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Vi behövs

LEDAREN 31.10.2022

Bästa medlemmar i vårt distrikt och läsare 
av Här och Nu. I skrivande stund har höstsä-
songen och verksamheten inom vårt distrikts 
område kommit fint i gång. Efter coronan har 
vi igen kunnat ordna möten och utbildning-
ar med fysisk närvaro. En del av våra eve-
nemang är fortfarande distansevenemang, 
men det har varit väldigt trevligt att få träffa 
folk igen. Det känns att man på ett nytt sätt 
uppskattar det vi gör tillsammans när man 
träffas ansikte mot ansikte. De samtal som 
uppstår har jag saknat.

Distriktsstyrelsen sammanträdde i slutet av 
augusti till ett utvecklingsseminarium där vi 
tillsammans funderade på det som ska kom-
ma och förde goda samtal. Mycket funderade 
vi över hur vår organisations värderingar 
och principer ska kunna göras tydligare i vår 
verksamhet och hur vi regelbundet inom våra 
verksamhetsgrupper kan diskutera hur våra 
värderingar och principer styr verksamheten. 
Det är en diskussion som jag rekommenderar 
att också förs inom avdelningarnas styrelser 
och olika verksamhetsgrupper. Emellanåt är 
det bra att stanna upp inför de här frågorna 
och tillsammans tänka igenom hur de syns.

Under utvecklingsseminariet talade vi också 
om hur det skulle vara bra att utveckla det 
regionala samarbetet framöver. Visserligen 
har vi redan nu gemensamma beredskaps-
planer, men kanske det också finns andra 
verksamheter där avdelningar och verksam-
hetsgrupper kunde satsa mer på gemensamt 
regionalt samarbete? Den frågan var också 
uppe under den träff för avdelningsordföran-
den som ordnades i Esbo i slutet av augusti. 
Det är bra att tänka mera på ökat samarbete 
och den diskussionen kommer att fortsätta 
under de regionträffar som ordnas under det 
kommande året.

Nästa stämma ordnas i Joensuu 10–
11.6.2023. Ordinarie stämman fattar beslut 
om Röda Korsets verksamhet under nästa 
treårsperiod. Det är stämman som godkän-
ner Röda Korsets strategi. Samtidigt väljs 
Röda Korsets ordförande och förtroendevalda 
till organisationens styrelse och fullmäkti-
ge. Skriv alltså upp datum i kalendern och 
beakta arbetet med förberedelserna inför 
stämman och beredningen av strategin när ni 
gör upp er verksamhetsplan för nästa år. Det 

är förstås också bra att tänka på distriktets 
kandidater till Röda Korsets styrelse och full-
mäktige.

Under Hungerdagens bössinsamling i slutet 
av september samlade vi in ungefär 800 000 
euro till Röda Korsets katastroffond. Jag vill 
tacka alla er som ställde upp som insamlare 
och deltog i arrangemangen kring Hungerda-
gen – det var fint att se ett stort antal insam-
lare i gatubilden. Även på sociala medier syn-
tes Hungerdagen fint. Nu om någonsin gäller 
det att samla in medel till katastroffonden, 
för behovet av hjälp är stort.

Sedan krisen i Ukraina började för över 
ett halvår sedan har mer än 13 miljoner 
människor flytt från sina hem. Även de som 
har blivit kvar i sina hemtrakter behöver 
hjälp. Internationella rödakors- och rödahalv-
månerörelsens biståndsoperation för Ukrai-
na är stor, men behovet av hjälp är också 
enormt. Finlands Röda Kors har förutom pen-
ningbistånd skickat inkvarterings- och medi-
cinsk utrustning samt en hälsovårdsklinik till 
Ukraina. Med de bidrag vi har fått in hjälper 
vi också ukrainare som kommer till Finland 
att få en nystart i livet.

Under krisen i Ukraina har jag återkommit 
till hur Röda Korset blev till. Som ni minns 
börjar Röda Korsets historia i norra Italien år 
1859, då schweizaren Henry Dunant organi-
serade frivilliga att hjälpa offren för slaget vid 
Solferino. År 1862 skrev han en bok om sina 
upplevelser. I Minnen från Solferino (eller Ett 
minne från Solferino; boken har under årens 
lopp getts ut på svenska med olika titlar, in-
klusive Europas bortglömda blodbad) föreslår 
han att det i alla länder grundas en frivillig-
organisation som hjälper till med sjukvård 
under krig och att vården av sårade tryggas 
genom internationella avtal.

Vår uppgift är att i allt vi gör försvara huma-
nitet och medmänsklighet och uppmuntra 
folk att se andra människors nöd. Den rådan-
de situationen lyfter fram hur viktigt Röda 
Korsets arbete är och för fram att våra prin-
ciper, värderingar och verksamhet är av stor 
betydelse. Tack för att du är med, vi behövs!

Jouni Pousi 
ordförande 
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Digitaliseringen frigör tid för att hjälpa
Finlands Röda Kors är mycket mer digitalt 
idag än det var för fyra år sedan. 

När Oma Röda Korset då kom ut, kunde 
avdelningarnas uppgifter fortfarande hit-
tas på många ställen: på papperslistor och 
i e-postmeddelanden eller på minneslappar 
som skrevs under telefonsamtal.

Det elektroniska datasystemet visade hur 
effektivt det var senast under coronaepide-
min och krisen i Ukraina. Via Omas använ-
darprofiler och evenemangsannonser har vi 
fått med nya frivilliga samtidigt som vi har 
kunnat bjuda in och utbilda erfarna perso-
ner för nya typer av uppgifter.

I den här tidskriften berättar vi om tre 
nya system som vart och ett underlättar 
avdelningens vardag. De elektroniska sys-
temen hjälper frivilliga att fokusera på det 
som var orsaken till att vi gick med i Röda 
Korset: att hjälpa.

•  Avdelningens förtroende- och kontakt-
personer registreras i systemet OSSI. Att 
lämna information elektroniskt minskar 
antalet fel och stärker datasekretessen för 
avdelningens medlemmar och frivilliga. 
OSSI är Omas kusin, eftersom man loggar 
in på båda systemen med samma inlogg-
ningsuppgifter.

•  Första hjälpen-jourerna blev tillgängliga 
för fler beställare när en webbplats ska-
pades för beställningar och webbplatsen 
 anslöts till Hupsis, hanteringssystemet för 
jourerna. Via webbplatsen hittar bestäl-
larna lättare jourpersoner till sitt evene-

mang, och vid behov får de också hjälp i 
formen av en tillnyktringspunkt samt fri-
villiga inom missbruks- och sexualhälsoar-
betet för att gå runt under evenemanget.

•  Bokföringssystemet Procountor fick stort 
beröm under pilotfasen till exempel i 
Kuopio. Avdelningens kassör Jouni är 
glad över att man kunnat göra sig av med 
virrvarret av papperskvitton.

De frivilliga har varit kärnan i vår digita-
la  utveckling från början, och både Oma 
och OSSI skulle se helt annorlunda ut ut-
an  insatsen av hundratals frivilliga som del-
tog med idéer och testning. Hupsis byggdes 
helt och hållet av frivilliga. Ett varmt tack 
till alla som deltagit i utvecklingsarbetet så 
här långt!

Digitaliseringen slutar dock inte med att 
systemet gavs ut, utan man behöver änd-
rade tillvägagångssätt och kontinuerlig 
 utveckling av arbetsredskap tillsammans 
med användarna. Inom avdelningen är det 
bra att planera hur de nya systemen för-
ändrar bekanta tillvägagångssätt.

Ilpo Kiiskinen 

Kommunikationsdirektör

Finlands Röda Kors

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
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TACK FÖR HUNGERDAGEN

Tack för medverkan i Hungerdagen

Via Hungerdagens bössinsamling fick 
vi ihop ungefär 800 000 euro. Det är 
ett utmärkt resultat av våra bössin-
samlare, avdelningarnas insamlings-
chefer och alla andra som deltagit i 
 organisering av insamlingen. 

I år deltog sammanlagt 8 600 bössinsam-
lare i Hungerdagsinsamlingen, som är Röda 
Korsets största årliga ansats. Enligt prelimi-
nära uppgifter samlade varje bössinsamla-
re i genomsnitt 90 euro till katastroffonden, 
och kontanter verkar doneras till och med 
mer än förut.

– Antalet insamlare var lika stort som för-
ra året, och vi nådde det fina insamlings-
resultatet tack vare insamlarnas, insam-
lingschefernas och avdelningarnas aktiva 
arbete. Av resultatet kan man dra den slut-
satsen att människor litar på Röda Korsets 
biståndsarbete här hemma och ute i värl-
den, och de lokala frivilliga har en viktig 
roll i byggandet av förtroende, tackar Heta 
Hyvärinen, koordinator för Hungerdags-
kampanjen.

Man kan vara nöjd med insamlingsresulta-
tet i synnerhet eftersom coronasituationen 
har påverkat Hungerdagsinsamlingen un-
der de senaste åren, och i bakgrunden finns 
det också nödinsamlingen för Ukraina som 
många bidragsgivare också har deltagit i. 

I sin helhet genomfördes insamlingen med 
gott humör och i soligt väder i hela landet: 
människor njöt av att träffa varandra, och 
precis som tidigare var feedbacken för det 
mesta positiv. Många bössinsamlare märkte 
att MobilePay och iZettle har blivit allt mer 
populära sätt att donera, och detta syntes 
också som förbättrat insamlingsresultat.

– Vi tackar hjärtligt alla som deltog i Hung-
erdagsinsamlingen på ett eller annat sätt. 
Allas insatser var viktiga och tillsammans 
ordnade vi en fin insamling och nådde ett 
utmärkt resultat! gläder sig Hyvärinen.

Det finns ett enormt behov av katastroffon-
dens obundna medel: med hjälp av medel 
ur katastroffonden hjälper vi till exempel i 
Östafrika, som drabbats av matbrist, och i 
Pakistan där enorma översvämningar för-
svårar miljontals människors liv.

B
ild: Joonas B

randt / Finlands R
öda Kors

Hungerdagsinsamlarna tog sig ut på Borgås gator. På bilden Tuula Rönkkö och ordförande Elli Aaltonen.
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JULEN NÄRMAR SIG

Alla kan bli sedda på julkaféerna 

B
ild: Joonas B

randt / Finlands R
öda Kors

Röda Korsets julkaféer är viktiga 
träffpunkter för många ensamma. 
Såväl arrangörerna som besökarna 
trivs på kaféerna.

Julkaféerna är viktiga andrum, som Röda 
Korset ger under långa högtider. Kaféerna 
ger möjlighet till varma möten med olika 
människor. Avslappnande stunder som 
fördrivs tillsammans väcker julesinne hos 
såväl frivilliga som ensamma.

Under tidigare år har stämningen på jul-
kaféerna enligt arrangörerna varit varm och 
gemytlig. 

– Nu är stunden inne för att kalla frivilliga 
till att ordna årets julkaféer. Många av dem 
vill också ha något att göra under den långa 
helgen, säger Maaret Alaranta, koordina-
tor för social välfärd. 

