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Välfärden och framtiden

LEDAREN 10.12.2018

Kommunförbundet har enligt sin planering, 
som sträcker sig fram till år 2030, listat fe-
nomen som påverkar vår välfärd. Bland dem 
räkna förbundet ändrad livsstil, marginalise-
ring, säkerhetsrisker, förändrade värderingar 
samt utvecklingen av intelligent välfärds- 
och hälsoteknologi. Samtidigt kommer 
påverkansarbetet och beslutsfattande att fö-
rändras. Kommunförbundets material (Det 
stora hjulet – Drivkrafterna för förändring 
i kommunerna och regionerna 2016–2030) 
fäster också uppmärksamhet vid behovet att 
identifiera och utnyttja nya former av demo-
krati, invånares och gemenskaper som re-
surs och partner och den mångkulturella 
utvecklingen. Att befolkningen åldras och na-
tiviteten minskar medan invandring och ar-
betsliv förändras innebär också förändringar 
i det finländska samhället.

Ovan nämns sådant som kommer att påver-
ka tillgången till offentlig service för alla 
som bor i Finland (inklusive social- och häl-
sovårdstjänster, utbildning, brand- och rä-
ddningstjänst) och möjligheterna att delta i 
byggandet av vår gemensamma framtid Det 
kan vara att mycket i framtiden görs på ett 
annat sätt, samtidigt som välfärd och delak-
tighet definieras på nytt. Men det handlar 
trots allt om välfärd, demokrati och samhäll-
sfred.

Inom Röda Korset måste vi identifiera de 
människor som är utsatta och utveckla vår 
verksamhet så att den motsvarar hjälpbeho-
vet även framöver. Vi behöver kunna förutse 
de förändringar som äger rum i vår verk-
samhetsmiljö och utveckla vår verksamhet. 
Med gårdagens kunnande kan vi inte svara 
på morgondagens utmaningar. Vi står inför 
förändringar som innebär stora möjligheter 
och som vi tillsammans kan greppa för att 
bygga en bättre framtid.

Hannu Harri
ordförande

I välfärdssamhället behövs de tjänster som 
det civila samhällets organisationer upprätt-
håller för att stödja, komplettera och erbju-
da alternativ till de tjänster som offentliga 
sektorn och privata sektorn erbjuder. Orga-
nisationer behövs också för att identifiera 
och lyfta fram olika behov. Organisationerna, 
bland dem Röda Korset, ger dessutom män-
niskor tillfälle att arbeta för och främja det 
gemensamma goda.

Social- och hälsovårdsreformen samt 
landskapsreformen förändrar arbetsfördel-
ningen mellan kommuner och landskap i frå-
ga om vem som har ansvar för social- och 
hälsovårdstjänsterna. Reformerna påverkar 
de organisationer, företag, föreningar och 
stiftelser som idag producerar tjänster. Hur 
inverkan ser ut i slutändan är svårt att be-
döma, trots att en del av reformerna trä-
der i kraft redan 1.1.2019. Samarbetet med 
bekanta människor fortsätter, men förvalt-
ningsstrukturer och en del praxis i samband 
med tjänsterna förändras. Det är möjligt och 
till och med sannolikt att myndigheterna be-
höver hjälp av frivilliga i andra situationer än 
tidigare.

Röda Korset har många olika uppgifter som 
stödjer och kompletterar välfärdssamhället. 
Till exempel genom Frivilliga Räddningstjäns-
ten stödjer FRK myndigheternas arbete. 
Blodtjänst och De ungas skyddshus komp-
letterar offentlig service. Första hjälpen-be-
redskap, första omsorgen, vänverksamhet 
och all övrig gruppverksamhet och utbildning 
i avdelningarna ökar tryggheten och stär-
ker beredskapen att hjälpa. För många av de 
här verksamheterna kommer samarbetsmöj-
ligheterna och -parterna att förändras under 
de närmaste åren, när arbetsfördelningen 
mellan kommuner och landskap fortgår.

Uppgifter, arbetsfördelning och nya aktörer 
i kombinationen med en önskan att effekti-
vera verksamheten påverkar hur välfärd och 
människors behov ses i framtiden. Vad är 
det som utgör grundförutsättningen för att 
varje människa ska ha möjlighet att leva ett 
gott liv?



4

OSASTOJEN KASVUHANKE 2018 - 2020

Uusi johtajuuskoulutus, intoa ja iloa osastoon 
Miten johdetaan vapaaehtoisia? Mi-
ten järjestön toimintakulttuuri muuttuu 
niin, että se on vetovoimainen uusille 
ja samalla tuo lisää motivaatiota ja iloa 
konkareille?

Mikä Johtajuuskoulutus on?

Rakennamme parhaillaan historiassaan en-
simmäistä Suomen Punaisen Ristin joh-
tajuuskoulutusta. Johtajuuskoulutus on 
neljästä koulutuspäivästä muodostuva ko-
konaisuus, jonka tavoitteena on löytää 
osastoon uudenlainen, vetovoimainen toi-
mintakulttuuri. 

Koulutuspäivinä osallistujat saavat konk-
reettisia esimerkkejä onnistuneista muutos-
prosesseista. Päivä rakentuu kiinnostavien 
puheenvuorojen ja erityisesti yhteisen kes-
kustelun ja kehittämisen ympärille. Väliteh-
tävien avulla mallit, työkalut ja toimintatavat 
on mahdollista viedä käytänteisiin omassa 
osastossa. 

Koulutuspäivät on suunniteltu käytäväk-
si yhden vuoden aikana, mutta tarvittaessa 
ne voi jakaa useammalle vuodelle tai osal-
listua vain itseä kiinnostaviin osioihin. Kou-
lutukseen voi osallistua etänä ja se myös 
videoidaan, joten tallenteiden käyttäminen 
vaikkapa oman hallituksen perehdyttämi-
seen onnistuu jälkikäteen. Todistuksen saa-
minen edellyttää osallistumista kolmeen 
koulutuspäivään ja välitehtävien tekemistä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Johtajuuskoulutus on kohdennettu erityisesti 
osastojen puheenjohtajille ja varapuheenjoh-
tajille, mutta se on avoin kaikille luotta-
mushenkilöille. Koulutukseen voi osallistua 
konkari, uusi puheenjohtaja tai henkilö, jos-
sa olisi ainesta seuraavaksi puheenjohtajaksi. 
Olisi hienoa, jos osastosta pystyisi osallistu-
maan kaksi luottamushenkilöä, esimerkiksi 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

Jokaiseen koulutukseen on varattu ennakko-
paikkoja nuorille, jotka eivät välttämättä ole 
vielä luottamushenkilöitä, mutta vastuuteh-
tävät kiinnostavat heitä. Tavoitteemme on, 
että tulevaisuudessa Punaisen Ristin Johta-

juuskoulutuksesta saatu todistus on tärkeä 
merkintä työnhaussa tai sen voi liittää osak-
si opintoja.

Miten koulutusta rakennetaan?

Koulutusta on ideoitu, työstetty ja kehitet-
ty saumattomassa yhteistyössä vapaaehtois-
ten ja piiritoimiston työntekijöiden kanssa 
useissa työryhmissä ja mm. viimeisimmäs-
sä Puheenjohtajaseminaarissa. Tällä hetkel-
lä työryhmässä on kuusi kokenutta Punaisen 
Ristin vapaaehtoista ja kaksi piiritoimiston 
työntekijää. 

Koulutusta rakennetaan ketterän kehittä-
misen periaatteella. Malli ei siis ole valmis 
vaan sitä kehitetään koko ajan matkan var-
rella palautteiden ja kokemusten perusteel-
la. Tässä prosessissa tulemme keräämään 
kokemuksia ja työstämään sisältöjä yhdessä 
sekä SPRn omien osaajien että ulkopuolis-
ten asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa ha-
kemaan uusia ideoita ja käytännön työkaluja 
sekä auttamaan koulutuksen kehittämises-
sä. Yhdessä saamme rakennettua tästä upe-
an kokonaisuuden.
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Ilmoittautuminen johtajuuskoulutukseen on 
auki - varaa paikkasi! Koulutuspäiviin voi 
osallistua myös etänä. Kysely ilmoittautu-
misen yhteydessä.

