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

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

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

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

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

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

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER 
Instagram
instagram.com/punainenristi/

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

Sisältö – Innehåll
• Hälsningar från distriktsbyrån! 
• Krisen i Ukraina har visat varför katastroffonden behövs 
• Hungerdagen 22.–24.9 
   - Värva nya bössinsamlare genom direkt kontakt 
   - Synlighet på Hungerdagen 
• Dokumentärfilmen Missä tiet kohtaavat (Där vägarna möts) för bössinsamlare 
• Tack till alla som deltog i Skydd! 
• Påverka verksamhetsstrategin – delta i tankesmedjan 
• Nolltolerans för sexuellt ofredande – se webbkursen 
• Fler diskussioner om jämlikhet önskas 
• Håll kontakten med beslutsfattarna i det nya välfärdsområdet 
• De bostadslösas natt 17.10 
• Som stöd för invandrare 
• Utbildning för frivilligutbildare hösten 2022 
• Under kampanjen Jul i sinnet delas presentkort på mat ut – vi påminns om fattigdomen 
bland barnfamiljer 
• Ansök om förtjänsttecken och förtjänstmedaljer innan den 19.9.2022 
• Distriktsbyråns inflyttnings- och glöggfest 15.12 
• Henkilöstöuutisia: Helena lopetti, Arto, Eveliina, Tilja ja Veera aloittivat 
• Tukea Ukrainasta paenneille yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa 
• Tulossa: suuri koulutuspäivä 6.10.2022 
• Distriktbyråns kontaktuppgifter 
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LEDAREN 15.8.2022

Hälsningar från distriktsbyrån!
Efter en arbetsdryg vår har vi har fått nju-
ta av en vacker sommar. Jag hoppas att din 
sommar har varit skön och att du har haft 
tillfälle att slappna av och ladda batterierna 
med sådant som du tycker om att göra. Ett 
stort tack till dig som har deltagit i Röda Kor-
sets verksamhet, till exempel Ukrainaope-
rationens olika uppgifter eller i sommarens 
många första hjälpen-jour. Våra volontä-
rer utgör ryggraden i vår verksamhet. Ni gör 
det möjligt att det inom Helsingfors och Ny-
lands distrikt finns ett brett utbud av stöd till 
dem som är utsatta och allra mest i behov 
av hjälp.

Röda Korsets frivilliguppgifter ger myck-
et: man är en länk i den internationella ked-
jan av bistånd, man blir bekant med nya 
människor, man får uppleva framgång och 
gemenskap, man får hjälpa medmänniskor 
som har enorm nytta av det stöd de får. För 
många av oss är augusti och början av hös-
ten en tid av förnyelse. Var vill du engage-
ra dig nu?

Under Hungerdagsinsamlingen i september 
kan du ställa upp som insamlare med bössa 
eller organisera insamlingen i din avdelning. 
Första hjälpen-grupperna kommer i gång 
igen och vi hoppas se nya intresserade i för-
sta hjälpen- och jourverksamhe¬ten. När en 
stor eller liten kris eller olycka är framme är 
vi redo att hjälpa. Beredskap är en viktig del 
av avdelningarnas och våra frivilligas verk-
samhet. Till exempel genom Frivilliga rädd-
ningstjänsten deltog distriktet år 2021 i 87 
evenemang och antalet personer som fick 
hjälp var hela 173.

Ungdomsverksamheten är aktiv, bl.a. i läx-
hjälpsgrupper kan du stöda barn och unga i 
skolarbetet. Vänverksamheten håller vi som 
bäst på att ge ny fart eftersom beklagligt 
många upplever ensamhet i dagens Finland. 
Som vän till en äldre person, ett barn eller 
en invandrare kan du vara den enda männ-
iskan i hens liv som verkligen lyssnar och är 
intresserad av ert samtal. Enligt en utred-
ning som Finlands Röda Kors lät göra år 2021 
har hälften av respondenterna upplevt en-

samhet och var tredje upplever sig lida av 
ensamhet.

Distriktsstyrelsen har slagit fast tre tyngd-
punktsområden för HND för åren 2022–23: 
1) stöd och utveckling av avdelningsverk-
samheten, 2) stärkt beredskap och hjälpför-
måga, och 3) utveckling av kommunikation 
och digitalisering.

Vart och ett av de här temaområdena har 
också fått en utvecklingsgrupp som styrel-
sen har utsett. Kärnan i dem är aktiva och 
kunniga frivilliga. Utvecklings-grupperna 
har verkligen kavlat upp ärmarna och satt i 
gång. Synliga resultat finns redan – även om 
Ukrainaoperationen under våren tog en del 
resurser av utvecklingsarbetet. Ett exem-
pel på resultat är höstens temaseminarium 
i kommunikation som kommunikationsgrup-
pen har kläckt och planerat och som prelimi-
närt har prickats in till 1.10.

I juni flyttade distriktsbyrån till nya moder-
na lokaliteter i Sockenbacka, till Sockenback-
avägen 14. Arbetet med att färdigställa by-
rån pågår fortfarande; allt är inte på plats än 
och några nya möbler väntar vi fortfarande 
på. Distriktet har ändå nu fungerande loka-
liteter som lämpar sig för ihop hybridarbete. 
I samband med byrån finns också ett större 
rum för cirka 20 personer och framöver kan 
vi ordna allt fler närutbildningar eller -mö-
ten i våra egna lokaler. En faktor som på-
verkade flyttbeslutet var att vi sparar en hel 
del i hyra. De inbesparade medlen använder 
vi till vårt primära arbete: att hjälpa. Själv-
klart ska vi ha en inflyttningsfest också, den 
firar vi med julglögg på torsdag eftermiddag 
15.12. Save the date!

Vårsäsongen var arbetsdryg även för de an-
ställda på distriktsbyrån. När Ukrainakrisen 
började i slutet av februari satte vi flera di-
striktsanställda på att hjälpa dem som kom-
mer från Ukraina. Flera nya anställda har 
börjat jobba på distriktsbyrån under de se-
naste månaderna. Organisationen har också 
gjorts redigare.
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Krisen i Ukraina har visat  
varför katastroffonden behövs
När krigsbilderna från Ukraina plötsligt dök 
upp på tv och i telefonen för sex månader 
sedan fylldes många av misstro och förvir-
ring samt en oro över att vad som helst kan 
hända. I Ukraina har människor förlorat sitt 
hem, sina närstående och sin näring, men 
konflikten har fått känslan av trygghet att 
vackla ända i Finland.

Inom Finlands Röda Kors kunde vi kanalisera 
chocken till handling, eftersom vi var förbe-
redda på att hjälpa. Vi hade samlat in medel 
färdigt till katastroffonden, och efter att kri-
sen bröt ut gick vi ut som bössinsamlare, fri-
villiga och förespråkare för de mest utsatta.

Vi kunde lita på att biståndet skulle nå 
fram, eftersom Röda Korset under lång 
tid redan hade arbetat i Ukraina och dess 
grannländer. I Ukraina startade lokala fri-
villiga en hjälpoperation genast efter att 
konflikten brutit ut, och samma människor 
kommer att stanna i sina samhällen även 
efter att striderna en dag upphör.

Ända sedan krisens början har kedjans an-
dra ända därför varit stadigt förankrad där 
hjälp har behövts – och fortfarande behövs. 
När konsekvenserna av konflikten breder ut 
sig och till exempel tar formen av en mat-
kris i Afrika, får Röda Korset och Röda Halv-
månen allt fler förfrågningar om hjälp. Hjäl-
pens kedja utökas till ett nätverk.

