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LEDARE 11.10.2020

Riskerna minimeras i höstens verksamhet
Bästa medlemmar i vårt distrikt, det har 
varit en händelserik höst och nu är vi 
redan långt inne i oktober. Röda Korsets 
ordinarie stämma ordnades i september 
med specialarrangemang. Den här gången 
blev stämman inte vår traditionella fest 
med torgevenemang och artister, utan 
det blev en utlokaliserad stämma på dis-
tans. Med beaktande av undantagsarrang-
emangen löpte stämman väl och tekniska 
problem försvårade inte genomförandet av 
processen.

Vid stämman valdes arbetslivsprofessor Elli 
Aaltonen till ny ordförande för Röda Korset. 
I sitt tacktal betonade den nya ordföranden 
att hon framför allt vill se till att hjälparna 
orkar hjälpa. De frivilliga är Röda Korsets 
guldtacka som vi måste hålla kvar, sa hon 
och det är lätt att helt hålla med vår ordfö-
randes syn.

Stämman beslutade att Röda Korset under 
åren 2021–2023 fokuserar på att utveckla 
hjälpberedskapen, försvara medmänsklig-
heten och bidra till välmående samhällen. 
Speciellt viktigt är det att stärka människ-
ors möjligheter att få hjälp och själv vara 
frivilliga hjälpare i sin egen närmiljö. På 
basis av de här godkända strategibesluten 
börjar även distriktet göra upp nästa års 
verksamhetsplan. Även i avdelningarna är 
det skäl att gå igenom den verksamhets-
strategi som fick stämmans godkännande 
och fundera över vad strategin betyder i 
den egna verksamheten och hur man kan 
främja dess mål.

Coronaviruset har inte försvunnit ur 
Finland och risken för att sjukdomen spri-
der sig är stor. Antalet smittfall varierar 
veckovis även inom landskapen och smitt-
kluster förekommer på olika håll i Finland. 
I skrivande stund ökar antalet fall i synner-
het inom Helsingfors och Nylands distrikt. 

I en situation som förändras är det vik-
tigt att avdelningar och distrikt följer med 
den lokala smittsituationen och de lokala 
myndigheternas anvisningar och anpassar 
Röda Korsets lokala verksamhet enligt det. 
Samtidigt är det också viktigt att se till att 
verksamheten är trygg både för dem som 
får hjälp och för hjälparna själva.

Hur kan vi då agera i det här rådande coro-
naläget? Varje frivillig måste ha möjlighet 
att bedöma sin egen situation och sina för-
utsättningar att delta i närverksamhet. Vi 
rekommenderar att erbjuda distansverk-
samhet och -deltagande som ett alterna-
tiv till  fysiskt närvarande verksamhet alltid 
när det är möjligt. Nu är det väldigt viktigt 
att också följa med den lokala sjukdomssi-
tuationen och myndigheternas anvisningar 
och anpassa verksamheten efter det.

Vi lever i exceptionella tider även den här 
hösten och nu kan det vara bra att ta i 
bruk det vi lärde oss av situationen i våras 
och planera och genomföra verksamheten 
enligt det. Vi ska också var och en försöka 
agera så att sjukdomssituationen inte för-
värras. Kom ihåg att begränsa den fysiska 
kontakten och använda skydd där de 
rekommenderas.

Jag kommer att tänka på vad president 
Sauli Niinistö sa i sitt tal i våras om fysisk 
kontakt och andlig närhet. ”Vi behöver 
varandra.” Det passar väl in även under 
hösten.

God fortsättning på hösten och god hälsa 
till er alla!

Jouni Pousi 
ordförande
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Glädje, hopp och förtroende
I den nya verksamhetsstrategin framhävs 
Röda Korsets grundläggande uppgifter. Vad 
innebär strategin i din avdelning? 

Röda Korsets ordinarie stämma beslöt i början  
av september att vi under de tre följande åren 
fokuserar på att stärka hjälpberedskapen, stöda 
välfärden i lokalsamhällen och försvara humana 
värden.

Beslutet är ett uttryck för att vår grundläggande 
uppgift fortsättningsvis är synnerligen aktuell: vi 
erbjuder frivillig hjälp i nödens stund och talar för 
de människor som mest behöver stöd.

Vi lever ändå inte i samma värld som under Röda 
Korsets första tider. Vi utmanas av förändrings-
snabbheten och klimatkrisen, som påverkar både 
globala katastrofer och vardagliga verksam-
hetssätt. För att vi ska kunna fungera i den för-
änderliga världen stärker vi ledningen av och 
kunnandet bland de frivilliga, vi utvecklar digitala 
verksamhetssätt och stöder möjligheterna för nya 
hjälpare att komma med i vår krets.

Verksamhetsstrategin förverkligas i 
avdelningen
Verksamhetsstrategins kärna – glädje, hopp och 
förtroende – förmedlas både hos oss och ute i 
världen genom de frivilliga.

Därför befinner just du som frivillig dig i kärnan 
av Röda Korsets arbete. Som frivillig ger du hopp 
åt en människa som lever i en svår situation och 
du stärker människornas förtroende för varandra. 
Det är viktigt att du också får glädje av att hjälpa 
och göra saker tillsammans.

Den nya verksamhetsstrategin erbjuder därför 
varje avdelning ett bra tillfälle att stanna upp och 
fundera vilka åtgärder som behövs på den egna 
orten under de tre följande åren för att stärka 
glädjen, hoppet och förtroendet. Vem behöver vår 
hjälp och hur svarar vi på hjälpbehovet? Hur mår 
de frivilliga och hur uppmuntrar vi nya människor 
att komma med i vår krets?

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 skyddar 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

De viktigaste besluten fattas tillsammans
Beslutet om Röda Korsets verksamhetsstrategi 
fattades i år på ett helt nytt sätt. Vi samlades till 
ordinarie stämma på sammanlagt tolv regionala 
stämmoplatser som stod i kontakt med varandra 
på distans.

Deltagarna anpassade sig fint till den nya situa-
tionen: inlägg hölls genom kamerans förmedling, 
omröstningar företogs med mobiltelefon. Trots 
att vi befann oss långt ifrån varandra utstrålade 
mötet gemenskap.

De exceptionella arrangemangen vittnar om att 
vi tillsammans klarar av att agera smidigt när det 
krävs nya lösningar. Beredskapen, och framför allt 
attityden, är en gemensam sak för alla.

Samma attityd behövs när vi ska förverkliga verk-
samhetsstrategins beslut i praktiken. Planeringen 
av verksamheten kräver nu i många avdelningar 
mera flexibilitet än vanligt och förmåga att se nya 
lösningar.

Tack till dig för att du är med som frivillig och 
söker dessa lösningar och skapar glädje, hopp 
och förtroende runtomkring dig. 
 
 

Kristiina Kumpula  
Generalsekreterare 
Finlands Röda Kors

M
ari Vehkalahti

ORDINARIE STÄMMAN DEN 5.9.2020
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På grund av coronasituationen hölls Röda 
Korsets ordinarie stämma på ett helt nytt 
sätt: deltagarna samlades på distans på 12 
olika mötesorter. Stämman leddes från Vasa.

Ordinarie stämman valde arbetslivsprofes-
sor Elli Aaltonen som ny ordförande för 
Röda Korset. Ann-Mari Audas-Willman 
från Vasa, Laura Musta från Helsingfors 
och Harri Virta från S:t Karins valdes till 
nya vice ordföranden för organisationens 
styrelse. 

Styrelsemedlemmarna 2021–2023 är Outi 
Forsblom från Tikkala, Harri Jokiranta 
från Seinäjoki, Katja Kuusela från Esbo, 
Marju Pihlajamaa från Pungalaitio, Jarno 
Rasinkangas från Uleåborg och Ruut 
Rissanen från Tammerfors. Otto Kari 

ORDINARIE STÄMMAN DEN 5.9.2020

Förtroendeledningen valdes och verksamhets-
strategin godkändes i ordinarie stämman

från Helsingfors valdes till ordförande för 
fullmäktige. 