Osaston johtaminen 2020
26.1.2019 klo 10-16

Koulutuksen starttipäivänä aiheina ovat mm. 
joustava johtaminen, ketterät kokeilut, ta-
voitteen johtaminen ja vallan jakaminen. 
Päivässä kerrotaan esimerkkejä onnistunees-
ta muutosprosessista Punaisen Ristin osas-
tossa.

Osasto osana yhteisöä ja yhteiskuntaa
6.4.2019 klo 10-16 

Toisen koulutuspäivän teemoina ovat ver-
kostoituminen ja valmius. Kriisitilanteessa 
verkoston on oltava valmis. Miten osasto yl-
läpitää paikallista valmiutta ja yhteistyötä 
muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa 
alueellaan? Keskustellaan ja työstetään pu-
heenjohtajan roolia kyläverkoston kokoajana 
ja ylläpitäjänä.

Varaa paikkasi johtajuuskoulutukseen!
Arvot ja luotettavuus: 
viestinnän ja brändin johtaminen
7.9.2019 klo 10-16

Minkälainen on luotettava, arvojen mukai-
nen brändi? Miten alueella viestitään ja mi-
ten osaston omaa tavoitemielikuvaa voi 
uudistaa? Mitä on arvojen mukainen some-
viestintä? Päivässä käsitellään myös kriisi-
viestintää.

Vapaaehtoisten johtaminen
16.11.2019 klo 10-16

Neljännessä ja viimeisessä koulutuspäivässä 
keskitytään vapaaehtoisten johtamiseen ja 
tarkastellaan muutosprosessin läpiviemistä 
osastossa. Miten vapaaehtoisten itseohjau-
tuvuutta ja osallisuutta voidaan tukea. En-
tä miten hyvinvointia vahvistetaan ja miten 
tunteita johdetaan?

Koulutuspäivä huipentuu vapaaehtoisten kii-
tostilaisuuteen, Marraskuun Jazzeihin, jossa 
on hieno mahdollisuus verkostoitua ja juhlis-
taa läpikäytyä koulutuskokonaisuutta.

Tukea vapaaehtoisten rekrytointiin

Tule mukaan!
Moni osasto kaipaa toimintaansa uusia va-
paaehtoisia. Vapaaehtoisten vastaanotto ja 
sitouttaminen vaatii aikaa ja läsnäoloa, joi-
hin on panostettava yhdessä. 

Helsingin ja Uudenmaan piiri tulee elokuussa 
2019 markkinoimaan laajasti uusien rekry-
tointia piirin alueella. Viesti on yleinen ”SPR 
etsii uusia vapaaehtoisia”, joten jokainen 
osasto voi itse päättää kuinka sitä hyödyn-
tää. Tätä varten toimitamme valmiita rek-
rytointimateriaaleja ja julistepohjan hyvissä 
ajoin. 

Vapaaehtoisrekrytoinnin tukikampanja on 
toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, ensim-
mäinen siis elokuussa ja seuraava tammi-

OSASTOJEN KASVUHANKE 2018 - 2020

helmikuun vaihteessa v. 2020, koska silloin 
vapaaehtoisiksi ilmoittautuu eniten ihmisiä. 

Piirin tuesta huolimatta varsinainen työ, uu-
den vapaaehtoisen kohtaaminen ja toimin-
taan sitouttaminen, tehdään osastoissa. 
Tässä yksi polku, jonka pohjalta osasto voi 
suunnitella omaa vapaaehtoisten rekrytointi-
kampanjaansa. 

Uusien ilta

Moni aloittaa uuden vuoden kunniaksi uuden 
harrastuksen. Myös Punainen Risti saa va-
paaehtoisiksi pyrkiviltä eniten yhteydenotto-
ja tammikuussa ja helmikuussa. Tämä aika 
osaston kannattaa hyödyntää järjes
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OSASTOJEN KASVUHANKE 2018 - 2020

* Halitempaus 
järjestetään jollain 

paikallisesti näkyvällä alueella, 
jossa vapaaehtoiset jakavat halauksia 
niitä haluaville. Ja samalla tietenkin 

mainostetaan osaston toimintaa 
paikallisille asukkaille.

yhteistyössä järjestetyt kurssit (https://red-
net.punainenristi.fi/node/48360). 

Kurssilta ryhmätoimintaan

Kurssi kannattaa järjestää tiimityönä, jolloin 
kouluttaja saa keskittyä kouluttamiseen, kun 
taas jäsenmestari ja/tai kurssisihteeri voi-
vat hoitaa kurssilaisten tarjoilut ja osallistuji-
en rekrytoinnin osaston toimintaan mukaan. 
Moni uusi tulokas ajattelee kurssia ponnah-
duslautana toimintaan, mutta putoaakin 
kurssin jälkeen pois, kun häntä ei ole oltu 
kutsumassa mukaan toimintaan henkilökoh-
taisesti heti kurssilta. 

Muista myös jäsenyys

Uusille kannattaa aina myös tarjota jäse-
nyyttä tapana auttaa. Jäsenmaksulla he tu-
kevat paikallista auttamistoimintaa ja saavat 
tietoa Punaisen Ristin ja osaston toiminnas-
ta jatkossakin. 

tämällä esimerkiksi uusien ilta. Tärkeää on, 
että mukana tapahtumassa on osastojen toi-
mintaryhmien edustajia, jotka voivat kertoa 
oman ryhmänsä toiminnasta ja kutsua uu-
sia lämpimästi mukaan toimintaan. Uusien il-
taa kannattaa markkinoida osaston Omassa, 
RedNet-sivulla sekä sosiaalisessa mediassa, 
kuten osaston Facebook-sivulla, johon siitä 
kannattaa luoda tapahtuma. 

Seuraava tapahtuma pian uusien illan 
jälkeen

Uusi vapaaehtoinen lähtee todennäköisem-
min mukaan, jos hänelle on heti tarjolla teh-
tävä. Toimintaryhmien vakiotoiminnan lisäksi 
alkukeväästä Ystävänpäivä tarjoaa mahdol-
lisuuden järjestää vaikkapa halitempaus*, 
jossa uusi vapaaehtoinen voi tulla mukaan 
kokeilemaan toimintaa kertaluontoisesti. 
Syksyllä taas Nälkäpäiväkeräys tarjoaa hel-
pon mahdollisuuden tulla kokeilemaan toi-
mintaa. 

Vapaaehtoistoiminnan kokeilusta 
kurssille

Seuraavan vuoden kurssikalenterin suunnit-
telu jo syksyllä auttaa vapaaehtoisten rekry-
toinnissa, kun voit heti uusien illassa antaa 
uusille tulokkaille alkavan kauden kurssitar-
jottimen. Kurssit kannattaa suunnitella yh-
teistyössä naapuriosastojen kanssa, jolloin 
vältytään turhilta päällekkäisyyksiltä ja vies-
ti kurssista saadaan levitettyä laajemmalle. 
Kurssien aikatauluttamisessa auttaa koon-
titaulukko, josta löydät kaikki piirin kanssa 

Marraskuun
Jazzit

16.11.2019

Huikean hyvän vastaanoton saaneisiin 
Marraskuun Jazzeihin osallistui yli 60 va-
paaehtoista. Hämyisä ja tunnelmallinen 
ilta, upea bändi ja hyvä tarjoilu olivat niin 
pidettyjä, että päätimme laajentaa Jazzit 
ensi vuonna kaikille vapaaehtoisille. 

