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LEDAREN

Hur ser vår värld ut??
I höstas bekantade jag mig å arbetet vägnar 
med internationella biståndsorganisationers 
insatser i Jordanien. Eftersom jag inte reste 
som representant för Röda Korset, utan i en 
arbetsrelaterad uppgift, fick jag tillfälle att hö-
ra hur utomstående i krisområden ser på det 
arbete Röda Korset gör.

Under resan fick jag bekanta mig med flykting-
lägret i Azraq. Finlands Röda Kors biståndsar-
betare var i tiden med och byggde upp sjuk-
huset där. Idag driver FN lägret, där det bor 
närmare 40 000 människor. Syriska flykting-
ar som till sitt antal motsvarar en medelstor 
stad i Finland bor nu i plåtcontainers som var-
ken har uppvärmning på vintern eller luftkon-
ditionering på sommaren. Flyktinglägret ligger 
mitt i en sandöken, flera tiotals kilometer från 
närmste by eller stad.

Runt lägret, med några hundra meters mel-
lanrum, stod pansarfordon vakt. De fanns där 
för att se till att ingen lämnar lägerområdet 
på några kvadratkilometer. En del av flykting-
lägret är omgärdat med höga taggtrådsstäng-
sel. Kontakter mellan lägrets olika delar och 
omvärlden var obefintliga eller ytterst begrän-
sade.

Jag träffade människor som hade bott i flyk-
tinglägret i några månader, andra som bott 
där ett par år. De yngsta hade fötts i lägret. 
Varje flykting i lägret hade lämnat sitt hem 
och alla sina ägodelar bakom sig. Under sin 
flykt hade de sett och upplevt människors 
grymhet och bara försökt överleva.

Stämningen i lägret kunde ha varit hopplös. 
Den stekande heta solen, sanden som vinden 
för precis överallt och ett liv bakom taggtrå-
dar är inte ett upplägg för obegränsade möj-
ligheter, precis. Ändå var människorna nöjda. 
Barnen lekte och föräldrarna ville erbjuda dem 
det bästa som fanns till buds. De var vid liv. 
De hade hopp. De väntade — en del kanske 
förgäves — på att få möjlighet att en dag åter-
vända till sina hemtrakter. Deras oro gällde de 
släktingar och vänner som inte hade hunnit 

undan kriget och dem som de inte visste nå-
got om.

Röda Korsets och andra biståndsorganisa-
tioners insatser behövs i krisområden. Ingen 
hjälp räcker till, men allt hjälper. Röda Korsets 
roll framhävs i krigsområden. Genèvekonven-
tionerna strävar efter att trygga förutsättning-
arna att hjälpa krigets offer. Tyvärr går det in-
te att nå alla som behöver hjälp.

Röda Korset är uppskattat. Vår organisation 
är välkänd och vi gör ett gott arbete, även om 
vi ibland får kritik också. I konfliktsituationer 
skärps motsättningarna. Människor klassifice-
ras i ”vi” och ”de ”. Fiendens människovärde, 
mänskliga rättigheter och rätt till hjälp ifråga-
sätts ofta.

Min resa fick mig — än en gång — att funde-
ra över vad livet riktigt handlar om och var-
för människor försöker lösa sina gräl med krig. 
Det handlar inte om religion, inte etniska skill-
nader eller ens om makt och egendom. Det 
handlar i grund och botten om självförståelse, 
alltså om mig och dig och om respekt för livet.

Att resa i Mellanöstern fick mig att minnas Mi-
ka Waltaris bok Sinuhe Egyptiern. Han konsta-
terade: ”Det finns ingen skillnad mellan män-
skor, varje mänska föds naken till världen och 
mänskans hjärta är det enda måttet mänskor 
emellan. Och en mänska kan inte mätas efter 
färgen på sin hud eller efter sitt språk, och en 
mänska kan inte mätas efter sina kläder eller 
smycken, ej heller kan en mänska mätas efter 
sin rikedom eller fattigdom utan allenast efter 
sitt hjärta.”

Hannu Harri
ordförande
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VALNÄMNDEN

Till Finlands Röda Kors 
Helsingfors och Nylands distrikts avdelningar

Valnämnden ber avdelningarna skicka in sina förslag 
angående distriktets styrelseledamöter

Valnämnden bereder som bäst det val som 
ska förrättas vid distriktets årsmöte år 2017. 
Vid årsmötet i vår står hälften, eller fem sty-
relsemedlemmar i tur att avgå. 

Valnämnden ber avdelningarna skicka in si-
na förslag angående medlemmar i distrikts-
styrelsen. Med undantag av revisorerna kan 
endast organisationens enskilda medlemmar 
väljas till förtroendeuppdrag. Enligt § 18 och 
19 i förordningen om Finlands Röda Kors för-
utsätts de personer som uppställs som kandi-
dater till förtroendeposter att

• förbinda sig till Röda Korsets grundprinciper 
samt
• vara villiga att främja Röda Korsets syfte

Dessutom bör man i sammansättningen av 
förvaltningsorganen så långt som möjligt be-
akta

• den regionala och språkliga representatio-
nen samt
• fördelningen mellan könen och olika ålders-
grupper 
• kännedom om Röda Korsets verksamhets-
områden

Valnämnden hoppas att alla avdelningar kom-
mer med förslag. Förutom bekanta och er-
farna styrelse-medlemmar rekommenderar 
valnämnden att man ser sig om efter nya kan-
didater och nytt kunnande även bland perso-
ner som inte tillhör den grupp som redan är 
aktiva inom avdelningen. 

Valnämnden ber att man diskuterar kandida-
terna vid de regionala avdelningsforumen och 
ser till att det finns kandidater till distriktssty-
relsen från det egna området. Mandatperio-
den för de styrelseleda-möter som väljs vid 
årsmötet 2017 pågår till slutet av årsmötet år 
2019.

Valnämnden ber avdelningarna skicka in sina 
förslag helst elektroniskt senast 29.1.2017. 
Man kan ge sitt förslag per e-post till val-
nämndens sekreterare Tuula Korhonen, e-

post tuula.korhonen@rodakorset.fi.  Förslag 
kan också skickas in per post på adressen 
Tuula Korhonen, Finlands Röda Kors, Helsing-
fors och Nylands distrikt, Salomonsgatan 17 
B, 5 vån, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet 
”valnämnden” eller skriv det på rubrikraden i 
e-posten. Förslag som inkommer efter ut-satt 
datum beaktar valnämnden inte. 

Oberoende av hur förslaget lämnas in bör 
all behövlig information framgå: kandidatens 
namn, avdel-ning, födelsedatum, kontaktupp-
gifter, utbildning, yrke, eventuella specialkun-
skaper samt motivering. Av förslaget bör ock-
så framgå vilken avdelning som lägger fram 
förslaget och kontaktuppgifter till ordförande 
eller annan ansvarsperson samt den uppställ-
das samtycke till kandidaturen.

Vid årsmötet väljs också två revisorer och två 
revisorssuppleanter. Valnämnden kommer fö-
reslå för årsmötet att de CGR-revisorer som 
PrivatewaterhouseCoopers Oy (PwC) föreslår 
väljs till revisorer.

Valnämndens förslag angående förtroende-
valda och revisorer för årsmötet 22.4.2017 
skickas till avdel-ningarna som bilaga till in-
bjudan till årsmötet. I sitt förslag strävar val-
nämndens efter att beakta olika synpunkter 
som är viktiga för organisationen (t.ex. kan-
didatens organisationserfarenhet och –kun-
skap, olika intressegrupper och expertis) och 
man hoppas att avdelningarna för fram så-
dant i sina förslag.