Den nya verksamhetsstrategin: 
Röda Korset inger glädje, hopp och 
förstärker tillit
I ordinarie stämman i september beslöt 
man att organisationen fokuserar sig på att 
utveckla biståndsberedskapen, förstärka de 
mänskliga värdena och stöda samfundens 
välmående 2021–2023. Verksamhetsstrategin 
som fastställdes i stämman styr det gemen-
samma arbetet som Röda Korsets frivilliga 
och anställda utför under de kommande tre 
åren. 

Studera verksamhetsstrategin och 
personvalen i RedNet > Ordinarie 
stämman 2020 > Förtroendevalda

Punainen R
isti Varsinais-S

uom
en piiri

K
atja Tähjä

Linus Lindholm



6

TACK TILL ALLA SOM DELTOG I HUNGERDAGEN!

Tack till er alla som var med och för-
verkligade Hungerdagen på ett tryggt 
och kreativt sätt mitt i coronapande-
min! 40. Årets Hungerdagsinsamling 
kommer att bli ihågkommen för böss-
insamlarna i munskydd och en klart 
aktivare digital insamling än tidigare.   

På grund av coronan fokuserade vi sär-
skilt på säkerheten och hygienen i arrange-
mangen kring bössinsamlingen. Satsningen 
på säkerhet var synlig på ett konkret sätt för 
de finländare som mötte insamlingen, och 
lyftes också fram på ett positivt sätt i medi-
erna. Det är viktigt att Röda Korset är synligt 
i svåra tider och visar exempel på en trygg 
verksamhet mitt i epidemin. 

Denna Hungerdag blir ihågkommen för  
undantagstillståndet

Resultatet av bössinsamlingen blir mindre 
än under tidigare år. Det beräknade resul-
tatet är 670 000 euro. Det sämre resulta-
tet är en naturlig följd av ett minskat antal 
bössinsamlare och insamlingsevenemang. 
Dessutom rör sig färre människor i synner-
het i städerna, och användningen av kon-
tanter har helt klart minskat till följd av 
coronan. Hungerdagen är ändå fortfarande 
en älskad insamling, som har en plats i 
många finländares hjärtan. Tillsammans kan 
vi se till att det fortsätter så även under de 
kommande 40 åren.

S
irpa Lehtim

äki

Em
ilia A

nundi

Joonas B
randt



7

JUL I SINNET INSAMLINGEN 19.11–24.12.2020

Med Jul i Sinnet-insamlingen skaffar 
man matpresentkort för mindre be-
medlade barnfamiljer, så att de kan 
köpa mat till julbordet. I år är insam-
lingsmålet 1 050 000 euro, som inne-
bär att totalt 21 000 presentkort kan 
delas ut. I år är värdet på ett present-
kort 50 euro.

Insamlingen ordnas av Mannerheims Barn-
skyddsförbund och Röda Korset i samar-
bete med Yles Halv sju program, Yle Radio 
Suomi och Radio Vega. Insamlingens kom-
mersiella partner är K-matbutikerna, 
S-gruppen och Lidl. 

Insamlingen startar torsdag 19.11.2020 
och fortsätter till julafton. Målet för årets 
insamling är 1 050 000 euro.

Korten till familjerna i god tid
Korten har beställts med en elektro-
nisk blankett i oktober och skickas från 
Mannerheims barnskyddsförbunds central-
byrå under veckorna 45–46 till de adresser 
som har angetts på beställningsblanketten.

Vi rekommenderar att alla kort delas ut via 
samarbetspartner, det vill säga socialtjäns-
ten, immigrationstjänster, rådgivningar, 
församlingarnas diakoniarbete eller någon 
annan samarbetspartner. Om avdelningen 
har beställt korten till sig själv är det vik-
tigt att samarbetspartnerna får korten i 
god tid, så att de inte förblir oanvända 
på grund av försening eller julbrådska i 
övrigt. Presentkortet gäller under tiden 
7–31.12.2020.  

Att tänka på
• Jul i Sinnet-insamlingens webbplats: 

www.julisinnet.fi 

• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys  
(på finska)

• Twitter och Instagram: #julisinnet 

• RedNet (Jul i Sinnet) 

• Mer information fås från distriktsbyrån 
och på adressen joulumieli@rodakorset.fi 

Jul i Sinnet-insamlingen är mer aktuell  
än någonsin tidigare

OBS!  
Gå noggrant igenom anvisningarna för utdel-
ning av korten.

Synlighet på orterna för Jul i Sinnet-
evenemang där coronaläget tillåter
Vi uppmuntrar avdelningar och fören-
ingar att ordna ett gemensamt Jul i Sinnet-
evenemang om coronaläget tillåter. 
Evenemanget ger synlighet och medel till 
insamlingsbössorna. Evenemanget kan ord-
nas under insamlingstiden och bjud gärna in 
medier. 

Tips för att ordna evenemanget och material 
finns på RedNet (Jul i Sinnet).

Mer information:  
Koordinator för social välfärd  
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257 

Koordinator för medelinsamling  
Regina Laurén, tfn 040 719 3158

Informatör  
Mari Mäkinen, tfn 040 664 7779
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VÄNDAGEN – INGEN LÄMNAS ENSAM

På vändagen har vi åter en unik  
möjlighet att förena våra krafter och 
lyfta fram lösningar på ett allvarligt 
samhällsproblem: ensamheten.

I och med vändagskampanjen diskuterar vi 
erfarenheter och konsekvenser av ensam-
het, uppmuntrar vi folk att se människorna 
omkring sig samt bjuder vi in alla att delta i 
Röda Korsets verksamhet.

Slutspurt för kommunikationen
Kampanjen genomförs med kampanj-
materialet som förnyades i fjol. Materialet 
kan beställas från Röda Korsets webbutik 
och det lönar sig att utnyttja det mångsidigt 
vid olika evenemang.

De lokala medierna vill ha berättelser om 
människor och berättelserna intresserar 
också den stora allmänheten. Finns det ännu 
på er ort någon öppen och ivrig frivillig inom 
vänverksamheten som tillsammans med sin 
vän kunde ställa upp på en intervju med de 
lokala medierna?

På sociala medier kan alla delta i kampanjen, 
det vill säga också de avdelningar som inte 
har någon vänverksamhet. En webbvän kan 
man få oberoende av ort och därför lönar 
det sig att berätta om verksamheten över-
allt. Vid kommunikation på sociala medier är 
det färdiga material som centralbyrån produ-
cerat till hjälp.

På evenemangen presenteras 
vänverksamheten och nya vänner 
lockas med
Under de senaste åren har bland annat 
vändags kaféerna och Lär känna någon 
ny-evenemangen varit populära. Coronaläget 
kan begränsa evenemangsarrangemangen, 
men vi förbereder som bäst alternativa 
genomföranden. Centralbyrån stöder olika 
modeller med 150 euro.

Nya genast med i verksamheten
I och med kampanjen år 2020 var det över 
3 000 nya personer med intresse för Röda 
Korsets verksamhet och att lindra ensamhet 
som lämnade sina kontaktuppgifter till oss. 
Därför är det viktigt att erbjuda information 
och kurser genast efter vändagen. Kurserna 
kan marknadsföras på vändagsevene-
mangen. På grund av coronan har många 
distanskurser hållits inom vän verksamheten, 
i vilka man kan delta varifrån som helst. 
Vänverksamheten på webben kan man delta 
i, fastän den egna avdelningen inte har 
någon vänverksamhet.

Kom också ihåg att anmäla kurserna i Oma!

Läs mera:  
RedNet > Råd & Rön > Vändagen

Ytterligare upplysningar:  
Koordinator för social välfärd  
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257 

Kommunikationssakkunnig  
Senni Puustinen, tfn 040 589 3414

Hur ser vändagen ut år 2021?

Joonas B
randt
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NÄTGRUPPSVERKSAMHET OCH WEBBINARIUM I OMA RÖDA KORSET

• 16.11.2020 Del 3: Papperslösa – 
människa till människa

• 14.12.2020 Del 4: Rasismen berör

Webbinariet ordnas på finska och det 
är för frivilliga som fungerar som stöd 
för integrering och andra som är  
intresserade av ämnet.