Merkitkää jo nyt kalentereihinne: 
Marraskuun Jazzit 16.11.2019, paikkana 
ravintola Hima & Sali, Helsingissä.
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Viestinnän vinkit vapaaehtoisten rekrytointiin

1) Mieti mihin tarvitset tekijöitä. Kirjoita oma 
kuvaus tai valitse valmis ilmoitus (pohjat 
löytyvät HUPin osastoviestinnän sivulta) ja 
tulosta ne esille tapahtumaasi. 

2) Valitse päivämäärä tapahtumallesi (oman 
osastosi toimijoiden kanssa tai yhdessä naa-
puriosastojen toimijoiden kanssa). Tee siitä 
tapahtuma Omaan ja osastosi RedNet-si-
vuille. Kutsu sähköpostilla jäsenet, osastoon 
yhteyttä ottaneet, osaston paikalliset yhteis-
työkumppanit sekä omat ystäväsi mukaan. 
Tee tapahtuma myös osastosi Facebook-si-
vulle ja jaa sitä aktiivisesti sosiaalisessa me-
diassa. 

3) Huolehdi, että paikalle tulee iloisia vas-
taanottajia. Hallituksen jäsenet ja toimin-
taryhmien vetäjät ovat usein hyviä tässä, 
mutta muista hyödyntää myös jäsenmesta-
ria, tiedottajia ja kouluttajia tässä tehtäväs-
sä. 

4) Suunnittele tapahtuman ohjelma. Uu-
det haluavat kuulla vähän uudesta järjestös-
tä ja osaston toiminnasta, mutta he haluavat 
myös kertoa itsestään ja tutustua muihin. 

5) Muista jatko: Pidä yhteyttä ottaneisiin 
kutsumalla heitä seuraaviin tapahtumiin ja 
tuleville kursseille, jotka suunnittelet hyvissä 
ajoin etukäteen. 

6) Ole ennakkoluuloton ja kärsivällinen. Uu-
della tulokkaalla saattaa olla piileviä kykyjä, 
jotka eivät paljastu ennen kuin olet hetken 
aikaa keskustellut hänen kanssaan. Mutta 
kun ne paljastuvat, saatat löytää osastollesi 
timanttisen uuden jäsenmestarin tai ystävä-
toiminnan ryhmänvetäjän. 

Ansiomerkkihakemukset 15.2.2019 mennessä
Suomen Punaisen Ristin ansiomerkki voi-
daan myöntää vapaaehtoiselle jäsenel-
le tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta. 
Ansiomerkin myöntämisen edellytyksenä on 
SPR:n jäsenyys ja se, että henkilö on vähin-
tään kuuden vuoden ajan osallistunut järjes-
tön toimintaan.

Ansiomerkkejä haetaan lomakkeella, joka 
löytyy netistä osoitteesta rednet.punainen-
risti.fi > osastotoimisto. Samalla lomakkeel-
la voi anoa myös pöytäviiriä ja hädän kolmet 
kasvot pienoisveistosta. Osastotoimistossa 
on lisäksi tarkempaa tietoa SPR:n huomion-
osoituksista.

Ansiomerkkihakemukset on toimitettava pii-
ritoimistoon viimeistään 15.2.2019. Hake-
mukset toimitetaan osoitteella Suomen 
Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, 
Tuula Korhonen, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 
00100 Helsinki tai sähköpostilla tuula.korho-
nen@punainenristi.fi.

Osaston hallitus käsittelee ja myöntää aktii-
vimerkkejä kahdesti vuodessa ennen osas-
ton kevät- ja syyskokousta. Aktiivimerkin 
saaminen edellyttää SPR:n jäsenyyden lisäk-
si vähintään kolmen vuoden aktiivista osal-
listumista SPR:n toimintaan.

OSASTOJEN KASVUHANKE 2018 - 2020
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VALNÄMNDEN

Valnämnden ber avdelningarna skicka in sina förslag 
angående förtroendevalda för årsmötet 2019
Valnämnden bereder som bäst det val som 
ska förrättas vid distriktets årsmöte år 2019. 
Vid årsmötet i vår står distriktets ordföran-
de, viceordförande och hälften, det vill sä-
ga fem styrel-semedlemmar i tur att avgå. 
Mandatperioden för de styrelsemedlemmar 
som väljs vid årsmötet sträcker sig fram till 
slutet av årsmötet 2021.

Valnämnden ber avdelningarna skicka in si-
na förslag angående medlemmar i distrikts-
styrelsen. Endast organisationens enskilda 
medlemmar kan väljas till förtroendeupp-
drag. Enligt § 18 och 19 i förordningen om 
Finlands Röda Kors förutsätts de personer 
som uppställs som kandidater till förtroende-
poster att

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

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

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

I distriktsstyrelsen finns efterfrågan på 
mångsidigt kunnande och erfarenhet 

Distriktsstyrelsens ordförandes uppgifter och 
distriktsstyrelsens uppgifter definieras i stad-
garna (se sid. xx). Distriktsstyrelsens ordfö-
rande förutsätts ha ledarskapserfarenhet, ett 
brett kon-taktnät och erfarenhet av styrelse-
arbete.

För den som föreslås som kandidat till ord-
förande-, viceordförande eller övriga sty-
relseposter kan det vara till nytta att ha 
kunskap om någon av de myndigheter som 
verkar nära Röda Korset (t.ex. räddningsvä-
sende, socialverksamhet eller invandrings-
frågor). Kandidaten kan även ha kunskap 
om till exempel digital kommunikation, 
marknadsföring, sociala medier, ekonomiför-
valtning eller juridik via sitt yrke eller via en 
hobby.

Valnämnden hoppas att alla avdelningar 
kommer med förslag. Även personmedlem-
mar kan föreslå kandidater till distrikts-
styrelsen. Förutom bekanta och erfarna 
styrelsemedlemmar re-kommenderar val-
nämnden att man ser sig om efter nya kan-
didater och nytt kunnande även bland 
personer som inte tillhör den grupp som re-
dan är aktiva inom avdelningen. 

Förslag senast den 4.2.2019

Valnämnden ber avdelningarna skicka in si-
na förslag senast måndagen den 4.2.2019, 
per e-post till valnämndens sekreterare Tuu-
la Korhonen, tuula.korhonen@rodakorset.fi, 
eller genom att fylla i ett formulär på inter-
net.  Förslag kan också skickas in per post 
på adressen Tuula Korhonen, Finlands Rö-
da Kors, Helsingfors och Nylands distrikt, Sa-
lomongatan 17 B, 5 vån, 00100 Helsingfors. 
Förslag som inkommer efter utsatt datum 
beaktas inte. 

Oberoende av hur förslaget lämnas in bör all 
behövlig information framgå: kandidatens 
namn, avdelning, födelsedatum, kontaktupp-
gifter, utbildning, yrke, eventuella special-

Hantering av 
personuppgifter

En ansökan eller en CV som 
innehåller personuppgifter kan 
skickas per e-post eller per brev. Bi-
lagan i ett e-postmeddelande kan 
om så önskas skyddas med ett lö-
senord, som sänds i ett skilt e-post-
meddelande. Om du inte vill sända 
förslaget i ett oskyddat e-postmed-
delande går det bra att använda den 
elektroniska blanketten.

Förslagen, inklusive personuppgif-
ter, sparas och förvaras i elektronisk 
form, samt som bilaga till valnämn-
dens protokoll. Uppgifterna ges inte 
vidare utanför distriktsbyrån.
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VALNÄMNDEN

Distriktsstyrelsens 
sammansättning

I tur att avgå vid årsmötet 2019

Ordförande Hannu Harri*), Kerava
Viceordförande Katja Kuusela, Pohjois-Hel-
sinki

Linda Basilier*), Kyrkslätt svenska
Anders Blomberg, Kehä-Espoo
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa
Maria Nygren, Pohjois-Helsinki
Ria Sarasti, Tuusula

*) Har år 2019 verkat de tre på varandra 
följande mandatperioder som tillåts i reg-
lerna.