VALNÄMNDEN
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VALNÄMNDEN

Valnämndens sammansättning

Ordförande
Harri Kainulainen, Laajasalo
e-post harris.kainulainen@gmail.com / harri.
kainulainen@kartanogolf.fi
puh. 050 62 411

Vice ordförande
Veikko T. Valkonen, Kerava
e-post veikko.valkonen@saunalahti.fi
puh. 0500 435 0055

Medlemmar

Merja Hietala, Mäntsälä
e-post merja.hietala@mantsala.fi
tel. 040 565 6375

Marika Laukkanen, Länsi-Helsinki
e-post laukkanenmarika1@gmail.com
tel. 040 653 1547

Ulla Laukkanen, Kehä-Espoo
e-post ullalaukkanen1@gmail.com
tel. 050 524 0970

Markku Metsävuori, Korso
e-post markkumme@gmail.com
tel. 040 564 1478

Veli-Matti Salo, Borgå – Porvoo
e-post masa.salo@pp.inet.fi
tel. 0400 989 832

Distriktsstyrelsens sammansättning
2016 - 2017 

Distriktsstyrelsens 
sammansättning

De ledamöter som är i tur att avgå vid 
årsmötet 2017

Ordförande Hannu Harri, Kerava
Vice ordförande Katja Kuusela, 
Pohjois-Helsinki

Linda Basilier, Kyrkslätt svenska
Anders Blomberg, Kehä-Espoo
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa
Leila Kinnari, Pohjois-Helsinki
Irmeli Metsänen, Itä-Helsinki

Verksamhetsperioden fortsätter 2018 

Otto Kari, Länsi-Helsinki
Max Lindholm, Helsingfors svenska
Pekka Piri, Tapiola
Ria Tahvanainen, Tuusula
Satu Wallenius, Mäntsälä
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AVDELNINGARNAS MINNESLISTA FÖR ÅR 2017

Avdelningarnas minneslista för år 2017
I avdelningarnas minneslista för år 2017 
har vi samlat en del viktigt som avdelning-
arna gärna ska notera i tid, hitta folk som 
kan göra och skriva in i avdelningens verk-
samhetsplan:

Bättre beredskap att hjälpa

Vi ser till att tillräcklig många frivilliga har be-
redskap att hjälpa, att vi har utsett ansvar-
spersoner för hjälpberedskapen och att av-
delningens beredskapsplan och den därtill 
hörande insamlingsplanen är uppdaterad och 
i skick.

• Avdelningens beredskapsplan är i skick, 
uppdaterad och har skickats in till distriktsby-
rån.
• Vi rekryterar fler frivilliga ifall det finns ett 
behov för det.

Vi når fler elever och studerande

Vi samarbetar med skolor och läroanstal-
ter. Vi för in Röda Korsets teman, värderingar 
och verksamhet i skolornas vardag genom ett 
långsiktigt och regelbundet samarbete bl.a. 
genom att stärka Röda Korsets temaskolpro-
jekt.

• Avdelningen har diskuterat/planerat att dra 
igång ett temaskolprojekt.
• De skolor som finns inom avdelningens om-
råde deltar i Hungerdagsinsamlingen.

Aktiva unga som stöder unga

Ungdomar inom Röda Korset hjälper modiga-
re än förut barn och ungdomar som behöver 
hjälp. Till den här verksamheten rekryterar vi 
aktivt nya frivilliga, också ungdomar med in-
vandrarbakgrund. Vi ordnar Reddie Kids-ut-
bildning inom vårt område i samarbete med 
distriktet och våra grannavdelningar.

• Avdelningen har unga medlemmar och nå-
gon verksamhetsform är inriktad på barn el-
ler unga.

Fler vänner och en mångsidig vänverksam-
het

Vi behöver fler frivilliga vänner för att besöka 
åldringar, vara kamrater till ungdomar, träffa 
boende på institutioner, träffa fångar och ord-
na aktiviteter för personer som flyttat till Fin-
land.

• Inom avdelningens område eller i samarbe-
te med grannavdelningar ordnas en kurs i vän-
verksamhet.

Fler insamlare och mer pengar till hjälpverk-
samhet

Vi är redo att samla in pengar när vår hjälp 
behövs. En aktiv medelanskaffning är en nöd-
vändig förutsättning för att vi ska kunna hjäl-
pa både inom landet och utomlands. Vårt mål 
är att varje rödakorsavdelning och dess oli-
ka verksamhetsgrupper deltar i Hungerdags-
insamlingen och att samtliga avdelningar har 
beredskap att vid behov starta en nödhjälp-
sinsamling.

• Avdelningen har kartlagt de bästa insam-
lingsplatserna och sett till att den har tillräck-
ligt med insamlare för att bemanna dem un-
der hela insamlingen. Kan grannavdelningar 
och skolor hjälpa till?

Vi uppträder modigt till försvar för våra vär-
deringar och våra principer

Vi syns på den egna orten och påverkar bå-
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Annat att komma ihåg
Se till att ”skrivbordsarbetet” sköts och alla behövliga dokument skickas till distriktsbyrån

• avdelningens höstmötesprotokoll med bilagor har skickats till distriktsbyrån senast 31.1.2017
• J1-kortet och J2-kortet skickade till distriktsbyrån senast 31.1.2017
• verksamhetsstatistiken ifylld online eller inskickad till distriktsbyrån på pappersblankett senast 
31.1.2017 (statistikuppgifter kan man fylla i på webben redan i december 2016)
• avdelningens beredskapsplan granskad, uppdaterad och inskickad till distriktsbyrån senast i 
februari.
• avdelningens vårmötesprotokoll med bilagor inskickad till distriktsbyrån genast efter mötet 
eller senast den 30.4.2017

Avdelningsforum och avdelningsfaddrar på besök

I distriktets sju områden ordnas avdelningsforum ungefär fyra gånger per år. Vid forumen ut-
byter vi erfarenheter och informerar varandra om aktuella frågor. Delta gärna i forumen med 
en större grupp! Varje avdelning har en avdelningsfadder på distriktsbyrån. Bjud in er fadder 
och planera t.ex. ett utvecklingsprojekt för att stöda verksamheten i avdelningen eller en med-
lemsvärvningskampanj.

de genom kampanjer och genom vår verksam-
het. Vi deltar bl.a. i evenemang som ordnas på 
orten och ordnar synliga rödakorskampanjer. 
Vi arbetar framför allt för humanitet, gemen-
skap, frivillighet och tolerans och vi ingriper 
mot utslagning.

• Avdelningens verksamhet är synlig i lokal-
tidningen och avdelningens RedNet-sida hålls 
uppdaterad. På RedNet-sidan informerar vi om 
avdelningens verksamhet och hur man kan 
engagera sig i Röda Korsets verksamhet.
• Avdelningen har utnämnt en informatör eller 
annan kommunikationsansvarig.

Vi är aktiva och värvar nya medlemmar

Ett medlemskap ska vara ett eftertraktat ställ-
ningstagande för humanitära värderingar. Vi 
vill att alla som regelbundet arbetar som fri-
villiga är rödakorsmedlemmar och att de för-
står våra värderingar och principer. Till vår 
frivilligverksamhet och därmed som medlem-
mar rekryterar vi i synnerhet ungdomar och 
människor med olika bakgrund. Vi marknads-
för aktivt vår verksamhet inom vårt område 
och vi är synlig organisation som har intres-
sant verksamhet för människor i alla åldrar. 
I samband med vändagen ordnar vi evene-
mang i synnerhet i samarbete med LokalTa-
piola och under Rödakorsveckan tillsammans 
med S-gruppen.

• Avdelningens verksamhet presenteras under 
Rödakorsveckan, i samband med blodgivning-
ar och vid evenemang i regionen? Evenemang 
inom projektet Vägkost för ett gott liv ordnas 
(inom HOK-Elantos område) i samarbete med 
distriktet.

Fler deltagare i första hjälpen-grupperna

Vi marknadsför vår första hjälpen-gruppverk-
samhet och engagerar nya krafter, vi utveck-
lar verksamheten och gör den också mer 
mångsidig. Om den egna avdelningen inte 
har en första hjälpen-grupp informerar vi om 
den verksamhet som finns i andra första hjäl-
pen-grupper. Vi samarbetar över avdelnings-
gränserna.

• På avdelningens RedNet-sida finns första 
hjälpen-gruppens program och kontaktuppgif-
ter.
• Avdelningen har en fungerande första hjäl-
pen-grupp, och aktiva fhj-jourare.

Välfungerande frivillig blodgivning

Blodgivning är en enkel form av hjälpande. Fri-
villiga kontaktpersoner och medhjälpare spe-
lar en viktig roll vid blodgivningarna. Blod-
givningarna är en synlig del av Röda Korsets 
verksamhet och i samband med dem kan man 
också presentera avdelningarnas verksamhet.

AVDELNINGARNAS MINNESLISTA FÖR ÅR 2017
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ORDINARIE STÄMMAN I HELSINGFORS 10–11.6.2017 

Boka inkvartering för ordinarie stämman
För deltagarna i ordinarie stämman i Helsing-
fors har vi reserverat hotellrum i Original Sokos 
Hotel Presidentti och Radisson Blu Royal. Dess-
utom finns det en speciell inkvarteringskvot för 
ungdomsmedlemmar i Hostel Domus Academi-
ca. Om du vet att du kommer att delta i stäm-
man kan du boka ditt rum redan nu trots att 
anmälningen till själva stämman inleds först ef-
ter årsskiftet.

Priserna för Hotel Presidentti och Radisson Blu 
Royal höjs stegvis så att de här priserna är i 
kraft till och med 11.3.2017. Därefter stiger pri-
serna med 10€/rum. Bokningarna har gjorts för 
fre-sö 9–11.6.2017. Man kan boka högst fy-
ra rum per onlinereservation i båda hotellen. 
Om man vill boka fler rum på en gång kan man 
ringa numren nedan.