Centralbyrån och Västra Finlands distrikt 
piloterade riksomfattande nätgrupper för 
ensamma sommaren 2020, och på basis av 
erfarenheterna har man tagit fram anvis-
ningar för nätgruppsverksamheten. I pilo-
terna deltog 28 frivilliga och 60 deltagare 
runt om i Finland. 

I webbinarieserien ”Människor och famil-
jer – hos oss och i världen” går man in på 
sådana teman under resten av året som 
hänför sig till Röda Korsets verksamhet. 
Anmälningen öppnas i Oma Röda Korset när-
mare datum för webbinariet. Besök Oma för 
att se ytterligare information och kommande 
evenemang. 

I mitten av november pratar man om pap-
perslöshet och i december fördjupar man sig 
i varför verksamhet mot rasism är viktig.

Så här ordnar du nätgrupper för ensamma

Följ med en intressant webbinarieserie – 
anteckna i kalendern!

Det bildades sammanlagt fyra grupper: 
under 18 år, 18–29-åringar, arbetsföra och 
över 70-åringar. Erfarenheterna i somras var 
uppmuntrande: medverkare var entusias-
tiska och de frivilliga tyckte att uppgiften var 
meningsfull. En utmaning var däremot hur 
man ska hålla deltagarna aktiva. 

Anvisningar och tips för att arrangera grupp-
verksamhet på nätet finns nu samlade i 
RedNet. Hjälp finns att tillgå för användning 
av olika plattformar och planering av inne-
hållet, det vill säga Discord och Microsoft 
Teams. På webbplatserna finns även mate-
rial för bl.a. att göra reklam om grupperna 
på sociala medier. 

Anvisningar för  
nätgrupps verksamheten:  
Rednet > FRK vänverksamhet > Vänner i 
nätgrupper

Mer information: 
Projektkoordinator 
Anja Saksola,  
Västra Finlands distrikt, tfn 040 702 9706 

Planerare för socialverksamhet  
Varpu Salmenrinne, tfn 040 352 0772

Joonas B
randt
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RÖDA KORSETS JULKAFÉER OCH RESURSKAFÉER

Om coronaläget tillåter är Röda Korsets julk-
aféer något som ger glädje till de som läng-
tar efter sällskap. Även de frivilliga som 
driver kaféerna njuter av stämningen.

Julkaféerna som ordnas av Röda Korsets 
lokala avdelningar är en efterlängtad ljus-
glimt för många ensamma under julhelgen, 
som annars kan kännas lång. 

Julkaféerna erbjuder de som bor ensamma 
eller annars längtar efter sällskap möjlighet 
att tillbringa tid med andra. För de frivilliga  
skapar de varma mötena med olika slags 
människor julstämning.

De frivilliga hyllar stämningen på 
julkaféerna
Enligt arrangörerna har det varit en triv-
sam stämning på julkaféerna under tidi-
gare år. Kaféerna har varit ett trevligt sätt 
för både arrangörerna och gästerna att vara 
tillsammans under julen. I år får julkafé-
erna ekonomiskt understöd av varuhusked-
jan Tokmanni som är samarbetspartner för 
vänverksamheten.

För att få understöd måste avdelningen 
meddela om kaféet på förhand och rappor-

Under denna exceptionella tid behövs åter-
hämtande och uppmuntrande kamratstöd 
hos många avdelningar. 

Det lönar sig att inkludera resurskaféet i 
redan planerade möten för verksamhets-
grupperna. Kaféet pågår i 2–3 timmar, men 
det är också möjligt att välja enbart en eller 
två övningar. Som ledare för kaféet, som 
ordnas en gång, och för övningarna lämpar 
sig en frivillig i psykiskt stöd eller någon som 
annars är intresserad av ämnet. 

Understödet (300 euro / avdelning) kan sökas 
genom Hyväpäivä-understöden. Understöden 
beviljas till slutet av år 2020, men kaféet kan 
även förverkligas på vårvintern 2021.

Man behöver inte vara ensam på julen

Ansök om understöd och ordna ett resurskafé 
på avdelningarna

tera efter evenemanget. Understödet utbeta-
las enligt utgifter och det kan vara högst 200 
euro. Det lönar sig att marknadsföra kaféet 
bl.a. på anslagstavlan i ett lokalt Tokmanni. 
Annonsmallar finns i RedNet.

– Nu är det god tid att bjuda in frivilliga till 
arrangemangen. Många av dem vill ha sys-
selsättning under de långa helgerna. Kanske 
man också får med nya frivilliga, säger koor-
dinatorn av social välfärd Maaret Alaranta 
uppmuntrande.

Om det lokala coronaläget är lugnt kan kafé-
erna ordnas. Man måste emellertid beakta 
myndighetsanvisningar och Säkerhets- och 
hygienanvisningar för Röda Korsets frivilliga. 

Tips för att ordna evenemanget  
och annonsmodeller: RedNet >  
Råd & Rön > Vänverksamhet >  
Material i vänverksamhet

Coronaanvisningar: RedNet > Råd & Rön 
> Corona 2020

Mer information:  
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257

Noggrannare anvisningar om ansök-
ningsprocessen och färdigt material för 
resurskaféet att genomföras både på distans 
och fysiskt finns i RedNet:  
 
Corona 2020 > Psykiskt stöd och att orka 
som frivillig > Resurskafé

Joonas B
randt
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TIETOSUOJA

Tietosuojalinjauksen ja kolmikantasopimuksen  
käsittely osastojen hallituksessa
Punainen Risti on alkuvuonna julkaissut 
uuden tietosuojalinjauksen, sekä siihen liitty-
vän kolmikantasopimuksen, jossa määritel-
lään järjestön eri rakenteiden tietosuojaroolit 
ja -vastuut. Kolmikantasopimus on meidän 
versiomme lain edellyttämästä tietojenkäsit-
telysopimuksesta rekisterinpitäjän (järjestö) 
ja käsittelijöiden (piirit, osastot) välillä. 

Alla tiivistys osaston ja käsittelijöiden yhtei-
sistä velvollisuuksista.

Osaston vastuisiin kuuluu mm.

• käsitellä henkilötietoja laillisten käsittelype-
rusteiden puitteissa,  
• nimetä tietosuojasta vastaava henkilö 
(tieto ilmoitetaan piiriin ja keskustoimistoon 
J2-kortissa)  
• ylläpitää mallipohjan mukainen koostedo-
kumentti järjestön nimiin tapahtuvasta hen-
kilötietojen käsittelystä,  
• varmistaa luottamushenkilöiden ja vastuu-
vapaaehtoisten sekä muiden avainhenkilö-
iden tietosuojaosaaminen. 

Käsittelijöiden yhteisiin vastuisiin kuu-
luu esim.

• käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän 
antaminen dokumentoitujen ohjeiden muka-
isesti,  
• toteuttaa riittävät tekniset ja organisato-
riset turvatoimet henkilötietojen suojaami-
seksi 
• varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus 
käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet nou-
dattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä 
koskee asianmukainen lakisääteinen salassa-
pitovelvollisuus,  
• poistaa tai palauttaa tarkoituksenmukai-
sen käsittelyn päätyttyä kaikki henkilötiedot 
rekisterinpitäjälle, ellei laissa toisin määrätä,  
• ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukk-
auksista rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta 
viivytystä saatuaan sen tietoonsa.

Tietosuojalinjaus käsiteltävä osaston 
hallituksessa

Tietosuojalinjaus ja kolmikantasopimus tulee 
käsitellä osaston hallituksessa ja tällä käsit-
telyllä sitoudutaan sopimuksen osapuoleksi. 
Tavoitetila on, että käsitellään kaikissa osas-
toissa vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Kun osaston on käsitellyt tietosuojalinjauk-
sen, tulee tästä tehdä ilmoitus netissä löyty-
välle lomakkeelle. 