Mandatperioden fortsätter till årsmö-
tet 2020  

Tiina Hörkkö, Korso
Max Lindholm, Helsingfors svenska
Teuvo Määttä, Töölö
Pekka Piri, Tapiola
Satu Wallenius, Mäntsälä

Valnämndens kontaktuppgifter

Ordförande
Juhani Parkkari (Pohjois-Helsinki)
e-post juhaniparkkari@gmail.com
puh. 050 583 5554

Viceordförande
Marika Laukkanen (Länsi-Helsinki)
e-post laukkanenmarika1@gmail.com
puh. 040 653 1547

Medlemmar

Taru Koivu (Tuusula)
tel. 040 170 2600
e-post taru.m.koivu@gmail.com

Hannele Kokotti (Pohjois-Helsinki)
tel. 040 533 7404
e-post hannele.kokotti@compesita.inet.fi

Miika Niissalo (Tapiola)
tel. 040 501 1154
e-post miika.niissalo@iki.fi

Katri Rannisto (Keski-Espoo)
tel. 050 337 6292
e-post katrirannisto@gmail.com

Tuula Rönkkö (Borgå - Porvoo)
tel. 040 522 4622
e-post tuula.ronkko@gmail.com

kunskaper samt motivering. Vid behov kan 
kandidatens CV bifogas.  Av förslaget bör 
också framgå vilken avdelning som lägger 
fram förslaget och kontaktuppgifter till ord-
förande eller annan ansvarsperson, samt den 
uppställdas samtycke till kandidaturen.

Valnämnden ber att man diskuterar kandi-
daterna vid de regionala avdelningsforumen 
och ser till att det finns kandidater till di-
striktsstyrelsen från det egna området. 

Vid årsmötet väljs också två revisorer och 
två revisorssuppleanter. Valnämnden kom-
mer i en-lighet med den ordinarie stämmans 
rekommendation att föreslå för årsmötet att 
de CGR-revisorer som Privatewaterhouse-
Coopers Oy (PwC) föreslår väljs till revisorer.

Valnämndens förslag angående förtroende-
valda och revisorer för årsmötet 13.4.2019 
skickas till avdelningarna som bilaga till in-
bjudan till årsmötet. I sitt förslag strävar val-
nämnden efter att beakta olika synpunkter 
som är viktiga för organisationen (t.ex. kan-
didatens organisationserfa-renhet och –kun-
skap, olika intressegrupper och expertis) och 
man hoppas att avdelningarna för fram så-
dant i sina förslag.

VALNÄMNDEN

Kandidatblankett

https://response.questback.com/
suomenpunainenristispr/piha2019
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8 § Distriktets ordförande
(Instruktion för Finlands Röda Kors distrikt)

Distriktets ordförande ska

1) leda distriktsstyrelsens arbete;
2) övervaka verkställandet av distriktsstyrelsens beslut;
3) fungera som chef för verksamhetsledaren och övervaka hans eller hennes verk-
samhet; samt
4) ha hand om på andra ställen i organisationens regler föreskrivna samt i arbets-
ordningen, ekonomistadgan och instruktionerna bestämda uppgifter.

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

Distriktsstyrelsen ska

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

Distriktsstyrelsen kan för bestämda uppgifter tillsätta tidsbegränsade utskott eller 
kommittéer.
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InAction! ensiapukoulutus valtaa yläkoulut

Yläkoululaisen elämässä tapahtuu paljon. 
Kavereiden ja harrastusten parissa viete-
tään entistä enemmän aikaa, monet hank-
kivat mopokortin ja joillakin myös alkoholi 
astuu mukaan kuvioihin. Nuorille sattuu 
myös paljon tapaturmia, ja itsenäistyvillä 
nuorilla vanhemmat ovat entistä harvem-
min mukana auttamassa. 

Vuonna 2015 Suomen Punainen Risti sel-
vitti, kokevatko nuoret ensiapuopetuksen 
tarpeelliseksi ja miten kouluissa opetetaan 
ensiapua. Yli 90 % nuorista oli sitä miel-
tä, että ensiaputaidot ovat tärkeitä ja et-
tä niitä olisi hyvä opettaa myös koulussa. 
Ensiapuopetus kuuluukin yläkoulujen ope-
tussuunnitelmaan, mutta sen laajuutta ei 
ole määritelty. Joissain kouluissa ensiapu-
opetus on hyvää, joissain kouluissa taas ei 
ole välineitä tai osaamista esimerkiksi el-
vytyksen opettamiseen.

InAction! koulutus kaikille 
8-luokkalaisille

Näiden tietojen pohjalta suunniteltiin val-
takunnallinen InAction! yläkoulujen hätä-
ensiapukoulutus, joka käynnistyy nyt myös 
Helsingin ja Uudenmaan piirissä HOK-Elan-
non tuella. Ensiapukoulutuksesta voi käydä 
lyhyen tai pitkän version. 

Lyhyessä kahden tunnin versiossa opetta-
ja saa tunnukset Punaisen Ristin suunnitte-
lemaan verkkokoulutukseen, joka tehdään 
koulun tietokoneluokassa. Koulutus an-
taa tietoiskujen, videoiden, kuvien ja niihin 
liittyvien kysymysten kautta perustiedot 
hätäensiavusta ja tavallisimmista ensiapu-
tilanteista. 

Pidemmässä kuuden tunnin koulutuksessa 
oppilaat aloittavat kahden tunnin verkko-
koulutuksesta, mutta osallistuvat sen li-
säksi neljän tunnin ensiapupeliin, jossa he 
pääsevät seikkailemaan pitkin koulua ja te-
kemään ensiapuun liittyviä tehtäviä ja har-
joituksia. Pelin ohjaa Punaisen Ristin oma 
InAction! kouluttaja. Molemmat koulutuk-
set on suunniteltu verkossa toimivalle sep-
po-pelialustalle, jonka avulla ensiavun 
opettelusta voidaan tehdä pelillistä, innos-
tavaa ja rentoa pienryhmissä harjoittelua. 

InAction! koulutuksesta on saatu muis-
sa piireissä jo tosi hyviä kokemuksia. Kun 
uutta opetetaan muuten kuin pulpeteissa 
istumalla, päästetään oppilaiden luovuus 
irti ja lisätään mukaan leikkimielinen kil-
pailu, saadaan usein innostumaan myös ne 
nuoret, jotka eivät muuten välitä koulun-
käynnistä. Oppituntien aikana harvoin kuu-
lee, että lisää tehtäviä oikein erikseen 
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pyydetään, mutta InAction! pelissä sitäkin 
tapahtuu usein! 

Koulutus on suunnattu 8. luokille ja se on 
ilmainen HOK-Elannon alueen yläkouluil-
le (Helsinki, Espoo, Vantaa, Nurmijärvi, 
Tuusula, Kerava, Järvenpää, Hyvinkää ja 
Mäntsälä). Kahden tunnin verkkokoulutus 
tarjotaan kaikille alueen 8. luokille ja kuu-
den tunnin koulutus sadalle luokalle vuo-
dessa. 

Nuoret mukaan myös osaston 
toimintaan!

Koulutus on meille loistava mahdollisuus 
tehdä Punaista Ristiä tutuksi nuorten kes-
kuudessa ja innostaa heitä mukaan toimin-

taan. Hankkeen kouluttajat osaavat kertoa 
Punaisen Ristin vapaaehtoistyöstä, mut-
ta myös osastojen vapaaehtoiset ovat aina 
tervetulleita mukaan auttamaan koulutuk-
sen järjestelyissä ja kertomaan omasta toi-
minnastaan. Tärkeintä on kuitenkin, että 
pääsemme tekemään sitä, missä olemme 
parhaita: antamaan nuorille ensiaputaidot 
ja rohkeutta toimia ja auttaa. 