Även i år är varuhuskedjan Tokmanni sam-
arbetspartner för vänverksamheten och 
ger ekonomiskt stöd för ordnandet av jul-
kaféerna. 

För att få understöd ska avdelningen 
meddela om kaféet i förväg och rapportera 
om det efter evenemanget. Understödet 
betalas enligt utgifterna och kan vara högst 
200 euro.

RedNet har underlag för reklam om 
 kaféerna.

Tips om att ordna med ett kafé samt 
annonsunderlag: RedNet > Råd & Rön > 
Vänverksamhet > Evenemangsmodeller  

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

Ett julsamtal värmer sinnet
Det är inte ens under julen alltid möjligt att 
träffas ansikte mot ansikte, till exempel på 
grund av sjukdom eller långa avstånd. 

– Återigen uppmuntrar jag alla avdelningar 
att ringa julsamtal och skicka julhälsningar. 
Även en liten hågkomst kan betyda mycket 

för någon som firar julen ensam, påminner 
Maaret Alaranta, koordinator för social 
välfärd.

Materialet för utmaningen Julsamtal, för 
sociala medier, kan laddas ner ur Röda 
Korsets materialbank närmare julen.
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VÄNDAGEN 2022

Vändagskampanjen  
söker nya frivilliga 
Var tredje person i Finland upplever 
ensamhet, och ensamhet förknippas 
inte med en viss ålder eller livssituation. 
Ensamhet är utöver en tragedi för 
individen även ett stort samhälleligt 
problem.

Röda Korsets vänverksamhet är en lösning att 
minska ensamheten. På vändagen har vi en 
bra möjlighet att lyfta fram de frivilligas vär-
defulla arbete. Och i synnerhet att uppmuntra 
nya att gå med i verksamheten!

Vi behöver nya, utbildade frivilliga, så att alla 
som vill ha en vän kan få en sådan via vän-
verksamheten. Under de tre följande åren 
talar vi modigt om ensamhet och ser till att 
ingen blir ensam. Inom vändagskampanjen 
fokuserar vi på att väcka intresse för frivil-
ligarbete och aktivera människor att delta i 
vänkurser.

Vi gör kampanjen tillsammans –  
det finns många sätt att delta

Det är viktigt att berätta om ensamhet och 
vänverksamheten oavsett plats. Det ordnas 
också vänkurser på distans. Nätverksamheten 
kan ske var som helst och när som helst. Alla 
avdelningar kan delta i kampanjen – även de 
som inte har egentlig vänverksamhet.

Vändagen är den 14 februari och vändags-
kampanjen ordnas kring den.

Sociala medier fylls med detta viktiga tema 
under vändagen. För detta utnyttjas kampanj-
material som kan uppdateras och som kommer 
att finnas i materialbanken. Att aktivt använda 
dessa digitala material för sociala medier som 
görs för avdelningarna är ett enkelt sätt att 
delta i vändagskampanjen. 

Den lokala anknytningen och människornas 
berättelser intresserar alltid och det lönar sig 
att låta lokala medier intervjua ett vänpar eller 
en frivillig inom vänverksamheten. Personen 
som intervjuas kan vara en person med lång 
erfarenhet eller någon som nyss kommit med i 
verksamheten. Det viktiga är att de som inter-
vjuas själv vill berätta om sina erfarenheter.

Och till syvende och sist: vad skulle kunna 
vara ett härligare sätt att berätta om vänverk-
samheten och locka med nya frivilliga än att 
möta människor ansikte mot ansikte? Utnyttja 
det av centralbyrån beviljade 150 euros eve-
nemangsstödet och ordna ett vändagsevene-
mang. Idéer till evenemang finns på RedNet.

Ordna för nya personer att komma med

Skapa ett evenemang av vändagsevenemang 
och vänkurser i Oma Röda Korset så att de 
som är intresserade av verksamheten hittar 
dem. Nya frivilliga som är intresserade av 
verksamheten tas ivrigt emot och de erbjuds 
mer information och platser inom verksam-
heten!

Läs mer: RedNet > Råd & Rön > Vändagen 

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

Ungdomsstämman i Rovaniemi i mars
Ungdomsstämman för alla våra medlem-
mar under 29 år ordnas i Rovaniemi den 
17 till 19 mars. 

Ungdomsstämman ger dig stöd, information 
och färdigheter i fråga om påverkningsarbetet 
inom Röda Korset. Du får bland annat påverka 
vår organisations följande verksamhetsstra-
tegi 2024–2026. Under veckoslutet bjuds det 
också på mycket trevligt kringprogram och 
möjlighet att träffa andra unga frivilliga.

Evenemanget riktar sig särskilt till unga under 
29 år i Röda Korsets förtroendeuppdrag eller 
unga som är intresserade av förtroendeupp-
drag, men alla ungdomar inom Röda Korset är 
hjärtligt välkomna till evenemanget!

Mer information i RedNet:  
rednet.rodakorset.fi/ungdomsstamma2023
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ORDINARIE STÄMMAN 2023

Ordinarie stämman 2023 i Joensuu – 
välkommen!
Finlands Röda Kors ordinarie stämma 
sammanträder vart tredje år för att 
besluta om Röda Korsets riktning i 
framtiden och organisationens högsta 
förtroendepersoner. Nästa ordinarie 
stämma ordnas i Joensuu 10–11.6.2023.

Vid den ordinarie stämman i Joensuu beslu-
tar vi tillsammans om verksamhetsstrate-
gin för de kommande åren 2024–2026 samt 
väljer en ny ordförande för organisationen 
och förtroendepersoner till styrelsen och 
fullmäktige.

Anmälningen till ordinarie stämman börjar 
10.2.2023. Avdelningens styrelse väljer si-
na representanter med rösträtt till stämman, 
vilkas antal grundar sig på antalet med-
lemmar som har betalat medlemsavgiften 
31.12.2022. Stämmohelgen samlar minst 
över ett tusen aktiva inom Finlands Röda 
Kors, såväl frivilliga som anställda.

Program för alla medlemmar

Alla medlemmar – också andra än avdel-
ningens representanter med rösträtt – är 
hjärtligt välkomna att delta i ordinarie stäm-
man. Under veckoslutet ordnas intressant 
program för alla, och lördagens höjdpunkt är 
en gemensam kvällsfest. Evenemangsplat-
sen är Carelia-salen.

Savolax-Karelens distrikt omfattar två land-
skap. Dess 44 avdelningar har över 1000 fri-
villiga och ungefär 5 500 medlemmar.

– Den ordinarie stämman är en betydelsefull 
plats för påverkan, men också ett fint till-
fälle att träffas tillsammans i en stor grupp. 
Vårt distrikt är en blandning av den jovia-
la  savolaxiska mentaliteten och den karel-
ska  gladlyntheten. Vi ses i Joensuu!  hälsar 
 Kaisu Haataja, verksamhetsledare för 
 Savolax-Karelens distrikt.

Mer information:  
rednet.rodakorset.fi/ordinariestamman2023

Kallelse till ordinarie stämman  

Finlands Röda Kors ordnar nästa ordinarie stämma i Joensuu i Carelia-sali  
den 10 till 11 juni 2023.

I ordinarie stämman har varje avdelning en röstberättigad representant för varje  
200 medlemmar. Antalet representanter grundar sig på antalet personliga medlemmar 
från förra året. Dessutom har varje distrikt en av distriktsstyrelsen vald röstberättigad 
företrädare som är medlem i ordinarie stämmans valkommitté.

Anmälningen till ordinarie stämman börjar den 10 februari 2023. Då skickar man  
till avdelningarna och distrikten för kommentarer:
• ett utkast till verksamhetsstrategin för 2024–2026 och 
•  ändringar i organisationens stadgar som läggs fram för godkännande av ordinarie 

stämman.

Initiativ för ordinarie stämman ska lämnas till styrelsen senast två månader  
före stämman, det vill säga före den 10 april 2023. Tiden för kandidaternas presentation 
för valdelegationen avslutas den 29 april 2023. 

Styrelsen skickar en kallelse till stämman som innehåller alla ärenden som ska 
behandlas till avdelningarna och distrikten senast en månad före stämman  
den 10 maj 2023.

Vi hoppas att alla avdelningar aktivt medverkar i beredningen av den ordinarie stämman 
och utser en representant till den. Välkommen att påverka! 

Finlands Röda Kors styrelse
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LÄTTNAD FÖR AVDELNINGENS EKONOMIFÖRVALTNING

Ett nytt system för avdelningarnas 
ekonomihantering: lättare att handlägga fakturor 
och följa upp ekonomin
Röda Korsets avdelningar kan nu beställa 
programmet Procountor som fungerar som 
verktyg för avdelningens ekonomihante-
ring. Med hjälp av bokföringsprogrammet 
kan avdelningen bland annat hantera re-
seräkningar samt inköps- och försäljnings-
fakturor och följa upp ekonomin. 

Din avdelning får tillgång till Procountor ge-
nom att per e-post kontakta teamet för bok-
föring vid centralbyrån: sprosastokirjanpito@
rodakorset.fi. Teamet sköter kontakten till 
systemleverantören och hjälper avdelningen 
att välja rätt servicehelhet. Personerna som 
använder systemet får av teamet användar-
namn, introduktion och fortlöpande stöd tele-
fonledes, per e-post eller via Teams. 

Introduktionen och stödet är avgiftsfria för 
 avdelningarna. Avdelningen behöver betala  
40 procent av månadsavgiften. Det förmånli-
gaste månadspaketet kostar knappt 7,5 euro i 
månaden för avdelningen.

Avdelningen kan börja använda Procountor 
när som helst under året. Systemet fungerar 
som molntjänst, så det går att använda till 
 exempel från hemdatorn.

Vid avdelningen i Kuopio underlättades 
handläggningen av fakturor

Avdelningen i Kuopio var en av de första 
 pilotavdelningarna som började använda pro-
grammet Procountor. Efter två års erfaren-
het säger man att man inte tänker återgå till 
 cirkusen med pappersverifikat. 

Inköpsfakturorna till exempel för telefon-
kostnader och inköp av tillbehör kommer till 
avdelningen i Kuopio som nätfakturor och 
konteringen, kontrollen och godkännandet av 
dem sker elektroniskt. Fakturor som kommer 
som pappersfakturor eller per e-post förs in i 
systemet som pdf-filer. 

– Som kassör kontrollerar och betalar jag ut 
fakturorna. Däremellan godkänner avdelning-
ens ordförande fakturorna, berättar Jouni 
Nuutinen vid avdelningen i Kuopio. 

Nuutinen tycker också att det är enkelt att 
utarbeta försäljningsfakturor till exempel för 
jourer eller produktförsäljningar. 

– Det går i en handvändning att skicka dem 
från systemet som nätfakturor eller som 
 bilagor till mottagarens e-post, konstaterar 
Nuutinen.

Frivilliga kan göra sina egna reseräkningar 
i Procountor. I systemet kan man även se 
 avdelningens resultaträkning. 

I Kuopio har man upplevt att det nya syste-
met ger mer tid för själva hjälparbetet.