Osastoille tarkoitettu 
tietosuojamateriaali

Osastoille tarkoitettu tietosuojamateriaali 
löytyy RedNetin tietosuojasivulta 

https://rednet.punainenristi.fi/
tietosuoja

Rednetin sivuilta löydät  
esimerkiksi:

• Osaston tietosuojakoulutus – asiat, jotka 
jokaisen vapaaehtoisen tulisi tiedostaa

• Luottamushenkilöiden ja avainvapaaehtois-
ten tietosuojakoulutus – perusteellisempi 
koulutussetti, jossa myös linjauksen ja 
kolmikantasopimuksen sisältö ja tämän tuo-
mat vastuut osastolle

• Osaston tietosuojaohjeet - perusteellisem-
mat ohjeet esim.  tietosuojayhteyshenkilön 
käyttöön

• Mallidokumentti - Henkilötietojen käsittely 
osastoissa. Lista käsittelemistään henkilö-
tiedoista – excel-pohja, jonka tarkoituksena 
on toimia koosteena osaston käsittelemistä 
henkilötiedoista. 

• Tietosuojayhteyshenkilön pikaperehdytyso-
pas – lyhyt kuvaus osaston tietosuojayhteys-
henkilön roolista
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TIPSA VÄNNER ELLER MEDVERKA SJÄLV

Finlands Röda Kors centralbyrå söker 
nya frivilliga från huvudstadsregionen 
för mottagning av kvotflyktingar på 
Helsingfors-Vanda flygplats. 

Röda Korset sköter om mottagning av 
kvotflyktingar på flygplatsen och del-
tar i arrangemang som hänför sig till det. 
Organisationen följer upp hur researrang-
emangen som Migrationsverket och IOM 
startat framskrider, informerar kommuner 
och Helsingfors-Vanda gränsbevakning om 
anländande flyktingar samt säkerställer att 
tillräckliga tolk- och mottagningsresurser 
finns tillgängliga. 

Röda Korsets frivilliga har en betydande 
roll i mottagningen som sker på flygfältet. 
De frivilliga hjälper flyktingarna under flyg-
platsformaliteterna (registrering), ordnar 
bespisning vid behov och ledsagar flykting-
arna vidare till anslutningstrafik. De frivilliga 
är den första kontakten som de ankom-
mande får med det finländska samhället. 
Flygplatsfrivilliga gör att ankomsten till det 
nya hemlandet blir mänskligt och människo-
värdigt, något som är ett gott framsteg för 
integreringen. Flygplatsfrivilliga har upplevt 
arbetet som givande och betydelsefullt.

Kvotflyktingar anländer ofta som famil-
jevis och med medlemmar i olika åldrar, 
från spädbarn till far- och morföräldrar. 
Kvotflyktingar anländer i regel i stora grup-
per som möts av flera än en frivillig.

Wanted: Frivilliga till Helsingfors-Vanda flygplats
Vem söker vi?  
Vi söker flexibla personer som även kan 
delta under dagtid på vardagar. Arbetet 
sker ofta på vardagar och kan hålla på i 
flera timmar. Frivilligarbete kräver flexibi-
litet med tidtabellen, eftersom flygen kan 
vara flera timmar försenade och personerna 
kan till exempel vara försenade från anslut-
ningsflyg. Frivilligarbetet på flygplatsen är 
lämpligt till exempel för pensionärer och 
studerande som på grund av sina studier 
har flexibel tidtabell.   

Kunskaper i första hjälpen, psykiskt stöd 
och olika språk är till nytta i uppgiften. 
För att klara av frivilliguppgiften förutsätts 
minst nöjaktiga kunskaper i finska, efter-
som tolkarna som medverkar pratar finska 
och språket som ska tolkas.

Vi söker fler frivilliga som är beredda att 
gärna förbinda sig till uppgiften i två år. 
Tillståndet som behövs för att röra sig på 
flygplatsen gäller i fem år, och vi hoppas att 
den frivilliga är tillgänglig även för längre 
tid. För frivilligarbetet ersätts resor till flyg-
platsen enligt billigaste färdmedel och möj-
lighet att äta på flygplatsen erbjuds. Vi 
utbildar personerna för uppgiften. 

Om du är intresserad av uppgiften sänd med-
delande på adressen refugees@redcross.fi. 
Berätta om dig själv och varför mottagning 
av kvotflyktingar intresserar dig, Ytterligare 
frågor om frivilliguppgiften kan du sända till 
samma adress.

Vilken god gärning kan du göra den 1 december?
Finlands Röda Kors deltar i kampanjen 
#TekojenTiistai den 1 december. Dagen 
sporrar människorna till goda gärningar 
och god verksamhet. Även du har bli-
vit utmanad - kom med! Tackande, löften, 
små handlingar, stora kampanjer, bidrags-
givning, frivilligarbete eller till exempel 
föremålsdonation kan vara sådana här gär-
ningar. TekojenTiistai är en del av den inter-
nationella kampanjen #GivingTuesday. 
Läs mer: www.tekojentiistai.org



13

Syksyllä on tarjolla koulutusta maksuttoman 
Teamsin käyttöön osastoissa. Koulutuksesta 
saa vinkkejä esimerkiksi siihen, kuinka jär-
jestää kerhotoimintaa etänä tai vaikkapa 
kokoustaa osaston vapaaehtoisten kanssa. 

Koulutuksessa käydään läpi askel askele-
elta mm. kuinka järjestetään Teamsin avulla 
etätoimintaa ja kutsutaan siihen osallistu-
jia. Valtakunnallisesti järjestettäviin kou-
lutuksiin ovat tervetulleita kaikki Punaisen 
Ristin vapaaehtoiset. Valitse itsellesi sopiva 
ajankohta osallistua, kaikki koulutukset ovat 
samansisältöisiä. Koulutuksia järjestetään 
sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kouluttajina toimivat Wistec Training Oy:n 
kouluttajat. 

Koulutuksiin voi osallistua omalta kotisoh-
valtasi älypuhelimella tai tietokoneella. 
Kouluttaja käyttää tietokonetta, joten voi 
olla helpompi seurata koulutusta tietokone-
elta. Mobiiliohjelma on hieman erilainen, niin 
toiminnallisuudet eivät välttämättä löydy 
samasta paikasta. Jos kuitenkin päätät osal-
listua kännykällä Teams-sovelluksen voit 
ladata sovelluskaupasta. 

Teams Free perusteet
Kesto 2 h (18.00 – 20.00)

Koulutukset löytävät 
Omasta täältä: 

https://vapaaehtoiset.punai-
nenristi.fi/publicevents?search=teams 

• 20.10.2020 klo 18.00 – 20.00 Teams Free 
Perusteet (suomeksi ) 
• 29.10.2020 klo 18.00 – 20.00 Teams Free 
Perusteet (suomeksi)  
• 3.11.2020 klo 18.00 – 20.00 Teams Free 
Perusteet (ruotsiksi, tallennetaan) 
• 9.11.2020 klo 18.00 – 20.00 Teams Free 
Perusteet (suomeksi)  
• 19.11.2020 klo 18.00 – 20.00 Teams Free 
Perusteet (suomeksi)

Tervetuloa koulutukseen! Ilmoittautumista ei 
tarvita.

Apua ja tukea osastojen etätoimintaan

KOULUTUS

Oma-koulutus verkossa 26.10.2020
Oma Punainen Risti -vapaaehtoisjärjestelmän kautta uusien vapaaehtoisten on helppo päästä 
mukaan toimintaan ja osaston kertoa toiminnastaan ja organisoida sitä.

Toimitko osastossasi jossakin vastuutehtävässä tai ryhmänvetäjänä? Haluaisitko oppia käytt-
ämään Oma Punainen Risti -vapaaehtoisjärjestelmää paremmin?

Webinaarimuotoisessa Oma Punainen Risti -koulutuksessa käymme läpi Oman perustoimin-
nallisuudet ja miten osasto voi aloittaa Oman käytön. Koulutus sopii sinulle, joka haluat lisä-
eväitä Oman käyttöön kuten sinullekin, joka vasta aloitat Oman käyttöä osastossasi yhdessä 
muiden kanssa.

Koulutukseen pääsee osallistumaan ilmoittautuneille etukäteen lähetettävän Teams-linkin 
kautta.