På Hungerdagen samlar vi in medel för 
just plötsliga kriser. När en nödsituation 
uppstår drar vi snabbt igång arbetet med de 

medel som människor också i Finland har do-
nerat i insamlingsbössor, till insamlingar på 
nätet och genom svar på förfrågningar om 
bidrag via SMS. När medlen inte är knutna 
till ett visst objekt i förväg kan de användas 
för att ge hjälp där den behövs som mest.

Katastroffonden gör att vi kan arbeta snabbt, 
men ger oss också frihet. När vi själva finan-
sierar vårt bistånd, kan vi också avgöra vart 
och i vilken form det skickas. I takt med att 
världen blir allt mer politiserad kan vi hjälpa 
också där inga nyhetskameror finns.

Handling är det bästa sättet att stärka 
känslan av trygghet. Denna Hungerdag har 
vi möjlighet att erbjuda i synnerhet dem 
som har inspirerats att bli frivilliga på grund 
av Ukrainakrisen möjligheter att hjälpa.

Låt oss därför uppmuntra alla nya frivilliga 
att bli bössinsamlare. Låt oss visa att hjälp-
arbete ger hopp till både den som får och 
den som ger hjälp.

Marko Korhonen 

Chef för den internationella  
katastrofhjälpen

Finlands Röda Kors

En viktig uppgift för dem som jobbar för di-
striktet är att ge avdelningar och frivilliga 
stöd. Vårt löfte till dig är: alla vi anställda 
gör vårt bästa för att du som frivillig i Röda 
Korset ska få uppleva mycket glädje, med-
mänsklighet, framgång och betydelse inom 
Röda Korsets verksamhet. 

Ett varmt tack för att du deltar i HND:s verk-
samhet! Vi på distriktsbyrån önskar dig en 
aktiv och trevlig höst!

Päivi Vuorimaa 
Verksamhetsledare
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HUNGERDAGEN 22.–24.9

Värva nya bössinsamlare genom  
direkt kontakt

B
ild: Karoliina Rantala

Efter coronaåren vill vi att antalet insamlare 
återigen ska öka. Därför har vi samlat de bäs-
ta tipsen för att värva insamlare från erfarna 
insamlingsledare och de insamlare som grep-
pade en insamlingsbössa i fjol. 

Kanske det kan ge dig idéer för din egen av-
delning?

”Det allra effektivaste sättet är telefonsamtal. Det 
lönar det sig garanterat att satsa på. Vi ordnar 
kvällar då vi är ett helt gäng som ringer upp per-
soner som tidigare varit bössinsamlare”, berättar 
Karoliina Rantala från avdelningen i Uleåborg. 

Också på avdelningen Kehä-Espoo börjar man med 
att kontakta fjolårets insamlare per telefon och e-
post. ”I fjol lyckades vi värva ett tjugotal insamlare 
också på olika företag”, säger en nöjd Ulla-Maija 
Keränen, som är aktiv i insamlingsteamet. 

Verksamhetsledaren för avdelningen i Tammerfors, 
Marjo Majlund, berättar att hennes avdelning 
kontaktar de som tidigare varit insamlare med 

hjälp av postkort. Nya insamlare lockas genom rik-
tad marknadsföring på Facebook. 

Det största hoppet sätts till skolorna. Där har 
man rekryterat elever för att samla in pengar un-
der skoldagen på gator och i supermarketar.

I Tammerfors används också Oma effektivt. ”I 
Oma skickar vi e-postmeddelanden till alla som 
har registrerat sig där och berättar givetvis samti-
digt om avdelningens övriga verksamhet.”

Så här berättar insamlarna att de blev in-
tresserade av bössinsamling

Vi frågade de som var bössinsamlare i fjol vad det 
var som fick dem intresserade av att bli bössin-
samlare. Bland annat det här berättade de: 

”Insamlingen har blivit en tradition.” 

”På vår avdelning är det en självklarhet att delta.”

”En vän skulle ställa upp som bössinsamlare, så 
jag följde med.”

Vi bad också insamlingsledarna att försöka kom-
ma ihåg vad det var som en gång fick dem att bli 
insamlare. 

”Jag hade varit medlem länge, och det kom alltid 
ett reklambrev från avdelningen där man uppma-
nades att bli insamlare. I många år funderade jag 
på det, och till sist gjorde jag slag i saken”, minns 
Päivi av början på sin insamlingskarriär. Efter det 
har hon i flera år varit insamlingsledare vid avdel-
ningen i Dickursby. 

”Jag blev bössinsamlare efter tsunamin i Asien. 
Mellan jul och nyår samlade jag in pengar varje 
dag. En avdelning lyckades rekrytera mig då och 
på den vägen är det”, berättade Ulla från avdel-
ningen Kehä-Espoo. 

Ulla-Maija från samma avdelning berättar att 
hon blev insamlare efter att hon gått i pension, 
då några bekanta som redan var med i verksam-
heten frågade om hon ville komma med.

Marjo från avdelningen i Tammerfors blev bössin-
samlare via scouterna, där hon i flera år samlade 
in pengar tillsammans med andra scouter. ”Till en 
början var det säkert scoutledaren som tvingade 
oss, men sedan märkte vi att det var riktigt roligt.”

Visste du det här om de olika sätten att ge bidrag?
•  MobilePay har redan över 2 miljoner användare i Finland. Kom ihåg att erbjuda möjligheten att 

betala via MobilePay i avdelningens alla kanaler. 
•  Nätinsamlingar startas numera på lahjoita.punainenristi.fi. Du kan starta en insamling antingen 

i ditt eget eller i avdelningens namn.
•  Det är inte längre möjligt att ge bidrag via Pivo till Hungerdagen. Förstör därför alla material där 

bidragsgivarna uppmanas att donera via Pivo.

Karoliina Rantala kom i kontakt med bössinsamlingen 
för första gången redan då hon samlade in pengar med 
Röda Korsets ungdomsgrupp. Nästä gång hon greppade 
en insamlingsbössa var under studietiden.
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HUNGERDAGEN 22.–24.9

Synlighet på Hungerdagen
På Hungerdagen inspirerar vi folk till att 
bli insamlare och bidragsgivare. Vi berät-
tar om behovet av hjälp och tackar slutli-
gen de som deltagit. Få tips för finfin in-
formering om Hungerdagen nedan!

1.  Ge journalisten intressanta ämnen och 
personer att intervjua

Journalister nappar på ämnen som berör läsar-
na och lyssnarna. Säkerställ följande i förväg:

Personer att intervjua och möjlighet att 
fotografera: Vem ställer upp på en intervju? 
Var och när är det möjligt att intervjua och fo-
tografera bössinsamlare?

Fakta: Regionala eller lokala siffror intresserar. 
Hur många människor eller familjer inom di-
striktets område fick förra året hjälp tack vare 
medel ur katastroffonden? Vid hur många elds-
vådor har frivilliga hjälpt till? Se till att de som 
blivit hjälpta inte kan identifieras genom infor-
mationen.

Berättelser: Förutom för själva insamling-
en kan journalisten intressera sig för hurdan 
vändpunkt i livet som fått den intervjuade att 
bli frivillig och hur hjälpbehovet ser ut i hjälpa-
rens ögon. En persons berättelse kan inspirera 
också andra till att hjälpa.