Tarvitsemme uuteen hankkeeseen 
InAction! kouluttajia. Jos osaat ensiavun 
perustaidot, viihdyt nuorten kanssa, eikä 
tietokoneenkaan käyttäminen hirvitä, ota 
yhteyttä! Kerron mielelläni lisää!

Maaria Kuitunen, 
InAction! projektikoordinaattori

KOTI HYVINKÄÄLLÄ -HANKE

Koti Hyvinkäällä -hanke
Koti Hyvinkäällä on alkuvuonna alkanut Hy-
vinkään kaupungin, Punaisen Ristin, Hy-
vinkään seurakunnan, Laurean ja Työväen 
Sivistysliiton yhteishanke, jonka tarkoi-
tuksena on edistää maahanmuuttajien ko-
toutumista Hyvinkäällä ja rakentaa siltoja 
kotoutumisen parissa työskentelevien taho-
jen välillä. Tavoitteena on kehittää kotoutu-
misen palveluita ja prosesseja sekä aktivoida 
alueen järjestöjä ja yhdistyksiä monikult-
tuuriseen työhön niin, että vastuut on sel-
keästi jaettu toimijoiden kesken. Hankkeen 
kohderyhmiä ovat Hyvinkäällä asuvat maa-
hanmuuttajat, erityisesti heikoimmassa ase-
massa olevat, sekä kaikki kotoutumista 
tukevat tahot. 

Punaisen Ristin tehtävänä on koordinoida 
Koti Hyvinkäällä -hankkeen toimintaa sekä 
koota hankkeen ympärille järjestöjen ja yh-
distysten verkosto, pilotoida ryhmätoiminto-
ja alkuvaiheen kotoutumisen piirissä oleville 
maahanmuuttajille, tukea ja kehittää Punai-
sen Ristin paikallista vapaaehtoistyötä sekä 
jalkauttaa hankkeen hyviä käytäntöjä. Hy-
vinkään osaston monikulttuurisuustoiminta 
on aktiivista ja vapaaehtoiset järjestävät täl-
lä hetkellä LäksyHelppiä, Asumisapua sekä 
SuomiKamu-toimintaa.

Hankekumppaneista Työväen Sivistysliitto 
TSL kouluttaa Hyvinkäällä yhteisöjärjestäjiä 

omien yhteisöjensä innostajiksi ja kehittäjik-
si sekä kaupungin työntekijöitä kulttuurien 
välisessä vuorovaikutuksessa ja kotoutumi-
sen prosesseissa. Hyvinkään seurakunnan 
tehtävänä on aktivoida kansainvälistä suoje-
lua saavia maahanmuuttajia toimimaan va-
paaehtoisina ja näin tarjota mahdollisuuksia 
oppia suomen kieltä, saada kokemusta eri 
tehtävistä ja vahvistaa osallisuutta. Laurea 
osallistuu hankkeessa erilaisiin selvityksiin 
sekä kotoutumisprosessien ja toimijoiden 
vastuiden kuvaamiseen, ja tekee kaupungin 
kanssa kotouttamista arvioivan kyselyn.

Koti Hyvinkäällä -hankkeen keskiössä ovat 
osallistuminen ja yhdessä tekeminen. Pää-
määränä on, että hankkeen myötä Hy-
vinkäällä asuvat maahanmuuttajat ovat 
aktiivisia osallistujia yhteiskunnassa. Ta-
voitteena on luoda malli, jossa kotoutumi-
sen tuen alkuvaiheen viranomaistoimintoja 
täydentää kolmannen sektorin ja muiden 
viranomaisten työ. Tavoitteena on muös va-
kiinnuttaa järjestöjen toiminta osaksi kotou-
tumisen tuen kokonaisuutta. 

Lisätietoja: Sanna Saarto 
projektikoordinaattori, Koti Hyvinkäällä -hanke
puh. 040 8430004
sähköposti sanna.saarto@punainenristi.fi

INACTION!



13

KOTI HYVINKÄÄLLÄ -HANKE

Pakolaisteltassa Hyvinkäällä satoja vierailijoita
Punaisen Ristin pakolaisteltta pystytettiin Hy-
vinkäälle marraskuussa yhteensä kolmen 
viikon ajaksi Laureaan, kaupungintalolle, 
seurakuntakeskukseen ja Kauppakeskus Wil-
laan. Pakolaisteltta oli päivittäin avoinna ylei-
sölle ja vierailijat toivotettiin tervetulleiksi 
astumaan sisään ja eläytymään hetkeksi pa-
kolaisten arkeen. Teltta on moniaistinen tila, 
johon tuotetaan pakolaisleirin ääntä, kuvaa 
ja esineistöä. 

Pakolaisteltan tarkoituksena Hyvinkäällä oli 
herättää keskustelua ja tuoda hankkeen työ-
tä konkreettisesti esiin, antaa kävijöille mah-
dollisuus pysähtyä ajattelemaan pakolaisten 
tilannetta ja tarjota ohessa faktatietoa pako-
laisuudesta ja maahanmuutosta.

Teltalla satoja vierailijoita

Viikkojen aikana tavoitettiin useita eri ylei-
söjä, mikä olikin järjestäjien tarkoituksena. 
Laurean viikolla ammattikorkeakoulun sekä 
viereisen Hyvinkään Opiston opiskelijat oli-
vat suurimmat kävijäryhmät. Kaupungintalon 
viikko oli ajoitettu kaupunginvaltuuston ko-
koukseen, jolloin pakolaisteltalla vieraili kau-
pungin työntekijöiden lisäksi kuntapäättäjiä. 
Kauppakeskuksessa kävi ohikulkijoita ja mai-
nosten sekä lehtijuttujen perusteella paikalle 
löytäneitä kaupunkilaisia. Seurakuntakes-
kuksessa teltta keräsi suuren yleisön seura-

kuntavaalipäivänä. Viikkojen yhteenlaskettu 
kävijämäärä oli useita satoja, koululaisia 
heistä oli noin 240.

Pakolaisteltan oheen oli järjestetty pal-
jon erilaista ohjelmaa, mm. lasten taidete-
oksia Hyvinkäälle saapuneiden pakolaisten 
lähtömaista. Laureassa järjestettiin avoin il-
tatapahtuma, jossa pakolaisuudesta kertoi 
eri näkökulmista Punaisen Ristin delegaatti, 
kaupungin maahanmuuttajatyön koordinaat-
tori ja nuorten vaikuttajatiimin nuori jäsen. 
Toimittaja ja kirjailija Rauli Virtanen ker-
toi maailmalla näkemistään pakolaisteltoista 
ja pakolaisuudesta viidellä vuosikymmenel-
lä. Kiertueen aikana esiteltiin Punaisen Ristin 
toimintaa ja rekrytoitiin uusia vapaaehtoisia 
monikulttuurisuustoimintaan, erityistoiveena 
uusien SuomiKamujen löytäminen maahan-
muuttajille.

Koululaisille järjestettiin aamupäiviä, joiden 
aikana tarjottiin tietoiskuja koskien Punaisen 
Ristin kansainvälistä työtä sekä pakolaisten 
vastaanottoa Hyvinkäällä. Lapset eläytyivät 
tilanteeseen, saivat paljon uutta tietoa ja ky-
syivät tärkeitä kysymyksiä. Yhteyden osoit-
taminen maailman tilanteen ja Hyvinkäälle 
saapuvien pakolaisperheiden välillä teki suu-
ren vaikutuksen moniin ja toi asian konk-
reettisesti lähelle. Lasten ja nuorten kanssa 
keskusteltiin myös siitä, miten jokainen voi 

auttaa uusia tulijoita tunte-
maan olonsa kotoisaksi Hy-
vinkäällä. 