Ilmoittaudu mukaan 26.10. klo 17.30-19.00 järjestettävään koulutukseen: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8637 

Osastoille on RedNetissä ohjeet, 
miten saada Microsoftin tarjoama 
ilmainen Teams-lisenssi käyttöönsä. 

rednet.punainenristi.fi > korona2020 
> vinkit etäkokouksiin ja toimintaan
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AKTUELLT

Minneshjälp för avdelningarnas styrelser år 2021

Motto: Vår avdelning är en plats för glädje, hopp 
och handling!
Röda Korsets stämma har godkänt en 
ny strategi för Finlands Röda Kors: 
”Verksamhetsstrategi för åren 2021–2023: 
Röda Korset ger glädje, upprätthåller hopp 
och stärker förtroendet”.

Verksamhetsstrategin styr Röda Korsets 
volontärers och anställdas gemensamma 
insatser under de närmaste tre åren. 
Strategins tre huvudmål är:

1. Hjälpen finns nära 
2. I ett välmående samhälle är alla delaktiga 
3. Samhället underbygger förtroende och 
ansvar

Nedan några plock för varje huvudmål. Vi 
hoppas att avdelningsstyrelsen 

Hjälpen finns nära
• Vi bekantar oss med verksamhetsstrategin 
för 2021–2023 och funderar över var strate-
gin och dess mål innebär för vår avdelning. 
•  Vi har verksamhet som svarar på behov 
inom vårt område. 
•  Under stämmoperioden (2021–2023) gör 
vi upp en utvecklingsplan för att utveckla vår 
verksamhet. Våra avdelningsfaddrar hjälper 
oss vid behov. 
•  Vi rekryterar nya medlemmar och frivil-
liga. Inom en vecka tar vi kontakt med varje 
person som visar intresse för vår verksam-
het. 
• Vår avdelnings beredskapsplan är i skick, à 
jour och har skickats in till distriktsbyrån. 
•  Vi deltar i insamlingen Hungerdagen och 
lyckas värva nya insamlare. Vi kartläg-
ger de bästa insamlingsplatserna och ser till 
att vi har tillräckligt med insamlare för att 
bemanna dem under hela insamlingen. Vi 
ber också skolorna ställa upp för en viktig 
sak. 
•  Vi samarbetar med avdelningar i vårt när-
område, organisationer i regionen samt 
myndigheter. Vi deltar i gemensamma träf-
far, t.ex. avdelningsforum.

I ett välmående samhälle är alla 
delaktiga
- Vi är med i Oma Röda Korset-systemet. 
- Vi har en god vi-anda, vi uppskattar våra 
frivilliga och våra medlemmar. Vi håller kon-
takt med våra olika verksamhetsgrupper. 
- Vi tar sköter om att våra frivilliga mål bra. 
- Större avdelningar har en kommunika-
tionsgrupp och någon som är ansvarig för 
sociala medier.

Samhället underbygger  
förtroende och ansvar
•  Vi informerar om vår verksamhet och vi 
kommunicerar synligt inom vårt område. 
•  Vi påverkar genom Röda Korsets värde-
ringar och verksamhet i vår miljö. 
• Under året ordnar tvi tre evenemang 
som är riktade till våra medlemmar och 
alla intresserade. Sådana evenemang kan 
till exempel vara en öppen kväll under 
Rödakorsveckan och en tackfest mot slutet 
av året. Under Hungerdagen utmanar vi så 
många som möjligt av avdelningens aktiva 
frivilliga att ställa upp som insamlare.

Evenemang, utbildningar och 
kampanjer 2021
Huvudkampanjer 

• Vändagen 14.2 
• Veckan mot rasism i mars 
• Rödakorsveckan 
• Hungerdagsinsamlingen 23–25.9
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Röda Korsets julkalender är en traditionell 
del av väntan på julen. Årets kalender har 
illustrationer av Raimo Partanen och 
Martta Wendelin. Kalendern har sänts till 
cirka 100 000 hem. Det rekommenderade 
priset för kalendern är 12 euro och den 
finns också att köpa i vår webbutik 
rodakorsbutiken.fi eller per e-post på 
adressen myynti@punainenristi.fi.

Gåvotips:  
Röda Korsets Betydelse fulla gåva
Genom att köpa en Betydelsefull gåva ger 
du konkret hjälp till någon som är i en svår 
situation. Med gåvan uttrycker du att du 
bryr dig och vill hjälpa. Våra populäraste 
Betydelsefulla gåvor är Rent vatten för ett 
barn för ett år (15 euro) och En vän till en 
ensam (25 euro). I webbutiken finns mera 
Betydelsefulla gåvor och också julkort, med 
vilka du kan glädja släktingar, vänner och 
grannar.

Ytterligare upplysningar: Röda Korsets 
försäljningstjänst, tfn  020 701 2211

Vänta in julen med vår kalender

Övriga kampanjdagar

• Världshälsodagen  
• Nationella olycksdagar (alltid fredagen den 
13:e) 
• Internationella dagen för humanitärt 
arbete 
• Internationella första hjälpen-dagen 
• Jul i sinnet  
• Världsaidsdagen 1.12  
• Internationella volontärdagen

Avdelningsforum, styrelseprepp, ungdomsfo-
rum i januari och september, höstens utbil-
darutbildning och jazz i november.

Distriktets årsmöte ordnas lördag 17.4.2021.

AKTUELLT

Annat att komma ihåg
Vi set till att ”pappersexercisen” sköts och 
att vi har fyllt i och skickat in dokumenten 
till distriktsbyrån:

• avdelningens höstmötesprotokoll med bila-
gor har skickats till distriktsbyrån senast 
31.1.2021 
• J1-kortet och J2-kortet har skickats till 
distriktsbyrån senast 31.1.2021 
• verksamhetsstatistiken är ifylld online eller 
inskickad till distriktsbyrån på pappersblan-
kett senast 31.1.2021 (statistikuppgifter kan 
man fylla i på webben redan i december 
2020) 
• avdelningens beredskapsplan är granskad 
och uppdaterad och inskickad till distriktsby-
rån senast i februari 2021 
• avdelningens vårmötesprotokoll med bila-
gor är inskickad till distriktsbyrån genast 
efter mötet eller senast 30.4.2021.
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KOULUTUS

Henkisen tuen koulutukset 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset kohtaavat 
hädässä olevia ihmisiä omassa tehtäväs-
sään. Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja 
kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat val-
miuksia auttaa muita ja myös itseä mahdol-
lisissa kriisitilanteissa.

Kenelle? 
- Henkisen tuen koulutukset soveltuvat 
jatko- ja täydennyskoulutukseksi kaikille eri 
toiminnoissa mukana oleville Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille.  
- Kurssille osallistuminen on myös ensimmä-
inen askel kohti henkisen tuen vapaaehtoi-
sena toimimista hälytysryhmissä. Henkisen 
tuen vapaaehtoiset auttavat kuuntele-
malla ihmisiä, jotka ovat erittäin vaikeassa 
tilanteessa. 

Henkisen tuen jatkokurssi  
– yksilö osana yhteisöä
Aika: sunnuntai 15.11. klo 9-17 
Paikka: etäkoulutus teamsissä, kouluttaja 
Riitta Merri 

Koulutuksen järjestää Helsingin ja 
Uudenmaan piiri, koulutus on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 25 hinta on euroa.

ilmoittautuminen 8.11.2020 mennessä: 
https://www.lyyti.in/151120. 

Mitä koulutus sisältää?

Kurssi on tarkoitettu henkisen tuen perus-
kurssin käynneille. Jatkokurssilla keskitytään 
yksilöön ja yhteisöön. Menetys kosket-
taa sekä yksilöä että myös koko yhteisöä. 
Suru on luonnollinen reaktio menetykseen. 
Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen 
osallistuja 

- Tietää, että on monenlaista stressiä sekä 
tunnistaa mielen ja kehon reaktiota stressiin 
- Tietää, että suru on luonnollinen reaktio 
menetykseen 
- Tuntee kuolemaan, hautaamiseen ja sure-
miseen liittyviä rituaaleja 
- Tietää suru- ja traumatyön eron 
- Osaa antaa henkistä ensiapua surevalle 
- Osaa hakeutua ammattiavun piiriin tarvit-
taessa 

Uusien vapaaehtoisten 
rekrytointiin
Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutuk-
set ilmoittautumisohjeineen löydät Oma 
Punainen Risti -tietojärjestelmästä: www.
punainenristi.fi/oma. 