Timing: Det är värt att kontakta medierna på 
orten ungefär en vecka före insamlingen. Infor-
mera också samma journalist om insamlingsre-
sultatet senare.

Metoder: E-post eller telefonsamtal är behän-
diga sätt att kontakta journalisten. Med hjälp 
av ett meddelande förmedlar ni behändigast 
exakt information, till exempel kontaktuppgif-
terna eller insamlingsresultatet för insamlings-
stället. Meddelandemallar finns på RedNet.

2.  Sprid insamlingsstämning i sociala 
medier

En bild säger allt. Sprid trevlig insamlings-
känsla och dela insamlarnas berättelser i soci-
ala medier. 

Mobilbilder lyckas om du väljer ett tydligt ob-
jekt för bilden och tar ett steg närmare det. 
Försök hitta en lugn bakgrund. Fotografera mö-
ten mellan människor eller uppmana den som 
blir fotograferad att titta in i kameran.

Kom ihåg att fråga om tillstånd för att public-
era bilden. För minderåriga ska du också fråga 
om tillstånd av barnets vårdnadshavare.

Selfies fungerar bra i sociala medier! Ta därför 
en bild av dig själv och berätta med några ord 
om dina känslor under insamlingen. Hur har 
insamlingen gått och hurdana möten har upp-
stått? 

Använd hashtaggarna #Hungerdagen och 
#Nälkäpäivä. Centralbyrån publicerar avdel-
ningarnas inlägg också i riksomfattande kana-
ler. För att förbättra den regionala synligheten 
kan du också använda till exempel kommu-
nens eller stadsdelens namn som hashtag.

Skapa ett evenemang i Oma för insam-
lingen. Länken kan delas i sociala medier när 
ni värvar nya insamlare.

Utnyttja färdiga material för sociala medi-
er. För informeringen om Hungerdagen produ-
ceras lämpliga material för sociala medier, till 
exempel bilder. Materialen kommer att finnas 
i mappen Hungerdagen 2022 i Röda Korsets 
materialbank före insamlingen: aineistopankki.
punainenristi.fi/ 

Fler tips: rednet.rodakorset.fi/hungerdagen

Dokumentärfilmen Missä tiet kohtaavat (Där vägarna möts) 
för bössinsamlare
För de frivilliga som deltar i Hungerdagen ord-
nas en möjlighet att se filmen Missä tiet koh-
taavat på distans tisdagen den 13 september kl. 
17. I filmen reser 700 finländska frivilliga till Be-
nin i Västafrika för att delta i en vaccinunder-
sökning, som kan rädda livet på miljontals barn. 

Efter filmen strömmas ett evenemang, där do-
kumentärens regissör Mia Halme och chefen 

för den internationella katastrofhjälpen Marko 
Korhonen diskuterar filmens teman: hjälp-
arbete och dess effekter samt möten mellan 
människor. 

Anmälningslänk till evenemanget finns i 
Oma Röda Korset: oma.punainenristi.fi/
event/15497. Det är fritt fram att dela inbju-
dan med bössinsamlare.
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SKYDD 2022 

Tack till alla som deltog i Skydd!

Röda Korsets riksomfattande bered-
skapsövning Skydd 2022 hölls den 6–7 
maj. Totalt deltog över 1 500 frivilliga 
från cirka 100 avdelningar i övningen! 
Detta är en fin gemensam prestation av 
oss, även om hjälpuppgifterna med kri-
sen i Ukraina samtidigt orsakade bråd-
ska för många avdelningar.    

Totalt ordnades 67 övningar. De fokuserade 
på färdigheter som ofta behövs i 
evakueringssituationer, såsom första 
omsorg, psykiskt stöd, personförteckning, 
ledarskap och kommunikation. I ungefär 
hälften av övningarna deltog även 
myndigheter eller andra organisationer.  

– Trots coronaepidemin och mitt i 
Ukrainakrisen kunde övningen genomföras 
på ett fantastiskt sätt på många orter. 
Bilderna och kommentarerna som 
skickades till lägescentralen förmedlade 
stort kunnande och genuin glädje att göra 
och träffas efter lång tid på distans, säger 
beredskapsplanerare Maaria Kuitunen.

Läs på webben om hur en situation med 
storskalig invandring övades på Åland 
tillsammans med Svenska Röda Korset: 
rodakorset.fi/vart-arbete/beredskapsarbete-
i-hemlandet/ 

Påverka verksamhetsstrategin – delta i tankesmedjan
Finlands Röda Kors ordinarie stämma ord-
nas i Joensuu 10–11.6.2023. Där god-
känns organisationens gemensamma 
verksamhetsstrategi som styr vårt arbete 
de följande tre åren.

Du kan nu vara med och påverka verksam-
hetsstrategin genom att delta i tankesmedjan! 
Tankesmedjan är en diskuterande verkstad där 
deltagarna tar fram idéer och utvecklar Röda 
Korsets verksamhet. 

Titta på webbsidan för ditt eget distrikt för att 
se om en tankesmedja ordnas i ditt område. 
Du kan också ordna en egen tankesmedja i 
din avdelning eller tillsammans med grannav-
delningarna, eller berätta om dina tankar via 
webblanketten.

Anvisningar och mer information finns på Red-
Net: Avdelningsbyrån > Stadgar, strategier 
och planer.

I övningen Skydd 2022 deltog nästan 100 avdelningar på olika håll i Finland. På bilden pågår övningen 
i Suomussalmi.

B
ild: Tim

o H
eikkala
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FÖREBYGGANDE AV SEXUELLT OFREDANDE

Nolltolerans för sexuellt ofredande  
– se webbkursen

Vi har förbundit ossa till att Röda Korset 
är en trygg verksamhetsmiljö för hjälp-
behövande, frivilliga, anställda och andra 
som arbetar med oss. Vi accepterar inte 
sexuellt ofredande, antastande eller ut-
nyttjande i någon form.

På avdelningen är det viktigt för alla att anam-
ma sin egen roll och ansvaret som är förknip-
pat med sin frivilliguppgift. Det är också viktigt 
att alla kan och vågar rapportera oacceptabla 
handlingar mot sig själv och andra.

För att säkerställa detta erbjuds avdelningarna 
nu Röda Korsets webbkurs för att förebygga 
sexuellt ofredande och utnyttjande. Själv-
studiekursen är riktad till alla frivilliga, anställ-
da och biståndsarbetare i vår organisation. 

Mer information om kursen och anvisningar 
för plattformen Itslearning finns på Oma Röda 
Korset (för tillfället endast på finska): oma.pu-
nainenristi.fi/event/14801 

Fler diskussioner om jämlikhet önskas
Under evenemanget Hjälparna i Aulan-
ko genomförde centralbyrån en pilotenkät 
om jämlikheten i Röda Korsets verksam-
het. 37 personer svarade.

Situationen upplevdes generellt som bra, men 
utvecklingsbehov sågs inom alla delområden 
av jämlikhet.

•  Cirka 40 procent av de som svarade hade 
ibland eller sällan upplevt eller lagt märke till 
diskriminering i verksamheten. Nästan hälf-
ten sade att de inte hade märkt någon diskri-
minering.

•  Nästan tre av fyra svarare upplevde att at-
mosfären i organisationen var någorlunda el-
ler helt mångsidig och jämlik. Fler än tre av 
fyra upplevde att de kunde påverka Röda 
Korsets verksamhet något eller bra.

