen materiaaleihin.

Henkinen tuki ystäville
Aika: keskiviikko 17.11. klo 17-20
Ystävätoiminnan vapaaehtoisena voit
kohdata vapaaehtoistehtävässäsi hyvin
monenlaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Voit kohdat ihmisiä, jotka saattavat
kärsiä esimerkiksi yksinäisyydestä, masennuksesta, köyhyydestä tai mielenterveysongelmista. Ystäväasiakkaan elämä saattaa
pyöriä vahvasti rahattomuuden ja palveluviidakon ympärillä.

Koulutus on tarkoitettu hälytysryhmien
henkisen tuen vapaaehtoisena toimiville,
se soveltuu myös jatko- ja täydennyskoulutukseksi kaikille eri toiminnoissa mukana
oleville Punaisen Ristin vapaaehtoisille.

Henkisen tuen peruskurssi verkossa
– henkinen ensiapu

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustietoa henkisestä tuesta ja tukea ystävävapaaehtoisena kohtaamaan erilaisissa
elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

Aika: maanantai 27.9. ja keskiviikko 29.9.
klo 18-20.15
Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/11257

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

Sisältöjä:
- mitä henkinen ensiapu on?
- miksi tukea tarjotaan?
- kuka voi tarjota henkistä ensiapua?
- ketkä sitä tarvitsevat?
- katso, kuuntele, yhdistä – toimintamalli
- psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä
- auttajan itsehoito
- lisävahingon välttämisen periaate

Vapaaehtoisille mielenterveydestä
Aika: maanantai - tiistai 29.-30.11.
klo 17-20
Sisältöjä:
- mielenterveys käsitteenä
- mielenterveyden ongelmat ja häiriöt
- vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ja
rajat mielenterveyden tukena

Henkisen tuen jatkokurssi verkossa
– yksilö osana yhteisöä
Aika: tiistai 9.11, torstai 11.11 ja tiistai
16.11. klo 18-19.30

Nuorten kanssa toimiville ystäville

Ilmoittautuminen https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/11256.

Aika: sunnuntai 5.12. klo 10-14
Sisältöjä:
- hyvin toimiva kuuntelu ja keskustelu
- itsetuntemus ja erilaisuuden hyväksyminen
- vuorovaikutuksen ja viestinnän keinot ja
tyylit
- kriisit ja niistä selviytyminen

Kurssi on tarkoitettu henkisen tuen peruskurssin käynneille. Jatkokurssilla keskitytään yksilöön ja yhteisöön. Menetys
koskettaa sekä yksilöä että koko yhteisöä.
Suru on luonnollinen reaktio menetykseen.
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Henkinen ensiapu lapsille

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen
osallistuja

Aika: lauantai 11.12. klo 9.30-17

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

Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hietaniemenkatu 7 B, 00100 Helsinki
Ilmoittautuminen https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/11268
Vapaaehtoisena kohtaat auttamistyössä myös lapsia ja heidän läheisiään. Lapsille suunnattu henkinen ensiapu perustuu
samoihin periaatteisiin kuin aikuisille tarkoitettu henkinen ensiapu. Lapset saattavat tarvita erilaista tukea kuin aikuiset,
sillä he tarvitsevat vielä eri tavoin suojaa
ja huolenpitoa. Lapsilla ei ole samanlaista
elämänkokemusta kuin aikuisilla ja lapset
voivat myös reagoida kuormittaviin tilanteisiin eri tavoin kuin aikuiset ja heidän
ymmärryksensä niistä on erilainen. Lapsen reaktioihin voi vaikuttaa vahvasti myös
vanhempien ja muiden läheisten ihmisten
suhtautuminen tilanteisiin ja lapseen itseensä. Tieto henkisen ensiavun periaatteista lapsille ja nuorille antaa varmuutta
auttaa.

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

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

Opintokeskus Sivis tukee kurssien järjestämistä.

Koulutus keskittyy erityisesti lasten tukemiseen ja sisältää paljon yhteisiä harjoituksia. Koulutusmateriaalit perustuvat
Kansainvälisen Punaisen Ristin psykososiaalisen tuen keskuksen materiaaleihin.

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

Purkukoulutus verkossa
Aika: lauantai 16.10., Suuren koulutuspäivän yhteydessä
Koulutuksen avulla pyritään antamaan varmuutta keskustelun käyttöönottoon ryhmissä. Lue purkukoulutuksista tämän
lehden sivulta 13.
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VÄNVERKSAMHETEN

Glädje, framtidstro och tillit
– vänverksamheten i Kyrkslätt i en tillbakablick
Vi har ett händelserikt årtionde, med
många stora händelser, bland annat flyktingkrisen, bakom oss. Flyktingkrisen 2015
tog oss alla med förvåning. Hur ska det
gå? Skall vi klara allt som förväntas av
oss – hjälp med inlärning, anpassning och
språkkurser? Och 2020 drabbades vi av
pandemin, som kringskurit våra möjligheter att träffas.

