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Redo att hjälpa
Finlands Röda Kors grundläggande 
uppgift är att hjälpa när människor 
behöver hjälp. Vi har en särskild uppgift 
i att bistå myndigheterna vid kriser och 
olyckor. För att alla överallt i Finland 
ska kunna lita på vår hjälp måste vi 
regelbundet testa vår beredskap. En 
gång per stämmoperiod ordnar vi en be-
redskapsövning, som förutom testning 
av beredskapen även är en möjlighet 
för oss att lära oss om och förbättra vår 
beredskap.

Det senaste testet ordnades alldeles nyss, 
lördagen den 26 oktober. Droppen 2019 
var en riksomfattande beredskapsövning, 
vars tema var hantering av en vattenkris. 
Rent vatten är livsviktigt för oss alla, även 
här i Finland. Röda Korsets frivilliga och 
anställda övade tillsammans på bland 
annat kartläggning av hushållens behov 
av hjälp, ordnande av vattendistribution 
och evakuering samt ledning i störningssi-
tuationer. Majoriteten av våra avdelningar 
deltog i den gemensamma övningen, och 
många genomförde den i samarbete med 
de lokala myndigheterna.

Det var glädjande att se det stora antalet 
frivilliga i röda västar som syntes såväl i 
gatubilden som i köpcentrum en månad fö-
re Droppen. Under Hungerdagsinsamlingen 

visade vi hur vi är närvarande och redo att 
hjälpa överallt i Finland. Även om kriser 
lätt får oss att tänka på katastrofer ute i 
världen, inträffar till exempel vattenkriser 
och bränder kontinuerligt även här i Fin-
land. 

Aktiv synlighet och påfyllning av insam-
lingsbössorna under Hungerdagen är av 
mycket stor betydelse med tanke på be-
redskapen för kommande kriser. Katastrof-
fonden ger beredskap att hjälpa snabbt 
när ett behov av hjälp uppstår. Dessutom 
skapar det en känsla av trygghet bland 
folk att se Röda Korsets frivilliga och tillit 
till att en hjälpande hand alltid finns nära i 
nödsituationer.

Ett varmt tack för ditt deltagande i både 
Hungerdagen och Droppen!

Marja Lehtimäki
Organisationsdirektör
Finlands Röda Kors

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 
020 701 2000 Redaktör: Sari Häkkinen, 040 581 0346, sari.hakkinen@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv. Ombrytning: Centralbyrån, grafisk planerare Marja Keränen,  
aineistot@rodakorset.fi. Översättning: Grano Oy 
Distriktssidornas redaktion: Distriktssidornas ombrytning:

TYCK TILL på Facebook 
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

BERÄTTA OM EVENEMANGEN 
Lägg ut era evenemang på nätet.
rednet.rodakorset.fi

RING OCH BIDRA
0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

TA KONTAKT
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det skyd-
dar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som har förbundit 
sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en av dem. Röda Korset har rätt 
att använda skyddstecknet för att markera sin verksamhet och övervaka användningen av märket.
Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdelnings-
material under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med  
myynti@rodakorset.fi
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Oktober
2019

LEDARE 28.10.2019

Kära Rödakorsare,

Hösten är i full gång! 

Årets Rödakorsmarknad var igen framgångsrik med skön stämning och 
många besökare. Tack till alla som deltog och bidrog.
Även årets stora insamling, Hungerdagen, har gått bra. Tack till alla 
deltagare!

På distriktet har vi jobbat hårt med budget och verksamhetsplan för 
2020. Vi hoppas att vi får gehör för våra planer i form av PAF-medel, så 
att vi kan stöda er i avdelningarna ännu bättre. 

Jag önskar Er alla en fin fortsättning på hösten. Kom ihåg att vi finns till 
för er. Kontakta oss både i stort och smått. Vi tar gärna emot idéer och 
förslag!

Hälsningar,
Tomas Urvas
verksamhetsledare

Avdelningsfaddrar:

Linda Johansson (0408267005 eller linda.johansson@redcross.fi):
Jomala, Lemland, Finström

Sari Johansson (0401648913 eller sari.johansson@redcross.fi): 
Sottunga, Saltvik, Vårdö

Olof Collin (0406758455 eller olof.collin@redcross.fi): 
Eckerö, Hammarland, Sund

Tomas Urvas (0405163537 eller tomas.urvas@redcross.fi): 
Kumlinge, Mariehamn, Kökar, Lumparland

Satu Holmström (0207012700 eller satu.holmstrom@redcross.fi): 
Brändö, Geta, Föglö
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För avdelningarna är insamlingen Jul i 
Sinnet ett konkret sätt att hjälpa mindre 
bemedlade barnfamiljer i Finland. Ge-
nom insamlingen, som inleds i slutet av 
november, skaffas presentkort på mat 
till barnfamiljer som lever under svåra 
förhållanden. Med presentkorten kan 
familjerna köpa mat till julbordet. 
Röda Korset och Mannerheims Barn-
skyddsförbund, som ordnar insamling-
en, lyfter samtidigt fram fattigdomen 
bland barnfamiljer och de problem som 
följer av fattigdomen. Under årens lopp 
har nästan 288 500 familjer fått stöd 
tack vare insamlingen.