– Jag tycker att Procountor är det mest 
 betydande elektroniska systemet som har 
erbjudits som stöd för de frivilliga, summerar 
Nuutinen.

Röda Korsets gemensamma ekonomiska stödtjänster  
för avdelningarna 
Teamet för bokföring

•  ger introduktion i och användarstöd till dem 
som tar bokföringsprogrammet i användning

•  stöder och hjälper de frivilliga i 
ekonomiförvaltningstjänster

•  ger anvisningar, material och utbildning i 
avdelningens skötsel av ekonomin

•  eller sköter bokföringen, bokslutet och 
löneberäkningen för avdelningen.

Kontakta oss:

•  sprosastokirjanpito@rodakorset.fi 

•  Liisa Karhu tfn 040 642 1925,  
Katja Eskman tfn 040 354 8584,  
Tarja Hartman tfn 040 573 6061 

Personaltjänsterna stöder och ger råd  
i anställnings- och anställningsfrågor.

Kontakta oss:

•  Personalsakkunnig Charlotta Riska,  
tfn 040 572 8084
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UTBILDNING OCH STÖD

Inbjudan till frivilligutbildare:  
Utbildardagarna 2023
Utbildardagarna ordnas den 21 till 22 janu-
ari 2023. Platsen klarnar närmare evene-
manget och anmälningen börjar i november. 
Evenemanget är avsett för alla frivilligut-
bildare inom Röda Korset. På programmet 
står som vanligt både gemensamt program 
och program enligt utbildningslinje. Det 
bjuds även på rekreation och möjlighet att 
utbyta erfarenheter med andra utbildare.
Anteckna datumen i din kalender redan nu! 
Mer information får du på frivilligutbildarnas 
sidor i RedNet samt av distriktens utbild-
ningsansvariga. Hjärtligt välkommen!

Utbildningar som rapporteras i Sivisverkko behöver 
inte skrivas in i statistikenkäten

I år samlar vi för första gången in utbild-
ningsstatistik via Sivisverkko.
Om avdelningens eller distriktets utbildningar 
har angetts i Sivisverkko under 2022 och an-
talet deltagare har rapporterats, behöver inte 
längre separat utbildningsstatistik fyllas i för 
detta år. Om utbildningar fortfarande saknas 
i Sivisverkko går det ännu att meddela dem 
 genom att fylla i en separat utbildningsenkät.
Det är fråga om ett pilotförsök. Målet är att vi i 
framtiden får all statistik i realtid via Sivisverk-
ko  och att vi inte längre behöver fylla i en sär-
skild statistikenkät.
Sivisverkko är ett hanteringssystem för utbild-
ningar som förvaltas av Studiecentralen Sivis. 

I Sivisverkko

•  lagrar avdelningar, distrikt, institutioner och 
centralbyrån information om frivilligutbildning-
arna de anordnar, antalet deltagare i dem samt 
antecknar att utbildningarna har blivit utförda

•  kan en frivillig registrera sig, se utbildningar-
na hen deltagit i och ladda ner ett intyg över 
utbildningar enligt de nationella utbildnings-
modellerna

•  har nationella utbildningar sparats som 
 utbildningsmodeller, vilka kan användas av 
avdelningar och distrikt

•  ansöker man om ekonomiskt stöd från Sivis 
för utbildningar.

Man kan få inskolning i andvändningen av 
Sivisverkko i följande utbildningar (på finska) 
på webben som riktar sig till avdelningarna:

•  måndagen den 9 januari 2023 klockan 18–
19, anmälan senast torsdagen den 5 januari  i 
Oma: oma.punainenristi.fi/event/16900 

•  tisdagen den 7 februari 2023 klockan 18–19, 
anmälan senast söndagen den 5 februari i 
Oma: oma.punainenristi.fi/event/16901. 

Utbildare är Virpi Markkanen, expert hos 
 Studiecentralen Sivis, och utbildningarna 
 anordnas i samarbete med Sivis.

Mer information om Sivisverkko  
(på finska): 
•  rednet.punainenristi.fi/node/6478  
•  sivisverkko.ok-sivis.fi 
•  Sivis kontaktperson för distrikten
•  Vivi Vaissi, planerare för digitala 

utbildningssystem och nätpedagogik,  
tfn 040 6614249.

Bidrag som kan ansökas
Ansökningstiden för Bättredag-bidrag för 
verksamheten 2023 är 1 november 2022  
till 31 januari 2023.
Röda Korsets avdelningar kan ansöka om bi-
drag för att utveckla verksamhet och starta ny 
verksamhet.
Verksamhetsformer som kan få bidrag är
• första hjälpen-verksamhet för grupper
• mångkulturell verksamhet
• ungdomsverksamhet
• hälsofrämjande verksamhet (hälsopunkter)
• vänverksamhet.
Mer information:  
rednet.rodakorset.fi/battredagbidrag 

Stipendier ur Folke Bernadottes minnes-
fond för internationell verksamhet för unga 
kan sökas från den 1 november 2022 till den 
31 januari 2023.
Röda Korsets aktörer kan ansöka om bidrag 
för projekt som stöder internationalisering och 
 internationell rörlighet bland unga under 30 år.
Mer information:  
rednet.rodakorset.fi/folkebernadottestipendi-
um2022
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FÖRSTA HJÄLPEN-JOURER

Alla Röda Korsets jourtjänster kan beställas  
på samma webbplats
Röda Korset har öppnat en ny webbplats 
för evenemangsarrangörer som är 
intresserade av första hjälpen-jour.  
På webbpaltsen hittar man alla  
Röda Korsets jourtjänster. 

Den nya webbplatsen har konstruerats 
speciellt för de som är intresserade av första 
hjälpen-jour, eftersom första hjälpen-jourer 
är det som beställs mest av Röda Korset.  För 
beställare av första hjälpen-jour erbjuder 
man vid behov även tillnyktringsplats samt 
ambulerande jour för missbrukararbete och 
sexualhälsa. 

Webbplatsen finns på webbadressen  
dejour.rodakorset.fi/bestall.

Marknadsför gärna webbplatsen aktivt till 
avdelningens samarbetspartner, bekanta 
evenemangsarrangörer och till exempel 
idrottsföreningar.

Beställningarna förmedlas endast 
till första hjälpen-grupper som är 
registrerade i Hupsis

Jourförfrågningar på den nya webbplatsen 
registreras i administrationssystemet Hupsis 
för första hjälpen-jourer. Systemet förmedlar 
beställningarna till avdelningarna. 

Det lönar sig för första hjälpen-gruppen 
i din avdelning att senast nu ansluta 
sig till Hupsis och aktivera punkten 
”Ta emot anbudsbegäran via Hupsis”. 
På det viset styrs varje jourbegäran som 
kommer till Hupsis till rätt adress på basis av 
postnummer.

Om man inte svarar på jourbegäran inom 
fyra dygn, styrs jourbegäran till ett i distriktet 
utsett jourteam. Teamet kan vid behov fördela 
jourbeställningen till ett större område eller 
stöda avdelningen som fått beställningen att 
ordna jouren.

Nytt material till första hjälpen-jourer
I Röda Korsets webbutiker går det nu 
att beställa nya banderoller till första 
hjälpen-punkter och tillnyktringsplatser 
samt första hjälpen-surfbiljetter.

Förstärkning för sexualhälsa och 
missbrukararbete till jourerna från Hupsis

För arrangörer av ungdoms- eller 
musikevenemang erbjuds möjlighet att 
även fråga efter en tillnyktringsplats till 
ett evenemang samt ambulerande jour för 
missbrukararbete och sexualhälsa. 

Om din avdelning inte har tillräckligt 
med frivilliga för missbrukararbete och 
sexualhälsa kan man hitta tilläggsförstärkning 
via Hupsis. Använd systemets 
grannfunktion (naapuritoiminto) och öppna 
Tillnyktringsplatser (selviämispisteet) 
och Ambulerande hälsofrämjande 
(kiertävä terveyden edistäminen) i 
evenemangsgrupperna. 

Flera skäl för att ansluta sig till Hupsis 
och beställningssystemet:

•  När ni matar in alla jourer i Hupsis, så 
sammanställer systemet jourstatistiken 
automatiskt. 

•  Via Hupsis kan ni skicka jourofferter, göra 
avtal och samla uppgifter för fakturering.

•  Det är möjligt att skicka respons och ställa 
frågor i Hupsis. 

•  Hupsis kan även användas för att beräkna 
priset för jouren.

Här hittar man en inspelning (på finska) 
om användningen av beställningssystemet: 
rednet.punainenristi.fi/node/65165

Snart är det möjligt att beställa även nya rygg- 
och bröstmärken. Första hjälpen-jourens nya 
ryggmärke har texten första hjälpen. Det är 
ändå tillåtet att fortfarande använda det stora 
röda korset.

Hela urvalet av produkter finns på  
rodakorsbutiken.fi.
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Nu finns det möjlighet att påverka 
 
Valnämnden ber avdelningarna skicka in sina förslag 
angående förtroendevalda för årsmötet 2023

VALNÄMNDEN

Valnämnden bereder som bäst det val som 
ska förrättas vid distriktets årsmöte 2023. 
Vid årsmötet i vår står hälften, det vill sä-
ga fem styrelsemedlemmar i tur att av-
gå, samt ordförande och viceordförande. 
Mandatperioden för de styrelsemedlemmar 
som väljs vid årsmötet sträcker sig fram till 
slutet av årsmötet 2025. Vid årsmötet väljs 
dessutom två revisorer och två revisorss-
uppleanter.

Valnämnden ber avdelningarna skicka in 
sina förslag angående medlemmar i di-
striktsstyrelsen. Endast organisationens 
enskilda personmedlem kan väljas till för-
troendeuppdrag. Enligt § 18 och 19 i för-
ordningen om Finlands Röda Kors för-
utsätts de personer som uppställs som 
kandidater till förtroendeposter 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 representa-
tionen samt 
• att olika kön och åldersgrupper finns re-
presenterade

I distriktsstyrelsen finns ett behov av 
mångsidigt kunnande och erfarenhet 

Valnämnden hoppas på förslag på goda 
kandidater från alla olika delar av distrik-
tet. Valnämnden sätter värde på att kan-
didaten är bekant med den egna avdel-
ningens situation och verksamhet, och att 
kandidaten är beredd att dela med sig av 
sitt kunnande i distriktsstyrelsens arbete. 
Som medlem i distriktsstyrelsen får man 
möjlighet att bekanta sig med andra avdel-
ningar, områden och med distriktet, och att 
bidra med sitt eget kunnande till styrelsens 
verksamhet.

För den som föreslås som kandidat till sty-
relseposter kan det vara till nytta att ha 

kunskap om myndighetsverksamhet som 
står Röda Korset nära (till exempel rädd-
ningsväsendet, social- och hälsovård, in-
vandringsfrågor, utbildning). Kandidaten 
kan även ha kunskap om till exempel digi-
tal kommunikation, marknadsföring, soci-
ala medier, ekonomiförvaltning eller juridik 
via sitt yrke, sitt arbete eller via en hob-
by. Distriktsstyrelsens uppgifter definieras i 
stadgarna.