•  Det finns ett behov av utbildning eftersom 
mer än hälften inte hade fått utbildning i 
jämlikhet, och en tredjedel av de som sva-
rade inte hade bekantat sig med rapporte-
ringspraxis.

•  Man önskade mer främjande av tillgänglig-
het, samt diskussion om jämlikhet.

Anmäl händelserna till en chef eller en verksamhetsansvarig 
eller med en elektronisk blankett >> rodakorset.fi  
→ Anmälan om misstänkt missbruk

På Röda Korset accepterar vi 
ingen form av sexuellt 
antastande, ofredande  

eller utnyttjande.  
Vi har nolltolerans.

PSEA_0Toleranssi_juliste_A3_2022_SWE.indd   5PSEA_0Toleranssi_juliste_A3_2022_SWE.indd   5 7.6.2022   13.267.6.2022   13.26

Nyckelpunkterna i riktlinjen Förebyg-
gande av sexuellt ofredande och ut-
nyttjande 

•  Förringa inte sexuellt ofredande mot dig 
eller någon annan.

 •  Rapportera om alla fall och misstankar 
om sexuellt ofredande. Vi utreder al-
la händelser rättvist och konfidentiellt. 
Vi skyddar identiteten och rättigheterna 
för både de som rapporterar och de som 
har blivit utsatta för utnyttjande.

•  Ett fall är ett för mycket.

•  Utsätt ingen för sexuellt ofredande, 
antastande eller utnyttjande.

•  På Röda Korset accepterar vi ingen form 
av sexuellt antastande, ofredande eller 
utnyttjande. Vi har nolltolerans.

Om du märker ofredande, anmäl händel-
serna till en verksamhetsansvarig eller 
med den elektroniska blanketten på roda-
korset.fi > respons > anmälan om miss-
bruk. 

Hela riktlinjen hittar du på RedNet: rednet.
rodakorset.fi/sexuelltofredande. På sidan 
kan du även ladda ner en utskrivbar af-
fischserie för avdelningens lokaler och eve-
nemang.
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VÄLFÄRD

Håll kontakten med beslutsfattarna i det nya 
välfärdsområdet

I januari 2022 i det första välfärdsområ-
desvalet valdes fullmäktige till välfärds-
områdena. Vet du vem som har blivit vald 
i ditt område?

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet 
1.1.2023, då deras anordningsansvar inklude-
rar social- och hälsovården, samt räddnings-
väsendet.

Vi uppmuntrar till att hålla kontakt med väl-
färdsområdenas fullmäktigegrupper. Det är 
viktigt att lyfta fram Röda Korsets hjälpverk-
samhet och kunnande för att öka tryggheten i 
vardagen, och det är bra att berätta opartiskt 
för alla områdesfullmäktige om vår verksam-
het.

Mer information om välfärdsområdena hittar du 
på soteuudistus.fi/sv/valfardsomraden.

Kom också ihåg kommunernas viktiga roll 
som främjare av välbefinnande och hälsa
Efter reformen har kommunerna fortfarande 
ansvar för att främja välbefinnande och hälsa 
(hyte). 
Röda Korset har mycket verksamhet för att 
främja välbefinnande och hälsa, som vän-
skapsverksamhet, främjande av hälsa och mat-
hjälp. Det lönar sig också att vara aktiv i riktning 
mot beslutsfattare och tjänstemän i kommunen 
och berätta om den egna verksamheten. 
Det är viktigt att förbereda sig och stärka var-
dagssäkerheten tillsammans med andra aktörer 
och organisationer. Vi uppmuntrar även samar-
bete med andra organisationer i området.
Vad kan göras i distrikten och avdelning-
arna?
•  Man bör bekanta sig med ämnet åtminstone 

på webbplatsen. 
•  Det lönar sig att diskutera och bilda nätverk 

med andra organisationer. 
•  Berätta tydligt om Röda Korsets bistånds- 

och stödformer.
•  Bekanta er med välfärdsområdenas planer. 
•  Ni kan ordna en kommunrundtur tillsammans 

med andra organisationer.
Centralbyrån har som stöd för avdelningar-
na och distrikten sammanställt en webbsida 
på RedNet, där du bland annat hittar informa-
tion om social- och hälsovårdsreformen samt 
presentationsmallar om bland annat vår verk-
samhet för att främja välbefinnande och hälsa. 
Materialet finns på Rednet på sidan Råd & Rön 
i avsnittet Social- och hälsovårdsreformen.
Mer information: koordinator Maria Viljanen, 
maria.viljanen@rodakorset.fi

Även efter reformen hör främjande av hälsa och välfärd 
till kommunerna. På bilden packar Sanna Tuorila vid 
avdelningen i Uleåborg mathjälp.

B
ild: M

aiju Pohjanheim
o

De bostadslösas natt 17.10
FN:s internationella dag mot fattigdom 
och marginalisering hålls i Finland 17.10 
genom De bostadslösas natt.

Folkrörelsen De bostadslösas natt stöder al-
la människors grundläggande rättigheter till en 
permanent bostad, ett eget hem. Bostadslös-
het är den mest extrema formen av fattigdom 
och utslagning, och försämrar den hemlösa 
personens välbefinnande och människovärdi-
ga liv.

Din avdelning kan ordna evenemanget De bo-
stadslösas natt tillsammans med samarbets-
parterna. Evenemanget kan innehålla till ex-
empel servicehandledning, samtalsstöd och 
mathjälp, och det är också ett utmärkt tillfälle 
att berätta hurdan hjälp och stöd din avdelning 
erbjuder personer i en utsatt situation. 

Tips för att delta finns på RedNet: Råd & Rön 
> Mathjälp > De bostadslösas natt. 

Mer information: Planerare för social välfärd 
Petra Lemmetty, tfn 040 620 4373
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SOM STÖD FÖR INTEGRATIONEN

Din avdelning kan stödja integrationen av 
invandrare på många olika sätt.

Vi vill öka deltagandet, delaktigheten och 
funktionsförmågan för invandrare, minska 
sårbarheten samt skapa konstruktiva länkar 
mellan de som anlänt och lokalbefolkningen. 

Invandrare kan ha speciella sårbarheter rela-
terade till deras rättsliga eller sociala status el-
ler bakgrund. Vi har verksamhet för och stöder 
flyktingar i behov av stöd, asylsökande, pap-
perslösa, utlänningar som tagits i förvar och 
andra personer i en utsatt position.

Vad kan avdelningen göra?

Det finns många sätt på vilka Röda Korsets fri-
villiga kan stödja integrationen av en invand-
rare.  

•  Tiden och samvaron som en frivillig ger kan 
vara ett ovärderligt stöd för en person som 
nyss har flyttat till Finland. 

•  I språkklubbar och -kaféer övas vardags-
språket genom att tala. Klubbarna är extra 
stöd för kurserna som erbjuds av myndighe-
terna. 

•  Frivilliga i Läxhjälpen hjälper och motiverar 
barn eller vuxna på studievägen.

Integrationen stöds också av till exempel läger, 
tema- och verksamhetsgrupper, arbetslivs-
mentorskap, internationella klubbar och mö-
tesplatser samt ett brett utbud av hjälp i var-
dagen.

Din avdelning kan stödja integration i all verk-
samhet genom att organisera genuint öppen 
verksamhet, avveckla diskriminerande struktu-
rer och ge möjligheter till deltagande och mö-
ten.