Insamlingen Jul i Sinnet invigs vid Helsingfors 
centralstation torsdagen den 21 november. 
Yles morgon-tv sänder direkt från öppningen. 
Insamlingsmålet i år är 1 960 000 euro, som 
innebär att totalt 28 000 presentkort kan 
delas ut. Värdet på ett presentkort är 70 euro.
 Insamlingen ordnas av Mannerheims 
Barnskyddsförbund och Röda Korset i 
samarbete med Yles morgon-tv, Yle Radio 
Suomi och Radio Vega. Insamlingens 
kommersiella samarbetspartner är K-
matbutikerna, S-gruppen och Lidl. 

Korten till familjerna i god tid
Korten har beställts med en elektronisk 
blankett i oktober och skickas från Röda 
Korsets centralbyrå till de adresser som har 
angetts på beställningsblanketten under 
veckorna 45–46.
 Vi rekommenderar att alla kort delas ut via 
samarbetspartner, det vill säga socialtjänsten, 
immigrationstjänster, rådgivningar, 
församlingarnas diakoniarbete eller någon 
annan samarbetspartner. Om avdelningen har 
beställt korten till sig själv är det viktigt att 
samarbetspartnerna får korten i god tid, så att 
de inte förblir oanvända på grund av försening 
eller julbrådska i övrigt. Presentkortet gäller 
under perioden 7–26.12.2019.  

Synlighet på orterna för Jul i Sin-
net-evenemang  
Det är bra om avdelningarna och föreningarna 
ordnar ett gemensamt Jul i Sinnet-evenemang 
på sin ort, eftersom ett evenemang ger 
synlighet och bössinsamlingen medel till 
presentkorten. Evenemanget kan ordnas på 

JUL I SINNET

Insamlingen Jul i Sinnet inleds

K
atja Lösönen

öppningsdagen, torsdagen den 21 november, 
eller senare under insamlingsperioden – när 
det är människor i farten. Det är även en bra 
idé att bjuda in journalister i området. 

Tips för arrangemangen och material 
för kommunikationen finns på Jul i Sinnet-
insamlingens sidor på RedNet samt i Röda 
Korsets materialbank.

Att tänka på
• Jul i Sinnet-insamlingens webbplats:

www.hyvajoulumieli.fi/sv
• Facebook: Jul i Sinnet-insamlingen
• Twitter och Instagram: #hyvajoulumieli,

#julisinnet
• RedNet (Jul i Sinnet)
• Mer information fås från distriktsbyrån och

på adressen joulumieli@rodakorset.fi.

Instruktioner för utdelning av korten finns 
på Jul i Sinnet-insamlingens webbplats på 
RedNet. Det är bra att läsa noggrant igenom 
dem.

Mer information 
Koordinator för social välfärd  
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257 
Koordinator för medelinsamling  
Regina Laurén, tfn 040 719 3158
Kommunikationsexpert  
Sari Häkkinen, tfn 040 581 0346
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JULEN NÄRMAR SIG

Man behöver inte vara 
ensam på julen

En julkalender inleder väntan på julen

Röda Korsets julkalender är en 
traditionell del av väntan på 
julen. I år innehåller kalend-
rarna bilder av illustratörerna 
Raija Riihimäki och Martta 
Wendelin. Kalendrar har 

skickats ut 130 000 hem. Kalenderns rekommen-
derade pris är 12 euro, och den kan även köpas i 
webbutiken rodakorsbutiken.fi eller per e-post på 
adressen myynti@punainen-
risti.fi.

Väggkalendrar för år 2020
Kalendrarna har illustrerats 
av Martta Wendelin och Virpi 
Pekkala.

Gläd någon med ett 
julkort

Röda Korsets present-
kort Betydelsefull gåva
Genom att köpa ett presentkort på en 
Betydelsefull gåva ger du konkret hjälp till någon 
som befinner sig i en svår situation. Genom att ge 
presentkortet i julklapp visar du samtidigt att du 
bryr dig och vill hjälpa.

Röda Korsets julkaféer sprider glädje och 
värme till dem som behöver sällskap under 
julen. Även de frivilliga som driver kaféerna 
njuter av stämningen.

Julkaféerna, som ordnas av Röda Korsets lokala 
avdelningar, är för många ensamma en efter-
längtad ljusglimt under julhelgen, som annars 
kan kännas lång. För de frivilliga skapar de varma 
mötena med olika slags människor julstämning.

De frivilliga hyllar stämningen på julkaféerna
Till exempel på julaftonskaféet i Tammerfors har 
det enligt arrangörerna under tidigare år rått en 
trivsam stämning. Kaféerna har varit ett trevligt 
sätt för både arrangörerna och gästerna att vara 
tillsammans under julen.

– Det bästa på kaféet är stämningen. Vi har ett
fantastiskt gäng samarbetsvilliga frivilliga, och det 
är lätt att gå fram och prata med människor på 
kaféet, gläds Helka Tikkanen från Finlands Röda 
Kors avdelning i Tammerfors.

Pirkko Kuusisto, som arbetar som frivillig på 
avdelningen i Lojo, är inne på samma linje. Vår 

förhoppning är alltid att det ska vara lätt för vem 
som helst att stiga in genom dörren.

– Det bästa är naturligtvis när främmande
människor fördjupar sig i en lång diskussion och 
går gladare till sinnes härifrån. Sorlet av röster 
och ljudet av skratt ger även en själv energi för en 
lång tid.