Plötsligt hade vi i Kyrkslätt två mottagningscentraler: Evitskog och Aavaranta. Vi
samlade ihop kläder och leksaker. Det var
nog en liten kulturchock för oss, men vi
bestämde oss för att bita ihop och hjälpa
så gott vi förmådde.
All den gamla verksamheten var kvar. Alla
våra vänner runt om i stora Kyrkslätt fanns
kvar. Vi förstod att vi behövde nytt folk
i avdelningen. Vi satte käckt igång med
vänkurser, språkkurser, kurser i matlagning och kurser om Finland. Henrika ”Ika”
Malmström var koordinator för denna verksamhet.

Avdelningen har redan länge haft klara
riktlinjer gällande vänverksamheten och
hur man tar in nya frivilliga: vi har ordnat
en vänkurs på hösten och en kurs på våren.
Dessutom har vi ordnat träffar årligen för
alla som gått vänkursen. Dessa träffar är
öppna för alla som vill träffas och utbyta åsikter. Diskussionerna på dessa träffar
brukar vara mycket givande.

De nyanlända gillade sport av olika slag,
speciellt kampsporter. Vi samarbetade med
olika idrottsföreningar i vår kommun, men
en del av verksamheten försiggick också
längre bort, i Esbo eller Vanda till exempel.
Vi hjälpte till att fixa bilskjuts till träningarna. Körtiden utnyttjades inte sällan till
att öva finska (räkneord, veckodagar, månader, osv). Under sommaren samlade vi
ihop cyklar. Vårt garage var fullt av cyklar
som reparerades på talko.

Detta har varit stommen i vår vänverksamhet: 2 kurser per år. Intressant att vi alltid
lyckas få nya med. Samarbetet med församlingen har alltid fungerat, och fungerar bra. En gång i året har vi en gemensam
träff i form av ett eftermiddagsmöte. Församlingen bjuder på lokaliteter, lite andlig
spis samt kaffe med tilltugg. Vi inom Röda
Korset ordnar med föreläsare och skickar
ut inbjudan med mera. Vi har haft flera intressanta föredragshållare. Detta är en fin
tradition! Jag hoppas att detta kan fortsätta snart igen.

Mycket i frivilligarbetet handlar om nätverk. Att veta vem man kan ringa, då man
har något man behöver lösa. Man behöver
inte vara rädd att ge av sig själv, för man
får så oändligt mycket tillbaka. I framtiden
hoppas jag att vi ska kunna ses ansikte
mot ansikte igen, men samtidigt vid behov
kunna utnyttja alla de tekniska hjälpmedel
som vi nu lärt oss använda. Mötesplatser
finns – både fysiskt och på nätet, låt oss
utnyttja dem båda.

Kurser i psykiskt stöd har vi ordnat flera
gånger på Gillobacka hembygdsgård här i
Kyrkslätt. Det har varit frågan om heldagskurser under ett veckoslut med mat och
kaffe, som avdelningen ordnat med. Kurserna har varit välbesökta, men det har inte varit lätt att hitta föreläsare som kan
föreläsa på svenska.

Barbro Henriksen,
Kyrkslätt svenska avdelning

2015 var det stora flyktingåret, som skakade om oss alla. Vi fick som avdelning och
frivilliga många nya uppgifter: nya kurser
och ett nytt sätt att tänka.
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HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKT

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

• Juslin-Sandin Heidi, programchef

Å 0400 599 047 avdelningsfadder, insamlingar

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

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

• Kuhlefelt Eva, planerare, Nationella programmet för papperslösa Å 040 648 6785

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

• Lempinen Markku, fhj-jouransvarig
Å 040 749 4659 fhj-jourbeställningar
• Niemelä Mia, planerare, ungdomsverksamhet
Å 040 562 7201 stöd för ungdomsverksamhet,
humanitär rätt, skolsamarbete, avdelningsfadder

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

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

Frivilligverksamhet
• Abdisalan Khadija, handledare, Nationella
programmet för papperslösa Å 040 642 8270
• Grus Mari, utvecklingschef, Å 040 672 0300
avdelningarnas tillväxt, avdelningsfadder, avdelningsforum

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

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

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

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

• Tammi Elina, programmassistent, insamlingssekreterare Å 040 642 9015
• Yared Mehalet, planerare, socialserviceverksamhet Å 040 571 5601 stöd för socialserviceverksamhet, vänförmedlingar

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

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

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

• Holm-Cüzdan Helena, Å 040 635 8350
organisationsassistent

• Vuorimaa Päivi, verksamhetsledare
administration och ekonomi, distriktets styrelse, stadgeenliga möten

• Jokiaho Emilia, utbildningsplanerare
Å 040 594 8142 programutbilding, promo- och
utbildareutbildning, avdelningsfadder
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Save the date!
Lauantaina 28.8. klo 12 - 14
eri puolella piiriä järjestetään
kiitostilaisuuksia korona-auttamisessa
mukana olleille vapaaehtoisille.
Lisätietoa luvassa lähempänä elokuuta.
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