Kävijöiden kokemuksia

Moni vierailija kommentoi, 
että pakolaisteltta herät-
ti paljon ajatuksia ja todel-
la pysäytti kiireen keskellä. 
Useat se sai miettimään, 
millaista elämä voisi olla, 
jos olisikin syntynyt muu-
alla kuin turvallisessa Suo-
messa. Eräs vuosia sitten 
pakolaisena Hyvinkäälle 
saapunut nainen seisoi tel

PAKOLAISTELTTA

Punaisen Ristin vapaaehtoinen Marjaana Lipsonen ja Laurean opiskelijat
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tan ovella pitkään, sanomatta sanaakaan, ja 
silmät täyttyivät kyynelistä. Hän oli viettänyt 
useita vuosia pakolaisleirissä lastensa kanssa 
ja näky oli tuskallisen tuttu. 

Osa kävijöistä muisteli Karjalasta evakkoon 
lähteneiden perheiden kokemuksia ja koh-
taloita. Lapsille annettiin tehtäväksi miettiä, 
mitä he ottaisivat kotoaan mukaan, jos pitäi-
si lähteä nopeasti pakoon. Moni ajatteli ensin 
puhelinta ja pelikonsolia, mutta totesi kui-
tenkin lopulta, että tärkeintä olisi saada mu-
kaan oma perhe. 

Kaupungin, Punaisen Ristin ja seurakun-
nan työntekijät, Laurean opiskelijat ja suu-
ri määrä vapaaehtoisia päivystivät teltalla ja 
opastivat kävijöitä. Vierailijoita oli kiertueen 
aikana paljon, mutta niin oli sitoutuneita päi-
vystäjiäkin, jotka mahdollistivat pakolaistel-
tan aukiolon päivittäin kolmen viikon ajan. 
Tälle joukolle sekä kaikille vierailijoille suu-
ri kiitos lukemattomista keskusteluista, koh-
taamisista ja eläytymisestä.

Kenestä Ennakkoluuloton edelläkävijä?
Punaisen Ristin Helsingin ja Uuden-
maan piiri myöntää Ennakkoluuloton 
edelläkävijä -tunnustuksen järjestön ul-
kopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai yh-
teisölle, joka piirin alueella on toiminut 
esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja 
moninaisuuden edistämiseksi. Tunnus-
tus jaetaan rasisminvastaisella viikolla 
21.3.2019.

Helsingin ja Uudenmaan piiri on ja-
kanut huomionosoituksen kahdek-
san kertaa. Sen ovat aiemmin saaneet 
Helsingin kaupunki (v. 2011), Rebec-
ca Holm (v. 2012), Rosa Åkerlund (v. 
2013), Golalah Lotfollahi (v. 2014), Reija 
Lampi-Parvela, Johanna Kivi sekä 

Espoon Tähtiniityn koulun 5A-luokka (v. 2015), Linnea Mynttinen (v. 2016), Synniva Drake 
(v. 2017) ja Helsingin monikulttuurisen päiväkeskus Mosaiikin vapaaehtoiset (v. 2018). 

Tunnusten saamisen perusteena voi olla yksittäinen teko tai pitkän linjan toiminta. Ehdotuk-
sia tunnustuksen saajiksi otetaan vastaan 15.1.2019 saakka. Lisätietoja piiritoimistosta Minna 
Lähteenmäeltä tai Quynh Ly’ltä.

Mosaiikin vapaaehtoiset saivat vuoden 2018 Ennakkoluuloton 
edelläkävijä -tunnustuksen. 
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Mikä pakolaisteltta?

Pakolaisteltta koostuu tilasta, jo-
hon tuotetaan pakolaisleirin ään-
tä, kuvaa ja esineistöä. Muutaman 
neliömetrin kokoiseen tilaan voi 
tutustua ryhmän kanssa tai it-
sekseen. Pakolaistelttakiertueel-
la pyritään vaikuttamaan kuntien 
haluun tehdä myönteisiä päätök-
siä pakolaisten vastaanottamisek-
si ja lisäämään Punaisen Ristin ja 
muiden järjestöjen osallistumista 
pakolaisten vastaanoton käytän-
nön suunnitteluun ja järjestämi-
seen. 

Pakolaisteltta on kaikkien osasto-
jen varattavissa ja sitä voi tiedus-
tella piiritoimistosta.
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februari mars-
april maj juni-

juli september november-
december

Vändagen
14.2.

Veckan mot 
rasism  

18.–24.3.

Rödakors-
veckan 

6.–12.5.

Maailman
pakolaispäivä

20.6.

Internatio-
nella första-
hjälpendagen 

8.9.

Insamlingen jul 
i sinnet 

22.11.–24.12.

Maailman 
terveyspäi-

vä 7.4.

Olycksfalls-
dagen
13.9.

Världs 
aidsdagen 

1.12.

Hungerdagen  
20.–22.9.

Olycksfalls
-dagen
13.12.

Uppdaterade kontaktuppgifter möjliggör 
en fungerande kommunikation
Avdelningen skickar in uppgifterna om si-
na förtroende- och kontaktpersoner (sk. j1 
och j2-kort) till det riksomfattande registret. 
Att meddela namntecknarna till registret är 
ett juridiskt villkor för avdelningens existens. 
När uppgifterna à jour, är det lättare för de 
anställda vid distriktsbyrån att erbjuda av-
delningen stöd och handledning, och lättare 
att hålla kontakt och förmedla information 
till rätt person. 

Observera, att avdelningen styrelse har möj-
lighet att befullmäktiga inom sig två namn-
tecknare, utöver ordförande, viceordförande, 
kassör och verksamhetsledare. Avdelning-
ens sekreterare har inte automatiskt rätt att 
fungera som namntecknare, men kan befull-
mäktigas att teckna under, förutsatt att hen 
är medlem i avdelningens styrelse. Här är 
ett utdrag ur stadgarna:

21 § Namntecknare
”En avdelnings namn tecknas av dess ordfö-
rande och vice ordförande tillsammans eller 
var för sig tillsammans med en av styrelsen 
inom sig befullmäktigad ledamot, avdelning-
ens kassör eller avdelningens verksamhets-
ledare. Avdelningens styrelse kan inom sig 
befullmäktiga högst två namntecknare åt 
gången.”  

Med hjälp av J1-kortet registrerar man av-
delningens namntecknare. Med J2-kortet 
meddelas avdelningens övriga kontaktper-
soner. Kontaktrollernas antal har minskats. 
Från kortet har avlägsnats de som varit i li-
ten användning. När rätt kontaktpersoners 
uppgifter har skickats in kan distriktsbyrån 
bättre stöda avdelningen, och det är lättare 
att få fram viktig information till rätt person.

Skall avdelningen ha en Revisor eller 
Verksamhetsgranskare? Avdelningarna 
väljer en revisor eller verksamhetsgranskare 
jämte suppleant på avdelningens årsmöte. 
Kom ihåg att kryssa i om avdelningen valt en 
revisor eller verksamhetsgranskare. Mera in-
formation finns i bilagan.

Verksamhets- och utbildningsstatistiken bör 
fyllas i under januari 2019. För inrapporte-
ring av uppgifterna finns i avdelningsbyrån 
(rednet.rodakorset.fi/avdelningsbyran) en 
länk till ett frågeformulär. Länken är öppen 
mellan 15.12.2018 – 31.1.2019.

Tilläggsinformation: 
På RedNet finns alla nödvändiga blanketter. 
Klicka på rednet.rodakorset.fi/avdelningsby-
ran

AJANKOHTAISTA

Kampanjer år 2019

OBS! Hungerdagsinsamlingens 
datum (datumet för Hungerdags-
insamlingen var fel i senaste 
nummer av tidningen).
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Yhdessä pärjäämme paremmin! 
Pärjätään yhdessä -kehittämishanketta on 
pilotoitu Satakunnassa ja Lapissa kolmen vii-
me vuoden aikana. Hanke on edistänyt Pu-
naisen Ristin paikallisosastojen työtä arjen 
turvallisuuden ja häiriötilanneauttamisen sa-
ralla, erityisenä painopisteenä on ollut mui-
den järjestöjen ja kuntien kanssa tehtävä 
yhteistyö. Nyt hankkeen oppeja ja resursseja 
tuodaan osastojen tueksi Uudenmaalla. Pie-
nillä teoilla voimme olla omalla paikkakun-
nallamme paljon tehokkaampia auttajia niin 
arjessa kuin onnettomuustilanteessakin. 