Ordna julkafé
Det är enkelt att ordna ett julkafé. Ett julkafé 
kan ordnas till exempel i avdelningens egna 
lokaler eller i lokaler som tillhör församlingen, 
en samarbetspartner, någon annan organisation 
eller en lokal förening.  Kaféet kan vara öppet på 
juldagen, annandag jul eller nyåret. 
 Man kan servera kaffe, saft och glögg (frivillig 
avgift) samt pepparkakor, julstjärnor eller något 
annat tilltugg som har bakats på talko eller 
donerats. Julsånger, spel, tidningar eller något 
annat motsvarande tidsfördriv är ett bra sätt att 
spendera tid tillsammans. Mallar för annonsering 
på anslagstavlor och i tidningar finns i Röda 
Korsets materialbank. 
Mer information:  
Koordinator för social välfärd  
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257

Våra populäraste Betydelsefulla gåvor är: 

Moderskapsförpackning till någon 
mitt uppe i en katastrof 17 euro
Moderskapsförpackningen upp-
muntrar mamman att föda på en 
hälsoklinik. Förpackningen innehåller 
en babyfilt, kläder, vikblöjor och en tvål. Med den 
här gåvan ger du ett barn en tryggare start på livet. 

Rent vatten för ett barn för ett 
års tid 15 euro
Vatten är en förutsättning för liv. Med 
den här gåvan hjälper du till att rena 
2 500 liter vatten. 

En vän till en ensam i Finland  
25 euro
Med den här gåvan får en ensam i 
Finland en frivillig vän att prata med 
eller till exempel gå på bio eller handla med.

Läs om de övriga Betydelsefulla gåvorna och köp: 
rodakorsbutiken.fi > Betydelsefulla gåvor  
Mer information: Röda Korsets centralbyrå,  
tfn 020 701 2101
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VÄNDAGEN 14 FEBRUARI

På Vändagen har vi återigen en unik 
möjlighet att förena våra krafter och lyfta 
fram lösningar på ett allvarligt samhälls-
problem: ensamheten. 
 Genom vändagskampanjen Vi ses diskuterar 
vi erfarenheter och konsekvenser av ensamhet, 
uppmuntrar människor att se människorna runt 
omkring sig samt bjuder in folk till Röda Korsets 
verksamhet.

Slutspurt för kommunikationen
Kampanjen Vi ses som har blivit bekant för 
många får i år ett nytt utseende i det färska 
kampanjmaterialet. Materialet kan beställas 
i Röda Korsets webbutik, och det är värt att 
utnyttja det mångsidigt vid olika typer av 
evenemang.

De lokala medierna vill ha autentiska be-
rättelser om verkliga människor, och även den 
stora allmänheten är intresserade av sådana. 
Skulle det ännu finnas någon öppen och entu-
siastisk frivillig inklusive vän inom vänverksam-
heten på din ort som de lokala medierna skulle 
kunna intervjua?

I kampanjen på sociala medier kan alla 
delta, även avdelningar som inte har någon 
vänverksamhet. För kommunikationen på 
sociala medier får du hjälp av de färdiga 
materialen som centralbyrån har producerat.

Tillsammans kan vi få ett slut på ensamheten

Under evenemangen presenteras 
vänverksamheten och nya  
vänner lockas med 
Under de senaste åren har Vi ses-kaféerna varit 
populära. Dessutom ordnade några avdelningar 
i fjol lyckade Lär känna någon ny-/Hitta en 
ny vän-/Lär känna en okänd-evenemang i de 
större städerna. Det är alltid värt att ordna ett 
evenemang! Centralbyrån stöder evenemang 
med högst 150 euro. 

Alla nya genast med i verksamheten
Under 2019 fick vi genom kampanjen så många 
som 2 200 nya personer, som är intresserade 
av Röda Korsets verksamhet och av att lindra 
ensamhet, att lämna sina kontaktuppgifter till 
oss. Därför är det särskilt viktigt att erbjuda in-
formation och kurser genast efter vändagen. 
Kurserna kan marknadsföras under vändags-
evenemangen. Kom ihåg att anmäla kurserna 
även i Oma.
Läs mer: RedNet > Råd & Rön > Vändagen

Mer information: 
Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257
Kommunikationsexpert 
Tuuli Daavittila, tfn 040 589 3414

Det nya evenemanget Lär känna någon 
ny, som ordnades senaste vändag, var 
en succé i Jyväskylä. De frivilliga bjöd på 
kaffe, och diskussionerna handlade om 
allt från vädret till djupare ämnen.

Verksamhetsledaren för avdelningen i Jyväs-
kylä, Päivi Polvi, berättar att arrangemangen 
var enkla. Det behövdes en handfull frivilliga 
och en lokal för kaffestunden.

– Vi reserverade ett utrymme i ett kafé invid
gågatan. Vi frivilliga gick längs gågatan och 
lockade in människor på kaffe. Ibland vägledde 
jag människor att sätta sig vid borden i kaféet, 
ibland satt jag själv med som sällskap. Vid 
varje bord fanns det en frivillig, berättar Polvi.

Enligt Polvi kom förbipasserande gärna in 
på kaffe. Speciellt fint var det att se hur bra 
diskussioner som uppstod mellan människorna. 

– Deltagarna var i mycket olika åldrar,

men de hittade saker mellan himmel och jord 
att prata om. Vi pratade om ensamhet och 
berättade även om vänverksamheten och 
medlemskap.

Evenemanget Lär känna någon ny är ett bra 
sätt att uppmuntra folk till att se och lägga 
märke till andra människor runt omkring sig. 
Även ett kort samtal, en liten gest eller bara 
ett leende kan vara betydelsefullt i en ensam 
människas liv.
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Lär känna någon ny
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WEBBPLATSEN FÖRNYAS

Förnyelsen av webbplatsen rodakorset.fi framskrider

Säkerhetskampanjer i vinter

Du tricksar väl inte – håll dig på benen!