Finlands Röda Kors ordnar sin följande  
ordinarie stämma 10 - 11.6.2017 på  
Finlandiahuset i Helsingfors.

Enligt stadgarna för Finlands Röda Kors “bör sty-
relsen meddela datum och plats för den ordinarie 
stämman senast fyra månader före mötet”. 

Under ordinarie stämman har varje avdelning en 
röstberättigad företrädare för varje påbörjat antal 
av 200 medlemmar. Antalet röstberättigade före-
trädare baserar sig på antalet föreningsmedlemmar 
föregående år. Därtill har varje distrikt en röstberät-
tigad företrädare som väljs av distriktsstyrelsen och 
är medlem av ordinarie stämmans valnämnd.  

Under förberedelserna inför mötet bör deltagar-
na ta i hänsyn följande förhållanden som styrs av 
stadgarna:

INBJUDAN TILL ORDINARIE STÄMMAN

Hoteller, pris och reserveringskoder:

• De propositioner som läggs fram under ordi-
narie stämman bör lämnas in till styrelsen se-
nast två månader före mötet, det vill säga se-
nast 13.4.2017. 

• Förslag på nya förtroendevalda bör ges senast 
28.4.2017

• Styrelsen skickar ut en möteskallelse med de 
ärenden som kommer att behandlas senast 
en månad före mötet.

• Alla behandlade ärenden kommer att skickas 
ut till avdelningar och distrikt 12.5.2017.

Osallistumismaksu kokoukseen on 40 euroa. Illal-
liskortti maksaa 50 euroa.

Välkommen att påverka!

Finlands Röda Kors
Styrelsen

Hotell och rumspris

Original Sokos Hotel Presidentti 
www.sokoshotels.fi
dubbelrum (skilda sängar) 110 €/rum/dygn
dubbelrum (dubbelsäng) 95 €/rum/dygn
trippelrum (skilda sängar) 130 €/rum/dygn
Telefon: +358 20 1234 608

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
dubbelrum (skilda sängar) 120 €/rum/dygn
dubbelrum för en person 105 €/rum/dygn
Telefon: +358 20 1234 701  

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
enkelrum 50 €/rum/dygn
dubbelrum 62 €/rum/dygn
trippelrum 85 €/rum/dygn
Telefon: +358 (0)9 1311 4334

Frukost på vandrarhemmet kostar 7,50 € 

Bokningskod online

BSUO170609

SPR

SPR

Bokningskod per telefon

SPR

SPR

Tidtabellen un-
der stämman är rätt stram. 

Också representanterna från 
Helsingfors och Nylands distrikt 

kan med fördel överväga att boka 
hotellrum – i synnerhet ifall man 
tänkt delta både i stämman och 

i festen på lördag kväll.
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YSTÄVÄVÄLITYSTEN KEHITTÄMISHANKE

Sähköisellä ystävävälitysjärjestelmällä 
helpotusta ystävävälitykseen

Suomen Punaisen Ristin ystävävälityksiä ke-
hitetään. Tavoitteena on uuden sähköisen ys-
tävävälitysjärjestelmän myötä yhtenäistää ja 
selkiyttää ystävävälitystä sekä keskittää ys-
tävävälityksiä välitysringeiksi. Samalla yhte-
näistetään eri välitysten välityskäytäntöjä. Ys-
tävävälitysten keskittämisestä huolimatta 
tarkoituksena on säilyttää toiminnan paikalli-
suus. 

Sähköisen järjestelmän myötä paranee myös 
tietoturvallisuus, kun kaikki ystävävälitysten 
asiakastiedot ovat yhdessä sähköisessä re-
kisterissä. Myös ystävätoiminnan monimuo-
toisuus on tarkoitus huomioida välityksissä 
tulevaisuudessa entistä enemmän niin, että 
samasta numerosta voi saada tukea sekä nuo-
ri, vanha että maahanmuuttaja joko ryhmätoi-
minnan tai kahdenkeskeisen ystävätoiminnan 
kautta. Uutta sähköistä ystävävälitysjärjestel-
mää pilotoidaan Hämeessä ja Uudellamaalla 
alkukeväästä 2017.

Käytännössä ystävävälitysten sähköistämi-
nen ja keskittäminen tarkoittaa ystävävälitys-
ten uudenlaista organisointia välitysringeiksi, 
joihin kukin ystävävälitys voi osallistua omal-
la vuorollaan omalta kotipaikkakunnaltaan il-
man sidosta kiinteään välityspaikkaan. Asi-
akkaille rinki näyttäytyy yhtenä välityksenä, 
missä on yksi puhelinnumero ja sähköposti-
osoite. Kaikki asiakastiedot tallentuvat yhteen 
sähköiseen järjestelmään, missä ne ovat väli-
tysrinkiin kuuluvien välittäjien löydettävissä ja 
ystäväparien muodostaminen helpottuu myös 
yli osasto- ja kuntarajojen. Välitysringit voi-
daan muodostaa alueellisten tarpeiden ja toi-
veiden mukaan, esimerkiksi niin, että Läntinen 
Uusimaa muodostaisi yhden ringin jne. Ystä-
väparien ja ryhmien tukeminen sekä verkosto-
jen luominen tapahtuu kuitenkin jatkossakin 
omalla paikkakunnalla, kuten tähänkin asti.

Ystävävälitysten nykytilanne

Syys-lokakuussa kartoitettiin Uudellamaalla ja 
Hämeessä ystävävälitysten nykytilaa sekä ky-
syttiin ajatuksia välitysjärjestelmän sähköis-
tämisestä ja ystävävälitysten keskittämisestä. 
Uudellamaalla kyselyyn vastasi yhteensä 25 
välittäjää kuudestatoista eri välityksestä. Eri 
ystävävälityksissä toimi kyselyhetkellä 1 – 7 
välittäjää, Helsingin ystävävälityksellä oli lisäk-

si omat välittäjät Nuori Nuorelle ystävätoimin-
nassa sekä saattajatoiminnassa. 

Kyselyyn vastanneista ystävävälityksistä yh-
dellätoista oli oma, vain välityksen käytös-
sä oleva sähköpostiosoite ja/tai puhelinnu-
mero. Yhteen välitykseen oltiin juuri luomassa 
omaa sähköpostiosoitetta ja puhelinnume-
roa. Välitettyjen ystäväparien määrät vaihte-
livat runsaasti eri välitysten kesken. Hajontaa 
oli viidestä ystäväparista sataan ystäväpariin 
vuodessa. Keskimäärin välitykset välittivät 
10 – 20 ystäväparia/vuosi. 

Erityisen tyytyväisiä välityksissä oltiin Uudel-
lamaalla välittäjien väliseen yhteistyöhön, toi-
minnan sujuvuuteen, yhteistyöhön kunnan 
kanssa, tiloihin ja varusteisiin sekä toiminnan 
merkityksellisyyteen. Kehitettävistä asioista 
selkeimmin nousi esille uusien vapaaehtoisten 
rekrytointitarve. Myös toiminnan nykymuotoi-
nen hallinto koettiin vanhanaikai
seksi/kehitettäväksi. Kehittäviksi asioiksi nos-
tettiin myös muun muassa useammassa vas-
tauksessa parempi tietokone ja nettiyhteyk-
sien parantaminen sekä toive asiakastietojen 
sähköistämisestä. Uudellamaalla odotuksia ys-
tävävälitysten sähköistämisestä oli enemmän 
kuin Hämeessä. Sähköistämiseltä odotettiin 
juurikin asiakastietojen ja koko prosessin ny-
kyistä parempaa hallintaa.

Ystävävälitysten keskittäminen puolestaan he-
rätti jonkin verran kysymyksiä. Paikallisuuden 
säilyttäminen keskittämisestä huolimatta nou-
si esiin useammassa vastauksessa. Muuten 
ajatus ystävävälitysten keskittämisestä jakoi 
ajatuksia, osa näki keskittämisen mahdollisuu-
tena entistä laadukkaampaan ystävävälityk-
seen, osa mietti sen toimivuutta etenkin pie-
nillä paikkakunnilla.

Tällä hetkellä menossa on kartoitus myös 
muun Suomen ystävävälitysten nykytilantees-
ta.

Lisätietoja:

Projektisuunnittelija Maija Pokkinen
Ystävävälitysten kehittämishanke
maija.pokkinen@punainenristi.fi, 
puh. 020 701 2191
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OSASTOJEN KASVU -HANKE 

Uudet vapaaehtoiset - missä he ovat?
Järjestimme lauantaina 19.11.2016 työpa-
jan osastojen avainvapaaehtoisille uusien va-
paaehtoisten mukaan saamisesta. Rajasimme 
työskentelyn vapaaehtoiseksi ilmoittautuvien 
vastaanottovaiheeseen ja siinä ratkaiseviin te-
kijöihin. Miksi tämä rajaus? Siksi, että onnis-
tumme tässä kovin, kovin huonosti.