Valnämnden hoppas att alla avdelning-
ar kommer med förslag. Även personmed-
lemmar kan föreslå kandidater till distrikts-
styrelsen. Förutom bekanta och erfarna 
styrelsemedlemmar rekommenderar val-
nämnden att man ser sig om efter nya 
kandidater och nytt kunnande även bland 
personer som inte tillhör den grupp som 
redan nu är aktiva inom avdelningen. Val-
nämnden hoppas också att det bland kan-
didaterna finns personer med varieran-
de kulturell bakgrund, och att olika språk 
finns representerade.

Förslag senast den 24.1.2023

Valnämnden ber avdelningarna skicka in si-
na förslag senast måndagen den 24.1.2023 
genom att fylla i en kandidatblankett på in-
ternet. 

https://bit.ly/vaalitoimikunta

Förslag som inkommer efter utsatt datum 
beaktas inte. 

All behövlig information ska framgå ur an-
sökan: kandidatens namn, avdelning, fö-
delsedatum, kontaktuppgifter, utbildning, 
yrke, eventuella specialkunskaper samt 
motivering. Av förslaget bör också framgå 
vilken avdelning som lägger fram förslaget 
och kontaktuppgifter till ordförande eller 
annan ansvarsperson, samt den uppställ-
das samtycke till kandidaturen.

Valnämnden ber att man diskuterar kan-
didaterna vid avdelningarnas möten och 
på regionalträffarna och strävar efter att 
det finns kandidater till distriktsstyrelsen 
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från alla områden i distriktet. Avdelningar-
na får gärna dela annonserna som public-
eras på distriktets webb-, Instagram- och 
Facebooksida, så att så många som möj-
ligt som är intresserade av styrelsearbete 
kan nås.

Vid årsmötet väljs också två revisorer 
och två revisorssuppleanter. Valnämn-
den kommer i enlighet med den ordina-
rie stämmans rekommendation att föreslå 
för årsmötet att de CGR-revisorer som Pri-
vatewaterhouseCoopers Oy (PwC) föreslår 
väljs till revisorer.

Valnämndens förslag angående förtroen-
devalda och revisorer för årsmötet 2023 
skickas till avdelningarna som bilaga till in-
bjudan till årsmötet. I sitt förslag strä-
var valnämnden efter att beakta olika syn-
punkter som är viktiga för organisationen 
(till exempel kandidatens organisationser-
farenhet och kunskap om Röda Korset, oli-
ka intressegrupper och expertis) och man 
hoppas att avdelningarna för fram dessa 
ämnen i sina förslag.

Valnämnden anordnar tre öppna valdebat-
ter där kandidaterna för distriktsstyrelse-
ordförande och distriktsstyrelsen är närva-
rande. Valdebatterna anordnas på Teams 
enligt följande:

- kandidaterna för distriktsordförande tis-
dagen den 7 februari 2023 kl. 18  
- kandidaterna för distriktsstyrelseledamö-
ter tisdagen den 28 februari 2023 kl. 18  
- kandidaterna för distriktsstyrelseledamö-
ter tisdagen den 7 mars 2023 klo 18

Kontakta för närmare information: 

• ordförande för valnämnden Katja Kuuse-
la, katju.kuusela@gmail.com, tfn 050 387 
2889, även Whatsupp 
 
• viceordförande för valnämnden Raija Ul-
jas, raija.uljas@gmail.com, tfn 040 540 
3834

VALNÄMNDEN

VALNÄMNDEN

Distriktsstyrelsens 
sammansättning

I tur att avgå vid årsmötet 2023

Ordförande Jouni Pousi, Kallio-Käpylä

Vice ordförande Max Lindholm,  
Helsingfors svenska

Päivi Hurttia, Keski-Helsinki 
Kirsi Laatikainen, Kirkkonummi-Siuntio 
(avgått 8.8.2022) 
Pekka Laukkanen, Keski-Helsinki 
Veera Niemi, Hyvinkää 
Kukka Nuora, Kehä-Espoo

Mandatperioden fortsätter till  
årsmötet 2024 

Tiina Hörkkö, Korso 
Jarkko Mikkonen, Keski-Espoo 
Diana Nordström, Ekenäs-Tenala 
Sanna Olli, Itä-Helsinki 
Karoliina Pilli-Sihvola, Länsi-Helsinki

 
Valnämndens kontaktuppgifter
Ordförande  
Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki,  
tfn 050 387 2889, även WhatsApp

Vice ordförande  
Raija Uljas,  
Laajasalo, e-post raija.uljas@gmail.com

Medlemmar

• Leila Juusola, Porvoo 
e-post leila.juusola@gmail.com

• Katri Rannisto, Keski-Espoo 
e-post katrirannisto@gmail.com

• Saara Sahlstedt, Tikkurila 
e-post saara.sprtikkurila@gmail.com

• Taika Vaulo, Keski-Helsinki 
e-post taika.vaulo@wippies.fi
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Avdelningarna inom distriktet är indelade i sju mindre regioner: Helsingfors, Esbo, Vanda, 
Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa och Västra Nyland. Tidigare var dessa regio-
ner kända som avdelningsforum.

Regionerna har nu fått nya faddrar. Varje region har sin egen fadder, minst en, vissa regi-
oner har två faddrar. Målet är att varje avdelning får det stöd den behöver från distrikts-
byrån och att alla avdelningar bedriver en synlig verksamhet inom Röda Korset.

Faddern är din kontaktperson på distriktsbyrån

– Tillsammans med faddern kan du planera utvecklingen av avdelningens verksamhet. 
– Om du inte vet vem du ska kontakta på distriktsbyrån, kontakta din fadder. Hen kom-
mer att hjälpa dig vidare.  
– Faddern är din avdelnings kontaktperson på distriktsbyrån. 
– Du träffar faddern på regionträffar och hen besöker avdelningarna minst en gång om 
året. 
– Faddern besöker avdelningarna även på Hungerdagen. 

Ari Hakala är ansvarig för fadderverksamheten på distriktsbyrån.

Stöd till avdelningarna

AVDELNINGSSTÖD

ITÄ-UUSIMAA
- Sibbo-Sipoo
- Borgå-Porvoo
- Loviisan seutu-Lovisanejden
- Pukkila
- Myrskylä- Mörskom
- Lapinjärvi
- Lappträsk
 Emilia Jokiaho (ja Arto 

Ahonen)

VANTAA
- Korso
- Länsi-Vantaa
- Tikkurila
 Helena Kärnä 

HELSINKI
- Helsingfors svenska
- Herttoniemi
- Itä-Helsinki
- Kallio-Käpylä
- Keski-Helsinki
- Kontula
- Laajasalo
- Länsi-Helsinki
- Pohjois-Helsinki
- Pukinmäki
- Suomenlinna
- Töölö
 Heidi Hellman ja 

Eveliina Pasanen

VÄSTRA-NYLAND
- Ekenäs-Tenala
- Hangö
- Ingå
- Karis-Pojo/Karjaa-Pohja
- Kyrkslätt svenska
- Snappertuna
 Arto Ahonen ja Minna Jaakkola

LÄNSI-UUSIMAA
- Karkkila
- Kirkkonummi-Siuntio
- Lohja
- Vihti
 Eveliina Pasanen ja
Heidi Hellman

KESKI-UUSIMAA
- Hyvinkää
- Nurmijärvi
- Järvenpää
- Rajamäki
- Jokela-Nuppulinna

- Tuusula
- Kerava
- Mäntsälä
- Pornainen

 Niki Haake ja Emilia Jokiaho

ESPOO
- Esbo svenska
- Grankulla-Kauniainen
- Kehä-Espoo  

- Keski-Espoo
- Lounais-Espoo
- Tapiola

Mia Niemelä

Varje region har sin egen fadder
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JANUARI FEBRUARI MARS

• Seminarium för ordförande 
och viceordförande
• Medlemsrekryteringskam-
panj, veckan 5
• Sista dagen att föreslå nya 
kandidater åt HND:s valnämn-
den 24.1.
• Avdelningens förtroendevalda 
och kontaktpersoner (J1 och 
J2-korten) till OSSI-systemet 
senast 31.1
• Svara på enkäten om statistik 
senast 31.1

• Styrelsecoaching för avdel-
ningarna 8.2. (i samband med 
beredskapsöppning)
• Vändagen 14.2 
• Anmälningstiden till den ordi-
narie stämman inleds 10.2
• Organisationsbehandlingen 
av förslaget till strategi inleds 
10.2.
• Skicka in ansökningarna om 
förtjänsttecken innan den 15.2

• Stora utbildningsdagen 4.3.  
• De ungas ordinarie stämma 
17–19.3 Rovaniemi
• Veckan mot rasism 20.–26.3
• Organisationsbehandlingen 
av förslaget till strategi avslu-
tas 31.3
• Avdelningens vårmöte hålls 
senast under mars månad
• Sänd in vårmötets protokoll 
till distriktsbyrån genast efter 
avdelningens vårmöte, eller 
senast den 30.4

APRIL MAJ JUNI

• Distriktets årsmöte 22.4 
• Sista inlämningsdag av 
motioner till den ordinarie 
stämman är den 10.4.
• Sista dagen för att föreslå 
kandidater till den ordinarie 
stämmans valnämnd är den 
29.4
• Sista anmälningsdag till den 
ordinarie stämman är den 30.4 

• Röda Kors veckan 4.–10.5
• Träff för HND:s avdelningars 
stämmorepresentanter
 • Avdelningarnas regionmöte 
april - maj.  
• Styrelsens slutliga utkast 
till verksamhetsstrategin inför 
ordinarie stämman  
• Styrelsens mötesinbjudan för 
avdelningarna och distrikten 
senast 10.5

• Den ordinarie stämman 10.-
11.6 i Joensuu.

JULI AUGUSTI SEPTEMBER

• Medlemsrekryteringskam-
panj, veckan 35  
 

• Styrelsecoaching för avdel-
ningarna 2.9
• Hungerdagsinsamlingen 28.-
30.9
• Skicka in ansökningarna om 
förtjänsttecken och förtjänst-
medaljer senast den 15.9

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

• Stora utbildningsdagen 7.10. • Avdelningens höstmöte 
ordnas senast under november 
månad.
• Avdelningarnas regionmöte 
november - december.
• Insamlingen Jul i sinnet 
inleds.

• Sänd in höstmötets protokoll 
till distriktsbyrån genast efter 
avdelningens höstmöte, eller 
senast den 15.12.

 AVDELNINGENS MINNESLISTA FÖR ÅR 2023

Här finns viktiga datum som det lönar sig att skriva in i 
kalendern för nästa år!
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BLI BEKANT MED SYSTEMET OSSI

Avdelningens förtroende- och kontaktpersoner kan  
i fortsättningen anmälas via ett elektroniskt system

Det nya systemet OSSI ersätter i fortsätt-
ningen helt och hållet J-korten och övri-
ga anmälningar på papper om avdelningens 
personval.

