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Frivilligheten i en ny tid
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Människor som flyr från konflikter och dåliga 
framtidsutsikter i Mellanöstern och i Afrika sö-
ker nu skydd överallt i världen. Hösten 2015 
anlände ett rekordantal flyktingar också till 
oss i Finland. Fram till december hade över  
30 000 asylsökande anlänt och just nu är det 
för tidigt att försöka uppskatta hur många 
som anländer under 2016.

Antalet flyktingar som anländer kommer att 
vara högt de närmaste åren. Över 60 miljo-
ner människor har tvingats fly från sina hem. 
Största delen av dem är på flykt i eget el-
ler i ett angränsande land. Hundratusentals 
människor söker nu också skydd i Europa. Det 
stora antalet anländande är en utmaning för 
mottagarländernas förmåga att sörja för de 
asylsökandes skydd. 
 
För Finlands Röda Kors har den snabba ök-
ningen av asylsökande inneburit den störs-
ta hjälpoperationen i eget land sedan andra 
världskriget. Vi har tagit i bruk hela vår bered-
skap. På fem månader startade vi upp närma-
re etthundra mottagningscentraler runt om i 
Finland. Inrikesminister Petteri Orpo har flera 
gånger konstaterat att det hade varit omöjligt 
för Finland att så här effektivt kunna inkvarte-
ra de asylsökande utan Finlands Röda Kors. Vi 
har lyckats med att bistå myndigheterna i de-
ras uppgifter. Samtidigt har vi utfört humanitärt 
hjälparbete helt i enlighet med våra principer. 
  
Det är våra kunniga och ivriga anställda och 
frivilliga som ska ha tacket för att vi har lyck-
ats i det här arbetet. Över 8 000 gamla och 
nya frivilliga har tagit emot, guidat och intro-
ducerat de nyanlända till såväl Finland, den 
finländska vardagen och till det finska språket.  
Och det här viktiga arbetet har bara börjat.  
 
Nya frivilliga för med sig förändringar också i 
Röda Korsets verksamhet. Tidigare kom nya 

frivilliga med i verksamheten via avdelningen 
på den egna orten, nu kommer de via några 
klick på nätet. Hur kan vi försäkra oss om att 
de får stöd och utbildning samt feedback på 
sina insatser? Vi måste hitta metoder som gör 
att de nya aktiva hittar sina platser som frivil-
liga, understödare, bidragsgivare eller Hunger-
dags-insamlare.
   
Också vi måste förnya oss. De som anmäler 
intresse förväntar sig att snabbt få börja delta 
så vi måste skapa plats för dem. De för med 
sig nytt kunnande som det gäller att ta vara 
på. De vill vara med och förändra människors 
liv. Röda Korsets värderingar och principer gör 
verksamheten meningsfull och länkar samman 
vår verksamhet med den internationella frivil-
ligverksamheten. Med avdelningarnas och di-
striktens stöd kan vi trygga att verksamheten 
är ansvarsfull och att samarbetet med myn-
digheterna fungerar.

Röda Korsets framtid som en snabb och ef-
fektiv beredskapsorganisation är beroende av 
hur väl vi lyckas involvera de nya i vår verk-
samhet och få dem att stanna kvar. Det finns 
all orsak att också tipsa om våra andra verk-
samhetsformer. Det kan vara ett kort steg från 
att fungera som stöd för en asylsökande till 
att gå med väntjänsten.

Låt oss förverkliga vår 
målsättning att vara 
modiga och pålitliga 
hjälpare både hemma 
och ute i världen. 

Kristiina Kumpula
generalsekreterare

TYCK TILL i 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)

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 
skyddar 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 an-
vändningen av märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
I organisationsvyn på rodakorsbutiken.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmaterial. Sak-
nar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 20 00
Redaktör: Inka Kovanen, 020 701 22 23, inka.kovanen@rodakorset.fi, ombrytning: Liisa Åker, 020 701 22 28, liisa.aker@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Jannike Store och Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 22 31, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion:   Distriktssidornas ombrything:
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VÄNDAGEN 14.2

Vändagen – vinterns hjärtligaste dag närmar sig

I vårt land finns det många som är ensamma och många som vill bli vänner. För oss gäller 
det att få med så många vänner som möjligt i verksamheten för att vi ska kunna betjäna 
båda grupperna. Kom med och fira vändagen 14.2 i stor stil med roliga happenings! 