Punaisen Ristin kotisivun kautta on tänä vuon-
na ilmoittautunut Suomessa vapaaehtoiseksi 
jo 4 000 ihmistä. Pääkaupunkiseudulla ja Uu-
dellamaalla ilmoittautuneita on yli 1 900 eli lä-
hes puolet koko maan sähköisesti ilmoittautu-
neista. Pääkaupunkiseudulla ilmoittautuneita 
on noin 1 500 ihmistä ja muulla Uudellamaalla 
noin 400. Vuoden 2015 syksyn valtava vapaa-
ehtoistulva ei siis ole lainkaan ohi.

Samana ajanjaksona turvapaikanhakijoita on 
tullut Suomeen noin 4 900. Jos kaikki uute-
na vapaaehtoisena turvapaikan hakijoiden tu-
keen tai monikulttuuriseen toimintaan ilmoit-
tautuneista 1 353:sta saataisiin mukaan, niin 
vapaaehtoisia auttajia olisi yksi neljää tulijaa 
varten. Vaan ei saada.

Missä nämä ihmiset ovat ja mitä he haluavat 
tehdä? Ilmoittautumissivulla pitää nykyisellään 
valita yksi toimintamuoto 23:sta. Valintakoh-
teita on aivan liikaa. Eikä vapaaehtoisen po-
lussa kuvattu toimintamalli selvästi toimi.

Mitä uudet vapaaehtoiset haluaisivat 
tehdä?

Vuoden 2015 syksyn turvapaikanhakijatilan-
teessa Punaiselle Ristille ilmoittautui yli 
10 000 ihmistä vapaaehtoiseksi. Alkuvuodesta 
2016 tulijoita oli pitkälti yli kaksisataa kuukau-
dessa Uudenmaan alueella. Ilmoittautuneiden 
virta on hidastunut, mutta edelleen tulijoita 
on ilman mittavaa rekrytointia tai kriisiä 100 – 
200 kuukaudessa. Alla olevassa graafissa on 
nimettynä suosituimmat toimintamuodot pro-
senttiosuuksin.

Suurimmaksi kiinnostuksen kohteeksi on pa-
lannut valtakunnallisesti ystävätoiminta, joka 
pääkaupunkiseudulla on toisena. Hyvänä kak-
kosena on edelleen turvapaikan hakijoiden tu-
kena toimiminen ja monikulttuurinen toiminta. 
Itse en tosin vuoden Punaisella Ristillä töis-
sä oltuani oikein uskalla sanoa mitä ero näillä 
kahdella on. Ja oleellisempaa kuin se, että me 
sisäpiiriläiset tiedämme eron, on se miten ne-
tin valintaruutua katsova ihminen ne ymmär-
tää. Tämä uuden tulijan näkökulma kannattaa 
kaikessa pitää mielessä.

Työmuodon, ohjelman tai hankkeen nimi ei 
aukea uudelle vapaaehtoiselle

Vedän itse projektia, jonka nimi on Osastojen 
kasvuhanke 2015–2017. Aukeaako se sinulle? 

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden 
ensisijaiset kiinnostuksen kohteet ajalla 1.1. -30.10.2016

Turvapaikanhaijoiden 
tueksi 27 %

Ystäväksi  25 %

Monikulttuuriseen 
toimintaan 12 %

Lipaskerääjäksi
6 %

Ensiaputoimintaan
5 %
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OSASTOJEN KASVU -HANKE

Kasvusta on kyse, mutta mitä nämä osastot 
siis ovat, kysyy uusi tulija.

Tulijoille on muutama merkitsevä asia: vas-
taanotto, vastaanotto ja vastaanotto. Miten 
ihminen otetaan vastaan sähköisesti, miten 
ensimmäisessä tapaamisessa ja ensimmäises-
sä ”auttamistekemisen” paikassa.

Työpajassamme esille nousi nopea ja ystävälli-
nen vastaanotto. Tulijalle täytyy välittyä tunne 
siitä, että he ovat tervetulleita, että heille on 
tehtäviä ja tukea tarjolla alusta alkaen.

Pitäisikö koko uusien vastaanotto organi-
soida uudella tavalla kaupunkiseudulla?

Isoilla osastoilla on osin hyvinkin vakiintuneet 
tavat uusien vastaanottamiseen, mutta silti 
hukkaamme näilläkin alueilla valtavan määrän 
väkeä. Pienen osaston uusien iltaan saattaa 
tulla vain yksi ja hänkin masentuu huomattu-
aan olevansa ainoa uusi, kuten eräs puheen-
johtaja työpajassamme asian kuvasi. 

Olisiko sittenkin tehokkaampaa järjestää isoil-
la kaupunkiseuduilla yhteisesti uusien vas-
taanottaminen, perehdytys Punaiseen Ristiin, 
muodostaa uudet toimintaryhmät ja tarjota 
vapaana olevia tehtäviä? 

Tätä miettiessä olemme yksinkertaistamas-
sa netti-ilmoittautumista. Se ei ole teknisesti 
iso muutos, eikä toiminnan laajeneminen ole 
ensisijaisesti siitä kiinni. Katsotaan saamme-
ko vapaaehtoiset ohjautumaan paremmin mu-
kaan toimintaan. Kaupunkiseudulla tulijoita on 
niin paljon, että meidän on perustettava yh-
dessä uusia ”auttamisen työryhmiä” nykyisiin 
ohjelmiimme ja myös uusiin toimintamuotoi-
hin. Osastojen vastaanottotoimintaan uusien 
auttajien mukaan saamikseksi kannattaa pa-
nostaa, sillä se lähes ainoa keino vastuutehtä-
vien jakamiseen kestävällä tavalla.

Työpajassa emme tuottaneet juurikaan uutta 
siihen milloin ja miten ihminen kokee olevan-
sa tervetullut. Uusi havainto oli se, että teh-
däksemme tämän hyvin, ei yksi jäsenmestari 
yhtään isommassa osastossa riitä. Tätä kan-
nattaa osaston hallituksessa miettiä heti tam-
mikuussa, kun ihmiset ilmoittautuvat taas ak-
tiivisesti vapaaehtoistoimintaan. Järjestämme 
myös hyvän palautteen vuoksi uusia vastaavia 
työpajoja samalla teemalla alkuvuodesta. Yh-
dessä onnistumme, ollaan yhteydessä!

Tapani Tulkki
kehittämispäällikkö
tapani.tulkki@redcross.fi, 0400 933 966

Jäsenten sähköpostit 
rekisteriin

Olemme kokeilleet muutaman kuukauden ajan 
jäsentemme sähköpostiosoitteiden keräämistä 
hyvin tuloksin. Tämä siksi, että usein viestin-
nässä harmitellaan, että vain noin kolmasosal-
ta jäsenistä on rekisterissä sähköpostiosoite. 
Osoitteen jättäminen tehdään netissä Lyyti-
ohjelman helposti. Hakkaamme toimistolla nä-
mä sähköpostiosoitteet jäsenrekisteriin vähin-
tään kerran kuussa.

Itä-Helsingin osasto on ollut tässä aktiivinen 
ja saanut lyhyessä ajassa useilta kymmenil-
tä jäseniltään sähköpostiosoitteen jakamal-
la jäsenkirjeessä ja Facebookissa nettilinkkiä. 
Osaston uuden viestintäryhmän yksi taitava 
jäsen on tehnyt mainion videon saman linkin 
mainostamiseksi. Videon voit jakaa Itä-Helsin-
gin osaston tai piirin Facebook-sivun kautta. 

Linkki sähköpostiosoitteen jättämiseksi on: 
https://www.lyyti.in/sposti

Kysy tarvittaessa lisää Tapanilta

Tapani Tulkki, 
tapani.tulkki@redcross.fi, puh. 0400 933 966

Ansiomerkkihakemukset 
15.2.2017 mennessä

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkki voidaan 
myöntää vapaaehtoiselle jäsenelle tunnustuk-
sena ansiokkaasta toiminnasta. Ansiomerkin 
myöntämisen edellytyksenä on SPR:n jäsenyys 
ja se, että henkilö on vähintään kuuden vuo-
den ajan osallistunut järjestön toimintaan.

Ansiomerkkejä haetaan lomakkeella, joka löy-
tyy netistä osoitteesta rednet.punainenris-
ti.fi > osastotoimisto. Samalla lomakkeella voi 
anoa myös pöytäviiriä ja hädän kolmet kasvot 
pienoisveistosta. SPR:n huomionosoituksista 
on tarkempaa tietoa osastotoimistossa.