Som stöd för invandrare

Tips och utbildningar
Du kan hitta tips och material för frivilligverk-
samheten för att stödja integration på RedNet: 
rednet.punainenristi.fi/kotoutumisentuki. På 
webbplatsen finns material även på svenska.
I utbildningen Som stöd för integrationen 
behandlas flyktingskap, integration och rasism 
samt presenteras frivilligverksamhet som stö-
der integrationen. Du kan leta efter nästa kurs 
på Oma eller avlägga kursen i din egen takt på 
nätet på plattformen Itslearning. Mer informa-
tion: oma.punainenristi.fi/event/14691. Utbild-
ningen är för närvarande tillgänglig på plattfor-
men Itslearning endast på finska.
På webbinariet Röda Korset som stöd för 
de som anländer till Finland 7.9 berättar 
man om hur frivilliga kan stödja integrationen 
av till exempel flyktingar som flytt från Ukrai-
na eller av kvotflyktingar.
Kom och hör om modeller som man märkt va-
ra bra och få idéer! Utbildningen ordnas på fin-
ska. Mer information: oma.punainenristi.fi/
event/15632. 

B
ild: S

usanna C
hazalm

artin

Vad är integration?  

Integration är en kontinuerlig dubbelriktad 
process där samhället förändras när befolk-
ningen blir mångformigare och invandraren 
skaffar sig kunskaperna och färdigheterna 
som behövs i samhället och arbetslivet. Det 
är en individuell process under vilken in-
vandrarens delaktighet, jämlikhet och jäm-
ställdhet i samhället ökar.  

Integrationen stöds genom att erbjuda 
lämpligt stöd och tjänster samt genom att 
främja samhällets mottaglighet. 
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UTBILDNING 

Utbildning för frivilligutbildare hösten 2022

B
ild: Leena Koskela

Anmälan till höstens utbildning för frivil-
ligutbildare pågår.

Är du intresserad av att främja humanite-
ten och viljan att hjälpa? Vill du inverka på att 
människor kan hjälpa varandra? 

Om du svarar ja, kom med som frivilligutbilda-
re. Vi tränar dig i att hålla grundläggande ut-
bildning för både våra frivilliga och andra in-
tresserade. 

Kontakta ditt distrikt om du är intresserad. Mer 
information finns på RedNet (på finska): red-
net.punainenristi.fi/node/6357

Utbildningsspråket är finska. År 2023 ordnas 
svenskspråkig utbildarutbildning.

UTBILDARUTBILDNINGENS 
GEMENSAMMA DELAR:

Webbinariet Röda Korset utbildar:  
4.10 kl. 17–18

ATT HANDLEDA I LÄRANDE:

Distansutbildning: 11.10 kl. 17–19.30

Närutbildning: 29.10 kl. 10–17

Distansutbildning: Reflektion 22.11 kl. 17–18

Webbkurs för utbildare 1.10–31.12

INNEHÅLLSDELAR:

Beredskapsutbildarens innehållsdel 9–11.9 

Innehållsdelarnas utbildningar 19–21.11 

Kompletteringsutbildning för 
beredskapsutbildare 11–13.11  

Utbildning för utbildare av första 
hjälpen-grupper 29.9–2.10

Utbildardagar kommer igen i januari

Utbildardagar och kompletteringsutbildning hålls nästa år 21–22.1. Anmälan öppnar och ett när-
mare program publiceras senare på hösten.  

Märk dagarna redan nu i din kalender!
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JUL I SINNET

Berätta om avdelningens mathjälp på ruoka-apu.fi
Webbplatsen Ruoka-apu.fi betjänar organisatö-
rer av mathjälp, hjälpbehövande och bidrags-
givare av livsmedel. När du anmäler din avdel-
ning på webbplatsens mathjälpsevenemang får 
hjälpbehövande information om det.

Tjänsten är gratis, och du får användarnam-
net du behöver enkelt direkt via webbplatsen. 
På webbplatsen hittar du också anvisningar för 

mathjälpen, kommande utbildningar och eve-
nemang.

Bekanta dig med sidan och beställ ett använ-
darnamn till din avdelning!

Bekanta dig även med Röda Korsets tips för 
mathjälpsverksamheten, modeller och material 
på RedNet: rednet.rodakorset.fi/mathjalp.

Under kampanjen Jul i sinnet delas presentkort på mat 
ut – vi påminns om fattigdomen bland barnfamiljer

B
ild: B

enjam
in S

uom
ela

Presentkorten på mat som delas ut un-
der kampanjen Jul i sinnet sprider återi-
gen glädje bland mindre bemedlade barn-
familjer. Avdelningarna kan som vanligt 
beställa presentkort för den egna orten 
elektroniskt.

Avdelningarna har i flera års tid haft möjlig-
het att beställa presentkorten på mat för kam-
panjen Jul i sinnet med en elektronisk beställ-
ningsblankett. Presentkorten skickas direkt till 
exempelvis socialbyråer, diakonianställda och 
rådgivningar, som delar ut korten till dem som 
behöver.

Om man vill beställa kort till samarbetspartner 
är det bra att komma överens om det tillsam-
mans med de föreningar inom Mannerheims 
Barnskyddsförbund (MLL) som finns på orten. 
På så sätt kan ni tillsammans säkerställa att 
så många samarbetspartner som möjligt får 
kort och så många familjer som möjligt får den 
hjälp de behöver. Samtidigt undviker ni också 
överlappande beställningar.

Det är en god idé att beställa korten direkt till 
samarbetspartnernas adresser. Er avdelning 
kan skriva en egen hälsning på korten. Det är 
viktigt att hälsningen skickas till samarbetspart-
nerna i tillräckligt god tid, så att den säkert hin-
ner levereras tillsammans med presentkortet.

Evenemanget Jul i sinnet ger insamlingen 
synlighet

Det lönar sig också att tillsammans med den 
lokala föreningen inom MLL ordna ett eve-
nemang med temat Jul i sinnet, vilket ger 
kampanjen mer synlighet och mer medel till 
presentkorten. Avdelningarna får närmare an-
visningar för hur man ordnar evenemangen 
under september. Närmare kampanjen public-
eras dessutom en meddelandemall och materi-

al för sociala medier för avdelningarna i grup-
pen Jul i sinnet på RedNet.

Jul i sinnet är en kampanj som genomförs ge-
mensamt av Finlands Röda Kors, Mannerheims 
Barnskyddsförbund och Yle till stöd för mindre 
bemedlade barnfamiljer i hemlandet. Genom 
kampanjen samlar man in medel till present-
kort på mat och väcker samtidigt en diskus-
sion om fattigdomen bland barnfamiljer.

Kampanjmaterial och anvisningar för ut-
delning av presentkort finns på RedNet: 
rednet.rodakorset.fi/julisinnet

Mer information:

Koordinator för social välfärd  
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257

Koordinator för medelinsamling  
Regina Laurén, tfn 040 719 3158
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UTMÄRKELSER

Röda Korsets utmärkelser 

Ansök om förtjänsttecken och  
förtjänstmedaljer innan den 19.9.2022
Avdelningarna har möjlighet att ansöka 
om förtjänsttecken och förtjänstmedaljer i 
brons, silver och guld åt frivilliga och med-
lemmar. Ansökningarna bör lämnas in till 
distriktsbyrån senast den 19.9.2022.

Förläningsgrunder, förtjänsttecken och 
aktivmärke

Kriterier för beviljande av förtjänstteck-
net är medlemskap i FRK och att personen i 
minst 6 års tid aktivt har deltagit i FRK:s el-
ler Frivilliga räddningstjänstens verksamhet 
i förtroende- eller andra frivilliguppgifter.