Vändagen är en viktig kampanjdag för Röda 
Korset. Temat är vänskap och dess betydelse 
för att minska ensamhet. Var tionde fullvuxen 
människa i Finland känner sig ensam. Det bety-
der alltså upp till 400 000 människor – arbetet 
kommer inte att ta slut. 
  
På vändagen den 14 februari presenterar vi vår 
vänverksamhet i hela sin härlighet och vi ut-
manar nya människor att komma med i verk-
samheten. Bjud med alla dem som hjälpte till 
på mottagningscentralerna förra hösten eller 
de som anmälde sitt intresse för vänverksam-
heten via TV-programmet Vain elämää goes Pu-
nainen Risti.  

Det lönar sig att planera i tid

Det är skäl att börja planera Vänskap ger gläd-
je- evenemangen i tid. Man kan ordna sitt 
evenemang också någon annan dag än just 
14 februari. Presentera er vänverksamhet 
och bjud in alla ortsbor, stor som liten. Tips 
för planeringen finns i det kampanjbrev som 
skickats ut till avdelningarna och på vändags-
sidorna i Rednet.

Att informera är viktigt

Många är intresserade av vänverksamheten 
men ingen kan komma med utan information. 
Därför är det så viktigt att marknadsföra eve-
nemanget. Just på vändagen kan en gnista fö-
das till att komma med i vänverksamheten el-
ler i någon annan frivilligverksamhet som vi 
erbjuder.
 
Det ska vara lätt att komma med. Det lönar 
sig att ordna en vänkurs genast efter vända-
gen. Informera om kursen samtidigt som ni in-
formerar om vändagen. 
   
Man kan få upp till 150 euro i stöd för att del-
ta i kampanjen Vänskap ger glädje. Förutsätt-
ningen är att kampanjtillfället är öppet för alla 
och att man erbjuds möjlighet att komma med 
i Röda Korset – som medlem eller som vän. 
Dessutom ska tillfället ha marknadsförts och 
skrivits in i händelsekalendern. Stödet är en 
del av vårt samarbete med LähiTapiola, sam-
arbetet ska framgå synligt i marknadsföringen 
och under kampanjtillfället.   

Avdelningen i Joensuu ordnade pinnbrödsgrillning på vändagen i år 2014.
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RÖDA KORS VECKAN 9.–15.5

Stadsliv eller friluftshappening?   

- God planering är halva jobbet – inled
 planeringen i tid!

- På vändagen kan man ordna en gatuhap-
 pening, ett friluftsevenemang, en pop up
 av något slag eller varför inte ett mångkul-
 turellt evenemang i mottagningscentralen.   

- Det har också varit populärt med tillställ-
 ningar i Terhoklubben eller i Konttivaru-
 husen. 

- Ni ska synas och höras! Marknadsför! 
 Annars hittas vi inte av den som vill bli vän.

En genväg till vänskap

- Vänverksamhetens kortkurs är ett behän-
 digt sätt för att rekrytera nya vänner. Den 
 som vill bli vän kommer genast med i verk-
 samheten och behöver inte vänta på en  
 grundkurs.  

- Kursen är lätt att ordna och den är bara 3 
 timmar lång.

- Avdelningens kontaktperson för vänverk-
 samheten ser till att de intresserade får en 
 grundligare introduktion senare.  

- Aktivitet lönar sig – ni kommer ju i håg att 
 bjuda in alla intresserade också till nästa 
 evenemang!

Mera info i kampanjbrevet och på vändags-
sidorna i Rednet.

Mer info:
Sakkunnig inom social välfärd och 
seniorarbete, 
Anita Hartikka,tfn 020 701 2123,
anita.hartikka@rodakorset.fi

Kampanjkoordinator 
Sari Byman,tfn 020 701 2201,
sari.byman@rodakorset.fi

I år försöker vi få med så många som möj-
ligt på någon kurs i första hjälpen. Genom att 
gå en kurs får man det mod och den säkerhet 
som behövs för att man ska våga agera i farli-
ga situationer. På kursen lär man sig också att 
förutse olika risker. Kurserna är också en vik-
tig del av befolkningens krisberedskap, det är 
en central uppgift för oss att stöda den.