Ansiomerkkihakemukset on toimitettava piiri-
toimistoon viimeistään 15.2.2017. Hakemuk-
set toimitetaan osoitteella Suomen Punainen 
Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tuula Kor-
honen, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Hel-
sinki tai sähköpostilla tuula.korhonen@punai-
nenristi.fi.

AJANKOHTAISTA
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ENSIAVUN HUOMIONOSOITUS

Ensiavun huomionosoitus neljälle rohkealle auttajalle

Oletko jo ladannut älypuhelimeesi Punaisen 
Ristin ilmaisen mobiilisovelluksen? Sen avulla 
ensiapuohjeet, verenluovutustiedot ja lahjoit-
tamismahdollisuus kulkevat aina mukanasi. 

Sovellus on saatavilla maksutta iPhone-, An-
droid- ja Windows-puhelimiin sekä tablettei-
hin. Löydät sovelluksen myös hakusanalla 
”Punainen Risti” tai ”Veripalvelu”.

Puhelimessa ensiapuohjeet ovat aina 
mukana

Mobiilipalvelusta löytyvät ajantasaiset ensi-
apuohjeet onnettomuuksien, tapaturmien ja 
sairauskohtausten varalle. Sovellus ei korvaa 
ensiapukurssia, mutta se kannattaa ladata 
puhelimeen opiksi ja muistin tueksi. Et tarvit-
se verkkoyhteyttä ensiapuohjeiden käyttöön, 
joten taskussasi on aina nopea ja helppo-
käyttöinen ensiapuopas. Sovelluksesta löy-
dät myös tiedot tulossa olevista ensiapukurs-
seista.

Tietoa ja apua verenluovuttajalle

Sovellus palvelee myös verenluovuttajia. Palve-
lussa voi merkitä puhelimen muistiin omat luo-
vutustiedot ja tilata muistutuksen seuraavasta 
mahdollisesta luovutuspäivästä. Lisäksi pal-
velu näyttää karttoineen lähimmät veripalve-
lutoimistot ja verenluovutustilaisuudet. Oman 
paikkakunnan seuraavasta verenluovutustilai-
suudesta voi tilata itselleen muistutuksen.

Helppo tapa lahjoittaa

Sovelluksen kautta voi tehdä lahjoituksia Suo-
men Punaisen Ristin keräyskohteisiin, tai ryh-
tyä 10 euron summalla kuukausilahjoittajaksi. 
Lahjoitus veloitetaan puhelinlaskun yhteydes-
sä. Lisäksi sovelluksen avulla voi seurata Pu-
naisen Ristin ja Veripalvelun uutisia ja hakea 
tarpeellisia yhteystietoja.

Suomenkielisen mobiilisovelluksen on toteut-
tanut Mobile Means Oy.

Mobiilisovellus tuo ensiapuohjeet kännykkääsi

Punaisen Ristin ensiavun huomionosoitus myönnettiin HUPissa tänä vuonna neljälle henkilölle tun-
nustuksena ansioituneesta ensiavun annosta. Huomionosoituksen saivat Mikko Palsola, Raimo Lind-
ström, Juha Kaplas ja Mauno Kaivo. Palsola elvytti kotona sairauskohtauksen saanutta läheistään ja 
Lindström, Kaplas ja Kaivo elvyttivät golfkentällä sairauskohtauksen saanutta ystäväänsä kunnes am-
mattiapu ehti paikalle. Molemmissa tapauksessa ensiaputaitoiset elvyttäjät pelastivat autettavan 
hengen. 

Huomionosoituksen luovuttivat piiritoimistolla järjestetyssä tilaisuudessa toiminnanjohtaja Petri Kau-
kiainen ja terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö Maria Viljanen keskustoimistosta. Kuvassa hei-
dän lisäkseen Mikko Palsola yhdessä avovaimonsa Saaran kanssa. Lämpimät onnittelut palkituille!  

Tu
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Punainen Risti avaa jälleen joulunpyhinä mak-
suttomia kahviloita piirin alueella. Ihan uutta 
on uudenvuodenpäivän kahvila Patolassa! Pai-
kallisosastojen vapaaehtoisten järjestämissä 
kahviloissa on tarjolla kahvin lisäksi jouluherk-
kuja. Tarkoitus on viettää pyhäpäiviä rennosti 
ja rauhallisesti rupattelun ja musiikin tai vaikka 
lautapelien merkeissä. Kahvilat ovat avoimia 
kaikille. Pääkaupunkiseudun joulukahviloita 
tukee HOK-Elannon ja Punaisen Ristin Hyvän 
elämän eväät -hanke.

Lämpimästi tervetuloa!

Punainen Risti avaa jälleen joulukahviloita
• Kallio-Käpylän osaston joulupäivän kahvila 
Hämeentie 85–89, 00550 Helsinki
su 25.12. klo 13–17

• Pohjois-Helsingin osaston joulupäivän kahvi-
la, Risupadontie 4, 00640 Helsinki
su 25.12. klo 13–17

• Keski-Espoon osaston tapaninpäivän joulu-
kahvila 
Villa Apteekki, Pappilantie 5, 02770 Espoo
ma 26.12. klo 13–16

• Kehä-Espoon osaston tapaninpäivän joulu-
kahvila 
Raitinpysäkki, Konstaapelinkatu 1, Leppävaara 
ma 26.12. klo 13–15

• Etelä-Lohjan osaston tapaninpäivän joulu-
kahvila 
Virkkalantie 12–16, 08700 Lohja
ma 26.12. 13–15

• Pohjois-Helsingin osaston uudenvuodenpäi-
vän kahvila 
Risupadontie 4, 00640 Helsinki
su 1.1. klo 13–17

Kaikki jäsenet saivat joulukorttilähetyksen

Piiristä postitettiin marraskuussa pieni erä jou-
lukortteja jokaiselle täysi-ikäiselle jäsenelle. 
Joulukorttilähetys ei velvoittanut mihinkään, 
mutta halukkaat pystyivät lunastamaan kortit 
ja maksamaan pienen summan kotimaan aut-
tamistyötä tukeakseen. 

Monet Punaisen Ristin piirit ovat tehneet jou-
lukorttipostituksen aiempina vuosina ja koke-
mukset ovat olleet hyviä. Myös HUPissa en-
simmäisen joulukorttipostituksen tuotto yllätti 
positiivisesti. Huolimatta siitä, että kirjeestä 
postitettiin virheellisesti mustavalkoinen ver-
sio, joulukorttien vastaanotto oli sen verran 
hyvä, että aiomme lähettää joulukortit jäsenil-
le ensi vuonnakin.  

Joulukorttien tuotto käytetään vapaaehtoistoi-
minnan tukemiseen piirin alueella. Punaisen 
Ristin vapaaehtoiset Uudellamaalla ovat mu-
kana mm. ystävätoiminnassa tuomassa iloa 
yksinäisen arkeen, ensiapuryhmässä autta-
massa pienissä ja isoissa hätätilanteissa tai 
vaikkapa lipaskerääjinä hätäapukeräysten ai-

kana. Ensi vuonna piiri panostaa mm. osasto-
jen kasvu -hankkeeseen ja luottamushenkilöi-
den koulutukseen.

Kiitos kaikille teille, jotka halusitte tukea toi-
mintaamme Helsingin ja Uudenmaan piirin alu-
eella. 
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TEEMAKOULUT

Punaisen Ristin Teemakouluniksi

Reddie Kids-toiminnan käynnistäminen 

Reddie Kids-toiminta voidaan käynnistää 
Punaisen Ristin Teemakouluissa lukion ja 
alakoulun yhteistyönä. Tätä on kokeiltu ja 
hyväksi havaittu. Seuraavassa esimerkki 
Haukilahden lukiosta:

Osasto ja lukio sopivat asiasta tapaamisis-
sa ja Teemakoulusopimuksessa.

1. Lukio kertoo opiskelijoille mikä Reddie Kids 
-toiminta on ja kysyy halukkaita Reddie Kids 
-ohjaajakoulutukseen. Mahdollisuuksien mu-
kaan koulu voi taloudellisesti tukea Reddie 
Kids-koulutukseen osallistujia. Reddie Kids 
-koulutus ja kerhon vetäminen voidaan lukea 

osaksi lukion oppimäärää 
(esim. yhden lukiokurssin 
laajuinen). Asiasta päät-
tää lukion rehtori. Opiskeli-
joilta toivotaan, että he si-
toutuvat vetämään Reddie 
Kids -kerhoa yhden luku-
kauden, jonka jälkeen voi 
toki jatkaa.

2. Valitut opiskelijat osal-
listuvat Punaisen Ristin jär-
jestämään Reddie Kids-
koulutukseen. Olisi hyvä, 
jos tälle ryhmälle voisi olla 
oma koulutus. 