Webbplatsen rodakorset.fi förnyas 
under det här året  

Förra gången rodakorset.fi uppdaterades var 
2010, och många saker har förändrats inom 
webbdesign sedan dess. I projektet satsar man 
förutom på ett nytt och modernt utseende även 
på att webbplatsens innehåll och struktur ska tjä-
na webbplatsens användare ännu bättre än förut. 
 Majoriteten av besökarna på webbplatsen 
hittar den via en sökmotor och därför produceras 
webbplatsens huvudinnehåll med sökmotorop-
timering i åtanke, det vill säga på ett sådant 
sätt att sökmotorerna hittar webbplatsen bland 
sökresultaten. Samtidigt satsar man på att få 
webbplatsen att fungera på mobila enheter. 
 Eftersom Röda Korset har mycket att informe-
ra om, effektiviseras även praxis för produktion 
av innehåll på den nya webbplatsen. Målet är att 
det ska vara så enkelt som möjligt att producera 
nytt och uppdatera gammalt innehåll. Som platt-

Röda Korset deltar aktivt i vinterns 
riksomfattande säkerhetskampanjer. 
Olycksfallsdagen den 13 december på-
minner oss om att minska riskerna i var-
dagen och kampanjen Håll dig på benen 
för fotgängarnas säkerhet vintertid.

Åren 2018–2019 är temat för kampanjen 
Olycksfallsdagen olycksfallsrisker under olika 
årstider. Kampanjen riktar sig främst till män, 
som statistiskt sett råkar ut för överlägset flest 
olyckor. 
 Kampanjen Håll dig på benen främjar säker-
heten för fotgängare vintertid. Den egentliga 
kampanjperioden är i januari. 

Din avdelning kan delta i säkerhetskam-
panjerna till exempel på följande sätt:
• Dela ut checklistor, med hjälp av

vilka var och en snabbt kan kartlägga
säkerhetsriskerna hemma. Beställ
olycksförebyggande material till din
avdelning (affischen Trygg i hemmet, guiden
Trygga år, säkerhetschecklistor för barn
och äldre samt kampanjmaterialet Håll
dig på benen) i Röda Korsets webbutik:
rodakorsbutiken.fi.

form för den förnyade rodakorset.fi-webbplatsen 
har Episerver valts. Den har redan länge använts 
inom Röda Korset bland annat i Sverige och 
Norge. 
 Konceptet för den nya webbtjänsten planera-
des under början av året tillsammans med vår 
partner Digia. För tillfället arbetar man bland 
annat med nödvändiga integrationer, det vill säga 
kontakterna mellan olika system. Även planering-
en och produktionen av nytt innehåll har inletts 
under hösten.
 Förnyelsen av rodakorset.fi påverkar tills 
vidare inte RedNet eller avdelningarnas och 
distriktens webbplatser. Vi berättar mer om hur 
projektet framskrider under slutet av året på 
RedNet samt i Här och Nu. 

Mer information: 
Webbproducent  
Sari Keskinen, tfn 040 540 3804

• Kampanjmaterialet kan laddas ner på
tapaturmapaiva.fi och pysypystyssa.fi.

• Informera om förebyggande av olyckor
med haschtagarna #ethänkikkaile och
#tapaturmapäivä på Olycksfallsdagen
samt #pysypystyssä under kampanjen
Håll dig på benen.

• Ordna ett informationstillfälle om olycksfall
eller en avdelningskväll om förebyggande
av olyckor. Instruktioner finns på RedNet:
rednet.punainenristi.fi/node/56561
(på finska).

• Ordna ett evenemang för att förebygga
fallolyckor. Anvisningar för hur man
kartlägger fallrisker hittar du på RedNet:
rednet.punainenristi.fi/node/55140.

För planeringen och ordnandet av Olycks-
fallsdagen och kampanjen Håll dig på 
benen ansvarar ett olycksfallsförebyggande 
nätverk. Röda Korset samordnar nätverket 
och ansvarar för genomförandet i samarbete 
med närverkets övriga aktörer.

Mer information:  
Planerare inom hälsofrämjande arbete 
Saara Aakko, tfn 040 480 6973
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ORDINARIE STÄMMAN I VASA 2020

På Finlands Röda Kors ordinarie stämma 
sammanträder vi för att diskutera och 
besluta om Röda Korsets riktning i 
framtiden och organisationens högsta 
förtroendepersoner.  Följande ordinarie 
stämma ordnas i Vasa den 6–7 juni 
2020. 

Vid den ordinarie stämman i Vasa beslutar vi 
tillsammans om verksamhetsstrategin för de 
kommande åren 2021–2023 samt väljer en ny 
ordförande för organisationen och förtroendeper-
soner till styrelsen och fullmäktige.
 Anmälan till stämman öppnar i början av nästa 
år. Avdelningens styrelse väljer representanter 
med rösträtt till stämman, vilkas antal grundar sig 
på antalet medlemmar som har betalat medlem-
savgiften den 31 december 2019. Stämmohelgen 
samlar minst 1 200 aktiva inom Finlands Röda 
Kors, såväl frivilliga som anställda.

Program för alla 
Den ordinarie stämman är en inspirerande och 
effektiv sammankomst även för de medlemmar 
som inte är representanter med rösträtt för sin 
avdelning. För helgen planeras intressant program 
för alla oavsett roll. Lördagskvällen kulminerar i 
en gemensam kvällsfest. Platsen är Botniahallen i 
Vasa.
 Mötesarrangemangen har nu inletts, och  
Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt, 
dess 37 avdelningar och 3 850 medlemmar har 
glädjen att stå värdar för nästa års ordinarie 
stämma.  
– Välkommen till Vasa! önskar verksamhetsledare
Ricky Berglund.