Samarbetet med S-gruppen fortsätter. Happe-
nings kan ni ordna i Prisma, S-market och på 
ABC-stationerna. Ni kan också ordna happe-
nings i samarbete med LähiTapiola.

Mera info om rödakorsveckan hittar ni i det 
kampanjbrev vi skickar till avdelningarna efter 
vändagen. Det lönar sig att börja planera i tid, 
plötsligt märker man att våren redan är här!

Mera info: 
Kampanjplanerare 
Sari Byman tfn 020 701 2201, 
sari.byman@rodakorset.fi

Nu är det dags att planera Rödakorsveckan!  

Hälsovårdsplanerare 
Niina Hirvonen, tfn 020 701 2126, 
niina.hirvonen@rodakorset.fi 

Rödakorsveckan som lyfter fram trygghet och säkerhet i vardagen ordnas i år 9.5– 
15.5.2016. Under veckan kan man på olika evenemang påminna om hur viktigt det är med 
kunskaper i första hjälpen och erbjuda möjlighet att öva sig på en kunskapsbana. En helt 
ny verksamhetsmodell som är tänkt som en happening i mottagningscentralerna kommer 
att presenteras senare.   

Leen
a Ko
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Kervoavdelningens första hjälpen-grupp övade första 
hjälpen under rödakorsveckan förra året, i övningssitua-
tionen hade en bil kört på en cyklist.   

VÄNDAGEN 14.2
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VECKAN MOT RASISM 21–27.3.2016

Goda gärningar mot rasism
Den  21–27 mars 2016 hålls veckan mot rasism. Veckan inleds på FN-dagen mot rasism och 
diskriminering. Ett rasistiskt tänkesätt är helt emot Röda Korsets principer som lyfter fram 
mänsklighet och likvärde. Därför jobbar vi mot rasism i både ord och handlingar.

Under veckan mot rasism pratar vi om rasism 
och diskriminering, vi jobbar för ett pluralis-
tiskt och jämlikt samhälle och vi gör goda gär-
ningar mot rasism.

–Om inte förr så nu har väl alla förstått att det 
är både aktuellt och nödvändigt att jobba mot 
rasism i Finland. De stora förändringar som 
skett i och med att antalet asylsökande ökat 
har framkallat kraftiga reaktioner både för och 
emot. Det är viktigt att vi tillsammans ver-
kar för mänsklighet och likvärde säger Janette 
Grönfors som är koordinator för projektet Säg 
nej till rasism!

Rasism drabbar inte bara den som utsätts för 
det utan hela samhället. Röda Korset vill främ-
ja verksamhet som gör världen till en bätt-
re plats för alla. I höst har omkring 8 000 av 
Röda Korsets frivilliga hjälpt asylsökande som 
kommit till Finland.

Tips till avdelningarna

1. Ta ställning! 
Under veckan mot rasism ordnas en kampanj, 
#milloinviimeksi. Idén är att få människor att 
tänka efter när de senast gjort goda gärningar 
mot rasism eller försvarat lika värde. Dela dina 
tankar i sociala medier och utmana andra att 
delta, använd hashtagen #milloinviimeksi. Ni 
kan också ordna en insamling på gatan eller i 
ett köpcentrum och samla in goda gärningar. 

2. Ordna en happening eller workshop
 mot rasism.
Ordna tillfället eller workshopen för likvärdig-
het t.ex. i en skola eller i en arbetsgemen-
skap. Ni kan planera olika händelser för varje 
dag i veckan. Få i gång en diskussion genom 
rasismfrågesporten, träna tillsammans att in-
gripa i rasism eller ordna en morgonsamling 
kring temat. Ni kan få hjälp med planering-
en av Janette Grönfors som är koordinator för 
projektet.    
 
3. Beställ träningscirkeln mot rasism.
I träningscirkel används teater för att man ska 
lära sig identifiera rasism och öva sig i att in-
gripa. Tyngdpunkten ligger på helt vardagli-
ga situationer på t.ex. offentliga platser. Trä-
ningscirkeln passar för grupper på 10–20 
personer och den tar 2–3 timmar att utföra. 
Du kan beställa träningscirkeln helt gratis via 
Janette Grönfors.