Valtakunnallisten kampanjoiden kautta uudet 
vapaaehtoiset ohjautuvat suoraan Omaan 
etsimään toimintaa. Osastossa kannat-
taa huolehtia siitä, että toiminta on esillä 
Omassa. Jos tarvitsette apua Oman käyt-
töönotossa ole yhteydessä piiritoimistoon. 

Koulutusten suunnitteluun ja 
koordinointiin
Koulutusten koordinointia varten on tehty 
koontitaulukko, jonka löydät piirin sivuilta 
www.hup.punainenristi.fi > Vapaaehtoisille > 
koulutuksen järjestäjille. Koontitaulukko päi-
vitetään kerran viikossa.

Ohjeita ja vinkkejä löydät myös koulutuksen 
järjestäjän muistilistasta, joka sekin löytyy 
piirin nettisivuilta. Koulutusten järjestäminen 
on yhteistyötä. 

Opintokeskus Sivis tukee kurssin 
järjestämistä. Lisätietoja Opinto-
keskus Siviksen järjestämistä kou-
lutuksista löydät:  
www.ok-sivis.fi/.
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- Tietää, että järkyttävät tapahtumat vaikut-
tavat yhteisöön 
- Tietää, että resilienssi on yksilön ja yhtei-
sön ominaisuus 
- Tuntee tekijöitä, jotka auttavat yksilöä ja 
yhteisöä selviytymään

Sisältö: 
- Stressi 
- Suru ja suremisen rituaalit 
- Henkinen ensiapu surevalle 
- Resilienssi yksilön ja yhteisön ominaisuu-
tena 
- Yksilön ja yhteisön toipuminen

Keinoja henkisen kuormituksen 
hallintaan
Webinaari 17.11.2020 klo 18-19.15  
(Huom! uusi päivä, siirtyi 4.11. päällekkäi-
syyksien vuoksi)

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/8217  
 
Webinaari on tarkoitettu Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille, joilla on jo kokemusta 
vapaaehtoisena toimimisesta mm. puheli-
nauttajina, ystävävälittäjinä, osaston toi-
mintaryhmässä, osaston vastuuhenkilönä, 
muussa vaativassa vapaaehtoistehtävässä.

Webinaarin tavoitteena on tukea auttajan 
omaa hyvinvointia. Tavoitteena on auttaa 
löytämään itselle sopivia keinoja kuormit-
tavuuden hallintaan, kun toimii vapaa-
ehtoisena ja toisen ihmisen hätä voi mennä 
omiin tunteisiin. Tavoitteena on myös auttaa 
löytämään keinoja rajata omaa jaksamista.

Sisältöjä: 
- Toisen ihmisen auttamisen taito 
- Myötätunto ja emotionaalinen stressi 
- Psyykkinen etäännyttäminen 
- Henkilökohtaiset stressinhallintakeinot 
- Kehotietoisuus 
- Suojat

Lisätiedot: Emilia Jokiaho emilia.jokiaho@
redcross.fi. 

Digittäjät - tule mukaan 
digivapaaehtoiseksi!
Oletko digiketterä, itseohjautuva ja sosiaa-
linen tyyppi? Etsimme lisää Punaisen 
digivapaaehtoisia!

Digivapaaehtoiset ovat tärkeä osa järjestön 
auttamisvalmiutta. He tukevat, koulutta-
vat ja auttavat muita vapaaehtoisia sähköis-
ten järjestelmien, kuten sosiaalisen median 
ja sähköisen vapaaehtoisjärjestelmän eli 
Oma Punaisen Ristin käytössä tai etätapaa-
misissa. Digivapaaehtoisen rooli muotoutuu 
pitkälti hänen omien vahvuuksiensa ja kiin-
nostuksensa mukaan ja he voivat toimia yli 
osastorajojen.  

Digivapaaehtoiset saavat tukea tehtäviinsä 
kuukausittaisissa etäryhmätapaamisissa. 
Tule mukaan suunnittelemaan toimintaa 
tapaamisiin

- tiistai 10.11.2020 klo 17.30 - 19.00 
- tiistai 8.12.2010 klo 17.30 – 19.00

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: https://vapaa-
ehtoiset.punainenristi.fi/event/9229   

Lähetämme osallistujille Teams-linkin ennen 
tapaamista.

Ystäväksi maahanmuuttajalle 
tai maahanmuuttajaperheelle: 
SuomiKamu
Aika: keskiviikko 25.11. klo 17-20 
Paikka: Etäkoulutus, tarvitset toimivan verk-
koyhteyden ja koneen. 

SuomiKamu on tärkeä tuki suomalai-
seen elämänmenoon ja yhteiskuntaan 
tutustumisessa. 

Ilta kuukaudessa riittää, sitoudu puoleksi 
vuodeksi kerrallaan.  Toimintaan pääsee 
mukaan osallistumalla ensin SuomiKamu 
-koulutukseen: 

Lisätiedot: suomikamu@outlook.com 

KOULUTUS
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Keväällä ylimääräisten hallitusvalmennusten 
nimellä kulkeneet koko piirin yhteiset Teams-
tapaamiset olivat tärkeä kanava ideoiden 
jakamiseen ja tilannekuvan ylläpitämiseen. 
Monet toivoivat, että niitä jatkettaisiin myös 
syksyllä. Nimi vain vaihtuu Tässä ja Nyt -tun-
niksi, koska kaikki vapaaehtoiset ovat lämpi-
mästi tervetulleita mukaan. 

Sisältöön otetaan mallia tästä meille niin 
tutusta lehdestä: tunnit sisältävät ajanta-
saista tietoa koronatilanteesta ja toiminnasta 
Helsingin ja Uudenmaan piirissä, sekä kuu-
lumisia ja ideoita suoraan kentältä. Tässä ja 
Nyt -tunteja pidetään noin kerran kuussa. 

Tässä ja Nyt -tunnit keskiviikkoisin 
4.11.2020, 2.12.2020 ja 13.1.2021 kel-
lo 17.30-18.30

Kutsu tapaamisiin on lähetetty osastojen 
vastuuhenkilöille sähköpostilla. Tapahtumat 
löytyvät myös Facebookista ja Oma 
Punaisesta Rististä. Tapahtummin ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen, tervetuloa mukaan!

Här och nu -träffar
Välkommen med på Här och Nu - träffar som 
arrangeras en gång i månaden kl. 17.30-
18.30. Träffarna ersätter de extra styrelse-
coachingstillfällen som ordnades via Teams 
under våren.

Datum för träffarna är 4.11, 2.12 och 
13.1. Du kan delta genom att använda 
samma Teams länk varje gång, och det 
behövs ingen förhandsanmälan. 

Materialen och en inspelad version av träf-
fen publiceras på RedNet. Träffarna hålls 
i huvudsak på finska, men det går bra att 
ställa frågor och diskutera också på svenska.

Tässä ja nyt -tunnit

Parina viime vuonna Marraskuun Jazz on 
koonnut vapaaehtoisia yhteen ympäri piirin 
keskustelemaan ja nauttimaan musiikista. 
Tällä hetkellä kokoontuminen niin isolla 
joukolla ei valitettavasti ole turvallista, mutta 
haluamme pitää uudesta hyvästä perinte-
estä kiinni. Siksi kutsumme kaikki vapaa-
ehtoiset Etäjazzeille 14.11. klo 10-12.30. 
Ohjelmassa on tuttuun tapaan musiikkia 
ja piirin puheenjohtaja Jouni Pousin sekä 
Punaisen Ristin puheenjohtaja Elli Aaltosen 
puheenvuorot, joissa päästään varmasti tar-
kastelemaan kulunutta vuotta ja suuntaa-
maan katseet tulevaan. 