Mer information: 
rednet.rodakorset.fi/node/55997

Mot ordinarie stämman –  
vi ses i Vasa den 6–7 juni 2020!

Inbjudan till ordinarie stämman
Finlands Röda Kors ordnar sin följande ordi-
narie stämma 6 – 7.6.2020 i Botnia-hallen i 
Vasa. 
 Enligt stadgarna för Finlands Röda Kors 
bör styrelsen meddela datum och plats för 
den ordinarie stämman senast fyra månader 
före mötet.
 Under ordinarie stämman har varje 
avdelning en röstberättigad representant 
för varje påbörjat antal av 200 medlemmar. 
Antalet röstberättigade representanter 
baserar sig på antalet föreningsmedlemmar 
föregående år. Därtill har varje distrikt en 
röstberättigad representant som väljs av 
distriktsstyrelsen och är medlem av ordi-
narie stämmans valnämnd. 
 Under förberedelserna inför mötet bör 
följande stadgeenliga ärenden tas i beaktan-
de: 
• De propositioner som läggs fram under

ordinarie stämman bör lämnas in till
styrelsen senast två månader före mötet,
det vill säga senast 10.4.2020

• Förslag till nya förtroendevalda bör ges
senast 24.4.2020.

• Styrelsen skickar ut en möteskallelse med
ärendelistan senast en månad före mötet.

• Alla ärenden för behandling skickas till
avdelningarna och distrikten per post den
6 maj 2020.

Vi hoppas att alla avdelningar aktivt 
medverkar i beredningen av den ordi-
narie stämman och utser en represen-
tant till den. Kom med och påverka!
Finlands Röda Kors, Styrelsen
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 UTBILDNING

Röda Korsets riksomfattande utbildardagar hålls 
den 18–19 januari på Varala idrottsinstitut.  
I programmet ingår bland annat
• fortbildningar för olika utbildningslinjer
• coachning i att dra de nya utbildningsmodulerna
• teman som främjar gemensamma

utbildarfärdigheter.
Anmälan öppnas i slutet av oktober och stängs 
efter trettondagen.

Vill du bli frivillig utbildare?
Röda Korset börjar utbilda frivilliga utbildare i 
kommunikation för att stärka avdelningarnas 
kommunikation. 
 Utbildarens uppgift är att utbilda andra frivilliga 
i frivilligkommunikationens moduler, som det nu 
finns två av: grundläggande utbildning i avdel-
ningskommunikation (3 h) och sociala medier (2 
h). I ett senare skede kommer det att produceras 

I samarbete med skolorna har vi en fin 
möjlighet att nå ut till hela åldersgrupper. 
Som skolbesökare får du lära känna barn och 
unga samt göra Röda Korset känt i skolor och 
på läroanstalter.

Röda Korsets skolsamarbete är påverkansarbete 
när det är som bäst: att förmedla ett budskap om 
humanitet till unga och samtidigt göra avdelning-
ens verksamhet känd på orten. 
 För att barn och unga ska kunna bli intresse-
rade av vår verksamhet och gå med i den i något 
skede av sitt liv, behöver de veta vad Röda Korset 
står för. Därför är samarbetet med skolor 
alltid även en investering i avdelningens 
framtid.

Undervisningsmaterialen i användning på  
avdelningarna
Vi är en uppskattad aktör bland lärarna och en 
önskad gäst i skolorna. De frivilliga skolbesökarna 
förgyller skolvardagen med Röda Korsets teman.
Röda Korset har paket för skolbesök inom tre 
olika teman:
• På lektionen FRK – Hjälpare! lär vi känna Röda

Korsets arbete i Finland och ute i världen samt
pratar om frivilligverksamhetens betydelse.

• Lektionen Attitydtalko! utmanar eleverna att
fundera över vanliga fördomar samt orsaker till
rasism och dess olika uttryckssätt.

• På lektionen #FintAttDuBeaktar vill vi

få ungdomarna att tänka på att ta andra i 
beaktande och betydelsen av att bli sedd. 
Ungdomarna utmanas att göra helt vanliga 
handlingar, där de beaktar andra i skolan och 
hemma.

Om du är intresserad av en utbildning för skolbe-
sökare ska du kontakta din distriktsbyrå!

Skolmaterialen i användning  
på avdelningarna
Vi vill stödja lärarna i deras viktiga fostringsarbete 
och erbjuda högkvalitativa och kostnadsfria un-
dervisningsmaterial till stöd för undervisningen. 
Röda Korsets material för skolor och läroanstalter 
innehåller information om livet på olika håll i värl-
den: om globala utmaningar, krigslagar, ensamhet, 
rasism, första hjälpen, rusmedel samt olika sätt 
att hjälpa. Många undervisningsmaterial kan 
mycket väl utnyttjas även på avdelningens 
evenemang och utbildningsdagar. 
 Tipsa samarbetsskolorna och lärare som 
du känner om undervisningsmaterialen! 
Du hittar materialen enkelt på adressen  
www.rodakorset.fi/skolor. 

Läs mer om materialen för skolbesök samt sam-
arbetet med skolor och läroanstalter på RedNet: 
rednet.rodakorset.fi/skola.