Genom att ta systemet i bruk kan din av-
delning öka datasekretessen för avdelning-
ens medlemmar och frivilliga och samtidigt 
minska tiden som går till administration. 
Från OSSI överförs uppgifterna automa-
tiskt till Röda Korsets medlemsregister och 
 avdelningens medlemsuppgifter kan följas 
upp i realtid i systemet.

Inloggning i OSSI görs med samma 
inloggningsuppgifter som till Oma Röda 
Korset. Systemet kan användas på finska 
och svenska.

I OSSI kan din avdelning:

•  göra en anmälan om avdelningens 
namntecknare samt förtroende- och 
kontaktpersoner. 

•  bifoga protokoll från valmöten direkt i 
OSSI.

•  se nuvarande och blivande förtroende- 
och kontaktpersoner. I fortsättningen 
syns även avdelningens tidigare 
förtroende- och kontaktpersoner i 
OSSI.

•  se en uppdaterad version av 
avdelningens medlemsförteckning och 
antalet nya medlemmar i avdelningen.

•  söka medlemmar på namn eller 
medlemsnummer samt filtrera 
uppgifter om medlemmar som betalat 
eller inte betalat.

Inloggningsuppgifter automatiskt 
till ordförande och vice ordförande

För att använda OSSI behöver man: 

• Medlemskap i Röda Korset 

• profil i Oma Röda Korset 

• användarrättighet

Avdelningarnas ordförande och 
vice ordförande får automatiskt 
användarrättighet till OSSI. De kan vid 
behov ge redigeringsrättighet till en 
styrelsemedlem enligt avdelningens 
ansvarsfördelning. Till övriga medlemmar  
i styrelsen kan man vid behov ge läsrättighet 
till avdelningens uppgifter.

Avdelningens ordförande och vice ordförande 
får information per e-post när de har fått 
inloggningsuppgifterna.

Testanvändning av OSSI gjordes i början 
av året av pilotavdelningar och distrikt. 
Systemet fick beröm i testanvändningen 
av både avdelningarna och distrikten. Båda 
framförde saker att utveckla, som har 
beaktats i det publicerade systemet.

Utbildningar erbjuds

Distrikten och centralbyrån ordnar utbild-
ningar om OSSI under hösten och början  
av vintern. Information finns bland annat  
i Oma på webbadressen oma.rodakorset.fi. 

Vi hoppas att du och din avdelning har  nytta 
av OSSI! Vi vidareutvecklar OSSI vid behov 
på basis av användarresponsen. Hjälp och 
stöd för att använda OSSI får man från eget 
distrikt. 

Avdelningarna har fått tillgång till systemet OSSI denna höst för att anmäla 
avdelningens förtroende- och kontaktpersoner till Röda Korsets medlemsregister. 
I OSSI används samma inloggningsuppgifter som i Oma.



17

VALMIUSTOIMINTA - BEREDSKAPSVERKSAMHET

Osastojen valmiuskierros käynnissä
HUPissa on valmiustoiminnan osalta tapahtu-
nut keskeisiä henkilöstövaihdoksia viimeisen 
vuoden aikana. Paljon kokemusta ja tietoa 
poistui, kun Jarmo Hollstein siirtyi eläkkeelle 
ja Niina Hirvonen SPR:n keskustoimistolle. Sa-
malla piirin valmiuden yksikköön on saatu uut-
ta osaamista ja intoa, kun lähteneiden tilalle 
saatiin valmiuden ja varautumisen asiantuntija 
Niki Haake, ensiaputoiminnan asiantuntija He-
lena Kärnä sekä muun muassa valmiuden vies-
tintäosaamista vahvistava järjestösuunnittelija 
Heidi Hellman. Pehmeällä laskulla Markku Lem-
pisen saappaisiin on perehtynyt ensiapupäivys-
tystoiminnan suunnittelija Arto Ahonen.  

Me uudet työntekijät haluamme saada katta-
van kokonaiskuvan piirin valmiuden tilanteesta 
ja tutustua osastojen toimintaan. Tästä syystä 
olemme käynnistäneet osastoissa valmiuskier-
roksen, jossa kierrämme kaikki piirin 47 osas-
toa läpi 2022–2023 aikana.   

Valmiuskierroksella toivomme tapaavamme 
osastojen hallituksen sekä valmiuden ja EA-toi-
minnan yhteyshenkilöt. Keskustelemme osas-
tojen valmiuden tilanteesta ja kehittämistavoit-
teista. Tapaamiset ovat meidän puolestamme 
avoimia kaikille osaston toiminnasta kiinnos-
tuneille – uusia valmiuden vapaaehtoisia ei ole 
koskaan liikaa! Tapaamiset tapahtuvat ensisi-
jaisesti torstai-iltaisin, mutta muukin ajankohta 
on sovittavissa. Tapaamme osastoja mieluusti 
teidän omissa toimitiloissanne tai uudella piiri-
toimistolla Pitäjänmäentie 14:ssa.  

Osasto, sovi aika valmiuskierrokselle ja lai-
ta sähköpostia Niki Haakelle, niki.haake@
redcross.fi.   

Valmliusterveisin,

Niki Haake, Helena Kärnä, Arto Ahonen ja Heidi 
Hellman 

kokoamista harjoitellaan 2–4 kertaa vuodessa. 
Hälytysryhmään kuuluvista jonkun on oltava 
aina johtamassa teltan pystyttämistä harjoi-
tuksissa ja tositilanteessa. Hälytysryhmän jä-
senten on mahdollista suorittaa niin kutsuttu 
pikku-E-ajolupa piirin kustannuksella.  

Jos kiinnostuit itse tai tunnet jonkun, joka 
haluaisi mukaan EEC-hälytysryhmään, pyydä 
ilmoittautumislinkki valmiuden ja varautumisen 
asiantuntija Niki Haakelta, puh. 040 557 0111, 
tai sähköposti niki.haake@redcross.fi.  

Evakuointikärrylle muodostetaan uusi hälytysryhmä
Vuonna 2020 Punainen Risti te-
hosti kotimaan katastrofivalmi-
utta ja sijoitti eri puolille Suomea 
EEC-peräkärryjä. EEC on lyhenne 
sanoista Emergency Evacuation 
Centre eli käytännössä puhutaan 
siirrettävistä evakuointikeskuk-
sista. Evakuointikeskus koostuu 
peräkärryyn pakatuista kahdes-
ta teltasta sekä niihin liittyvistä 
varusteista. Evakuointikeskuksia 
voidaan käyttää suuronnetto-
muuksissa ja muissa auttamisti-
lanteissa viranomaisten apuna. 
Telttoja voidaan hyödyntää myös 
koulutustapahtumissa.  

Helsingin ja Uudenmaan piiriin 
on sijoitettuna yksi EEC-evaku-
ointikärry. Kärry on ollut vähällä 
käytöllä, koska piiriltä puuttuu hälytysryhmä 
kärryn käyttöön. Piirissä muodostetaan parhail-
laan kyvykästä ryhmää EEC-kärryn käyttöön 
koulutettavaksi. Ryhmän vastuulle annetaan 
jatkossa evakuointiteltan kokoamisen johtami-
nen sekä kärryn ja sen välineistön ylläpitämi-
nen.  

Tiedätkö jonkun, joka haluaisi mukaan 
EEC-hälytysryhmään? 

Ryhmän jäseniltä vaaditaan järjestelmällisyyt-
tä, malttia ja hyvää fyysistä toimintakykyä 
– telttakangas painaa noin 50 kiloa. Teltan 

M
arjaana M

alkam
äki
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VAPAAEHTOISEN HAASTATTELU

Ystävävälityksen vapaaehtoinen Timo 
Rajakangas tuli mukaan Punaisen Ris-
tin toimintaan eläkkeelle jäätyään. Hä-
nen mukaansa vapaaehtoisuus antaa 
enemmän kuin ottaa. 

Miten päädyit Punaiselle Ristille va-
paaehtoiseksi?  

Kun vuodenvaihteessa eläköidyin, aloin 
miettimään mitä sitä tekisi. Olen elämä-
ni aikana saanut kokea niin paljon hieno-
ja asioita, joten halusin mukaan toimintaan 
missä voi antaa. Kyselin tutuilta mahdol-
lisista vapaaehtoistöistä ja minulle ehdo-
tettiin kahta järjestöä, joista Punainen Ris-
ti oli toinen. Näistä valitsin Punaisen Ristin, 
koska sen toiminta on monimuotoisempaa 
ja laajempaa, lisäksi perusperiaatteisiin on 
helppo sitoutua.  

Miksi lähdit ystävätoimintaan mukaan?  

Olen työskennellyt koko urani ympä-
ri maailmaa erilaisissa ulkoasiainhallin-
non tehtävissä. Viimeisenä Sveitsissä 
työskenneltyäni tutustuin Sveitsin kotout-
tamisjärjestelmään. Sveitsissä 25 % väes-
töstä on ulkomaalaisia ja heillä on paljon 
onnistuneita esimerkkejä kotoutumisesta. 
Lähdin mukaan vapaaehtoistoimintaan ta-
voitteena auttaa maahanmuuttajia kotou-
tumiseen liittyvissä ongelmissa. Halusin 
löytää maahanmuuttajaperheen, jonka ys-
tävä voisin olla. 

Moneen kuukauteen ei kuulunut mitään, 
ajattelinkin jo, ettenkö ole sopiva ystäväk-
si. Viimein piiritoimistosta soitettiin ja pa-
hoiteltiin, ettei olla oltu yhteydessä. Heillä 
oli pula ystävävälittäjistä ja kysyivät, halu-
anko lähteä välittäjäksi. Ajattelin, että jos 
siellä eniten apua tarvitaan, niin tietenkin. 

Minkälainen elämäntilanne on ihmisel-
lä, joka hakee ystävää?  

Ystävätoiminnan peruskurssilla kerrot-
tiin, että tutkimusten mukaan yksi kolmes-
ta suomalaisesta on yksinäinen. (Taloustut-
kimus 01/2021) Tämänhetkisen tuntuman 
mukaan ikääntyviä yksinäisiä on paljon, 
mutta myös nuoria, kirjo on laaja.  

Millaisia ovat ystävien kohtaamiset? 

Tyypillisesti ystävien kohtaamiset ovat kah-
vittelua tai ulkoilua. Monet yhteyttä ottaes-
saan toivovat kaveria, jonka kanssa men-
nä ulkoilemaan. Etenkin maahanmuuttajat 
haluaisivat tutustua Helsinkiin paremmin, 
mutta heillä voi olla kynnys lähteä yksin ja 
silloin kysytään ystävävälityksestä kave-
ria mukaan. Pidempiaikaisia, usean vuoden 
kestäneitä, ystävyyssuhteita on tiedossa. 
On hienoa, että niin monet vapaaehtoiset 
ovat sitoutuneet.  

Millaisia vapaaehtoiset ovat? 

Useat vapaaehtoiseksi lähteneet ovat itse 
kokeneet jossain vaiheessa elämää yksinäi-
syyttä. Nuoria vapaaehtoisia on paljon, sa-
moin ikääntyneitä. Naisia on huomattavasti 
enemmän, joten olisi mukavaa, jos miehiä 
saisi lisää mukaan. 

