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Innan vi börjar…

Presentera dig i chatten.
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Allmän presentation av Hungerdagen
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Praktiska frågor kring 
distansutbildning

• Stäng av eventuella överflödiga program på din 
dator.

• Håll kamera och mikrofon avstängda så fungerar 
förbindelsen smidigare.

• Du kan ställa frågor och ge kommentarer i chatt-
fönstret.

• Om du vill ha svar på en fråga genast knäpper du 
på mikrofonen och ställer frågan direkt.

• Vi slutar senast klockan 19.
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Innehållet i webbseminariet

• Vad vi pratar om på Hungerdagen i år

• Reflexen Hjälpens kedja

• Kampanjtid september–oktober

• Matserien

• Säkerhetsanvisningar för corona

• Aktuellt i avdelningarna just nu

En del blir bara ett ytskrap.

Materialet samt inspelningen läggs in på Rednet
efter kursen. 
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Skriv i chatten

Med hurdant humör genomför du Hungerdagen i år? 
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Hungerdagen är vår viktigaste 
kampanj

• Hungerdagen är en nationell 
insamling som genomförs med 
frivilliga krafter.

• Bössinsamlare utgör en 
avgörande roll för en lyckad 
insamling. Insamlarna lägger 
fram hjälpbehovet och sprider 
glädje av att hjälpa!

• Insamlingen kan även göras på 
nätet, på flera olika sätt.

• Medlen insamlas till 
katastroffonden och gör det 
möjligt för Röda Korset att 
utföra sitt arbete både i Finland 
och utomlands.
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Hungerdagens
bössinsamling ordnas
23-25.9.2021.

På nätet kan du samla 
och ge bidrag under hela 
kampanjtiden 1.9–
31.10.2021.

Kuva: Altti Näsi / SPR

Kuva: Jarkko Mikkonen/ SPR
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• Röda Korsets frivilliga är permanent närvarande i nästan alla länder i världen. 
Genom att delta i Hungerdagen ser du till att hjälpen kommer att finnas 
tillgänglig även i framtiden.

• Behovet av hjälp kan orsakas av en plötslig naturkatastrof, konflikt eller till 
exempel en pandemi. Oavsett vilken katastrof det gäller, är de grundläggande 
behoven hos människor mitt i nöden desamma: först behövs vatten, mat och 
skydd. Och efter det ofta psykiskt stöd.

• Beredskap inför katastrofer och nödsituationer är en viktig del av Röda Korsets 
arbete både i Finland och runt om i världen. Genom att utveckla samhällenas 
förmåga att förbereda sig för krissituationer, kan det mänskliga lidandet 
orsakade av dessa lindras. Allt detta kan du stödja genom att delta i 
Hungerdagen.

Vi stöder varanda. Alltid. 

Kuva: Anna-Katri Hänninen / SPRKuva: Ibrahim Malla 
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Filippinerna är ett av de mest 
katastrofbenägna länderna i världen.

Tyfoner, jordbävningar, vulkanutbrott, 
kraftiga regn, översvämningar och 
jordskred är vanliga. 

Naturkatastrofer kan inte förhindras och 
de kommer att förvärras av 
klimatförändringen. Men man kan ändå 
ha beredskap för katastrofer och 
skadorna från dem kan minimera.

Naturkatastrofer orsakar hjälpbehov på 
Filippinerna
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Efter en naturkatastrof distribuerar Röda 
Korset vattenkanistrar, varm mat, 
presenningar och hygienpaket till 
familjerna, samt erbjuder psykosocialt 
stöd.

Finlands Röda Kors är också med i 
återuppbyggnaden, som kan ta månader 
eller år efter en katastrof.

Med de medel som samlas in på 
Hungerdagen kan vi t.o.m. skicka 
biståndsarbetare till Filippinerna. Deras 
yrkeskompetens behövs vid katastrofer 
eller beredskapsbyggandet. Samtidigt 
kartläggs unik kompetens som kan 
användas i katastrofsituationer i Finland.

Toistemme tukena. Aina.                                                           Nälkäpäivä 1.9.-31.10.2021
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Frivilliga hjälper ofta i nödsituationer 
genom att fungera som stöd till 
myndigheterna.

Katastroffondens medel möjliggör 
utbildning av frivilliga och upprätthåller 
beredskap i Finland för att kunna 
reagera effektivt på olika kriser. 