Rapparna Musta Barbaari och Prinssi Jusuf säger nej till 
rasism. Det femåriga projektet Säg nej till rasism! finansie-
ras av penningautomatföreningen RAY.
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Beställ materialet i tid 
• Instruktioner och material i RedNet i 
 februari: rednet.punainenristi.fi/
 rasisminvastainen-viikko 

• Spiralhäften för rasismfrågesport, pins, 
 klistermärken och annat material kan 
 beställas från Röda Korsets nätbutik,  
 rodakorsbutiken.fi/ 

Följ med i social medier: 
www.facebook.com/eirasismille/ 
twitter.com/spreirasismille  
instagram.com/spreirasismille 

Mer info, workshopar och träningscirklar: 
Koordinator, projektet Säg nej till rasism!
Janette Grönfors, 020 701 2156
janette.gronfors@rodakorset.fi
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KOMMANDE HÄNDELSER

Det händer år 2016!

14.2 Vändagen

21–27.3 Veckan mot rasism

19–20.3 Ungdomarnas vårträff

9–15.5 Rödakorsveckan

13.5 Olycksfallsdagen

12.9 Internationella första hjälpen -dagen

15–17.9 Hungerdagen

1.10 Blixstart – dem riksomfattande beredskapsövningen 

25.11–24.12 Jul i Sinnet -insamlingen

1.12 Internationella aidsdagen

3.12 Tackgala för frivilliga 

Vändagen är alldeles snart här och senast 
nu är det skäl att inleda planeringen av Rö-
dakorsveckan om ni inte redan är i gång. Var 
och en av oss kan påverka hur asylsökare 
tas emot på vår egen hemort. En öppen och 
nyfiken inställning och att man tar kontakt 
kan motverka rädsla och underlätta sam-
arbetet. På hösten är det dags för Hunger-
dagsinsamlingen. 

Senaste år blev det rekord – nu gör vi oss kla-
ra att slå det. I oktober kan avdelningarna få 
kontakt med nya ungdomar och få dem in-
tresserade av verksamheten i samband med 
den beredskapsövning som ordnas i samarbe-
te med skolorna. Året kulminerar i Tackgalan 
då vi firar tillsammans och njuter av gemen-
skapen och av fint program.

Med Principles in Action-produkterna berättar du 
om Röda Korsets sju principer!

Produkterna är illustrerade med principerna på flera olika språk.

Principerna-kasse 
i fickförpackning  
6,90 €

BESTÄLLNING rodakorsbutiken.fi, myynti@rodakorset.fi eller 020 701 2211

Avlång dyna av 
återvinningsmaterial
10,50 €

Principerna-tröja 
28 €
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KAMPANJEN DUBBELTUPP

#Dubbeltupp – vi fördubblar antalet unga, börja till exempel nu!  

Kampanjen #Dubbeltupp är en utmaning till alla anställda och frivilliga att vara med och
rekrytera unga medlemmar. De unga behövs för att vår organisation ska förbli livskraftig.    

De unga är en viktig del i Röda Korsets hjälp-
kedja. För de unga kan verksamheten vara ett 
sätt att visa att man bryr sig om sig själv, sin 
närmiljö och om världen. Trots det har antalet 
unga medlemmar minskat med fart under de 
senast åren. För att Röda Korsets verksamhet 
ska vara livskraftig också i framtiden måste vi 
få med fler medlemmar under 29 år.  

Att få med flera unga är en målsättning som 
kommer att synas i all verksamhet för barn 
och unga de närmaste åren. Röda Korsets 
unga och ungdomsarbetare inledde förra hös-
ten kampanjen #Dubbeltupp, målet är att an-
talet unga medlemmar fördubblats innan ut-
gången av år 2017. Varje medlem, frivillig och 
anställd inbjuds att delta i kampanjen – också 
du är inbjuden!  