Mitä sanoisit jollekin jota arveluttaa 
vapaaehtoiseksi lähteminen?  

Vapaaehtoisena olo on antamista, siitä saa 
enemmän kuin ottamisesta. Mistä voisi-
kaan saada paremman olon kuin siitä että 
saa toiselle hyvän mielen. 

Millaista ystävävälittäjän työ on?  

Ystävätoiminnan uudistuksen jälkeen vä-
lityslinja on auki nyt kolme kertaa viikos-
sa. On päiviä, jolloin puhelin soi enemmän.  
Silloin kun puhelin ei soi, on aikaa hoi-
taa varsinaista yhteensovittamistyötä. Yh-
teensovittamistyölle ei näy loppua, sillä va-
paehtoisia ja ystävää hakevia on Helsingin 
ystävävälityksen alueella tuhatkunta. Työ 
on motivoivaa ja palkitsevaa, niin kyllähän 
sitä on mukava tehdä. Kun työhön ryhtyy 
helposti vierähtää muutama tunti. Välillä 
kotona onkin huomauteltu siitä, että taas 
on niitä Punaisen Ristin hommia.  

Mitä muuta haluaisit sanoa?  

Ystävävälitys ei ole ainoa vapaaehtoistyö-
ni, olen myös mukana auttamassa Ukrai-
nasta paenneita. Järjestän suomen kielen 
opetusta ukrainalaisille alle kouluikäisille ja 

Ystävävälittäjän työ motivoi ja palkitsee
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ala-asteikäisille lapsille, sekä heidän van-
hemmilleen. Meillä on kaksi noin 10 hengen 
ryhmää, joita opetetaan lauantaisin. Teen 
siis kahta erilaista vapaaehtoistyötä, joista 
molemmat hyvin palkitsevia.  

Emma Ahomaa

AUTTAJAKLUBIT

Auttajaklubit käynnistyivät lokakuun alus-
sa Länsi-Vantaan osastolla Kaivokselassa 
sekä Herttoniemen ja Laajasalon osastojen 
yhteistyönä Siilitiellä. Maahan muuttaneil-
le nuorille aikuisille suunnatuissa klubeis-
sa harjoitellaan ensiapua ja suomen kieltä 
käytännönläheisessä, rennossa ja hauskas-
sa ympäristössä. Klubikauden aikana osal-
listujat pääsevät suorittamaan myös EA1-
koulutuksen. Kausi huipentuu osallistujien 
itse ideoimaan päättäjäisjuhlaan.

Osastojen kokeneemmat vapaaehtoiset se-
kä uudet tulokkaat suunnittelevat ja oh-
jaavat tapaamiskertoja yhdessä piirin 
projektisuunnittelija Tilja Kontion ja hanke-
harjoittelija Jenni Nousiaisen tuella. Ensi-
apua ja suomen kieltä harjoitellaan konk-
reettisesti, mutta myös leikkimielisten 
harjoitusten ja pelien avulla. Kaksi tuntia 
kestävän klubi-illan aikana tarjoillaan myös 
pullakahvit, rupatellaan ja tutustutaan uu-
siin ihmisiin.

Tunnelma tapaamisilla on ollut lämmin ja 
iloinen, ja osallistujat motivoituneita. Kai-
vokselan Auttajaklubin vapaaehtoisen Eini-
Marie Majavirran mukaan osallistujat ovat 
aidosti kiinnostuneita oppimaan ensiaputai-
toja ja kysyvät kiperiäkin kysymyksiä. Ta-
paamisilla hyödynnetään kaikkia käytössä 
olevia kieliä oppimisen tukena. “Kielet ovat 
rikkaus uuden oppimisessa ja yritämme 
hyödyntää sitä parhaamme mukaan”, Ma-
javirta kommentoi.

Osallistujien lisäksi myös Auttajaklubeissa 
aloittaneiden uusien vapaaehtoisten joukko 
on kansainvälinen. Mukaan pääsee, vaik-
kei suomea vielä osaisikaan. Siilitien Autta-
jaklubissa aktiivisesti toimiva japanilainen 

Tomoka Inooka kertoo kiinnostuneensa va-
paaehtoistyöstä Auttajaklubeissa, sillä hän 
halusi päästä opintojensa aikana tutustu-
maan paremmin kansalaisyhteiskunnan 
toimintaan Suomessa. Hän pitää erityi-
sesti siitä, että osallistujat ja vapaaehtoi-
set oppivat uutta sekä yhdessä että toisil-
taan. Hän saa vapaaehtoisena kokemusta 
ryhmäyttävien harjoitusten ja leikkien jär-
jestämisestä, mutta pääsee samalla myös 
harjoittelemaan suomea muiden tukemana.

Kaksi seuraavaa Auttajaklubia starttaavat 
Vantaalla Robert Huberin tien vastaanotto-
keskuksessa sekä Lounais-Espoon Kiven-
lahdessa. Voit seurata Auttajaklubien toi-
mintaa Instagramissa: @spr_auttajaklubit.

Tervetuloa tutustumaan toimintaan!

Auttajaklubien toiminta käynnistyi

Taloustutkimus 
(01/2021). Joka 3. suo-
malainen on yksinäinen 
– näin voit auttaa. 
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HENKILÖSTÖUUTISIA

HUP on maalis-
kuusta 2022 asti 
tukenut viranomai-
sia Länsisata-
massa Ukrainasta 
paenneiden vas-
taanottamisessa ja 
eteenpäin ohjaa-
misessa. Operaa-
tiona alkaneiden 
vapaaehtoisteh-
tävien kokonais-
koordinaatio ja 
vastuutyöntekijät 
siirtyivät keskus-
toimistolta HUPille 
syyskuun alussa.  

Vapaaehtoisten 
panos operaatios-
sa on ollut merkit-
tävä alusta alkaen, 
ja kielitaitoisilla 
vapaaehtoisilla on 
ollut erityinen rooli tulijoiden tukemisessa. 
Vapaaehtoisia on toiminnassa mukana edel-
leen joka päivä, kolmessa eri vuorossa.  

Vapaaehtoistehtävien koordinointiin palkattiin 
syyskuussa kaksi työntekijää, Saara Ilmonen 
ja Taina Raiski. Syksyn aikana koordinaat-
toreiden lisäksi paikan päällä satamassa on 
ollut kolme vakituista työntekijää ja kaksi 
tuntityöntekijää.  

Auttamistyö Länsisatamassa jatkuu näillä nä-
kymin vuoden loppuun asti.  

Länsisataman operaation aikana on tehty tii-
vistä yhteistyötä eri viranomaisten, Helsingin 
kaupungin sekä muiden järjestöjen kanssa. 
Nykyään paikalla Länsisatamassa on Punai-
sen Ristin lisäksi Maahanmuuttovirasto, jonka 
palvelupisteellä maahan saapuneet saavat 
neuvontaa ja tarvittaessa ohjauksen majoi-
tukseen. Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat 
laivoilla tulijoita vastassa ja ohjaavat heidät 
Migrin palvelupisteelle. Punainen Risti tarjoaa 
ensihuoltoa ja jakaa pientä purtavaa, juota-
vaa ja hygieniatarvikkeita. Satamasta löytyy 
myös Pelastakaa Lapset ry:n järjestämä lap-
siystävällinen tila, josta lapset saavat halu-
tessaan mukaansa lelun.  

Saara: ”Tainan keskittyessä vapaaehtoisiin 
minun vastuullani ovat olleet sataman työn-
tekijät ja heihin liittyvä hallinto. Lisäksi olen 
hoitanut muun muassa toimintaan liittyvää 
raportointia ja auttanut Tainaa vapaaehtois-

koordinaatiossa. Olen tullut Punaisen Ristin 
Ukraina-auttamistehtäviin mukaan avus-
tustyöntekijäreservin kautta jo maaliskuus-
sa, jolloin aloitin Punaisen Ristin Ukraina-
infopisteellä. Siellä vastasin apua tarjoavien 
yhteydenottoihin ja ohjasin eteenpäin. Kesällä 
siirryin pariksi kuukaudeksi Länsisatamaan 
vastuutyöntekijän rooliin ennen aloittamistani 
operaation koordinaattorina HUPissa syys-
kuussa.” 

Taina: ”Länsisatama-uraa ehti kertyä puolen 
vuoden verran. Maaliskuusta heinäkuuhun 
olin vapaaehtoisena HUPin pääkaupunki-
seudun Ukraina-auttamistehtävien koordi-
naatioryhmässä ja Länsisataman vapaaeh-
toistoiminnan koordinaatioryhmässä. Hoidin 
Länsisataman vapaaehtoisten ohjeistusta 
sekä viestintää heille päin. Lisäksi olin itsekin 
vuoroissa ja mukana toiminnan kehittämises-
sä. Syyskuun alusta lähtien olen keskittynyt 
vapaaehtoispoolin toiminnan pyörittämiseen. 
Tehtävässä on hallinnollisia asioita mm. viran-
omaisiin päin, ohjeistusta ja neuvontaa, vies-
tintää uusille vapaaehtoisille ja monenlaisia 
juoksevia asioita.” 

Tainan siirtyessä uusiin tehtäviin Saara huo-
lehtii yksin Länsisatama-tehtävien koordinoin-
nista. Taina ja Saara ovat eläviä esimerkkejä 
siitä, miten Punaisen Ristin vapaaehtoistoi-
minta avaa mahdollisuuksia oman osaamisen 
kasvattamiselle ja myös uusille työurille.  

Länsisatamassa vapaaehtoisena ja työntekijänä

Saara Ilmonen (vas.) ja Taina Raiski.
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Arto Ahonen, 
ensiapupäivystystoiminnan  
suunnittelija

Olen Arto Ahonen ja aloitin HUPissa en-
siapupäivystystoiminnan suunnittelijana 
elokuun lopulla, Markku Lempisen siirtyes-
sä kohti golfkenttiä. Taustaltani olen saira-
anhoitaja, joka on viimeiset 20 vuotta ty-
öskennellyt ensihoidossa. Olen myös SPR:n 
kouluttama ensiavun ja terveystiedon kou-
luttaja. 

Asun Espoossa ja työmatkat yritän tehdä 
polkupyörällä, sillä hyötyliikunta on minulle 
mieleistä. Ydinperheeseeni kuuluu puolison 
lisäksi nuori suursnautseripoika. Kaikki kol-
me lastamme ovat lentäneet pesästä. 

Punaisen Ristin toiminnassa olen aloittanut 
kymmenisen vuotta sitten Kehä-Espoon 
osastossa. Nyt olen tehnyt harrastuksesta 
ammatin.

Arto Ahonen 
puh. 040 749 4659

HENKILÖSTÖUUTISIA

Pipsa  
Jääskeläinen 
suunnitteli-
ja, Paperitto-
mat-ohjelma

Heippa! Ni-
meni on Pip-
sa Jääskeläi-
nen, ja aloitin 
lokakuun puo-
livälissä valta-
kunnallisen Pape-
rittomat-ohjelman 
suunnittelijana. 
Aiemmalta kou-
lutukseltani olen 
sairaanhoita-
ja, ja tällä het-
kellä viimeistelen 
globaalin kehi-
tystutkimuksen 
maisteriopintoja-
ni Helsingin yliopistossa.  