Plötsliga olycks- och 
störningssituationer inkluderar till 
exempel eldsvådor, översvämningar och 
allvarliga olyckor.

Hjälp ges i Finland med medel 
som samlas in under 
Hungerdagen

Kuva: Tatu Blomqvist ja Jarkko Mikkonen/ SPR



Hungerdagen 1.9-31.10.2021 Vi stöder varandra. Alltid.

Katastroffondens medel stöder den frivilliga 
räddningstjänstens, dvs. Vapepas, verksamhet till 
exempel genom att utbilda frivilliga och finansiera 
kostnaderna för de larmsystem som krävs för 
räddningsuppdrag. 

Frivilliga hjälper till exempel i situationer där en 
saknad person söks i terrängen. Förra året var det 
265 uppgifter relaterade till försvunna personer.

Kuva: Tero Tuohino / SPR
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Ofta behöver en person som 
befinner sig i chock i 
nödsituationer också psykiskt 
stöd.

De frivilligas arbete gör det 
möjligt för myndigheterna att 
koncentrera sig på de viktigaste 
och mest brådskande frågorna 
och att kontrollera helheten.

Frivilliga ger psykiskt stöd i 
nödsituationer

Kuva: Anna-Katri Hänninen / SPR
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Det fanns även behov av frivilliga i 
släckningsarbetet av terrängbranden 
i Kalajoki
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De som förlorat sina hem i branden 
behöver hjälp omedelbart

https://www.youtube.com/watch?v=OxBBJ2-PlGk


Familjen Montenegro 

Familjen Montenegro bor i byn San 
Juan i norra Filippinerna. Flera 
generationer bor under samma tak. 

En del av familjemedlemmarna har 
förlorat sitt arbete på grund av 
corona. En av familjens döttrar dog 
nyligen strax efter en förlossning.

I december orsakade tyfonen
Vamcon en översvämning som vällde 
in i deras hem. Översvämningen 
förstörde även familjens odlingar. 



Efter tyfonen har familjen inte haft rent 
vatten eller möjlighet att skaffa mat. Corona 
hade redan tidigare gjort några 
familjemedlemmar arbetslösa.

De lokala människorna valde familjen till 
mottagare av Röda Korsets katastrofhjälp. 

Det allra akutaste är behovet av vatten och 
mat. 

Familjen fick dessutom andra 
nödvändigheter som hygienartiklar, 
köksredskap och 
övernattningsförnödenheter för att 
fortsätta sitt liv.



Familjen har sått sina ris- och 
majsfält på nytt, så att de kan 
odla mat till sig själva. 

De fiskar även i den närbelägna 
floden, där de fångar räkor och 
småfisk. 

Familjens mamma önskar att 
alla familjens vuxna får arbete 
så att de även i fortsättningen 
kan skaffa tillräckligt med 
vitaminhaltig mat till barnen



Ivan Adducul är en långvarig frivillig på 
Filippinska Röda Korset 

Ivan Addcul är en långvarig frivillig i 
Tuguegaros avdelning på Filippinska 
Röda Korset. 

”Röda Korset ger möjlighet att lära 
sig många saker som inte lärs ut i 
skolan, såsom ledarskap och att ha 
omsorg om andra.” 

Taifunen Vamco förstörde även Ivans 
hem, men trots det var Ivan med och 
hjälpte nästan i en vecka utan att 
emellanåt gå hem. Svämvattnet nådde 
upp till knäna även i avdelningens 
lokaler. 



En gång rödakorsare, alltid rödakorsare

”Det var svårt, men det kändes 
viktigare att hjälpa dem som var i 
ännu svagare ställning.  

En gång rödakorsare, alltid 
rödakorsare. Frivilligarbete är en 
hjärtesak för mig och det är något 
jag vill göra.

För framtiden önskar jag att vår 
gemenskap har större styrka att 
bemöta motgångar. Själv ser jag 
mig som en av invånarna som 
alltid har ett leende på läpparna, 
även när en katastrof inträffar.”



Lanseringen av reflexen Hjälpens kedja 
inledde Hungerdagskampanjen

• Lansering 12.8

• Krista Kosonen är kampanjens 
ansikte.