Tips: Läs det nya undervisningsmaterialet i huma-
nitär rätt på nätet: www.rodakorset.fi/skolor/
stod-undervisningen/humanitar-ratt
Om det inte finns någon utbildare i humanitär rätt 
på din avdelning, men ni ändå skulle vilja ordna en 
utbildning eller ett skolbesök om ämnet, vänligen 
kontakta distriktet eller centralbyråns rådgivare i 
humanitär rätt, Jani Leino, tfn 040 737 4039.

Skulle du vara en  
bra skolbesökare?

fler moduler. Kommunikationsutbildarens uppgift 
lämpar sig väl för frivilliga som 
• från tidigare har utbildarbehörighet inom någon

linje
• har arbetserfarenhet inom kommunikation

ELLER utbildning i kommunikation ELLER
gedigen erfarenhet av mångsidig och modern
frivilligkommunikation

• är ivriga att stärka såväl sin egen avdelnings
kommunikation som grannavdelningarnas
kommunikation och sporra avdelningar till att
använda nya kommunikationssätt.

Det första fortbildningstillfället för de som vill 
bli utbildare i kommunikation ordnas under 
utbildardagarna i januari. Du kan anmäla dig via 
din distriktsbyrå. Distriktet föreslår deltagare och 
centralbyrån gör de slutliga valen.  

Välkommen att stärka Röda Korsets kommunika-
tion och synlighet!  
Mer information från din distriktsbyrå eller kom-
munikationsexperten  
Noora Kero: tfn 040 581 1063.

Riksomfattande utbildardagar 
18–19 januari
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MEDLEMSKAMPANJ

Medlemsvärvningen har gett avdelningarna 
nya aktiva

Sedan 2018 har mycket gjorts runt om 
i landet för att värva nya medlemmar. 
Avdelningarnas medlemsvärvning 
förtjänar stort beröm, eftersom nya 
medlemmar och frivilliga stärker Röda 
Korsets beredskap i hela landet. Även 
om din avdelning ännu inte deltar ak-
tivt finns det ingenting som hindrar er 
från att börja nu!

Det arbete som har gjorts sedan förra året 
för att värva medlemmar har visat sig vara 
produktivt. Över hälften av avdelningarna har 
börjat använda Oma Röda Korset, medlems-
material har förnyats och olika utbildningar 
har ordnats. Som ett resultat av detta har det 
redan värvats fler nya medlemmar än totalt 
under hela fjolåret.
 Fram till mitten av september hade avdel-
ningarna värvat över 2 900 nya medlemmar. 
Så många som 71 avdelningar har redan nu 
ökat sitt medlemsantal. Över 30 avdelningar 
hade fått lika många nya medlemmar som de 
gamla medlemmar som hade lämnat avdel-
ningen.
 En aktiv medlemsvärvning lyckas när 
de frivilliga kommer ihåg att aktivt erbjuda 
människor medlemsbroschyren och att bli 
medlemmar via Oma Röda Korset. Av de nya 
medlemmarna har en stor del kommit med 
på allvar: de har även gått med i frivilligverk-
samheten. Det här är en bra grund för resten 
av året och även värvningen av nya frivilliga 
till avdelningen med tanke på det kommande 
årets verksamhet. 

Beslut om att värva nya medlemmar i 
2020 års verksamhetsplan 
Det är bra att i avdelningens verksamhetsplan 
skriva in ett tydligt beslut om att värva nya 
medlemmar och utöka antalet medlemmar. 
Konkreta åtgärder inklusive datum är det 
bästa sättet att säkerställa att man kommer 
att lyckas nästa år. Skriv in datumen och de 
ansvariga personerna för bya- och stadsdelse-
venemangen i verksamhetskalendern. 
 Antalet nya medlemmar och frivilliga 
går hand i hand. Ju fler frivilliga, desto fler 
medlemmar, och ju fler medlemmar, desto fler 
frivilliga.

Fler människor, mer hjälp
Många avdelningar har märkt att nya aktörer 
även för med sig ny inspiration och nya idéer 
till avdelningens verksamhet. Med hjälp av 
Oma Röda Korset har många avdelningar 
nått ut till människor, som annars inte skulle 
ha nåtts av avdelningens verksamhet eller 
kommunikation. 
 På nationell nivå har man tydligt märkt att 
även traditionell värvning ansikte mot ansikte 
bär frukt. Det lyckas enkelt med hjälp av den 
uppdaterade medlemsflyern.

Beställ gratis medlemsflyers till avdelningen 
till evenemang och utbildningar i slutet av året 
i Röda Korsets webbutik:  
www.rodakorsbutiken.fi.
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OMA RÖDA KORSET

Redan nu omkring 6 500 frivilliga 
i Oma Röda Korset

Nya och befintliga frivilliga registrerar 
sig mycket aktivt i Oma Röda Korset. I 
systemet finns värdefull information för 
avdelningen om bland annat de frivilli-
gas intressen och tillgänglighet för olika 
uppdrag.

Under sommaren 2019 gick det inte en endaste 
dag utan att någon skulle ha skapat en profil 
i Oma. Tack till alla frivilliga för detta! I början 
av höstsäsongen har farten varit hisnande. För 
tillfället registrerar sig 400–500 nya människor 
varje månad i Oma Röda Korset. 
 I början var det avdelningarnas ansvariga 
frivilliga som skapade frivilligprofiler, liksom för-
modligen även du. Och oroa dig inte fastän du 
ännu inte skulle ha hunnit skapa en profil – det 
går snabbt och du hinner ännu bra.