Ennestään olen kohdannut paperittomia 
Helsingin paperittomien klinikalla, jos-
sa olen puolustanut ihmisoikeuksia vapaa-
ehtoisena jo useamman vuoden. Olen ko-
kenut työn erittäin palkitsevaksi, jonka 
takia olenkin innoissani päästessäni nyt va-
ikuttamaan paperittomien elämään myös 
työni kautta.  

Työssäni tuen ja ohjaan paperittomia Tuki-
piste Mosaiikissa yhdessä muiden työnte-
kijöiden kanssa. Lisäksi tehtäviini kuuluu 
jatkossa muun muassa toiminnan kehittä-
minen ja vapaaehtoistoiminnan koordinoi-
minen.   

Rakastan tekemistä ja asioiden eteenpä-
in viemistä, mitä pyrin tasoittamaan va-
paa-ajallani joogaten ja luonnossa liikkuen. 
Vietän paljon aikaa myös perheeni ja ystä-
vieni kanssa. 

Minuun voi olla yhteydessä matalalla kyn-
nyksellä, jos nousee kysymyksiä paperit-
tomuuteen tai paperittomien kanssa toimi-
miseen liittyen.  

Pipsa Jääskeläinen   
puh. 040 680 5735 
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HENKILÖSTÖUUTISET

Emma Ahomaa,  
järjestöassistentti
Hei, olen Emma Ahomaa, aloitin syyskuus-
sa järjestöassistenttina. Tulen Punaisen 
Ristin keskustoimistolta, jossa työskentelin 
CRM-yksikössä noin vuoden verran. Työs-
säni vastasin toimiston neuvonnasta, joten 

järjestö tuli hyvin tutuksi. On kiinnostavaa 
loikata piiriin ja tutustua järjestöön tästä 
suunnasta. Piirissä toimitaan lähellä osas-
toja, mikä on minulle uusi asia. 
Ukrainan konfliktin myötä opin kuinka mo-
niulotteista Punaisen Ristin toiminta on niin 
ulkomailla kuin kotimaassa, sekä kuinka 
tärkeässä roolissa vapaaehtoisten tekemä 
työ on. Odotankin innolla, että pääsen tu-
tustumaan vapaaehtoisiimme. Nykyisessä 
työssäni toimin osana sosiaalisen hyvin-
voinnin yksikköä. Työhöni kuuluvat järje-
stö- ja viestintäassistentin tehtävät. Oman 
ja Ossin pääkäyttäjänä autan osastoja 
niihin liittyvissä ongelmissa, lisäksi viestin 
sosiaalisen hyvinvoinnin yksikön tapahtu-
mista eri kanaviin.  
Koulutukseltani olen maisteri uusiutuvan 
energian alalta. Pidänkin tärkeänä, että 
Punainen Risti toimii esimerkillisesti ja 
ottaa huomioon kestävän kehityksen ka-
ikessa toiminnassaan, koska ainoastaan 
niin voimme omalta osaltamme vaikuttaa 
ilmaston lämpenemiseen. Vapaa-ajalla pe-
laan tennistä ja jalkapalloa lisäksi kuunte-
len paljon musiikkia ja otankin mielellään 
vastaan artistisuosituksia.  
Emma Ahomaa,  
puh. 040 6625 404

Eine Sahlakoski, 
järjestöassistentti

Olen Eine Sahlakoski ja aloitin elokuun lopp-
upuolella järjestöassistentin tehtävissä 
HUPissa Osastotuki ja valmius -yksikössä. 
Järjestömaailma on minulle tuttu jo yli 20 
vuoden ajalta. Olen toiminut erilaisissa jär-
jestöissä, mm. Koneyrittäjäliitossa, Helsingin 
Insinöörit ry:ssä sekä Tehyssä assistentin ja 
sihteerin tehtävissä sekä jäsenrekisterissä.

Tässä uudessa työssäni vastaan osastojen 
sääntömääräisistä asiakirjoista, osastojen ja 
vapaaehtoisten tuesta, asiakaspalvelusta ja 
olen jäsenrekisterin, OSSI-osastorekisterity-
ökalun ja Oman pääkäyttäjä täällä piirissä. 
Tässä nyt muutamia mainitakseni.

Vapaa-aikanani harrastan lenkkeilyä, uintia 
ja luonnossa liikkumista. Minulla neljä lasta 
ja suloinen 5-vuotias lapsenlapsi, joten teke-
mistä riittää.

Odotan innolla tutustuvani osastojen toim-
intaan sekä mahdollisimman moneen va-
paaehtoiseen. 

Eine Sahlakoski,  
puh. 040 594 8143,
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KOULUTUS

Onko osastossasi aloittamassa uusia halli-
tuksen jäseniä? Perehdytystä tehtävään on 
tarjolla. Kaikkien uusien ja miksei myös jo 
pidempään toimineiden luottamushenkilö-
iden perehdytykset toteutetaan joulu–hel-
mikuussa webinaarisarjana.

Perehdytyksessä käydään läpi osastojen 
vastuuhenkilöille tärkeitä teemoja, aina 
järjestön säännöistä vapaaehtoistoiminnan 
kehittämiseen ja tulevan toiminnan suun-
nitteluun. Illat toimivat itsenäisinä koko-
naisuuksina, joten jokainen voi poimia ne 
osiot, jotka ovat itselle hyödyllisiä ja kiin-
nostavia.

Webinaarit järjestetään keskiviikkoisin klo 
17.30–19.30. Alustava ohjelma, joka tar-
kentuu:

• 7.12.2022 Luottamushenkilönä Punaises-
sa Ristissä   
• 14.12.2022 Toimintaa ohjaavat säännöt ja 
linjaukset  
• 11.1.2023 Hyvin toimiva hallitus – Hyvin 
toimiva osasto  
• 18.1.2023 Osaston auttamisvalmius ja ko-
timaan apu  
• 25.1.2023 Vapaaehtoisten polku kuntoon  
• 3.2.2023 Toiminnan suunnittelu ja kehitt-
äminen

Ilmoittautuminen avataan pian Oma Pu-
naisessa Ristissä oma.punainenristi.fi/
event/17549. Jaamme suoraan tietoa my-
ös osastojen hallitusten jäsenille. Webinaa-
rit järjestetään yhteistyössä Kaakkois-Suo-
men piiriin kanssa. 

Ennen perehdytystä uudn hallituksen jäse-
nen voi ohjata tutustumaan myös vapaa-
ehtoisten perusasioihin: 

-Vapaaehtoisen perehdytyspassi, tervetu-
loa yhteiseen tarinaan, kesto noin 30 min. 
www.punainenristi.fi/frc-tarina/

- Profiilin luonti Oma Punainen Risti -tie-
tojärjestelmään oma.punainenristi.fi. Sam-
alla sitoutuu toimimaan Punaisen Ris-
tin eettisten ohjeiden mukaan.   

Halutessaan voi myös käydä kurkkaamassa 
Yhteenvetoa Vapaaehtoisena toimimisesta 
Punaisessa Ristissä, mikä löytyy vielä tois-
taiseksi Rednetin sivuilta: Tieto ja taito > 
Osastotoimisto > vapaaehtoisten tuki. 

Luottamushenkilöperehdytys 
7.12.2022 - 3.2.2023

Tammikuussa on jälleen tulossa huiman 
suosion saanut rahastonhoitajan pereh-
dyttämiskoulutus! 

Koulutus toteutetaan kahden illan etäkou-
lutuksena Teamsilla tiistaisin 10.1.2023 ja 
17.1.2023 klo 17.30-19.30.

Koulutuksen sisältö:

• Osallistuja osaa hoitaa rahastonhoita-
jan rooliin kuuluvat keskeiset tehtävät ja 
huomioiden niissä järjestön säännöt ja 
ohjeistuksen.

• Osallistuja osaa aikatauluttaa ja toteut-
taa osaston säännölliset talouteen liittyvät 
ja vuosikellon mukaiset toimenpiteet.

• Osallistuja osaa opastaa osaston muita 
vapaaehtoistoimijoita asianmukaisten kus-
tannusten korvausten veloituksissa ja kir-
janpidon ja taloushallinnon vaatimuksissa.

• Osallistuja osaa huolehtia rahastonhoita-
jan vaihtuessa tarvittavien asiakirjojen ja 
tehtävien siirtymisen uudelle vapaaehtoi-
selle.

Linkki lähetetään koulutukseen ilmoittau-
tuneille. Koulutusinfo ja ilmoittautuminen: 
oma.punainenristi.fi/event/16964

Ruotsinkielisen koulutuksen ajankohta on 
vielä vähän epävarma, palaamme siihen 
myöhemmin. 

* * *

Koulutukset järjestetään yhteistyössä 
Opintokeskus Siviksen kanssa.

Rahastonhoitajan 
perehdyttämiskoulutus
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Tulossa olevia koulutuksia
• 30.11. Oma Punainen Ristin –verkkokou-
lutus, oma.punainenristi.fi/event/16271 
• 3.12. Ystävätoiminnan välittäjätapaami-
nen Helsingissä 
• 7.12. klo 17.30-19.30 Luottamushenki-
lökoulutus, osa 1. Luottamushenkilönä Pu-
naisessa Ristissä 
• 14.12. Klo 17.30-18.30 Ossi -verkkokoulu-
tus, oma.punainenristi.fi/event/16276 
• 14.12. klo 17.30-19.30 Luottamushenki-
lökoulutus. osa 2. Säännöt ja linjaukset 
(sis. talous)

Tammikuu

• 10.1. ja 17.1. Rahastonhoitajakoulutus 
• 11.1. klo 17.30-19.30 Luottamushenki-
lökoulutus, osa 3. Hyvin toimiva hallitus 
-hyvin toimiva osasto 
• 14.1. Ensiapupäivystäjien osaamisen var-
mistamisen työpajat, aamu klo 9-13 ja ilta 
klo 14-18 paivystykset.punainenristi.fi 
• 18.1. Luottamushenkilökoulutus, osa 4. 
Osaston auttamisvalmius ja kotimaan apu 
• 21.-22.1. Kouluttajapäivät  
• 25.1. klo 17.30-19.30 Luottamushenki-
lökoulutus, osa 5. Vapaaehtoisen polku 
kuntoon 
• 28.1. Ensiapupäivystäjien osaamisen var-
mistamisen työpajat aamu 9-13 ja ilta klo 
14-18, paivystykset.punainenristi.fi/ 
• tammi-helmikuu - Henkinen ensiapu lap-
sille ja nuorille – kurssi verkossa 

KOULUTUS

Helmikuu

• 1.2. klo 17.30-19.30 Luottamushenki-
lökoulutus, osa 6: Toiminnan suunnittelu ja 
kehittäminen 
• 4.2. Valmiusavaus ja Punaisen Ristin 
osastojen Hallitusvalmennus (osa päivästä 
yhdessä) 
• 6.2. Haku kevään 2023 kouluttajakoulu-
tukseen päättyy HUPin osalta  
• 8.2. Puheenjohtajien ja varapuheenjohta-
jien tapaaminen 
• 11.2. Ensiapupäivystäjien osaamisen var-
mistamisen työpajat, aamu 9-13 ja ilta 14-18 
• Henkisen tuen peruskurssi verkossa (pä-
ivä ilmoitetaan myöhemmin) 
• Humanitaarisen oikeuden peruskurs-
si Helsingissä (päivä ilmoitetaan myöhem-
min)

Maaliskuu

• 4.3. klo 9-16 Suuri koulutuspäivä verkossa 
• 4.3. klo 9.30-12.00 LäksyHelppi – ohjaa-
jakoulutus verkossa (Suuren koulutuspä-
ivän yhteydessä) 
• 30.3. klo 18-20 Kouluttajatapaaminen 
(kaikille HUPin alueen kouluttajille) 
tarkentuu  
• Henkisen tuen jatkokurssi verkossa 
• Ensiapupäivystäjän peruskurssi (päivä il-
moitetaan myöhemmin)

Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys on 
Suomen Punaisessa Ristissä tärkeää. Tavoit-
teena on, että vapaaehtoiset saavat mah-
dollisimman nopeasti ja vaivattomasti tiedon 
toiminnalleen ja sen kehittämiselle keskeisis-
tä päätöksistä. 