• Försäljning 12.8–31.10: Tokmanni, 
utvalda museer och 
punaisenristinkauppa.fi/se/ och 
12.8–26.9: S-gruppens mataffärer 
(Prisma, S-Market, Alepa, Sale och 
Foodmarket Herkku) Försäljning 
vid kassorna. 

• Tillverkad i Finland. 
Försäljningspris 5 €. Intäkterna 
styrs till katastroffonden.



Reflexens marknadsföring och synlighet

• Omfattande synlighet på 
försäljningsställen och i 
partnernas medier (bl.a. 
butiksradioreklam, affischer, 
digital skärm).

• Egna kanaler & meddelanden 
(även kompanjonernas kanaler).

• Betald reklam:

• Reklam i sociala medier till 
kärnmålgrupper (Kvinnor 35+)

• Reklam i tidskrifter

• Nationell utomhusreklam på 
digitala skärmar i fyra
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Skriv i chatten

Har du sett försäljning av reflexen Hjälpens kedja? 
Hur kan er avdelning främja försäljningen av 
reflexerna?
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Kampanj hela september och oktober

• Vi gör kampanjen åskådligare än tidigare 1.9–31.10. Vi 
fortsätter med satsningen på digital insamling och 
bidragsgivare. 

• Matserien: kort serie av videor på sociala medier Avsnitt 
publiceras under hela kampanjen i september och 
oktober. Syftet är att öppna kampanjens teman på ett sätt 
som är inspirerande och lätt att närma sig. 

• Som höjdpunkt för oktober har man planerat ett 
bastujippo. 



I matserieren granskar man matens 
betydelse mitt under katastrofen.

1. Hemförråd: inhemsk insjöfisk 

2. Klimatvänlig kost: matsvinn 

3. Efterspaning av försvunna/Frivilliga 
räddningstjänsten: naturens bärskatter

4. Katastroffondens konkretisering, 
delegater: Erjas erfarenheter av 
Bangladesh

5. Hungerdagskampanjens historia: 
surdegsbröd 

6. Psykiskt stöd, betydelsen av mat och 
dryck i katastrofsituationer: varm dryck 

7. Hållbara odlingsmetoder, hälsa: maten 
som en del av välbefinnandet eller 
skörden

8. Vi behöver varandra: matgemenskap: 
tackfest



Matseriens 1:a period (arbetsversion)

https://app.frame.io/presentations/c9424922-a099-4639-bbde-eb04a72a1d18
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Skriv i chatten

Hur verkar matserien? Får du idéer hur ni kan 
utnyttja serien i er kampanj? 
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Hungerdagen på avdelningarna
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Ordna bössinsamling i 
undantagstillstånd

• Särskild uppmärksamhet 
ska fästas vid säkerhet 
och hygien

• Särskilda risksituationer 
är hämtning och 
återlämning av bössorna 
samt tömning av 
insamlingsbössorna och 
hanteringen av 
pengarna
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Allmänna anvisningar som gäller alla

• Om du upplever symptom på luftvägsinfektion, ska du 
inte delta i frivilligarbete som förutsätter fysisk 
kontakt.

• Personer som hör till riskgrupper ska bedöma sin 
egen situation och möjlighet att delta. Kom ihåg 
distansuppgifterna, såsom rekrytering av insamlare, 
digital insamling, informeringskommunikation och 
kommunikation i sociala medier, baka/tillverka 
produkter som ska säljas osv.

• De allmänna bruksanvisningarna gällande 
skyddsutrustning och 
säkerhets- och hygienanvisningar som finns på 
Rednetsidan Corona 2020 tillämpas.

https://rednet.punainenristi.fi/node/59735
https://rednet.punainenristi.fi/node/59469
https://rednet.punainenristi.fi/korona2020
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Anvisningar för utdelningspunkten 
för insamlingsbössor

• Så liten bemanning som möjligt med så lite 
personalomsättning som möjligt

• Till inomhusutrymmen strävar man efter att få främst 
dom som inte hör till riskgrupperna

• De som delar ut bössorna bär ansiktsmask eller visir

• Bössorna torkas av med handdesinfektionsmedel 
innan de lämnas över

• Kontakten med insamlarna hölls så kort som möjligt

• Insamlingsvästen får ”luftas” i 2 timmar innan den 
används på nytt. Gärna egna västar till varje 
insamlare.

• Noggrann handledning av insamlarna.
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Om bössan överlämnas på 
insamlingsplatsen från en insamlare 
till nästa

• Man strävar efter att ge en egen väst till varje 
insamlare.