Yhteisen osuuden jälkeen järjestetään useita 
toimialatapaamisia:

• Puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille 
• Sihteereille 
• Jäsenmestareille 
• Keräysjohtajille 
• Valmiuden yhdyshenkilöille 
• Veripalvelun yhdyshenkilöille 
• Ystävätoimijoille 
• Viestintävapaaehtoisille 
• Nuorisotoiminnan, Läksyhelpin ja kouluyh-
teistyön vapaaehtoisille 
• Monikulttuurisuustoiminnan vapaaehtoisille

Ilmoittautuminen Etäjazzeille ja toimia-
latapaamisiin: https://www.lyyti.fi/reg/
etajazz2020. 

KOULUTUS

Etäjazz
JA 

TOIMIALATAPAAMISET
14.11.2020 KLO 10.-12.30
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HELSINGIN OSASTOJEN DIGIHANKE

Helsingin osastot aloittaneet 
osastojen yhteisen digihankkeen

Elokuun lopussa Länsi-Helsingin osastoon 
ilmoittautui vapaaehtoiseksi digistrategioi-
den kehitystä työkseen tekevä Venlakaisa 
Pursiainen. Tästä Helsingin osastojen tilan-
nekeskuksessa kevään koronapandemian 
aikana aktiivisena vapaaehtoisena ollut osas-
ton viestintävastaava Karoliina Pilli-Sihvola 
sai idean. 

Tilannekeskuksessa käytettiin monia hyväksi 
koettuja digiratkaisuja, joita olisi hyvä pyr-
kiä laajentamaan osaksi osastojen normaa-
litoimintaa. Karoliina otti yhteyttä osastonsa 
sihteeriin Pasi Sinisaloon, jonka tiesi olevan 
“IT-kaveri”. Karoliina ehdotti, että mitä jos 
Pasi laittaisi pystyyn vapaaehtoisista koostu-
van digikehitystiimin, jonka tavoitteena olisi 
edistää digitalisaatiota Helsingin osastoissa. 
Pasi innostui asiasta, nappasi Venlakaisan 
mukaan ja pisti syyskuussa pystyyn useasta 
Helsingin osastojen vapaaehtoisista koostu-
van digikehitystiimin.

Tiimillä on kunnianhimoinen tavoite: luoda 
osastoille ja HUPille saumaton, nykyaika-
inen ja toimiva digitaalinen viestintäka-
nava. Käytännössä tämä tarkoittaa Microsoft 
Teams työkalun käyttöönottoa osastojen 
sekä osastojen ja HUPin väliseen viestin-
tään. Tällä pyritään avoimeen, yhtenäiseen 

ja samanaikaiseen viestintään, osastojen 
yhteisten toimintaryhmien perustamiseen 
sekä parantamaan valmiuksia reagoida poik-
keustilanteissa yli osastorajojen. 

Digikehitystiimi toimii projektimaisesti. 
Projektiryhmä, jossa on mukana tai kuulo-
lla tällä hetkellä kuuden Helsingin osaston 
edustajia, valmistelee ja tekee käytännön 
työt. Lisäksi mukana on pilottiryhmä, joka 
kokeilee, antaa palautetta ja esittää kehity-
sideoita. Tiimi saa myös tukea sekä piiristä 
että keskustoimistolta. Tiimillä on projek-
tin tavoite kirkkaana mielessä, ja tavoit-
teen toteutumista edistetään muun muassa 
joka toinen keskiviikko järjestettävillä 
Teams-työpajoilla. 

Tiimin tavoitteena on pilotoida Microsoft 
Teamsin käyttöä vielä tämän vuoden aikana. 
Mikäli pilotti Helsingin osastoissa onnistuu, 
tarkoitus on mahdollistaa laajentuminen 
koko piirin alueelle ja mahdollisesti myöhem-
min koko maan tasolle. 

Jos haluat mukaan tiimiin tai kiinnostuit pro-
jektista, ota yhteyttä tiiminvetäjään Pasiin 
osoitteessa pasi.sinisalo@osasto.punainen-
risti.fi tai puhelimella 040 570 6677.

Kuusi helsinkiläisosas-
toa on käynnistänyt 
hankkeen, jonka tar-
koituksena on paran-
taa osastojen keski-
näistä tiedonkulkua ja 
mahdollistaaAosastoil-
le sähköisen toimin-
taympäristön käyt-
töönotto.
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VALNÄMNDEN

Valnämnden ber avdelningarna skicka in  
sina förslag angående förtroendevalda  
för årsmötet 2021
Valnämnden bereder som bäst det val som 
ska förrättas vid distriktets årsmöte år 2021. 
Vid årsmötet inkommande vår står ordfö-
rande, vice ordförande och hälften, det vill 
säga fem sty-relsemedlemmar i tur att avgå. 
Mandatperioden för de styrelsemedlemmar 
som väljs vid års-mötet sträcker sig fram till 
slutet av årsmötet 2023.

Valnämnden ber avdelningarna skicka in sina 
förslag på kandidater till förtroendeuppdrag 
i distriktsstyrelsen. Valet sker vid distriktets 
årsmöte. Endast organisationens enskilda 
medlemmar kan väljas till förtroendeupp-
drag. Enligt § 18 och 19 i förordningen om 
Finlands Röda Kors förutsätts de personer 
som uppställs som kandidater till förtroende-
poster att

• förbinda sig till Röda Korsets grundprinci-
per samt 
• vara villiga att främja Röda Korsets syfte

Dessutom bör man i sammansättningen av 
förvaltningsorganen så långt som möjligt 
beakta

• den regionala och språkliga representatio-
nen samt 
• fördelningen mellan könen och olika 
åldersgrupper

I distriktsstyrelsen behövs personer 
med olika bakgrund

Valnämnden hoppas på många förslag på 
kandidater från olika håll i distriktet. Vi anser 
att det är viktigt att kandidaterna har kun-
skap om sina avdelningars lokala verksam-
het och situation, och att kandidaterna är 
beredd att dela med sig av sin kunskap i sty-
relsens arbete. Som med-lem i distriktssty-
relsen har man möjlighet att bekanta sig 
med andra avdelningar, områden och med 
hela distriktet, och att bidra till styrelsens 
arbete med sin egen erfarenhet.

För den som föreslås som kandidat till sty-
relseposter är det till nytta att ha kun-

skap om någon av de myndigheter som står 
Röda Korset nära (till exempel räddningsvä-
sende, socialväsende eller invandringsfrå-
gor). Kandidaten kan även ha kunskap om 
till exempel digital kommunikat-ion, mark-
nadsföring, sociala medier, ekonomiförvalt-
ning eller juridik via sitt yrke eller via en 
hobby. Distriktsstyrelsens uppgifter definie-
ras i stadgarna (se sid. 22).

Valnämnden hoppas att alla avdelningar runt 
om i distriktet kommer med förslag. Även 
per-sonmedlemmar kan föreslå kandidater 
till distriktsstyrelsen. Förutom bekanta och 
erfarna sty-relsemedlemmar rekommende-
rar valnämnden att man ser sig om efter nya 
kandidater och mångsidigt kunnande såväl 
inom avdelningen, som bland medlemmar 
som kanske inte just nu hör till avdelningens 
aktiva frivilliga. 

Förslag senast den 1.2.2021

Valnämnden ber avdelningarna skicka in 
sina förslag senast måndagen den 1.2.2021. 
Vi re-kommenderar att ni fyller i kandidat-
blanketteten på nätet. Ni kan också sända 
in förslaget med bilagor per e-post till val-
nämndens sekreterare Tuula Korhonen, 
tuula.korhonen@rodakorset.fi. Förslag som 
inkommer efter utsatt datum beaktas inte. 

Oberoende av hur förslaget lämnas in bör all 
behövlig information framgå: kandidatens 
namn, avdelning, födelsedatum, kontaktupp-
gifter, utbildning, yrke, eventuella specialk-
unskaper samt motivering. Kandidatens CV 
bifogas. Av förslaget bör också framgå vilken 
avdelning som läg-ger fram förslaget och 
kontaktuppgifter till ordförande eller annan 
ansvarsperson, samt den uppställdas sam-
tycke till kandidaturen.