#Dubbeltupp kräver attityd
och hårt arbete  

#Dubbeltupp lyckas vi med genom samarbe-
te och positiv attityd. Ska vi nå målet krävs det 
hårt jobb, men det viktigaste är att vi tillsam-
mans kämpar mot målet i en öppen gemen-
skap. Ta öppet och välkomnande emot de unga 
frivilliga, lita på dem och ge dem ansvar utan 
att glömma det stöd som de äldre kan ge.  

Målet är lätt om vi stöder varandra. Och det 
bästa är att du kan böra genast. Till exempel 
så här:  

• Ta kontakt med frivilliga som inte längre är 
 så aktiva och be dem dra en ny Reddie Kids 
 – grupp.

• Nya ivriga barn har föräldrar – finns det 
 bland dem någon som kunde tänka sig att 
 dra en grupp?

VaNuKe stöder avdelningen i kampanjen

För att stöda #Dubbelt har vi samlat ett natio-
nellt utvecklingsteam för ungdomsverksam-
heten, VaNuKe. (Från finskans Valtakunnallinen 
nuorisotoiminnan kehittämistiimi). I gruppen sit-
ter anställda från centralbyrån och från distrik-
ten, de utvecklar nya rekryteringsformer till-
sammans med de frivilliga.

Kirsi Salo som jobbar på centralbyrån som ny 
planerare för ungdomsverksamheten stöder di-
strikten och avdelningarna då det gäller att ut-
veckla ungdomsverksamheten lokalt. Samar-
betet har redan inletts med Lapplands distrikt. 
Dessutom utvecklas materialet som är tänkt för 
barn- och ungdomsverksamhet och infon som 
riktar sig till de unga effektiveras.  

Alla dubblar på sitt sätt  

Cloetta sponsrar Röda Korset med 1 000 
Tupla-chokostänger för att det ska vara en 
godare gärning att vara med och fördubbla 
antalet unga. Hittar du på andra sätt att in-
spirera? Alla med och skapa nya sätt, ensam 
eller i grupp – målsättningen är gemensam 

Välkommen med på vårträffen för de unga!

De ungas vårträff hålls den 19–20 mars 2016 
på Apila i Kangasala. Alla våra medlemmar 
mellan 15 och 29 år är inbjudna. Dessutom 
kan man bjuda med vänner som ännu inte är 
med i Röda Korsets verksamhet.   

Mer info:
Planerare, ungdomsverksamhet
Kirsi Salo, p. 020 701 2122
kirsi.salo@rodakorset.fi

• Unga inom första hjälpen kan ordna en 
 kväll för sina vänner då de presenterar 
 verksamheten. Personlig kontakt är ett 
 effektivt sätt att rekrytera nya medlemmar.

På vårträffen slappnar vi av, utbildar oss, får 
nya impulser och träffar andra i samma ålder.  
Anmälningar tas emot mellan 5.1– 17.2.2016, 
att delta kostar 25 euro.

Mera info om träffen hittar du på adressen 
rednet.punainenristi.fi/kevattapaaminen
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SKOLSAMARBETET

Nya vindar i skolvärlden 

Eleverna i Fabriksgatans lågstadium i Helsingfors övar sig i 
första hjälpen och i att placera ut en varningstriangel. 
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Under år 2016 blåser nya vindar i skolvärlden då de nya läroplanerna tas i bruk. 
Som organisation har vi nu en jättefin möjlighet att förstärka samarbetet med skolorna.

Att ta hand om och bry sig om sig själv och 
andra, frivillighet och världsmedborgarskap. 
Det är de målsättningar som nu kommer att 
vara ämnesöverskridande i de nya läroplaner-
na. Samtidigt motsvarar de Finlands Röda Kors 
kärnkunskap.
 
Läroplanen är ett dokument som förpliktigar 
den som ordnar undervisning, ryggraden i den 

Skolsamarbetet fungerar som bäst då när 
både organisationens och läroplanens mål-
sättningar uppfylls.

Beredskapsövningen Blixtstart 2016 ordnas i 
oktober och målgruppen är ungdomar i hög-
stadieåldern tillsammans med sina familjer. 
Syftet är att öka skolornas krisberedskap. Ut-
bildnings- och kulturministeriet uppmuntrar 
högstadierna att delta i övningen. Övningen 
fokuserar på mental krisberedskap, hemmens, 
skolornas och kommunernas förmåga att age-
ra i akuta lägen samt på ungas användning av 
social medier och förmåga att läsa massme-
dier.