• Bössan torkas av med handdesinfektionsmedel, 
alla använder handskar.

• Kläderna tvättas (i 60 grader) och vädras väl 
(ytterkläder) efter insamlingen.
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Anvisningar för bössinsamlare

• Insamlare har tillgång till handdesinfektionsmedel och 
ansiktsmasker

• Instrueras att undvika att vidröra pengarna. 

• Instrueras att ta med handskar. 

• Engångshandskar till bössinsamlare? 

• Kontakt med bidragsgivare hölls så kort som möjligt.

• Man strävar efter att hålla en meters avstånd till 
bidragsgivaren. Man närmar sig inte potentiella 
bidragsgivare aktivt. 

• På insamlingsplatser inomhus strävar man efter att 
placera främst yngre insamlare.
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Försäljningsevenemang

• Handdesinfektionsmedel tillgängligt.

• Endast på förhand förpackade produkter säljs.

• Kunden tar produkten själv, säljaren räcker inte 
över den.

• Kontantlös betalning, jämna pengar och 
förhandsbeställning rekommenderas. 

• Så liten bemanning som möjligt och så liten 
personalomsättning som möjligt. 
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Försäljning av soppa och annan 
matförsäljning

• Sopp- och andra matförsäljare bär visir som 
täcker hela ansiktet samt skyddshandskar.

• Betalningen sköts av en annan person än den som 
portionerar soppan.

• Soppan portioneras på en tallrik, kunden tar 
tallriken från bordet. Ges inte från hand till 
hand. På det här sättet kan samma 
skyddshandskar användas hela tiden.

• Säkerhetsavstånd i köerna.

• Kunderna ska ha tillgång till 
handdesinfektionsmedel.
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Tömning av bössorna och räkning av 
pengarna

• I dessa uppgifter används skyddshandskar och 
ombesörjs god handhygien.

• Alla arbetsmoment som kan överlåtas för 
hantering av till exempel banken, överlåts. (T.ex. 
räknar man inte pengarna själv.)
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Skriv i chatten

Vilka andra riskfyllda platser identifierar du vid 
insamlingstillfället. Om vad vill du ha närmare 
handledning? Svarstid 5 minuter 
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Aktuellt i avdelningarna just 
nu
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Rekrytering av insamlare har startat

• Den första insamlarinbjudan har 
skickats torsdagen den 12 augusti.

• Målgruppen är cirka 55 000 
personer: bidragsgivare, 
medlemmar, insamlare, 
nyhetsbrevlistan (de som gett 
marknadsföringslov) och de som 
gett marknadsföringslov i OMA som 
man får föreslå verksamhet för. 

• I samma veva berättas allmänna 
nyheter om Hungerdagen och 
uppmuntrar till digital insamling 
och bössinsamling

• Insamlarna hänvisas till Oma 
varefter det är upp till 
avdelningarna!
• Kom ihåg att även kontrollera skräpposten!
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Ni har väl era Oma evenemang i 
ordning?
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Materialbeställningar i webbutiken

• Varje avdelning måste skapa nya inloggningsuppgifter till 
den nya webbutiken.

• För registrering behövs e-postadress och det 
avdelningsspecifika kundnumret.

• Registreringsanvisningar och en lista över 
avdelningsspecifika kundnummer finns på Hungerdagens 
Rednet webbplats.

• Bekräftelse av registreringen kan ta 5 vardagar, så 
registrera dig genast om du inte redan har gjort det. 

• Ifall du har frågor om webbutiken, kontaktaoss gärna i 
första hand per e-post: myynti@rodakorset.fi eller 020 
701 2211.

mailto:myynti@punainenristi.fi
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Sista beställningsdag är den 5 
september.
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MobilePay nummer + iZettle-
apparater

• Sista beställningsdag var 15 augusti.

• Ifall du ännu inte gjort din beställning, gör den 
genast per e-post keraykset@rodakorset.fi

mailto:keraykset@punainenristi.fi
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Stark extern kommunikation

• Nu om någonsin behövs 
media som stöd i 
insamlingen. 