3. Koulutuksen päätyttyä 
lukion opiskelijat/opetta-
jat ottavat yhteyttä lähellä 
olevaan ala-kouluun ja tar-
joavat 1 ja 2-luokkalaisille 

Espoon Haukilahden lukion tokaluokkalaiset Ansa Pyykönen, Pipsa Ahjoharja, Nelah 
Stiller ja Lotta Lehtovirta olivat mukana Nälkäpäivä-keräyksessä. Lukion rehtori Pek-
ka Piri on itse SPR:n vapaaehtoinen ja yksi teemakouluyhteistyön ideoijista.

Reddie Kids –kerhoa esimerkiksi kerran viikos-
sa klo 15-16 ala-asteen iltapäiväkerhotoimin-
nan aikana. Hakijoita on yleensä tullut liikaa, 
koulu auttaa karsinnassa.

4. Käytännön järjestelyt: kerhon pitäjät mene-
vät tapaamaan ala-asteen rehtoria. Sovitaan 
tiedotuksesta (esim. reppuposti), tiloista, tar-
vikkeista, säilytyskaapista, ohjelmasta, toimin-
ta-ajasta (esim. yksi lukuvuosi). Reppuposti-
tiedotteista on olemassa valmiit pohjat. 

5. Koulu ja Punainen Risti voivat kiittää kerhon 
vetäjiä pienellä muistamisella ja todistuksella. 
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Haluaisitteko omaan osastoonne Punaisen Ristin Teemakoulun?

Punainen Risti saa Teemakoulun avulla lisää toimintaa ja tekijöitä. Teemakoulu on pitkäjänteis-
tä yhteistyötä oppilaitoksen ja osaston välillä. Punainen Risti tarjoaa kanavan, jossa arvoja vie-
dään eteenpäin käytännön toimintana. Yhteistyösopimuksessa määritellään sisältö, vastuualu-
eet, mahdollisuudet ja toiminta. Teemakoulut ovat erityisesti lukioita. 

Teemakoulu mahdollistaa: Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminnan, Punaisen Ristin viikon 
tapahtuman järjestämisen, Operaatio Nälkäpäiväkeräyksen järjestämisen uudella tavalla ja uusin 
voimin, uusien jäsenten mukaan saamisen (lapset, lasten vanhemmat, opettajat ja muut yhteis-
työtahot) ja osaston tunnettuuden lisäämisen.

Lisätietoja 
• nuorisotoiminnan suunnittelija Mia Niemelä, puh. 020 701 2369, mia.niemela@punainenristi.fi 
• piirin hallituksen jäsen ja rehtori Pekka Piri, puh. 050 590 6327, pekka.piri@espoo.fi
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PUNAINEN RISTI JA PAPERITTOMAT

Punainen Risti auttaa paperittomia 
– ensisijainen vastuu kunnilla
Kielteisten turvapaikkapäätösten lisääntyessä 
niin sanottujen paperittomien määrän arvioi-
daan kasvavan Suomessa. Osa kielteisen tur-
vapaikkapäätöksen saaneista henkilöistä, joita 
ei voida palauttaa kotimaahansa vastoin hei-
dän tahtoaan, jää Suomeen. Vastaanottopal-
veluiden päättymisen jälkeen he jäävät usein 
turvaverkkojen ulkopuolelle.

Perustuslain 19. pykälän mukaan ”Jokaisella, 
joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elä-
män edellyttämää turvaa, on oikeus välttä-
mättömään toimeentuloon ja huolenpitoon”. 
Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on 
turvattava tämä perusoikeus. Perustuslaki so-
veltuu näiltä osin myös paperittomiin.

Kunnat ovat vastuussa alueellaan olevista ih-
misistä. Paperittomien palveluja ei kuitenkaan 
ole aloitettu kaikissa kunnissa: tilanne on mo-
nille kunnille uusi ja haastava. Kunnat odotta-
vat sosiaali- ja terveysministeriön ohjetta siitä, 
mitä palveluja paperittomille kuuluu. Ohjeen 
odotetaan valmistuvan lähiaikoina. Kuntien 
velvollisuus on tarjota akuutti toimeentulotuki 
ja äkilliset terveydenhuollon palvelut.

Monet uudet paperittomat ovat Punaisen Ris-
tin tiedossa, koska he poistuvat SPR:n vas-
taanottoyksiköistä. Vastaanottotoiminnan 
ohjeiden mukaan henkilöitä ei poisteta vas-
taanottoyksiköistä ilman että heille kerrotaan 
muista palveluista ja varmistetaan, etteivät he 
joudu heitteille. Vastaanottopalveluiden päät-
tymisen jälkeen auttamisvastuu Punaisen Ris-
tin avun ketjussa siirtyy vastaanottoyksiköiltä 
Punaisen Ristin piireille ja osastoille.

Punainen Risti noudattaa paperittomien autta-
misessa järjestön periaatteita ja kansainvälisiä 
suosituksia:

• Oikeudellinen asema ei saa olla este huma-
nitaarisiin tarpeisiin vastaamiselle ja haavoit-
tuvuuden lieventämiselle.

• Valtiot ovat tunnustaneet kansallisten yhdis-
tysten oikeuden päästä kaikkien siirtolaisten 
luo ja antaa mandaatin mukaista humanitaa-
rista apua ja suojelua.

• Kansallisten yhdistysten on pyrittävä varmis-
tamaan, että apua tarvitsevat tai haavoittu-
vassa asemassa olevat siirtolaiset saavat apua 

ja heillä on pääsy suojelun piiriin. Vastuu pa-
perittomien auttamisesta on ensisijaisesti kun-
nilla ja kaupungeilla.

Punainen Risti on päättänyt seuraavista 
toimista paperittomien auttamiseksi:

1. Tiedonvälitys vastaanottoyksiköissä
2. Vaikuttamistyö järjestön sisällä ja suurelle 
yleisölle, mukaan lukien verkostot, poliittiset 
päättäjät ja media
3. Avustustoiminta

Avustustoiminnan osalta Punaisella Ristillä on 
valmius käynnistää ruokajakelua, vaatejake-
lua, hygieniapakettien jakelua sekä materiaa-
lipakettien (yöpyminen, ruuanlaitto) jakelua. 
Tarpeen mukaan käynnistetään neuvontapal-
veluita ja terveyspalveluita. Kustannukset ka-
tetaan katastrofirahastosta. 
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Hätämajoitus Turun vastaanottokeskuksessa 
syksyllä 2015.
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Tilanne marraskuussa 2016

Piiristä on lähetetty alueen kaupunkien ja kun-
tien sosiaalijohtajille kirje, jossa tiedustellaan 
ko. kunnan tai kaupungin palveluilta paperit-
tomille. Kirjeessä myös kerrotaan, että tar-
vittaessa Punainen Risti tukee viranomaisia 
avustustyössä mm. tarjoamalla paperittomille 
neuvontaa, tukea ja materiaalista apua.

Punaisella Ristillä on suunnitteilla Helsinkiin 
pilottina neuvonta-/palvelupiste paperittomil-
le. Piirin edustajat ovat keskustelleet paperit-
tomien tilanteesta myös Espoon ja Vantaan 
kaupunkien edustajien kanssa. 

Helsingissä seurakunnat käynnistivät 21.11. 
kiertävän hätämajoitustoiminnan, johon Pu-
nainen Risti toimitti yöpymistarpeet ja hygie-
niapaketit. 

Pakolaisneuvonnan ylläpitämä Paperittomat-
verkosto on tärkeä yhteistyökumppani, jonka 
avulla tieto kulkee ja toimintaa voidaan kehit-
tää. Paperittomat–verkosto on luvannut järjes-
tää Punaisen Ristin toimijoille koulutusta pa-
perittomista.

Helsingin ja Uudenmaan piirin yhteyshenki-
lönä paperittomiin liittyvissä asioissa toimiii 
Hanna Holm, sähköposti hanna.holm@punai-
nenristi.fi.

Punaisen Ristin periaatteet ja 
vastaanottopalveluiden 
lakkaaminen

Punainen Risti… 

- ei käytä voimakeinoja viranomaisten 
päätösten toimeenpanossa
- ei ole oma-aloitteisesti yhteydessä po-
liisiin asiakkaan poistamiseksi yksiköstä
- ei osallistu eikä näyttäydy osana viran-
omaisten päätöstä palauttaa ihmisiä pa-
kolla 
- ei rajoita ihmisten liikkumisvapautta
- ei linkity viranomaisiin ja turvapaikka-
prosessiin tai ota kantaa turvapaikkaha-
kemuksen käsittelyyn tai päätöksiin
- ei vaikuta turvapaikanhakijan päätök-
sentekoon maahan jäämisen tai kotiinpa-
luun osalta
- ei poista asiakkaita keskuksista ilman 
ohjausta jonkun muun auttamisjärjestel-
män piiriin. Ei jätä ihmisiä heitteille.