Aktivmärket beviljas av avdelningens sty-
relse. En medlem i FRK eller avdelningens 
verksamhetsgrupp kan föreslå för avdel-
ningsstyrelsen att bevilja aktivmärket. Av-
delningsstyrelsen behandlar och beviljar 
aktivmärken två gånger om året innan av-
delningens vår- och höstmöte.

Förläningsgrunder, förtjänstmedalj

Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i brons, 
silver eller guld tilldelas för förtjänstfull 
och långvarig verksamhet eller exceptio-
nellt betydelsefulla insat-
ser till direkt förmån för 
FRK och dess syften. När 
dessa villkor uppfylls kan 
förtjänstmedaljen beviljas 
en frivillig medlem, för-
troendevald eller person 
som är aktiv inom Frivilli-
ga räddningstjänsten. 

Förtjänstmedaljen i brons 
kan beviljas till en person 
som i minst 10 års tid ak-
tivt har deltagit i organi-
sationens verksamhet och 
som tidigare har fått för-
tjänsttecknet. Minst fyra 
år bör ha gått sedan för-
tjänsttecknet beviljades. 

Förtjänstmedaljen i silver kan beviljas till 
en person som i minst 20 års tid aktivt har 
deltagit i organisationens verksamhet. Ifall 
personen tidigare har beviljats förtjänst-
medaljen i brons, bör minst 10 år ha gått 
sedan förtjänstmedaljen i brons beviljades. 
Beviljandet bygger på de meriter som till-
kommit sedan den föregående utmärkel-
sen.

Ni minns väl, att förtjänstmedaljen i brons 
eller silver kan beviljas direkt som första 
utmärkelse åt en person som är tillräckligt 
meriterad. Ifall personen inte tidigare har 
beviljats förtjänsttecknet, eller förtjänst-
medaljen i brons, så beviljas samtidigt rätt 
att bära förtjänsttecknet.

Förtjänstmedaljen i guld kan beviljas till 
en person som i minst 30 års tid aktivt har 
deltagit i organisationens verksamhet och 
som tidigare har fått förtjänstmedaljen i sil-
ver. Minst 10 år bör ha gått sedan förtjänst-
medaljen i silver beviljades. Beviljandet 
bygger på de meriter som tillkommit sedan 
den föregående utmärkelsen.

A
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Distriktsbyråns  
inflyttnings- och  
glöggfest 15.12

Du är varmt välkommen på inflytt-
ningsfest till Helsingfors och Ny-
lands distriktsbyrå i Helsingfors, 
Sockenbackavägen 14, torsdagen 
den 15.12 kl. 15-19. Vi bjuder på 
glögg!

Kom och lämna ditt eget minne på 
minnestavlan som vi skapar tillsam-
mans vid evenemanget!

En mera detaljerad inbjudan kom-
mer senare i höst.

Skulle din hobbygrupp vilja upp-
träda vid tillställningen?  Vi söker 
bland annat musikuppträdanden. 
Ge oss ditt förslag: heidi.hellman@
redcross.fi 

Piiritoimiston tuparit ja  
glögit 15.12.2022
 
Olet lämpimästi tervetullut Helsing-
in ja Uudenmaan piirin piiritoimiston 
tupaantuliaisiin Helsingin Pitäjän-
mäelle torstaina 15.12. klo 15–19.  
Nautimme samalla vuoden loppuun 
perinteisesti kuuluvat glögit. Tu-
le jättämään oma muistosi tilaisuu-
dessa luotavaan muistotauluun! 

Tarkennetun kutsun esitämme lä-
hempänä tilaisuutta.  

Haemme tilaisuuteen mm. musiik-
kiesityksiä, haluaisiko harrastusry-
hmäsi esiintyä tilaisuudessa? Kerro 
ehdotuksesi Heidi Hellmanille, säh-
köposti heidi.hellman@redcross.fi.

UTMÄRKELSER

Ansökningsförfarande

En rödakorsmedlem kan föreslå för en rö-
dakorsavdelnings styrelse att en förtjänst-
medalj eller ett förtjänsttecken beviljas. 
Även avdelningsstyrelsen kan komma med 
förslag. Avdelningsstyrelsen skickar alla 
förslag, även dem som styrelsen inte bifal-
lit, vidare till distriktsstyrelsen.

Ansökan om förtjänsttecken och -medaljer 
sker genom att fylla i en blankett. Samma 
blankett kan användas för att ansöka om 
bordsvimpel och miniatyrskulpturen Nödens 
tre ansikten. Blanketten finns på RedNet 
under rubriken Råd & Rön> Avdelningsby-
rå> Blanketter och anvisningar. Avdelnings-
byrån på RedNet hittar du också en guide 
med närmare information om Röda Korsets 
utmärkelser. 

Varje ansökan om en utmärkelse bör fyllas 
i noggrant och i den bör man inkludera en 
möjligast heltäckande beskrivning av per-
sonens meriter. ”Har varit med i vänverk-
samheten länge” eller ”har varit avdelning-
ens sekreterare i många år” räcker inte; vi 
behöver också få uppgifter om verksam-
hetsåren.  

Ansökningarna bör vara distriktsbyrån till-
handa senast måndagen den 19.9.2022. 
Ansökningarna lämnas in per e-post till 
tuula.korhonen@redcross.fi, eller per post 
på adressen Finlands Röda Kors, Helsing-
fors och Nylands distrikt, Tuula Korhonen, 
Sockenbackavägen 14, 00380 Helsingfors.

Distriktsbyrån beviljar förtjänsttecknen vid 
sitt möte i oktober. Ansökningarna om för-
tjänstmedaljer behandlas först av distrikts-
styrelsen, och sedan Röda Korsets styrelse. 
Röda Korsets styrelse presenterar i sin tur 
sina förslag för inrikesministeriet, som för 
frågan vidare till republikens president för 
beslut. Förtjänstmedaljerna beviljas av re-
publikens president våren 2023.

Republikens president beviljar förtjänst-
medaljerna under våren 2023. Förtjänst-
medaljerna i guld och silver delas ut vid 
Röda Korsets ordinarie stämma i Joensuu 
10-11.6.2023. Förtjänstmedaljerna i brons 
delas ut vid distriktets årsmöte i april, eller 
vid avdelningarnas egna festligheter.
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HENKILÖSTÖUUTISIA

Helena lopetti, Arto, Eveliina, Tilja  
ja Veera aloittivat
Helena Heinonen lopetti kesäkuussa työt piiritoimiston palveluksessa lähes 35 vuoden ty-
öuran jälkeen. Eläkkeeseen olisi ollut vielä aikaa, mutta Helena päätti ottaa aikaa itsel-
leen ja huolehtia iäkkäistä vanhemmistaan, myös perheen maatila ja vuokramökit takaa-
vat sen, ettei tekeminen lopu. Helenan mukana piiristä lähti korvaamatonta osaamista ja 
hiljaista tietoa. Kiitos yhteisistä vuosista, Helena!

Piiritoimistossa on aloittanut neljä uutta työntekijää: ea-päivystystoiminnan suunnitteli-
ja Arto Ahonen, projektisuunnittelija Tilja Kontio, maahanmuuttotyön suunnittelija Evelii-
na Pasanen ja ystävätoiminnan suunnittelija Veera Teittinen. Seuraavassa Helenan tervei-
set osastojen vapaaehtoisille ja Tiljan, Eveliinan ja Veeran esittäytymiset. Arto esittäytyy 
myöhemmin. 