Blixtart 2016 är på många sätt förankrad i 
grunderna i den nya läroplanen. Det här är 
något det lönar sig att framhålla då ni tar 
kontakt med skolorna och bjuder in dem till 
beredskapsövningen.

I övningen utnyttjas många olika inlärnings-
miljöer, man övar sig att göra iakttagelser, att 

undervisning som sker i läroinrättningarna i Fin-
land. Genom att vi är närvarade i den grund-
läggande utbildningen försäkrar vi oss om att 
eleverna på lika villkor får ta del av de viktigas-
te budskapen i Röda Korsets verksamhet. 
 
I de nya läroplanerna uppmuntras grundsko-
lorna, gymnasierna och yrkesutbildningarna 
till ett samarbete på bred front med organisa-
tioner, med kommunernas ungdoms-, bib- 
lioteks-, motions-, och kulturverksamhet, med 
polisen, med församlingarna, med företag och 
med andra lokala aktörer.

Samarbetet ökar mångfalden i inlärningsmil-
jö, berikar skolarbetet, stöder skolans fostran-
de uppgift och förhöjer kvaliteten på den. Låt 
oss vara med och stöda lärarna och skolorna i 
fostran av nya generationer.

Mer info:
Planerare för skolsamarbetet
Virve Turunen, tfn 020 701 2154, 
virve.turunen@rodakorset.fi

söka information och utvärdera den, man be-
arbetar den, producerar information och spri-
der den. Samtidigt fördjupar man sig i data- 
och informationsteknologi och utvecklar sin 
multi-läskompetens. I övningarna utvecklas i 
synnerhet förmågan att ta hand om sig själv 
och andra samtidigt som man får praktiska 
kunskaper som behövs i vardagen. 

Under dagen får eleverna konkret erfaren-
het av samhällsaktivitet och av frivilligverk-
samhet. Genom att planera och förverkliga 
övningen tillsammans med skolorna stö-
der avdelningarna skolorna i deras fostrande 
uppgift. Samtidigt ger övningen en bra möj-
lighet att få med nya ivriga unga och deras 
familjer i verksamheten.

Läs mer om läroplanen: 
http://www.oph.fi/utbildning_och_examina 
och https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv

In i skolan – case Blixtstart 2016    
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NATIONELLA LOTTERIER

Lotteriet fortsätter också 2016 

I ett år har avdelningarna nu kunnat använda ICE- och lotteri/kontaktkortet. 
Den som fyller i kortet deltar i dragningarna i de nationella lotterierna. 
Korten har varit mycket populära på många olika typer av evenemang.

Under 2016 använder vi helt samma ICE- och 
lotteri/kontaktkort som 2015 i de nationella 
lotterierna. Om ni har kvar av dem i avdelning-
en kan ni alltså använda dem. 

I år kommer ännu fler priser att lottas ut och 
lotteriet utvidgas så att man kommer att ha 
möjlighet att delta via nätet och sociala medi-
er. Alla medlemmar är också i fortsättningen 
automatiskt med i alla dragningar. Om du re-
kryterar nya medlemmar får du dessutom en 
extra lott per värvad medlem. 

Detaljerade uppgifter om lotteridragningarna 
hittar du på RedNet. ICE- och lotteri/kontakt-
korten beställs från nätbutiken, rodakorsbu-
tiken.fi. Med i beställningen följer också in-
struktioner, regler för lotteriet, reklam och 
svarskuvert.   

Skicka ICE- och lotteri/kontaktkorten
till centralbyrån 

För att de som fyllt i korten på olika evene-
mang ska vara med i lotteriet krävs att korten 
skickas in till centralbyrån. Om avdelningen 
ordnar en egen lottdragning på ort och ställe 
kan samma kort användas. Posta sedan korten 
till centralbyrån genast efter er egen dragning. 
Om era svarskuvert har tagit slut kan ni skicka 
in dem gratis genom att använda adressen:   

Suomen Punainen Risti
Info: LIIDI
Tunnus: 5001674
00003 VASTAUSLÄHETYS

Lotteri/kontaktkorten hjälper oss att få nya 
medlemmar. Teleteamet på centralbyrån 
ringer upp de människor som via kortet läm-
nat sina kontaktuppgifter och erfarenheter-
na har varit goda. Samtalen har ofta glidit in 
också på andra verksamhetsmöjligheter som 
Röda Korset erbjuder.