Punaisen Ristin visiona on olla luotettava ja 
tehokas auttaja myös kotimaassa ja maan 
johtava valmiusjärjestö. Tätähän me mones-
sa mielessä jo olemmekin. Meillä on tark-
ka lain määrittelemä mandaatti ja tehtävä, 
sopimuksia viranomaisten kanssa, koor-
dinoimme Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun (Vapepa) järjestöverkostoa ja meillä on 
maan kattava auttajien verkosto. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja SPR sopi-
vat vuoden 2014 yhteistyöpöytäkirjassa, että 
häiriötilanteessa SPR koordinoi Sote-järjes-
töjen työtä. Vuonna 2018 sisäministeriö ja 
SPR sopivat järjestön tehtävistä ja siitä, et-
tä sille alisteiset viranomaiset (esim. Pelas-
tuslaitos, Poliisi ja Migri) tekevät yhteistyötä 
SPR:n kanssa. Sisäministeriö totesi SPR:n 
roolin olevan tärkeä kansalaisten varautu-
misessa ja kriisinsietokyvyn eli resilienssin 
edistämisessä. Viranomaiset siis luottavat 
meihin suuresti. 

Koordinaatioroolimme ja viranomaisten meil-
le antama mandaatti ei tarkoita, että käs-
kemme tai määräämme muita yhdistyksiä. 
Se tarkoittaa, että teemme yhteistyötä mui-
den kanssa ja toimimme eräänlaisina ko-
koonkutsujina, esimerkiksi alueen kuntien 
kanssa. Järjestömme on parhaimmillaan aut-
tamistilanteissa, mutta isoissa tilanteissa tar-
vitsemme myös muiden apua. Lisäksi muissa 
järjestöissä on paljon loistavaa osaamista 
ja mahtavia ihmisiä, joiden kanssa meidän-
kin auttamisestamme tulee tehokkaampaa. 
Meidän kannattaa siis ottaa muut alueen yh-
distystoimijat huomioon jo valmiussuunnitte-
lussa ja tehdä asioita yhdessä jo arjessa. 

Projektimme auttaa osastoja paranta-
maan alueellista turvallisuutta kouluttamalla 
osastoja ja heidän paikallisia järjestöver-
kostojaan, järjestämällä lyhyitä yhteisiä 
valmiusharjoituksia ja tuomalla asiantunte-
musta osaston arkipäiväiseen toimintaan. 
Muut yhdistykset saavat uutta tietoa, oppivat 
näkemään toimintansa uudelta näkökannal-
ta ja saavat parempia yhteyksiä toisiin teki-
jöihin. 

Yhdistysten yhteinen tekeminen on koettu 
mielekkääksi ja hauskaksi. Turvallisuutta voi 
parantaa yhdessä muiden kanssa esim. tur-
vallisuuskävelyillä, palovaroittimien patterei-
ta vaihtamalla, tietoiskuja järjestämällä ja 
tietenkin paikallisia ihmisiä kouluttamalla.

Tukea Pärjätään yhdessä -tapahtumien 
järjestämiseen

Olen tulossa Länsi-Uudenmaan osastofoo-
rumiin 26.1. Lohjalle ja Itä-Uudenmaan 
osastofoorumiin 14.3. Loviisaan kertomaan 
hankkeen toiminnoista ja tarjoamaan osaa-
mistani alueen osastojen käyttöön. Pärjätään 
yhdessä -tapahtumia järjestävät osastot voi-
vat anoa taloudellista tukea tapahtuman jär-
jestämiseen. Tuen mahdollistaa Lähi-Tapiola 
Uusimaa ja sitä voi saada 300 euroa. 

Projektistamme saat kätevästi lisätietoa ver-
kosta. Youtubesta löydät kolme hankkees-
tamme kertovaa videota, jotka löydät, kun 
kirjoitat hakukenttään: Pärjätään yhdes-
sä. Sama kannattaa tehdä myös Facebookis-
sa, josta löydät hankkeemme sivun. Siellä 
jaetaan runsaasti tietoa, josta on hyötyä 
osastoille sekä materiaalia, joka auttaa ke-
hittämään osastosi toimintaa. 

Yhteistyö on voimaa – 
Pärjätään siis yhdessä!  

Janne Leskinen 
Projektisuunnittelija, 
Pärjätään yhdessä 
-hanke, 
janne.leskinen@punai-
nenristi.fi 
Puh. 040 571 4629 

PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ  -HANKE
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Valtakunnallinen valmiusharjoitus 26.10.2019
Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus PISARA järjestetään lau-
antaina 26.10.2019. Harjoitus on kerran 
yleiskokouskaudessa järjestettävä valta-
kunnallinen harjoitus – merkkaathan har-
joituksen omaan kalenteriisi ja osaston 
vuosisuunnitelmaan!

Osastojen ennakkoilmoittautuminen mukaan 
harjoitukseen alkaa maanantaina 7.1.2019. 
Kevään aikana vapaaehtoisille tarjoutuu 
mahdollisuuksia osallistua erilaisiin koulu-
tuspäiviin sekä seminaareihin ja muihin tilai-
suuksiin – kohti yhteistä valmiusharjoitusta!

Valmiusharjoituksemme teemana on puh-
taan veden puute. Vesikriisi on valittu har-
joituksen teemaksi siksi, että puhdas vesi on 
meille jokaiselle välttämätöntä. Harjoittele-
malla toimintaa vesikriisissä harjoittelemme 
tilannetta, jossa suuri määrä ihmisiä tarvit-
see apuamme nopeasti.

Harjoituksen tavoitteena on testata Punaisen 
Ristin osastojen valmiutta reagoida ja auttaa 
vesikriisin sattuessa. Keskustoimisto, piirit, 
Kalkun logistiikkakeskus, Nuorten turvatalot 
ja Kontit osallistuvat myös harjoitukseen.

Voitte osastossasi valita itsellenne sopivim-
man tilanteen, jota harjoittelette. Sellainen 
voi olla esimerkiksi veden saastuminen, säh-
kökatkosta johtuva vesikatko tai puhtaan ve-
den puuttuminen.

Kannattaa jo etukäteen miettiä, miten puh-
taan veden puute vaikuttaisi meidän jokai-
sen arkeen. Miten tilanteessa pitäisi toimia, 
ja miten Punainen Risti voi auttaa?

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin valmi-
usharjoitus, mutta mukaan harjoittelemaan 
kutsutaan myös yhteistyökumppaneita se-
kä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnal-
lisesti.

Harjoituksen etenemistä ja tuoreimpia tieto-
ja voit seurata sekä suomeksi että ruotsiksi 
harjoituksen omien nettisivujen kautta. Jat-
kossa myös sähköiset uutiskirjeet löytyvät 
RedNet-sivujen alta.

Lisätietoa RedNetissä:
• rednet.punainenristi.fi/valmiusharjoitus2019

Riksomfattande beredskapsövningen 2019
Save the date: Finlands Röda Kors riksomfattande beredskapsövning 2019 ordnas lörda-
gen den 26.10.2019. Övningen är en riksomfattande beredskapsövning, som ordnas en 
gång per stämmoperiod. Till övningen behövs avdelningens alla frivilliga – skriv upp öv-
ningen i din kalender, i avdelningens verksamhetsplan och i budgeten för år 2019!

Kom med: För avdelningarna öppnar förhandsanmälan till övningen måndagen den 7.1. 
2019. Under våren får frivilliga möjligheter att delta i olika utbildningsdagar, seminarier 
och andra tillställningar inför den gemensamma beredskapsövningen. Kom ihåg att anmä-
la dig i tid!