• Det är särskilt viktigt att 
få tag på bra frivilliga 
inom 
biståndsverksamheten i 
Finland för intervjuer i 
media. Tipsa om 
personer för intervjuer 
till kommunikationen på 
aku.suomalainen@redcr
oss.fi och cc:a
hilkka.korte@redcross.fi

mailto:aku.suomalainen@redcross.fi
mailto:raisa.heinamaki@redcross.fi
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Planenlig närvaro i sociala medier 
genom hela kampanjen

• Rekrytering av digitala 
insamlare

• Starkt innehåll i 
publiceringar i sociala 
medier

• Effektiva dagar: alla 
frivilliga deltar i 
närvaron på sociala 
medier under samma 
dagar
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Statyerna kläs även i år!
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Kommande utbildningar

Mera inkomster från nya insamlingsformer 24.8 kl. 
17.30-19

Synlighet på gator och i sociala medier on 25.8 kl. 
17.30-19

Skolorna med i Hungerdagen to 26.8 kl. 17.30-19

Lägesöversikt och snabbrespons ti 5.10 kl. 17.30-19

Avslutande arbeten och rapportering ti 26.10 kl. 
17.30-19

Resultat och lärdomar på svenska ti 30.11 kl. 17.30-19

• Hungerdagens tvåspråkiga heta 
linje torsdagar 2, 9 och 16.9 kl. 17-18 . 
Samma länk varje vecka.

https://www.lyyti.fi/reg/Mera_inkomster_fran_nya_insamlingsformer_0024
https://www.lyyti.fi/reg/Synlighet_pa_gator_och_i_sociala_medier_9325
https://www.lyyti.fi/reg/Skolorna_med_i_Hungerdagen_4825
https://www.lyyti.fi/reg/Lagesoversikt_och_snabbrespons_1339
https://www.lyyti.fi/reg/Avslutande_arbeten_och_rapportering_0977
https://www.lyyti.fi/reg/Resultat_och_lardomar_9185
http://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E2ZGYyYzctM2IzYS00OWY5LTliNDktYTMwMGYwMTIyMGEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%22cc1c944e-3050-46d6-a142-77331458b5b3%22%7d
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• 11.5. Materialbeställningarna börjar

• 9.6 evenemangsannons i Oma

• 30.6. Leverans av 
tältbeställningar 

• 1.8. Materialleveranserna börjar 

• 1.8. Skolutskicken går ut 15.8. 
Informationsmallar i RedNet, 

• 15.8 Sista dagen för att beställa 
avdelningsspecifika MobilePay-
nummer, iZettle-enheter och 
förbeställningsprodukter

• 5.9 Leverans av 
materialbeställningar 

• 10–17.9. Meddelande I

• 20–22.9. Meddelande II

• 23–25.9 bössinsamling

• 27.9 kl. 18 resultatuppskattning till 
distriktet

• 28.9–2.10 Meddelande III

• 27.9–2.10. -> Tack e-post till 
insamlarna, centralbyrån skickar till 
de insamlare vars kontaktuppgifter 
erhållits fram till 2.10

• 20.10 resultatuppföljningen börjar

• 31.10 insamlingen avslutas

• 31.10. insamlingsintäkterna till 
katastroffondens konto 

• 1.11 leverans av slutredovisning

• 1.11 leverans av feedbackenkät

• Insamlarna till insamlarregistren

• Tackfesterna senast nu!

Tidtabellen
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Samla folk. Låt oss genomföra detta 
tillsammans!

Anni Koponen



Hungerdagen 1.9-31.10.2021 Vi stöder varandra. Alltid.

Fundera tillsammans på följande:

• Hur ni kan hjälpa dem 
som rör sig i ert 
område att ge bidrag 
till Hungerdagen

• Hur ni kan göra 
Hungerdagen så synlig 
som möjligt
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Öva på nya insamlingssätt
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Ordet är fritt

• Vilka idéer eller frön till idéer vill du dela med dig?

• Vad har du inte frågat än?
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Följ med informationsgången och 
dela idéer med andra avdelningar

• Hungerdagens elektroniska nyhetsbrev

• Utbildningar

• Facebook-grupp för insamlingsfrivilliga

https://rednet.rodakorset.fi/node/56007
https://rednet.rodakorset.fi/node/60025
https://www.facebook.com/groups/784505978270242/
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Skriv i chatten

• Var den här utbildningen till nytta för dig?

• Vad kunde vi ha gjort bättre?

• Vad hoppas du att framtida kurser ger? 

• Hurdant stöd önskar du av personalen?