PUNAINEN RISTI JA PAPERITTOMAT

Tapahtumakalenteri 2017

Tammikuu

13.1. Tapaturmapäivää vietetään aina 13. per-
jantaina. Tapaturmapäivän tavoitteena on 
kiinnittää kansalaisten huomio keinoihin, joilla 
jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää. 
13.-15.1.Vapaaaehtoisen pelastuspalvelun 
(Vapepa) valmiusavaus, Nynäs.
13.-15.1. Kansainvälisen nuorisotoiminnan se-
minaari. 
14.1. Piirin ensiapupäivystäjien testipäivä piiri-
toimistossa, ilmoittautumiset Hupsikseen. 
21.1. Piirin ensiapupäivystäjien testipäivä Jär-
venpäässä, ilmoittautumiset Hupsikseen.  
21.-22.1. Kouluttaja- ja promo-päivät.
26.1. Kansalaistorin tapahtuman suunnittelu-
kokous, Helsinki.
28.1. Piirin ensiapupäivystäjien testipäivä Län-
si-Uudenmaan alueella, paikka avoin. 

Helmikuu

3.-5.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus.
4.2. Piirin ensiapupäivystäjien testipäivä Länsi-
Helsingin tiloissa Pitäjänmäessä. Ilmoittautu-
miset Hupsikseen. 
4.-5.2. Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakoulu-
tus klo 9−17, Helsinki. (Ks. sivu 18)
10.-12.2. Ensihuollon yhteistoimintaseminaa-
ri, Nynäs.
11.2. 112-päivänä halutaan kiinnittää suoma-
laisten huomio tapaturmien ja vahinkojen en-
naltaehkäisyyn.
14.2. Ystävänpäivä. 
22.-24.2. Reaktori-nuorisotapahtuma.

Maaliskuu

4.3. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 1. 
Ryhmänjohtaja ilmoittaa kurssille tulijat. Pää-
syvaatimukset kurssille: EA1 voimassa, har-
joittelu ensiapuryhmässä 6-12 kk, viestikurssi 
tai vastaavat taidot, henkisen tuen peruskurs-
si tai vastaavat taidot, alkusammutustaidot, 
ikä 18 v., harjoittelijana ensiapupäivystyksissä 
vähintään 2-3 kertaa. Hinta 20 euroa. Kurssin 
jälkeen Moodle-oppimisympäristössä suoritet-
tava kurssin osa 2. 
7. ja 15.3. Sosiaalipalvelukoulukouluttajien ta-
paamiset klo 17−20, Helsinki. (Ks. sivu 18)
11.3. Keräysjohtajien ja kotimaan avun yhdys-
henkilöiden koulutus, Ravintola Ostrobotnian 
juhlakerros, Helsinki.
11.-12.3 Päivystyksen johtaminen -kurssi. 
Kurssi antaa valmiuksia toimia ensiapupäivys-
tyksen johtajana, ja se on tarkoitettu ko-

TAPAHTUMAKALENTERI 2017
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keneille ensiapupäivystäjille tai ensiauttajille. 
Kurssille haku erillisellä lomakkeella.
18.3. Vapepan peruskoulutuspäivä, Espoo.
18.-19.3. Nuorten vuosikokous, Kankaanpää.
18.-19.3 Ensiapupäivystäjille suunnattu Var-
haisen puuttumisen -koulutus. Koulutus antaa 
hyvät tiedot päihteistä, huumeiden käyttö-
kulttuureista ja päihdetilanteestamme. Kurssil-
ta saa valmiuksia tunnistaa käyttäjiä, kohda-
ta heidät kokonaisvaltaisesti, ottaa päihteiden 
käyttö puheeksi käytön eri vaiheissa ja ohja-
ta palveluiden piiriin. Kurssi on suunnattu yli 
18-vuotiaille. Kurssi sopii erityisen hyvin huu-
meita ja muita päihteitä kokeilevia ja käyttäviä 
kohtaaville, esimerkiksi festari- ja EA-päivys-
täjille, pluspisteiden ja turvatalojen vapaa-
ehtoisille, mutta myös kaikille muille asiasta 
kiinnostuneille ja viranomaisille, jotka työs-
kentelevät kokeilijoiden/käyttäjien kanssa. 
20.- 26.3. Rasismin vastainen viikko. 
20.3. Rasisminvastaisen viikon päätapahtuma, 
Narinkkatori, Helsinki.
25.-26.3. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 
3. Viimeinen osa kolmiosaisesta kurssista. Hin-
ta 50 euroa. 

Huhtikuu

1.4. Ystävävälittäjäkoulutus, piiritoimisto, Sa-
lomonkatu 17 B, Helsinki. (Ks. sivu 18)
1.4. Ensiauttajien harjoitus ja testauspäivä. 
8.4. Surova-seminaari ensiapuryhmien ja ensi-
huoltoryhmien vapaaehtoisille sekä muille Va-
pepa-toimijoille. Seminaari antaa valmiuksia 
auttamistoimintaan viranomaisten apuna suur-
onnettomuuksissa piirin alueella. 
8.-9.4. Finlandssvensk vänträff, Lovisa.
22.4. Piirin vuosikokous, Helsinki.
22.-23.4. Maastojohtajakoulutus, Vihti.

Toukokuu

8.-14.5. Punaisen Ristin viikko.
11.5. Valmiuden kesäkauden avaus. Vapaaeh-
toistoimijoiden tapaaminen kesän odotellessa. 
22.5. Osastojen virallisten yleiskokousedustaji-
en tapaaminen, Finlandia-talo, Helsinki.

Kesäkuu

6.-11.6. Kansalaistorin yleisötapahtuma, Hel-
sinki.
10.-11.6. Yleiskokous, Finlandia-talo, Helsinki. 
15.6. Vapaaehtoisen kesäretki.
20.6. Kansainvälinen pakolaispäivä.

Heinäkuu, elokuu

14-15.7. Konfliktin Keskellä –humanitaarisen 
oikeuden roolipeli Syndalen, Hanko.
Roolipeli järjestetään partioleirillä 15-17-vuo-
tiaille ja siellä tarvitaan Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisia. Lisätietoja Mia Niemelältä, sähköpos-
ti mia.niemela@punainenristi.
3.-6.8. KOMIA! Valtakunnallinen ensiapuleiri 
Kauhavalla. 

Syyskuu

2.9. Ystävätoiminnan syystartti.
9.9. Maailman ensiapupäivä.
9.9. Piirin ensiapukilpailut.
14.-16.9. Nälkäpäivä. 
30.9. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 1. 
Ryhmänjohtaja ilmoittaa kurssille tulijat. Pää-
syvaatimukset kurssille: EA1 voimassa, ensi-
apuryhmässä harjoitellut 6-12 kk, viestikurssi 
tai vastaavat taidot, henkisen tuen peruskurs-
si tai vastaavat taidot, alkusammutustaidot, 
18 v. ikä, toiminut harjoittelijana ensiapupäi-
vystyksissä vähintään 2-3 kertaa. Hinta 20 eu-
roa. Kurssin jälkeen on Moodle-oppimisympä-
ristössä suoritettava kurssin osa 2

Lokakuu

2.-9.10. Valtakunnallinen vanhusten viikko. 
7.10. Vapepan peruskoulutuspäivä, Espoo.
7.-8.10. Valtakunnalliset terveyspistepäivät.
13.10. Tapaturmapäivää vietetään aina 13. 
perjantaina. Tapaturmapäivän tavoitteena on 
kiinnittää kansalaisten huomio keinoihin, joilla 
jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää.
28.-29.10. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, 
osa 3. Viimeinen osa kolmiosaisesta kurssista. 
Hinta 50 euroa.

Marraskuu

18.-19.11 Ensiapugaala ensiapuryhmäläisille.
20.-27.11. Omaishoitajaviikko.
25.-26.11. Valtakunnallinen vapepa-foorumi.
24.11.-24.12. Hyvä joulumieli –keräys.

Joulukuu

1.12. Maailman Aids-päivä.

* * *

Lisätietoja koulutuksista kevään Tässä ja nyt 
-lehdissä ja RedNetissä.

Koulutukset järjestetään yhteistyössä 
Opintokeskus Siviksen kanssa.
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VAALITOIMIKUNTAKOULUTUSTA

Tiedotamme Helsingin ja Uudenmaan piirin 
järjestämistä ystävätoiminnan koulutuksista ja 
tapahtumista mm. Sinulla on ystävä -sähkö-
postilistan kautta, Punaisen Ristin nettisivujen 
tapahtumakalenterissa, piirin facebook-sivuil-
la ja osastojen yhteyshenkilöille. Mikäli haluat 
liittyä Sinulla on ystävä -sähköpostilistalle, il-
moita asiasta Outi Mustoselle. 