All gemensam riksomfattande information angående övningen samlas på RedNet Dessu-
tom får avdelningarna ett nyhetsbrev som informerar om aktuella ärenden angående öv-
ningen.

Tilläggsinformation:
• rednet.rodakorset.fi/beredskapsovning2019
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Kouluttajatapaaminen ”Näin meidän piirissä”
Torstai 24.1.2019 klo 17.30-19.30
Kouluttaja, olet sydämellisesti tervetullut Helsingin ja Uudenmaan piirin kouluttajatapaami-
seen. Illan aikana tutustut muihin kouluttajiin ja kuulet, kuinka piirin alueella koulutuksia 
järjestetään. Tapaaminen on tarkoitettu piirin alueen järjestö-, sosiaalipalvelu-, nuoriso-, mo-
nikulttuurisuus-, päihdetyön, henkisen tuen ja humanitaarisen oikeuden kouluttajille, joita 
koskevat sama kouluttajakoulutus ja koulutuskäytännöt. 

Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hietaniemenkatu 7, 5. krs, 00100 Helsinki. 

Etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten kurssi polkaistaan käyntiin? Missä vaiheessa kouluttajana astut kehiin? 
- Mitä kouluttajalta odotetaan? Mitä kouluttaja saa? 
- Miksi Opintokeskus Sivis on sinulle kouluttajana tärkeä? 

Syömme myös paljon pizzaa, joten kerro ilmoittautumisesi yhteydessä mahdollisista allergi-
oista. Ilmoittautumiset torstaihin 10.1.2019 klo 10 netissä: www.lyyti.in/Kouluttajatapaami-
nen_240119

Lisätietoja: 
Emilia Jokiaho emilia.jokiaho@punainenristi.fi, puh. 040 594 8142
Elina Tammi elina.tammi@punainenristi.fi, puh. 040 642 9015

Läksyhelppi-ohjaajakoulutus 
2.2.2019 klo 9-15

Kiinnostaako LäksyHelppi-toiminta? Tule 
Läksyhelpin-ohjaajakoulutukseen 2.2.2019 
klo 9-15. Koulutus järjestetään Punaisen Ris-
tin koulutustiloissa Helsingissä, osoite Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki.

LäksyHelpin ohjaajat auttavat esimerkik-
si silloin, kun omat vanhemmat eivät pysty 
auttamaan. LäksyHelpissä voi miettiiä koti-
tehtävien sisältöä yhdessä ohjaajan kanssa. 
LäksyHelppi-ohjaajalla ei tarvitse olla opet-
tajan tutkintoa, tärkeintä on halu auttaa ja 
kannustaa.

Koulutuksessa saat perustietoa Punaisesta 
Rististä ja LäksyHelppi-toiminnasta. Kurssilla 
käsitellään myös oppimisvaikeuksia, vuoro-
vaikutusta, moninaisuutta ja vapaaehtoisena 
toimimista. Koulutus on ilmainen Punaisen 
Ristin jäsenille, muille hinta on 20 / 10 eu-
roa. 

Ystäväksi nuorelle -koulutus
2.2. klo 11-15 

Ystävätoiminnan koulutus antaa valmiu-
det toimia mielenkiintoisissa vapaaehtoisis-
sa auttamistehtävissä eri ikäisten nuorten 
ystävänä. Ystävätoiminnan kohteina olevat 
nuoret voivat kokea yksinäisyyttä erilaisista 
syistä tai kaivata vain toisen ihmisen tukea 
arjessaan. Yhteinen ajanvietto rikastuttaa 
myös vapaaehtoisen ystävän elämää.

Kurssilta saat perustiedot Punaisen Ris-
tin vapaaehtoistoiminnasta, tuettavan 
kohtaamisesta ja ystävätoiminnan eri toi-
mintamuodoista. Kurssin jälkeen voit toimia 
vapaaehtoisena erimerkiksi erilaisissa ryh-
missä, yksinäisen nuoren ystävänä tai pop-
up vapaaehtoisena. Koulutukseen sisältyy 
pienimuotoinen brunssi. Tule mukaan kuule-
maan lisää toiminnastamme!

Koulutus järjestetään nuorten turvatalossa, 
Helsingissä, osoite Uudenmaankatu 32 A.  

Lisätietoja: mia.niemela@punainenristi.fi

KOULUTUS
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HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi

Distriktsbyrån    
Salomonsgatan 17 B, 5. vån, 00100 Helsingfors

Utbildning- och frivillgverksamhet
Sanduddssgatan 7 B, 5. vån, 00100 Helsingfors
Ingången till huset ligger i hörnet av Lappogatan 
och Perhogatan (samma ingång som Keskisuoma-
lainen Osakunta använder). 

Tfn 020 701 2000
Priset till nummer som börjar på 0207 bestäms av 
telefonoperatören. För närvarande är samtalspri-
set 8,35cent/samtal + 16.69 cent/min. om man ring-
er 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
kerays.hup@rodakorset.fi
andra e-poster: förnamn.efternamn@rodakorset.fi

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

Frivilligverksamhet

• NN, koordinator, fhj-verksamhet, 
Å 020 701 2358 fhj-grupperna, fhj-bussen, fhj-jou-
ren (reserv), Hälsopunktverksamheten

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

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

• Hollstein Jarmo, beredskapschef Å  020 701 2361
koordinering av frivilig räddningstjänsten, myn-
dighetssamarbete, hjälp i hemlandet

• Holm-Cüzdan Helena, Å 020 701 2354
organisationsassistent

• Jokiaho Emilia, utbildningsplanerare Å 020 701 
2373
programutbilding, promo- och utbildareutbildning, 
avdelningsfadder

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

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

• Kuhlefelt Eva, planerare, integrationsstödjande 
verksamhet Å 040 648 6785

• Kuitunen Maaria, projektkoordinator, InAction 
Å 040 725 1815

• Lankinen Mari, utvecklingschef, Å 040 672 0300 
avdelningarnas tillväxtprojekt, avdelningsfadder, 
avdelningsforum

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

• Ly Quynh, utvecklare, integrationsstödjande 
verksamhet Å 040 821 6210 stöd och utveckling av 
avdelningarnas integrationsstödjande verksamhet

• Lähteenmäki Minna, koordinator för integrations-
stödjande verksamhet 
Å 020 701 2365 stöd för avdelningarnas integra-
tionsstödjande verksamhet, utbildning

• Niemelä Mia, planerare, ungdomsverksamhet 
Å 020 701 2369 stöd för ungdomsverksamhet, hu-
manitär rätt, skolsamarbete, avdelningsfadder

• Mäkinen Päivi, klubbkoordinator Å 040 843 1021 
Läxhjälp, Reddie Kids, Terho-klubbar 

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

• Olli Sanna, planerare, avdelningskommunikation
Å 040 1857501 stöd i kommunikationsfrågor för av-
delningar och informationsfrivilliga

• Pokkinen Maija, planerare, Å 020 701 2191 
OMA - informationssystem för frivilliga

• Tammi Elina, programmassistent, insamlingssek-
reterare Å 020 701 2253

• Yared Mehalet, planerare, socialserviceverksam-
het Å 020 701 2370 stöd för socialserviceverksam-
het, vänförmedlingar

• Väätäjä Reetta, projektarbetare, Projektet stöd 
för ensamkommande minderåriga Å 040 668 3373

Ledning och administration

• Kaukiainen Petri, verksamhetsledare Å 020 701 
2363  administration och ekonomi, distriktets sty-
relse, stadgeenliga möten, mottaggingscentraler

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

• Poukka Jari, ekonomichef Å 040 536 6285

• Moisio-Puustinen Laura, personalassistent 
Å 020 701 2263
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Kaisa Rekinen

God Jul och 
Gott Nytt år!