Värdefull information om intressen och 
kompetens
De frivilliga har svarat mycket aktivt på frågorna 
i Oma Röda Korset. Nästan alla har angett vad 
de är särskilt intresserade av eller vilka saker 
som bäst beskriver deras kompetens. 
 Vi vet också vid vilka tidpunkter de frivilliga 
bäst hinner delta i verksamheten – på vardagar, 
helger, morgonen, dagen eller kvällen. Också 
den informationen finns i Oma. Visste du att 43 
procent av de som har skapat en profil, nästan 
3 000 frivilliga, bäst kan utföra frivilliguppdrag 
på vardagar under dagtid?

Bra att genast kontakta nya frivilliga
Det är bra att snabbt kontakta nya frivilliga. 
Meddelandet eller samtalet kan inledas med 
tack: tack för att du har anmält dig i Oma Röda 
Korset och att du vill hjälpa. 
 Sedan är det dags att lyssna på nykomling-
ens önskemål. Även om du eller din avdelnings 
medlemsmästare redan har gått in och tittat 
vad den nya personen har angett för intressen 
och kompetenser i Oma, är det ändå bra 
att fråga vad den nya potentiella aktören är 
intresserad av. Det är bra att låta personen själv 
berätta med egna ord om sina önskemål och 
låta hen ställa egna frågor.

Viktigt att hitta ett intressant uppdrag
Vad är nykomlingens följande konkreta steg? 
Är det en kurs, ett besök i en verksamhets-
grupp eller en träff med dig eller avdelningens 
medlemsmästare? Från fall till fall kan det vara 
något av dessa eller någonting annat. 
 Det viktigaste är att ni tydligt kommer över-
ens om fortsättningen. Ju snabbare nykomling-
en tar sina första steg, desto mer sannolikt är 
det att din avdelnings nya frivilliga får en trevlig 
start på sin hobby och sitt hjälparbete.
 Skapa din frivilligprofil i Oma eller logga in i 
Oma och se vilka typer av uppdrag de frivilliga 
på din egen avdelning är intresserade av:  
oma.rodakorset.fi

Mer information:  
Projektledare Tapani Tulkki, tfn 0400 933 966

Intressen som de frivilliga har anmält 
i Oma

1  Arbeta med barn och unga 
2  Arbeta med äldre
3  Stödja en invandrare
4  Handledning och undervisning
5  Organisering av verksamheten
6  Främja hälsa och välbefinnande
7  Samla in medel
8  Arbeta i grupp
9  Internationalism
10 Delta i larmuppdrag
11 Ge första hjälpen

11

1844

1

2189

2

2715

3

1727

4

1939

5

1653

6

2082

7 

941

8

2554

9

1846

10

1645
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Hungerdagen

Hungerdagen är över för i år och vi vill tacka alla avdelningar och frivilliga för de fina 
insatser som har gjorts. Av våra 16 avdelningar var 13 aktiva.

Precis som tidigare år gick alla insamlade medel till Finlands Röda Kors Katastroffond som 
möjliggör hjälp både här hemma som ute i världen. Pengarna är icke öronmärkta så att 
de snabbt kan sättas in när en katastrof eller olycka sker. 

Flertalet skolor var med och bidrog både yngre och äldre frivilliga gjorde Hungerdagen 
möjlig. I år har Hungerdagen varit aktiv i 39 år så nästa år firar vi en mogen 40 åring.   

Det slutliga resultatet är ännu inte fastställt men uppskattningsvis hamnar vi på drygt   
20 000€. Det gör att vi ligger i absoluta toppen i Finland för insamlade medel per 
invånare. Glädjande också i år är att fler och fler avdelningar använder elektronisk 
insamling. 

Ännu en gång ett stort och varmt tack till alla som på olika sätt har bidragit!

Källbo skola har försäljning och insamling 
utanför Mattssons i Godby.

Mariehamns avdelning har försäljning av ärtsoppa och 
Ålandspannkakor på Torggatan

 Jomala avdelning har Hungerdagslotteri på Maxinge.

Katastrofgolfen är ett årligt återkommande 
insamlingsevenemang till Hungerdagen i Sunds avdelning.

INSAMLING



BEREDSKAP

Frivilliga Räddningstjänsten (FRT)

Frivilliga Räddningstjänsten (FRT) hade sin storövning lördagen 5 oktober på Stornäset i 
Sund. Det övades efterspaning. Närmare 30 frivilliga var engagerade. Sunds Röda 
Korsavdelning deltog och hjälpte till med servering av mat. Det är glädjande och viktigt att 
avdelningarna är med i storövningarna. Att öva inför skarpa lägen stärker beredskapen i 
avdelningen och är både kul och viktigt.

Avdelningens beredskap

Beredskapsarbete är en pågående process i avdelningen. Avdelningens styrelse byts ut och 
uppdateringen av avdelningens beredskapsplan sker minst en gång per år eller oftare vid 
behov. Det är viktigt att beredskapen är god i avdelningen för att snabbt och effektivt 
kunna hjälpa vid skarpa situationer.
För att hjälpa er i avdelningen kommer distriktet att organisera en beredskapskväll för 
avdelningarna torsdagen 21 november klockan 18.00 på distriktskansliet.
Vi bjuder speciellt in ordföranden och beredskapsansvariga men alla intresserade i 
styrelsen är välkomna. Vi bjuder på lättare fika.

Anmälan från avdelningen sker till beredskapschefen olof.collin@redcross.fi senast 
måndagen 18.11, meddela eventuella allergier.
Välkomna!