Tiedot tulevista ystävätoiminnan koulutuksis-
ta (ystävätoiminnan lyhytkurssit ja peruskurs-
sit) löytyvät osoitteesta www.punainenristi.fi/
tapahtumahaku. Näiden lisäksi pidetään moni-
muotoisen ystävätoiminnan saralla jatkokoulu-
tuksia, joista osasta tiedotetaan myöhemmin.

Ystävätoiminnan 
ryhmänohjaajakoulutus

Aika: Lauantai 4.2.2017 klo 9−17

Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin koulu-
tustilat, Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Hel-
sinki

Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jot-
ka ohjaavat tai aikovat ohjata ikäihmisten, 
omaishoitajien, nuorten, maahan muuttanei-
den, vankien, Terho-kerhoa tai muuta ystävä-
toiminnan ryhmää Punaisessa Ristissä. Sekä 
uudet että parhaillaan toimivat ryhmänohjaa-
jat ovat tervetulleita koulutukseen.

Sisältö

• Punaisen Ristin ystävätoiminnan ryhmät
• Ryhmänohjaajan rooli ja tuki
• Ryhmän perustaminen, markkinointi ja ryh-
mäläisten rekrytointi
• Ryhmän eri vaiheet
• Haastavat tilanteet ja moninaisuus ryhmässä

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille maksu-
ton, muille hinta on 25 euroa. Koulutus sisäl-
tää materiaalin ja lounaan.

Ilmoittaudu viimeistään 26.1.2017 mennessä 
ensisijaisesti sähköisellä ilmoittautumislinkillä 
(joka löytyy myös punainenristi.fi/tapahtumat) 
tai Outi Mustoselle. Koulutukseen osallistujille 
toimitetaan etukäteen ennakkotehtävä.

Sosiaalipalvelukouluttajien 
tapaamiset

Aika: Tiistai 7.3.2017 klo 17−20 ja keskiviikko 
15.3.2017 klo 17−20

Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin koulu-
tustila, Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Hel-
sinki

Koulutus on tarkoitettu Helsingin ja Uuden-
maan piirin sosiaalipalvelukouluttajille, sekä 
uusille että vanhoille.

Tiistaina 7.3. keskitytään Ystävätoiminnan 
haastavat tilanteet -koulutukseen. Keskiviik-
kona 15.3. aiheina ovat ystävätoiminnan eri 
toimintamuodot (erityisesti omaishoitajien tu-
kitoiminta, vankilavierailijatoiminta, kotoutu-
mista tukeva toiminta ja Terhokerhot), ystävä-
välitystoiminta ja muut ajankohtaiset aiheet. 
HUOM! Tapaamiset eivät korvaa kouluttajapä-
tevyyden päivitystä.

Tilaisuudet ovat maksuttomia. Ilmoittaudu vii-
meistään 28.2.2017 sähköisesti (linkki tulee 
myöhemmin) tai Outi Mustoselle, outi.musto-
nen@punainenristi.fi. Ilmoita, osallistutko mo-
lempiin tapaamisiin vai vain toiseen.

Ystävävälittäjäkoulutus

Aika: Lauantai 1.4.2017 klo 10−17

Paikka: Suomen Punainen Risti - Helsingin ja 
Uudenmaan piirin koulutustila, Salomonkatu 
17 B, 3. krs, 00100 Helsinki

Koulutus on tarkoitettu ystävävälittäjiksi aiko-
ville ja ystävävälityksissä parhaillaan toimiville

Sisältö

• Ystävävälitys ja sen rooli Punaisessa Ristissä
• Ystävävälittäjänä toimiminen
• Kehittyvä ystävävälitys
• Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ja asiakkaat
• Ystävävälittäjänä jaksaminen

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille maksu-
ton, muille hinta on 25 euroa.

Ilmoittautuminen 23.3.2017 mennessä säh-
köisesti (punainenristi.fi/tapahtumat) tai Outi 
Mustoselle. Osallistujille lähetetään ennakko-
tehtävä noin viikko ennen koulutusta.

Ystävätoiminnan kevät 2017
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HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi

Distriktsbyrån    
Salomonsgatan 17 B, 5. vån, 00100 Helsingfors

Utbildning- och frivillgverksamhet
Salomonsgatan 17 B, 3. vån, 00100 Helsingfors

Tfn 020 701 2000 
Priset till nummer som börjar på 0207 bestäms av te-
lefonoperatören. För närvarande är samtalspriset 
8,35cent/samtal + 16.69 cent/min. om man ringer från 
en fast telefon och 8,35 cent/samtal + 16.69 cent/
min. om man ringer från en mobiltelefon. När man 
ringer från utlandet är samtalskostnaderna som för 
ett vanligt utlandssamtal. (moms. 24 %)
 
E-post 
hup.neuvonta@rodakorset.fi
ea-koulutus.hup@rodakorset.fi
kerays.hup@rodakorset.fi
andra e-poster: förnamn.släktnamn@rodakorset.fi

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

Teamet för frivilligverksamhet

• Eloranta Titta, koordinator, fhj-verksamhet, 
Å 020 701 2358 
fhj-grupperna, fhj-bussen, fhj-jouren, Hälsopunktverk-
samheten

• Hakala Ari, organisationschef Å 020 701 2359
stöd till frivilligverksamheten, avdelningsforum,
avdelningsfadder 

• Heinonen Helena, organisationsassistent 
Å 020 701 2360 
medlemsregister, materialutskick, medlemslistor och 
-adresslappar

• Hollstein Jarmo, beredskapschef Å 020 701 2361
koordinering av frivilig räddningstjänsten, samarbete 
med myndigheter, hemlandshjälp

• Holm Hanna, planerare, flykting- och mångkulturar-
bete Å 020 701 2365
stöd för avdelningarnas mångkulturella veksamhet

• Holm-Cûzdan Helena, Å 040 635 8350
organisationsassistent

• Juslin-Sandin Heidi, programchef, insamlingschef 
Å 020 701 2387
avdelningsfadder (svensk service), insamlingar, 
koordinering av socialserviceverksamhet

• Kuhlefelt Eva, planerare, mångkulturverksamhet, 
Helsingfors Å 040 648 6785

• Lempinen Markku, fhj-jouransvarig Å 020 701 2367
fhj-jourbeställningar

• Leskinen Janne, utbildningsplanerare Å 020 701 2373
programutbilding, promo- och utbildareutbildning, av-
delningsfadder

• Mustonen Outi, planerare, socialserviceverksamhet
Å 020 701 2370
stöd för socialserviceverksamhet, vänförmedlingar, 
hemlandshjälp

• Niemelä Mia, planerare, ungdomsverksamhet 
Å 020 701 2369
stöd för ungdomsverksamhet, Reddie Kids -klubbar, 
humanitar rått

• Pokkinen Maija, planerare, vänförmedlingens 
utvecklingsprojekt Å 020 701 2369

• Oittinen Sari, regionalarbetare för närstående-
vårdare Å 020 701 2357
utbildning och stöd till frivilligverksamheten för 
närståendevårdare 

• Sipilä Liina, evenemangskoordinator 
Å 040 642 8270

• Tammi Elina, programmassistent Å 020 701 2253

• Tulkki Tapani, utvecklingschef, Osastojen 
kasvuhanke Å 0400 933 966

• Vesala Pirjo, projektchef, Vägkost för ett gott liv
Å 020 701 2366

• Yared Mehalet, planerare, mångkulturverksamhet 
Å 020 701 2371 
stöd för avdelningarnas mångkulturella verksamhet, 
läxklubbverksamheten

Teamet för första hjälpen -utbildning

• Abadieh Reza, kurssekreterare Å 020 701 2377
publikkurser i första hjälpen

• Lepistö Leena, utbildningssekreterare Å 020 701 2376
företagskurser i första hjälpen

• Raatikka Tuula, kundchef 
Å 020 701 2378

• Sjöberg Mirja, chef för fhj-utbildningen 
Å 0400 787 135

• Chaufför Mika Salin, utbildare i första hjälpen och 
hålsokunskap Jukka Antikainen, Päivi Karlsson, Eeva 
Nousiainen och Rina Oksanen

Ledning och administration

• Eteläpää Piia, ekonomichef Å 020 701 2356

• Kaukiainen Petri, verksamhetsledare Å 020 701 2363 
administration och ekonomi, distriktets styrelse, stad-
geenliga möten, mottaggingscentraler

• Korhonen Tuula, informationssekreterare 
Å 020 701 2364
Här och nu, distriktets www-sidor, RedNet, utmärkel-
ser, stadgeenliga möten

• Moisio-Puustinen Laura, personalassistent 
Å 020 701 2263
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God Jul och Gott nytt år!