Valnämnden ber att man diskuterar kandi-
daterna i avdelningarna och vid de regio-
nala avdel-ningsforumen, och strävar efter 
att det finns kandidater till distriktsstyrelsen 
från alla områden i distriktet. Avdelningarna 
får gärna dela annonserna som publiceras 
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Distriktsstyrelsens sammansättning
I tur att avgå vid årsmötet 2021

Ordfärande Jouni Pousi, Kallio-Käpylä 
Vice ordfärande Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki (maximalt antal mandatperioder )

Anders Blomberg, Kehä-Espoo (maximalt antal mandatperioder ) 
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa (maximalt antal mandatperioder ) 
Veera Niemi, Hyvinkää 
Maria Nygren, Pohjois-Helsinki 
Ria Sarasti, Tuusula (maximalt antal mandatperioder )

Mandatperioden fortsätter till årsmötet 2022  

Tiina Hörkkö, Korso 
Max Lindholm, Helsingfors svenska 
Pekka Piri, Tapiola 
Karoliina Pilli-Sihvola Länsi-Helsinki 
Mia Salomäki, Keski-Helsinki

Maximalt antal mandatperioder: I 37 § i förordningen om Finlands Röda Kors bestäms 
att ”Samma person kan väljas till ledamot av distriktsstyrelsen för samma uppgift för högst 
tre på varandra följande mandatperioder.” Detta innebär att en person inte kan fortsätta i 
distrikts-styrelsen längre än tre på varandra följande mandatperioder, förutom ifall personen 
väljs till ett nytt uppdrag (till exempel en ledamot i styrelsen blir invald som ordförande, eller 
tvärt om).

Valkomitténs kontaktuppgifter 

Ordförande

Ulla Laukkanen, Kehä-Espoo 
sähköposti ulla.laukkanen.1@gmail.com 

Vice ordförande

Lotta Mäkelä, Länsi-Helsinki 
sähköposti lkhmak@gmail.com

Medlemmar

Nea Asula, Pohjois-Helsinki 
nea.asula7@hotmail.com

Vesa Kirjavainen, Länsi-Helsinki  
sähköposti vesku.kirjavainen@gmail.com

Torsten Ragnell, Ekenäs-Tenala 
torstenragnell@hotmail.com

Tuula Rönkkö, Borgå - Porvoo 
sähköposti tuula.ronkko@gmail.com

Satu Wallenius, Mäntsälä 
satu.wallenius@outlook.com

på distriktets webb- och Facebooksida, så 
att man når så många som möjligt, som kan 
tänkas vara intresserade av styrelsearbetet.

Vid årsmötet väljs också två revisorer 
och två revisorssuppleanter. Valnämnden 
kommer i en-lighet med den ordina-
rie stämmans rekommendation att före-
slå för årsmötet att de CGR-revisorer som 
PrivatewaterhouseCoopers Oy (PwC) föreslår 
väljs till revisorer.

Valnämndens förslag angående förtroende-
valda och revisorer för årsmötet 17.4.2021 
skickas till avdelningarna som bilaga till 
inbjudan till årsmötet. I sitt förslag strävar 
valnämnden efter att beakta olika synpunk-
ter som är viktiga för organisationen (till 
exempel kandidatens organi-sationserfaren-
het och -kunskap, olika intressegrupper och 
expertis) och man hoppas att av-delningarna 
för fram sådan information i sina förslag.

VALNÄMNDEN
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Hur mycket tid tar styrelsearbetet?

Under året hålls i regel sex styrelsemöten. Mötena hålls i Helsingfors under vardags-
kvällar. En del av styrelsens möte ordnas på distans, och även i de övriga av styrelsens 
möten är det möjligt att delta på distans. Utöver mötena är det möjligt att det under 
året ordnas en eller två halvdags seminariedagar, där distriktsstyrelsen och personal från 
distriktsbyrån deltar.

Medlemmarna i distriktsstyrelsen fungerar som faddrar för olika avdelningsforumsområ-
den i distriktet. Genom det har medlemmarna möjlighet att bekanta sig med olika avdel-
ningars verksamhet inom det egna fadderområdet.

Reseersättning betalas ut för resorna till styrelsemötena.

6 § Distriktsstyrelsens uppgifter 
(Instruktion för Finlands Röda Kors distrikt)

Distriktsstyrelsen ska

1) sammankalla och förbereda distriktsmötet och övervaka verkställandet av mötets 
beslut; 
2) se till att avdelningarna får kunnigt och tillräckligt stöd för skötseln av verksamheten 
och ekonomin; 
3) godkänna distriktets verksamhetsplan och budget för följande kalenderår; 
4) övervaka distriktets skötsel av egendom och ekonomi och se till att distriktets finanser 
är ordnade på ett tillförlitligt sätt; 
5) fatta beslut om distriktets förvärv av fast egendom och om andra stora investeringar; 
6) ordna personalens representation i distriktsstyrelsen samt i de organ som lyder under 
di-striktsstyrelsen enligt de principer som organisationsstyrelsen fastställt; 
7) anställa och entlediga distriktets verksamhetsledare samt övrig anställd personal; 
8) vid behov bestämma om en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan avdelningar som 
verkar inom samma område och avgöra eventuella meningsskiljaktigheter efter att ha 
hört styrelser-na för de berörda avdelningarna; 
9) bestämma om skötseln av avdelnings egendom i situationer som föreskrivs i 24 § i 
FRK-förordningen; 
10) utse distriktets representant till organisationens stämma; 
11) fastställa hur många röstberättigade representanter avdelningarna har vid distrikts-
mötet; 
12) inom sitt område sköta samordningen av Röda Korsets beredskapsplanering; 
13) tillsätta direktioner för de institutioner som är underställda distriktet och bestämma 
om deras funktioner; 
14) för sin del övervaka regionalt att Röda Korsets, Röda Halvmånens och Röda 
Kristallens namn och emblem inte används i strid mot bestämmelserna; 
15) sköta övriga uppgifter för distriktsstyrelsen som föreskrivs i FRK-förordningen och 
fast-ställs i arbetsordningen, ekonomistadgan och instruktionerna, samt 
16) besluta om övriga ärenden som verksamhetsledaren lägger fram.

Distriktsstyrelsen kan för bestämda uppgifter tillsätta tidsbegränsade utskott eller 
kommittéer.

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

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

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

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

Frivilligverksamhet

• Abdisalan Khadija, handledare, Nationella pro-
grammet för papperslösa Å 040 642 8270

• Grus Mari, utvecklingschef, Å 040 672 0300 avdel-
ningarnas tillväxtprojekt, avdelningsfadder, avdel-
ningsforum

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

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

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

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

• Holm-Cüzdan Helena, Å 040 635 8350
organisationsassistent

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

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

• Juslin-Sandin Heidi, programchef, insamlingschef 
Å 0400 599 047 avdelningsfadder (svensk service), 
insamlingar, koordinering av socialserviceverksam-
het

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

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

• Kuitunen Maaria, projektkoordinator, InAction 
Å 040 725 1815

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

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

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

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

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

• Saarto Sanna, koordinator för integrationsstödjan-
de verksamhet Å 040 162 8938 stöd för avdelningar-
nas integrationsstödjande verksamhet, utbildning

• Tammi Elina, programmassistent, insamlingssekre-
terare Å  040 642 9015

• Veijola Jenni, projektarbetare, Å  040 668 3373

• Yared Mehalet, planerare, socialserviceverksamhet 
Å 040 571 5601 stöd för socialserviceverksamhet, 
vänförmedlingar

Ledning och administration

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

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

• Poukka Jari, ekonomichef Å 040 536 6285

• Villa Marianne, personalassistent 
Å 040 828 3236

HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi
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Tack till er alla som var med och förverkligade Hungerdagen på ett tryggt och 
kreativt sätt mitt i coronapandemin! 40. Årets Hungerdagsinsamling kommer 
att bli ihågkommen för böss insamlarna i munskydd. På bilden Teija Hiltunen från 
Korso avdelning. 

tuula korhonen