Tiedotteet ja pöytäkirjat löytyvät  
HUPin verkkosivuilta

HUPin hallituksen kokouksista on julkaistu 
tiedote jo v. 2009 lähtien. Tiedote hallituksen 
kokouksesta ilmestyy muutama päivä koko-
uksen jälkeen, ja se lähetetään sähköpostilla 
osastojen puheenjohtajille, varapuheenjoh-

tajille ja sihteereille. Jokainen kiinnostunut 
voi tilata tiedotteen sähköpostiinsa. Pyynnön 
voi lähettää Tuula Korhoselle, tuula.korho-
nen@redcross.fi.

Tiedotteet piirin hallituksen kokouksista löy-
dät Rednet-sivulta:  
 
• rednet.punainenristi.fi/node/3305 

Myös hallituksen pöytäkirjat lisätään Redne-
tiin sen jälkeen, kun ne on tarkastettu ja hy-
väksytty:  
 
• rednet.punainenristi.fi/node/62652

HUPin hallitus tiedottaa
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OMA PUNAINEN RISTI JA OSSI-JÄRJESTELMÄ

Oma on osastojen työkalu uusien vapaaeh-
toisten vastaanottamiseen, osaston toimin-
nan koordinointiin ja toiminnasta kertomi-
seen.  

Tapahtumien lisääminen Omaan on hyödyl-
listä, koska se näyttää mahdollisille uusil-
le vapaaehtoisille, että osasto toimii. Jokai-
seen osastoon tulee uusia vapaaehtoisia, 
siksi olisi tärkeää, että kaikki osastot ovat 
aktiivisia.  

Uuden vapaaehtoisen rekisteröityessä Oa-
maan tulisi osaston vastaanottaa hä-
net. Osastot vastaanottavat vapaaehtoisia 
Oman kautta vaihtelevasti. HUPin alueel-
la on 9 713 profiilia, joista 1 943 ei ole kon-
taktoitu. Tavoitteena on, että jokainen uu-
si vapaaehtoinen otetaan vastaan osastoon 
ja pääsee mukaan häntä kiinnostavaan toi-
mintaan. Huoli on etenkin suurista osas-
toista, joissa useat uudet vapaaehtoiset 
saattavat odottaa ensimmäistä kontaktia.  

Omaa kehitetään jatkuvasti käyttäjän tar-
peiden ja palautteen pohjalta. Tällä het-
kellä uutta on suodatus- ja viestintätyö-
kalu, jolla osastot pystyvät suodattamaan 
kaiken tiedon mitä osaston vapaaehtois-
ten Oma-profiileihin kertyy. Tiedoista voi 
suodattaa esimerkiksi kaikki samaa kieltä 

osaavat, jotka ovat kiinnostuneita nuorten 
toiminnasta. Viestintätyökalu taas mahdol-
listaa, että suodatetulle ryhmälle pystyy lä-
hettämään muutamalla klikkauksella yhtei-
sen viestin.     

Tärkeää 

• Kaikki valtakunnalliset koulutukset löyty-
vät Omasta.  
• Rednetin uudistuessa palasia toiminnois-
ta siirretään Omaan, esimerkiksi osastojen 
nk. kotipesät.   
• Omassa pitää olla profiili, jotta saa käyt-
töoikeuden Ossiin.  

Oman uutisia OMA 

• Omassa on luotu 25 564 profiilia, 
joista HUPin alueelta on 9 713 profii-
lia eli 38 %.

• Ukrainan konfliktin myötä koko 
maassa tuli 8 283 uutta vapaaehtois-
ta, joista HUPin alueelta on 3 322. 

• Syys-lokakuussa 30 päivän aikana 
Omassa luotiin 179 uutta profiilia.

• 7 770 on kontaktoitu, 1 943 kon-
taktoimatta.

Koulutus Ossi-työkalun käyttöön 14.12. klo 17.30-18.30
 
Osastot ovat lokakuun alussa saaneet käyttöönsä uuden sähköisen työkalun luottamustie-
tojen ilmoittamiseen ja osaston jäsenrekisterin ja jäsenmaksutilanteen tarkastelemiseen. 
Ossi-työkalu tulee korvaamaan vanhat J-kortit.

Ossi-työkalu tarjoaa osastoille mahdollisuuden: 
- Ilmoittaa piiriin osaston luottamushenkilövalinnat ja vastuuhenkilöt 
- Nähdä osaston jäsenmäärä, jäsenlista ja jäsenien yhteystiedot 
- Nähdä uusien jäsenien yhteystiedot ja uusien jäsenien lukumäärä 
- Nähdä ajantasaisesti, kuinka monelta jäseneltä odotetaan vielä jäsenmaksua 
- Tilata osaston nimenkirjoitusotteen (tulee käyttöön myöhemmin)

Tämä koulutus on tarkoitettu osastojen puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja sihte-
ereille, jotka saavat osaston pääkäyttäjyyden Ossiin. Koulutuksessa tutustutaan Ossiin ty-
ökaluna ja käydään läpi, miten osasto tekee Ossin kautta ilmoituksen uusista luottamus-
henkilöistä ja miten Ossia voi hyödyntää muuten.



26

DISTRIKTSBYRÅN

Avdelningarna kan använda HUP Kampus gratis 
Helsingfors och Nylands di-
strikts nya utbildningssal HUP 
Kampus ligger intill distrikts-
byrån på Sockenbackavägen 
14, 1:a våningen, 00380 Hel-
singfors. 

Utbildningssalen har bord och 
stolar för 24 personer, en soff-
hörna, en kokvrå och en stor 
monitor/bildskärm med kame-
ra- och ljudfunktioner. Utrym-
men passar utmärkt för dis-
tansmöte. Distriktet bjuder på 
kaffe och te. 

Helsingfors och Nylands di-
striktets avdelningar och deras 
verksamhetsgrupper kan kostnadsfritt reservera utbildningssalen till sitt förfogande,  
i första hand via e-post hup.neuvonta@redcross.fi eller per telefon 040 594 81 43. 

I samband med platsreservation ska den/de, som ansvarar för arrangemanget, mottag-
andet av deltagarna och städandet, anges. Nyckeln kan hämtas på distriktsbyrån på var-
dagar under byråns öppettider (måndag-torsdag 8.30-16 och fredag 8.30-14). Bruksan-
visning ges vid bokningen. 

 

I HUP Kampus kan du lätt arrangera utbildningar för 24 personer. Fotot är taget på 
distriktsbyråpersonalens kommunikationsworkshop i början av november.

Tuula Korhonen

Distriktsbyrån flyttade till Sockenbacka i juni. Det finns gratis 
parkeringsplatser och flera bussar stannar nära byrån.
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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 frivilligverksamheten, 
avdelningsfaddrar, avdelningsforum, företags-
samarbete i samband med organisationsarbe-
tet, GDPR-frågor  

• Ahonen Arto, planerare, fhj-jourverksamhet, 
tfn 040 749 46 59, fhj-jourbeställningar, koor-
dinering av fhj-jour 

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

• Hellman Heidi, organisationsplanerare, tfn 
040 680 6675, beredskapskommunikation,  
avdelningssupport, hållbar utveckling 

• Ilmonen Saara, planerare för invandringsar-
bete, tfn 040 562 0390, koordinator för Länsi-
satama-projektet 

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

• Kärnä Helena, sakkunnig, fhj-verksamhet, tfn 
0400 42 89 18, fhj-grupper, fhj-jouren (reserv) 

• Sahlakoski Eine, organisationsassistent, tfn 
040 594 81 43, medlemsregister, register över 
förtroendevalda, medlemslistor och adresslap-
par, vår- och höstmötespapper, Oma- och  
Ossi-administratör 

• Österlund Kerstin, organisationsassistent, tfn 
040 162 6002 utbildningar och kommunika-
tion, personkort, avdelningssupport, svensk-
språkig kundtjänst, Oma-administratör

Enheten för socialt välmående

• Grus Mari, chef för social välfärd, tfn  
040 672 03 00, Jul i Sinnet -kampanjen, stöd 
för de frivilligas välfärd

• Abdisalan Khadija, tolkhandledare, program-
met för papperslösa, tfn 040 642 82 70

• Ahomaa Emma, organisationsassistent, tfn 
040 635 83 50, kundtjänst och kommunika-
tion, Oma-administratör

• Jaakkola Minna, sakkunnig, vänverksamhet, 
tfn 040 613 9930, 

• Pipsa Jääskeläinen, tfn 040 680 5735
planerare, programmet för papperslösa

• Kontio Tilja, projektplanerare, Auttajaklubit, 
tfn 040 707 7092

• 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, invandringsar-
bete, tfn 040 867 74 40

• Teittinen Veera, planerare, vänverksamhet, 
tfn 040 186 1045, Helsingfors stads stöd för 
studerande ukrainare

Administration 

• Vuorimaa Päivi, verksamhetsledare, tfn 040 
725 55 62, administration och ekonomi, di-
striktsstyrelsen, stadgeenliga möten

 • 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-system

HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi
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Du är varmt välkommen till  
distriktsbyråns inflyttningsfest och julglögg

torsdagen 15 december kl. 16-19, 
adress: Sockenbackavägen 14, Helsingfors

Anmäl dig i Oma till evenemanget  
Distriktbyråns inflyttnings- och glöggfest 15.12.2022:  
oma.punainenristi.fi/event/17408  

Kom och bekanta dig med  
distriktets nya lokaler, det 
multifunktionella utbildnings-
utrymmet Kampus kan även 
bokas gratis av avdelningar 
och aktivitetsgrupper. Samti-
digt kommer du också att träf-
fa våra medarbetare! 


