
HJÄLPARE NÄRA DIG

Hjälpare nära dig.

Rödakorsveckan torsdag 3.5 till onsdag 9.5.2018
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Rödakorsveckan 3–9.5.2018

Varför? Vi gör finländarnas vardag trygg, betonar vikten av 
att kunna hjälpa oavsett ålder och för fram de frivilligas 
betydelse såväl lokalt som i Röda Korsets riksomfattande 
verksamhet.

Hur? Vi ger information och kunskap om hur man förbättrar 
säkerheten i hemmet och vardagen samt förebygger olyckor. 
Vi stärker beredskapen att hjälpa hos personer i alla åldrar 
genom att erbjuda hjälparkurser.

Målgrupp: Målgruppen är barnfamiljer. Även barn lär sig att 
hjälpa och kan på så sätt inspirera de vuxna.

#punaisenristinviikko #auttajakurssi 
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Vad händer under veckan?

• Rödakorsveckan hålls undantagsvis från torsdag till 
onsdag 3–9.5 på grund av helgen. Veckan ger ett bra 
tillfälle att berätta om avdelningens verksamhet inom 
temat trygghet i vardagen.

• Avdelningens evenemang kan vara en hjälparkurs som 
är öppen för alla och kombineras med en förevisning av 
en första hjälpen-förpackning. Den nya checklistan för 
säkerhet i hemmet och vardagen kan delas ut på 
evenemangen och i sociala medier. Kom ihåg att 
informera om hjälparkursen i er händelsekalender.

• Målet är att få fler frivilliga till avdelningen och på så 
sätt utvidga verksamheten och öka tryggheten i 
samhället.



HJÄLPARE NÄRA DIG
Foto: Jussi Vierimaa/Finlands Röda Kors



HJÄLPARE NÄRA DIG

Vad kan er avdelning göra 3–9.5?
– Välj en aktivitet som passar er 

1. Ordna en hjälparkurs som är öppen för alla. 

2. Dela ut den nya checklistan: Egen härd är
guld värd, men är den säker? 

3. Förevisa innehållet i en första hjälpen-
förpackning för att göra det känt för stora
och små.

4. Be människor delta i det riksomfattande
lotteriet och fylla i kontaktkort.

Evenemang kan ordnas på torg, på lekplatser, 
på bibliotek, i simhallar, i köpcentra, i Prisma-
och S-marketaffärer, på ABC-stationer eller i 
avdelningens lokaler – varhelst familjer rör sig! 

Foto: Jussi Vierimaa/Finlands Röda Kors
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1. Den förnyade hjälparkursen

• Hjälparkursens innehåll och grafiska profil förnyas.

• Instruktionskorten får ett nytt utseende och 
jubileumsårslogon tas bort. 

• Avdelningarna har även tillgång till den nuvarande 
versionen

• Målet är att erbjuda personer i alla åldrar och över hela 
Finland hjälparkurser under Rödakorsveckan. 

• Om man inte har möjlighet att ordna kursen under 
Rödakorsveckan kan man samla in kontaktuppgifter till 
intresserade och ordna kursen senare.

• Det är viktigt att informera om hjälparkurserna i 
händelsekalendern i RedNet i god tid.

Tack till alla som ordnar hjälparkurser!

https://www.youtube.com/watch?v=fG16cCYGzjY
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2. Checklista för trygghet i vardagen 
och hemmet 

• Listan för förbättring av säkerheten i hemmet och 
vardagen uppdateras och kan delas ut under 
avdelningarnas evenemang. Den lista som tidigare 
använts förbättras, och dess form och innehåll fastställs 
under mars månad.

• Om man vill kan man under Rödakorsveckan dela ut 
Olycksfallskampanjens avgiftsfria material som kan 
skrivas ut (såsom instruktioner för hur man främjar 
tryggheten i hemmet och checklistor för barn): 
www.kotitapaturma.fi

• I Röda Korsets webbutik kan man också beställa samma 
tryckta material utan kostnad: 
www.punaisenristinkauppa.fi

http://www.kotitapaturma.fi/
http://www.punaisenristinkauppa.fi/
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3. Vad innehåller en första 
hjälpen-förpackning?

Ett bra sätt att få kontakt med Rödakorsveckans 
målgrupp, det vill säga barnfamiljer, är att förevisa en 
första hjälpen-förpackning:

”Hej! Hittar ni en mitella och en värmefilt här i första 
hjälpen-förpackningen?”

Med en mitella kan man:

• stödja en arm

• förbinda en persons huvud, ben, rygg...
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4. ICE- och kontaktkort

• Det förnyade ICE- och 
lotterikortet kan gärna tas i 
bruk och kan delas ut under 
avdelningarnas evenemang.

• Kortet gör det enkelt att 
stanna förbipasserande och 
inleda ett samtal. 

• Med kortet kan man delta i 
riksomfattande lotterier 
samtidigt som man ger sina 
kontaktuppgifter till 
organisationen.

• Man kan också bli medlem 
med hjälp av kortet.
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Bjud in deltagarna att bli 
hjälpare

• Berätta vilka evenemang er 
avdelnings första hjälpen-grupp 
och andra frivilliga kommer att 
delta i under våren och 
sommaren.

• Hur kan man komma med i 
avdelningens verksamhet? 

• Var erbjuder ni för barn, unga 
och vuxna?

• Vad kan en potentiell ny frivillig 
som är intresserad av Röda 
Korsets lokala verksamhet få ut 
av verksamheten? 

Foto: Pasi Leino
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Evenemang som är öppna för alla 
redan under våren

• Ordna redan i maj en första hjälpen-övning 
för barnfamiljer där det är lätt för nya 
frivilliga att komma med.

• Håll ett Under gemensam flagg-evenemang 
och berätta vad Röda Korset är och vad det 
innebär att vara frivillig inom organisationen. 
Sprid information om vad man kan göra inom 
er avdelning och hur man kan komma med i 
verksamheten. 

• Be besökarna på ert evenemang under 
Rödakorsveckan att anmäla sig till er 
hjälparkurs och ordna en kurs för alla 
anmälda senare. 
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Så här beställer ni 
kampanjmaterial

• Allt kampanjmaterial kan beställas via nätet på 
adressen www.punaisenristinkauppa.fi. 

• Vi börjar skicka ut materialet under vecka 14.

• Beställ senast 18.4.2018. 

• Vi skickar ut information om kampanjen genom 
elektroniska nyhetsbrev där vi informerar 
närmare och bland annat materialet och hur det 
kan beställas. Kontrollera att din e-postadress är 
aktuell! 

• Läs mer: https://rednet.rodakorset.fi/veckan

http://www.punaisenristinkauppa.fi/
https://rednet.rodakorset.fi/veckan
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Samarbete med S-gruppen

• Samarbeta gärna lokalt med andelslaget under 
Rödakorsveckan.

• Kontakta företagare i god tid och kom överens om 
att ordna ett evenemang som passar barnfamiljer 
i någon av S-gruppens affärer eller på en ABC-
station.

• Hjälparkurser för S-gruppens personal bör 
erbjudas separat vid en överenskommen tidpunkt. 
Kursen kan ordnas även efter kampanjtiden och 
man bör komma överens om tidpunkten i god tid.