Teleteamet består av proffs som sköter kon-
takterna ansvarsfullt och med en god sam-
talskultur.
 
Bara under sommaren och början av hösten 
lyckades teleteamet värva nästan 400 nya 
medlemmar tack vare korten. Teleteamets 
verksamhet är till nytta för avdelningarna ef-
tersom alla nya medlemmar registreras i av-
delningarna.

Teleteamet fortsätter att ringa och de gör 
det gärna tack vara den goda responsen de 
fått.

– Vi strävar alltid efter att föra samtalen så 
att vi diskuterar och lyssnar. Medlemmarna i 
teamet utbildas i enlighet med Röda Korsets 
värderingar. Vi slår vakt om goda relationer 
och vi ser till att stämningen alltid är god då 
samtalet avslutas berättar Minna Autio som 
leder teleteamet.

Teleteamet värvar nya medlemmar med hjälp av kortet 
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E-FAKTURAUTBILDNING

PROMOKOULUTUS 2016 / PROMOUTBILDNING 2016   KEVÄT / VÅREN

Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille 
Riksomfattande promodagar för alla promor  30.–31.1. Turku

Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa     22.–23.1. Rovaniemi, Lappi
Promo: yhteinen osa     5.–6.3.  Turku, Varsinais-Suomi

Sisältöosat/Innehållsmoduler:  
Ensiapu       22.–23.1. Turku, Varsinais-Suomi

KOULUTTAJAKOULUTUS 2016 / UTBILDARUTBILDNING 2016

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuk-
sen alkua. Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån – minst 1 månad före början av kursen.

Kouluttajapäivät: 
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja jatkokoulutus  30.–31.1. Turku

Valmiuskouluttajien sisältöosa   8.–10.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 1.10–4.11. Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1 5.–6.11. Helsinki

Sisältöosat 
• Henkinen tuki  • Humanitaarinen oikeus
• Järjestö  • Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu • Nuoriso
• Henkinen tuki • Päihdetyö 26.–27.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 29.–30.10. Nynäs

Klicka dig till en blixtstart!

Beredskapsövningen Blixtstart 2016 har fått egna sidor på Rednet.

Sidorna är den officiella infokanalen för övningen som hålls i oktober. 

Kom ihåg att klicka in dig i gruppen så att du inte missar något. Avdelningarna kommer inom 
kort att få info om hur man anmäler sig. Man kan redan börja samla ihop ett gäng och inleda 
planeringen av den kommande övningen.  

Mer info: Projektchef Petra Alijärvi, tfn 020 701 2176, petra.alijarvi@rodakorset.fi

E-faktura är en räkning i elektronisk form 
som kommer till din egen nätbank istället 
för en pappersversion.

E-fakturan är miljövänlig, trygg och enkel att 
använda. Användningen av e-faktura sparar 
också Röda Korsets resurser eftersom pap-
pers- tryck- och portokostnader faller bort.

Det är enkelt att övergå till e-faktura:
- Ingå ett avtal om e-faktura i din egen 
 nätbank

- Välj Röda Korset i fakturautställare och som 
 faktureringsgrund månadsbidrag och/eller 
 medlemsavgift.

Medlemsavgiften kan man i fortsättningen betala via e-faktura

- Fyll i ditt personliga referensnummer som 
 identifieringsuppgift (finns i medlemsavgifts-
 räkningen). Om du inte hittar ditt referens-
 nummer kan du fråga din egen distriktsbyrå 
 eller per e-post på adressen jäsenrekisteri 
 @rodakorset.fi

Räkningar för medlemsavgifter kommer i fort-
sättningen direkt som e-faktura till nätbanken.
Vi uppmuntrar alla er som använder er av 
en nätbank att övergå till e-faktura!

Obs. Om en medlem också är en månadsgiva-
re och redan använder e-faktura övergår  
också medlemsavgiften till e-fakturan.

Alla kurser är bara på finska.
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