Kiitos kuluneista vuosista!

Lopetin työni HUPissa kesäkuussa. Aloitin 
vuonna 1987 taloustoimistossa ja siitä siir-
ryin ohjelmapuolen kurssisihteeriksi ja jär-
jestöavustajaksi. Kun katsoo taaksepäin, 
hämmentyy, kuinka nopeasti vuodet ovat 
kuluneet, ja mitä kaikkea on tullut koettua 
Punaisessa Ristissä.

Monta kertaa ollaan muutettu: aloitin An-
nankadulla keskustassa, sieltä muutettiin 

Laivanvarustajankadulle Ullanlinnaan, Pih-
lajistoon Viikissä, Salomonkadulle Kampis-
sa – ja nyt viimeksi Kutomotielle Pitäjän-
mäellä.  

Ensimmäiset vastaanottokeskukset tulivat 
HUPille 1990-luvun alussa Porvooseen ja 
Siuntioon. Hellevi Turusen kanssa laskettiin 
tuolloin toimeentulotukia. Turvapaikanhaki-
joita tuli paljon myös 2015, ja tänä vuonna 
Ukrainan pakolaiset.

Heinosen Helena (kuvassa vasemmalla) oli mukana monissa tapahtumissa. Kuva on otettu 
Linnanmäellä järjestetyssä vapaahtoisten kiitostapahtumassa toukokuussa 2016. Kuvassa 
myös Pirjo Vesala, Elina Tammi ja Hanna Holm - hekin HUPin entisiä työntekijöitä. 

Tuula Korhonen
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Eveliina Pasanen,  
maahanmuuttotyön suunnittelija

Olen Eveliina Pasanen, HUPin tuore maa-
hanmuuttotyön suunnittelija. Olen toiminut 
pitkään Punaisella Ristillä vapaaehtoisena 
monikielisen toimintaryhmän vetäjänä sekä 
hallitusaktiivina paikallisosastossa. Taustal-
tani olen antropologi, valtiotieteiden mais-
teri, vapaaehtoistoiminnan asiantuntija ja 
järjestöhäärä.

Nyt uudessa työssäni vastuullani on edis-
tää kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoi-
mintaa sekä rasisminvastaista työtä. Lisäk-
si rakennan järjestöstämme avoimempaa 
toiminnan paikkaa myös maahan muut-
taneille. Aivan alkajaisiksi aion kartoittaa, 
millaista toimintaa alueellamme tällä het-
kellä järjestetään, sekä kuulla toiveita ja 
tarpeita sen kehittämiseksi. Tulenkin ole-
maan syksyn aikana kaikkiin alueemme 
osastoihin yhteydessä.

Vapaa-aikaani vietän mielelläni etsien aar-
teita kirpputoreilta, retkeillen luonnossa 
sekä urheillen. Korona-ajan uusia harras-
tuksia ovat äänikirjat ja lintubongailu. Tun-
nistan jo 57 erilaista lintua!

Eveliina Pasanen,  
puh. 040 867 7440

HUPilla oli aikoinaan oma keräyskeskus An-
nankadulla ja Laivanvarustajankadulla. Ra-
hankäsittely oli samoissa tiloissa erillään 
keräyskeskuksesta. Kosovo- ja tsunamike-
räys olivat isoja hätäapukeräyksiä. Kosovo-
keräys käynnistettiin pääsiäisen aikaan ja 
tsunamikeräys joululomalla. Muistan myös 
vaatekeräyksen Senaatintorilla, kenkäke-
räyksen ja tietysti kaikki Nälkäpäivä-kerä-
ykset. 

Ensiapupäivystäjiä tuli muonitettua Olym-
piastadionilla. Nanna Kataviston kanssa 
olimme Jätkäsaaressa muonittamassa, kun 
Madonna esiintyi. Ea-kisoissa olin avusta-
massa Bäckmanin Riittaa eli Haxua mm. 
Tuusulassa, Hyvinkäällä ja Porvoossa. Kal-
lio-Käpylän osaston ensiapupäivystysyh-
dyshenkilönä olin pari vuotta ja samalla tu-
li harjoiteltua ensiapua.

Lentokentällä muistan valmiusharjoituksen, 
jossa olin onnettomuuskoneen ”matkusta-
jana”. Santahaminassa oli harjoitus, jossa 
poliisin ”Karhukopla” tuli pelastamaan.

Monet piirin vuosikokoukset on pidetty ym-
päri Uuttamaata, päähommana minulla on 
ollut valtakirjojen tarkistus. Myös muuta-
maan yleiskokoukseen osallistuin: Porissa, 
Oulussa ja Helsingissä. Länsi-Uudenmaan 
osastofoorumeissa kävin monta kertaa, 
osastoille lähetin jäsenlistoja, synttärilisto-
ja, huomionosoituslistoja, keräystuloksia, 
tilastojuttuja, J-kortteja. Ja niitä kokouspa-
pereita kyselin, ihan joka vuosi.

Muistoja on paljon. Toiset hämärämpiä, toi-
set kirkkaampia. Lämpimiä muistoja ihmi-
sistä. Yhteistyötä ja apua työkavereilta se-
kä keskustoimistosta. Ja tietenkin ne FC 
Keskarin jalkapallomatsit.

On elokuu. Rypsi on jo kukkinut, kirsikat ja 
herukat kypsyvät puutarhassa. Mustikat on 
poimittu ja laitettu pakkaseen, mutta vie-
lä on kesää jäljellä. Juureni ovat Pusulan 
Sepänkylässä, sinne varmaan palaan jos-
sakin vaiheessa lopullisesti.

Kiitos kuluneista vuosista! Tack för de 
senaste åren!

Terkuin Helena 

HENKILÖSTÖUUTISIA
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Veera Teittinen, 
ystävätoiminnan suunnittelija

Olen Veera Teittinen ja aloitin toukokuun 
puolivälissä piirissä ystävätoiminnan suun-
nittelijana. Tätä ennen ehdin olla töissä 
Nuorten turvatalojen puolella kriisi- ja per-
hetyöntekijänä, eli Punainen Risti on it-
selleni jo sitä kautta entuudestaan tuttu. 
Koulutukseltani olen ihmisoikeuksien ja so-
siaalityön maisteri.

Vastaan työssäni oppilaitosyhteistyöstä 
Helsingin kaupungin kanssa liittyen Ukrai-
na-operaatioon. Starttasimme yhteistyön 
vauhdikkaasti keväällä ja syksyllä yhteistyö 
osastojen ja oppilaitosten kanssa tulee jat-
kumaan, sillä tarve kaikelle kielitaitoa tu-
kevalle ja kehittävälle toiminnalle on suuri. 
Lisäksi työnkuvaani kuuluu ystävätoimin-
nan kehittäminen.

Vapaa-ajalla pyrin tasapainottamaan arke-
ani erityisesti liikkumalla, ja palaudunkin 
parhaiten luonnossa meren äärellä tai met-
sässä kulkien. Harrastan kiipeilyä, kitaran 
soittoa, lukemista ja juoksemista, ja pan-
demia-aikana olen yrittänyt elvyttää myös 
nuoruusvuosien maalaustaitojani.