Humanitärrätten-Föreläsning

Den Internationella Humanitära Rätten (IHR) är en av grunderna till hela Röda Korsets 
arbete i krig och konflikter. Genèvekonventionerna är centrala. Distriktet kommer att 
ordna en humanitärrättskväll/föreläsning där ni kan lära er mer om vad den är och vad  
IHR innebär och hur det praktiskt fungerar i konfliktområden.
Föreläsningen är två timmar och det kommer att finnas utrymme för samtal. För att det 
ska vara intressant kommer vi att hålla föreläsningen så att man inte behöver några 
tidigare kunskaper om IHR för att förstå och kunna ta till sig detta viktiga ämne.

Föreläsningen sker på distriktskansliet tisdagen 3 december klockan 18.00. Vi bjuder på 
lättare fika. 

Anmälan sker till beredskapschefen olof.collin@redcross.fi senast fredagen 29 november. 
Meddela eventuella allergier. 

Varmt välkomna! 



VÄNVERKSAMHET

Vänkurs

Vill du bli en Röda kors vän till en äldre, ung med psykisk ohälsa, en inflyttad eller någon 
annan som behöver det?

Kom med på vänkurs onsdagen den 6:e november kl. 18-21 på Röda Korsgården .

Fika ingår

Anmälningar till torsdag 31.10 

Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, olika former av vänverksamhet 
(vänpool som kan ringas in för kortvariga uppdrag, följeslagarvän på ÅHS eller långvarig 
vän), självkännedom och frivillig verksamhet.

För mer information kontakta:

Linda Johansson
Samordnare för social och mångkulturell verksamhet
tel. 040 8267005
linda.johansson@redcross.fi



LUCIATÅG

Röda Korset deltar som vanligt i Luciatåget i Mariehamn den 13.12

Alla frivilliga hjärtligt välkomna med, vi samlas utanför Gustav Eriksson villan kl. 18.45

ÖrrR



MARIEHAMNS AVDELNING      RÖDA KORSGÅRDEN

Välkommen till Röda Korsgården, aktivitetshuset för seniorer och Röda Korsare!

På Röda Korsgården finns första hjälpväskor och andra Röda Korsprodukter till försäljning.
Vi säljer också våra frivilligas handarbeten, t.ex. mattor, sockor, vantar och annat handarbete. 
Mariehamns avdelning hyr gärna ut stora salen och mötesrummet på Röda Korsgården. Ska ni 
ha en tillställning, föreläsning eller ett möte, hyr gärna lokal hos oss och stöd Mariehamns 
avdelnings verksamhet! 

Våra frivilliga chaufförer kör ut mat till pensionärer i Mariehamn i samarbete med Ålands 
Björntjänster Ab/Röda Korsgårdens matsal.

Mariehamns avdelning har en gemensam första hjälpgrupp med Jomala avdelning.

Våra hyresgäster står till tjänst med bland annat lunchservering (måndag-fredag kl. 11-14), 
frisör, fotvård, massage, zonterapi, fysioterapi m.m. Mariehamns pensionärsförening har sitt 
kansli på Röda Korsgården. Även Dunderdans, Rosa Katten ögonfrans-och nagelvård och 
elplaneringsfirman Ljuspunkten finns på Röda Korsgården.

Våra grupper som träffas regelbundet:

Damkommittén träffas varje torsdag klockan 12.30  från 19.9 och arbetar med lotterier, 
marknader, handarbeten m.m.

Vänklubben stickar på tisdagar jämna veckor kl. 13 med start 17.9.
Om du inte vill sticka så är du välkommen att komma och bara umgås, alla är välkomna till 
vänklubben!

Pysselgruppen träffas på onsdagar kl.10 från 11.9 och arbetar med bland annat pyssel och 
handarbeten

Kortspel torsdagar kl. 14

Övriga aktiviteter:

Hälsopunkt med blodtrycks- och blodsockermätning 

Information om ett område som anknyter till hälsa
tisdag 12 november och tisdag 3 december kl. 9-11.

Bingo torsdag den 14 november och 19 december kl. 14.30.
Köp av bingobricka och kaffe: 6 euro

Bok- och berättarcafé tisdag 19 november och tisdag 17 december kl. 14.

Lilla julmarknad torsdag 28 november kl. 18.30

Blodgivning 9-13 december

För mer information, kontakta verksamhetsledare Josefine Egenfelt 
mån-tor kl. 9-15, fre kl. 9-12. Tel. 14534, e-post rodakorsgarden@aland.net 

MARIEHAMNS  AVDELNING    RÖDA KORSGÅRDEN



Nyhet: 

Nu har vi en solcellsanläggning på Röda 
Korsgården.

Röda Korset i Mariehamn siktar på att 
verksamheten ska ha en tydlig 
förankring i Ålands utvecklings- och 
hållbarhetsagenda. Därför har vi i år 
satsat på en solcellsanläggning på Röda 
Korsgården. Genom investeringsstöd ur 
PAF-medel får vi bidrag för 25% av 
installationskostnaderna.

Solcellsanläggningen togs i bruk den 10 
september. Att satsa på en 
solcellsanläggning är både en 
miljömässig och ekonomisk investering 
för Röda Korset i Mariehamn och Röda 
Korsgården.
Efter lite över en månads drift av 
anläggningen har vi redan sparade CO2-
utsläpp på över 820 kg.

MÅNGKULTURELL MIDDAG I  BRÄNDÖ

Mångkulturell middag i Brändö i samarbete med Folkhälsan och Brändö-Kumlinge församling.
Menyn bestod av ungersk vegetarisk mat
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