Veera Teittinen 
puh. 040 186 1045

Tilja Kontio,  
projektisuunnittelija, Auttajaklubit 

Olen Tilja Kontio ja aloitin kesäkuussa työt 
Auttajaklubien suunnittelijana. Uudessa 
työssäni suunnittelen ja koordinoin avointa 
ensiaputoimintaa maahanmuuttajataustai-
sille nuorille aikuisille. Olen työskennellyt 
eri järjestöissä vapaaehtois- ja ryhmätoi-
minnan koordinoinnin tehtävissä, kotoutta-
vassa toiminnassa sekä perhetyössä. Olen 
toiminut myös kansainvälisen vapaaehtois-
työn kentällä Latinalaisessa Amerikassa, 
Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Koulu-
tukseltani olen yhteiskuntatieteiden mais-
teri, sosionomi ja kääntäjä.

Uudessa työssäni Punaisella Ristillä minua 
inspiroi moni merkittävä asia: kotoutumi-
sen tuki, syrjäytymisen ehkäisy, terveyden 
edistäminen, vapaaehtoisuus, ja yhteisö-
kehitys. Pidän todella tärkeänä ensiaputai-
tojen edistämistä varhaisten kotoutujien 
keskuudessa ja uskon, että toiminnalla on 
kauaskantoiset vaikutukset. 

Vapaa-ajan puuhiini kuuluu jooga, sellon-
soitto, tanssi, ja eräretkeily. Haastan itseä-
ni myös mielelläni uusien kielten opiskelul-
la, tällä hetkellä korea ja arabia työn alla. 

Odotan innolla pääseväni tutustumaan mo-
neen eri osastoihin yhteistyön ja kehittämi-
sen merkeissä!

Tilja Kontio  
puh. 040 707 7092

HENKILÖSTÖUUTISIA
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Helsingin kaupunki kutsui kesän alussa HU-
Pin suunnittelemaan ja toteuttamaan suo-
men kielen oppimista ja kotoutumista tu-
kevaa toimintaa Ukrainasta paenneille, 
eri-ikäisille opiskelijoille ja perheille. Projek-
tin alkumetreillä vastaan tuli tarve järjestää 
kielitaitoa ylläpitävää toimintaa kesän ajalle. 
Kesän tavanomaiset opetustauot ja lomat, 
kun ovat pulma sellaisille, jotka haluaisivat 
opiskella suomen kieltä mahdollisimman no-
peasti.

Tiukkojen oppimistavoitteiden sijaan kesän 
toiminnassa haluttiin panostaa mukavaan 
yhdessäoloon, kaupunkiin tutustumiseen ja 
vapaamuotoiseen kielen oppimiseen. Tär-
keintä oli saada kokeilla kivoja asioita yhdes-
sä muiden kanssa ja siinä sivussa vahvistaa 
kielitaitoa. Kesän aikana järjestettiin nuorille 
ja perheille suunnattuja retkiä sekä kieliker-
hoa yhteistyössä Stadin AO:n kanssa. 

Retkitoimintaa järjestettiin ympäri kaupun-
kia aina Vuosaaresta Seurasaareen. Nuor-
ten kanssa pelattiin mölkkyä Alppipuistos-
sa, retkeiltiin Seurasaaressa ja suppailtiin 

Töölönlahdella. Perheille järjestettiin ret-
ki Honkaluotoon, jossa opeteltiin onkimaan 
ja vietettiin aikaa krokettia pelaten ja eväi-
tä grillaten. Niin vapaaehtoiset kuin osallis-
tujatkin kokivat kesän aktiviteetit mukavina 
ja innostavina. Erityisesti kielikerho koettiin 
merkityksellisenä ja heti ryhmän startates-
sa sovittiinkin, että kyseessä on stressitöntä 
suomen kielen harjoittelua.

Sydämellinen kiitos kaikille vapaaehtoisille, 
jotka hyppäsivät mukaan uuteen toimintaan 
ennakkoluulottomasti todella lyhyellä varoi-
tusajalla!

Syksyllä HUPin ja Helsingin kaupungin koulu- 
ja oppilaitosyhteistyö jatkuu ja mukaan toi-
mintaan tarvitaan uusia tekijöitä. Syksyn ai-
kana eri työväenopistoissa, aikuislukioissa ja 
ammattiopistoilla aloittaa uusia kieliryhmiä, 
joiden opiskelua haluamme tukea esimerkik-
si läksyhelppien ja kielikahviloiden avulla. 

Lisätietoa toiminnasta saat tarvittaessa Vee-
ra Teittiseltä, puh. 040 186 1045.

Tukea Ukrainasta paenneille yhteistyössä 
Helsingin kaupungin kanssa

Tulossa: Suuri koulutuspäivä 8.10.2022

Koulutuspäivä on avoin ja ilmainen kaikille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja toiminnasta kiinnostuneille. Tällä kertaa luvassa 
koulutusta aiheista ilmastonmuutos ja pakolaisuus, LäksyHelppi 
sekä paljon muuta.

Lisätietoa päivän ohjelmasta syksyn alussa. Ilmoittautuminen 
avataan lähempänä ajankohtaa.

Kaikki koulutukset toteutetaan etänä Teams-alustalla. 
Ilmoittautuneille toimitetaan osallistumislinkki ja tarvittavat ohjeet 
sähköpostilla muutama päivä ennen koulutusta.

AJANKOHTAISTA
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Distriktsbyrån    
Sockenbackavägen 14, 00380 Helsingfors 

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

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

Enheten för beredskap

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

• Ahonen Arto / Lempinen Markku, planera-
re, fhj-jourverksamhet, tfn 040 749 46 59, 
fhj-jourbeställningar, koordinering av fhj-jour

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

• Hellman Heidi, organisationsplanerare, tfn  
040 680 66 75, beredskapskombunikation, av-
delningssupport, hållbar utveckling

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

• Kärnä Helena, tfn 040 530 20 04, fhj-grupper, 
fhj-jouren (reserv)

• Österlund Kerstin, organisationsassistent, 
tfn 040 162 60 02, utbildningar, personkort, 
svenskspråkig kundtjänst, Hungerdagsinsam-
lingen

Enheten för socialt välmående

• Grus Mari, chef för socialt välmående, 
tfn 040 672 03 00, chef för enheten för socialt 
välmående, utveckling av ledning av frivilliga i 
avdelningarna, processer för medlemsvärvning

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

• Jaakkola Minna, sakkunnig, socialservice-
verksamhet, tfn 040 613 9930

• Kontio Tilja, projektplanerare, tfn 

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

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

• Pasanen Eveliina, planerare för invandrings-
arbete, tfn 040 867 7740

• Teittinen Veera, planerare, vänverksamhet 
tfn 040 186 10 45

Administration &  
familjegrupphemmet i Lojo

• Vuorimaa Päivi, verksamhetsledare,  
tfn 040 725 55 62, administration och ekono-
mi, utvecklande av verksamheten

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

• Ruutu Martina, sakkunnig, personal, tfn. 040 
860 1390, stöd till ledningen och de anställda, 
rekrytering, HR-systemens huvudanvändare

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

HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi
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10 PORTIONER GRÖT  
I MALAWI6 € TVÅ HYGIENPAKET  

FÖR FLICKOR I MALAWI20 €

50 € 180 €UTBILDNING INOM PSYKISKT  
STÖD FÖR DEN FRIVILLIGA

KLÄDER FÖR OFFER FÖR 
ELDSVÅDA I FINLAND

Hopp i nöden
Så hjälper ditt bidrag.

Katastroffondsmedel används till att hjälpa där nöden är  
som störst. Insamlingskostnaderna är högst 20 procent. 

Läs mer: rodakorset.fi 


