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Tre miljoner
Tack!
Hungerdagsinsamlingen pågår ännu under hela ok-
tober. Genast efter Hungerdagen stod det klart att 
insamlingsresultatet närmar sig tre miljoner euro. 
Det betyder att årets resultat redan nu är det tred-
je bästa under de 35 år som Hungerdagen ordnats 
och insamlingen fortsätter. Ni har alltså varit med 
och bidragit till något riktigt stort!

President Tarja Halonen var med som bössinsam-
lare på Helsingfors järnvägsstation. Hon fick frågan 
om en enskild människas bidrag har någon bety-
delse. Svaret var ett entydigt ”ja”. Jag citerar Moder 
Teresa: Inte hjälper vi här hela världen, men för en 
människa betyder hjälpen hela världen.

Ni frivilliga är grunden för hela Röda Korsets arbe-
te. Det är ni som är på plats då jordbävningsoffren i 
Nepal behöver hjälp, det är ni som stöder de anhö-
riga hemma i Finland då någon närstående är för-
svunnen. Frivilliga är det också som ger första hjäl-
pen åt de som skadats i kriget i Syrien, och de gör 
det ofta med fara för sitt eget liv. Just nu har de fri-
villiga i Finland uträttat underverk då mottagnings-
centraler öppnats runt om i landet på kort varsel.

Tack för att ni var på plats också under Hunger-
dagen. Tack vare de medel som samlas in under 
Hungerdagen kan Röda Korset också i framtiden 
hjälpa där hjälpen mest behövs.

Vi tar emot nya frivilliga 
med öppna armar!
Hösten har varit mycket speciell. Fler asylsökande 
än någonsin tidigare har anlänt till Finland. Behovet 
av hjälp har berört finländarna. Tusentals frivilliga 
har osjälviskt jobbat för att hjälpa dem som anlänt 
att komma i gång med sitt nya liv. Vi har också fått 
tusentals nya frivilliga.

Nu har vi en positiv utmaning framför oss: att se till 
att alla nya ivriga hjälpare hittar sin plats i vår verk-
samhet. Det är avgörande för att vi också i fortsätt-
ningen ska kunna infria vårt löfte om att vara en 
viktig kanal för hjälp.

Just nu är läget akut. Det viktigaste är att kunna er-
bjuda inkvartering för alla som anländer. Efter det 
följer en längre period då det gäller att jobba för 
att de som anlänt skall bli hemmastadda, de frivil-
liga spelar en viktig roll under denna period. Vi be-
höver fler frivilliga också för att kunna garantera att 
alla frivilliga ska orka.

Då vi planerar nästa års verksamhet är det viktigt 
att vi alla tänker på vad det nya läget för med sig. Är 
det kanske möjligt att utvidga väntjänsten som rik-
tar sig till seniorer så att den också omfattar stöd till 
de flyktingar som kommit till orten? Kan Terhoklub-
ben bjuda in invandrarbarn? Om det inte finns färdig 
verksamhet att erbjuda, kan vi då ge de nya frivilliga 
en möjlighet att starta upp verksamhet?

Nya verksamhetsformer kan ge avdelningen nytt 
liv och nya ivriga frivilliga. Samtidigt tar vi hand om 
oss själva och varandra så att krafterna räcker till.

Tarja Halonen och hennes make är en bekant syn som 
Hungerdagsinsamlare. ”Hälsningar från Pena” var det för-
sta hon sade när hon anlände till järnvägsstationen.

Ta
tu

 B
lo

m
q
vi

st

Marita Salo
Organisationsdirektör

K
im

m
o
 H

o
lo

p
ain

en

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:

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
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INSAMLINGEN JUL I SINNET 20.11–24.12.2015

Jul i Sinnet sprider igen glädje till barnfamiljer
Insamlingen Jul i Sinnet som organiseras av Finlands Röda Kors och Manner-
heims Barnskyddsförbund inleds i november för 19:e gången. Insamlingen som 
når sin kulmen på julafton samarbetar med K-matbutiker, S-gruppen och Lidl. 
Så som också under de föregående åren genomförs insamlingen i samarbete 
med Yle´s Morgon-tv, Yle Radio Suomi och Yle Radio Vega.

• Insamlingen dras igång i Yle´s Morgon- tv 20.11.2015. Yle´s Morgon-tv rapporterar dagligen
 fram till 23.12.2015 om insamlingen i sändningarna.

• Företagen som deltar i insamlingen med minst 1500 euro syns i sändningen.

• Insamlingens mål är 1 540 000 euro.

• Följ och delta i diskussionerna på Facebook (facebook.com/hyvajoulumieli), på Twitter 
 och på Instagram (#hyväjoulumieli).

• Mer information på distriktsbyrån och joulumieli@rodakorset.fi.

• Information om insamlingen hittar du på sidorna rodakorset.fi/jul-i-sinnet och på RedNet
 adressen rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli

INSAMLINGSSÄTT:
Insamlingskonto: FI17 1596 3000 2020 20
Insamlingstelefon: 0600 - 16555 (10,01 €/
samtal + lsa/msa)
Bidra per textmeddelande: sänd HJM till nummer 
16499 (10 €) 
Polisstyrelsens tillstånd nr: POL-2014-
6944/30.7.2014. 
Insamlingstid: 30.7.2014 -31.12.2015 i hela landet, 
utom på Åland. Ålands landskapsregering, tillstånd 
nr ÅLR 2014/9086/3.12.2014. 

Ytterligare information:

Projektarbetare 
Varpu Salmenrinne tfn 020 701 2166, 
varpu.salmenrinne@rodakorset.fi

Koordinator för medelsanskaffning
Regina Laurén tfn  020 701 2199, 
regina.lauren@rodakorset.fi

Informatör
Inka Kovanen tfn  020 701 2223,
inka.kovanen@rodakorset.fi

I år delas 22 000 pre-
sentkort på 70 euro ut.  
18 000 familjer fick kor-
tet förra året.

- Varje år finns det fler 
hjälpbehövande. Tyvärr 
kan vi inte hjälpa alla 
men lyckligtvis får 4 000 
familjer mer glädje på 
julbordet än förra året, 
berättar Regina Laurén, 
koordinator för medel- 
anskaffning.

Presentkorten delas ut 
till barnfamiljer som har 
det ekonomiskt svårt till 
exempel på grund av att föräldern i familjen 
är ensamförsörjare eller för att familjen har 
drabbats av långvarig arbetslöshet, snuttjobb, 
sjukdom, handikapp eller en krissituation. FRK 
och Mannerheims Barnskyddsförbund väl-
jer de hjälpbehövande familjerna i samarbete 
med bl.a. församlingar, rådgivningar och soci-
altjänsten.

Dela ut 
presentkorten i tid

Jul i Sinnet-korten levere-
ras från distrikten till av-
delningarna i november 
under veckorna 46–47.

Det lönar sig för avdel-
ningarna och samarbets-
partnerna att dela ut pre-
sentkorten så snart som 
möjligt till utvalda barn-
familjer i trångmål, så att 
hjälpen säkert når fram i 
god tid före julaftonen.

 Julglädjen kan förvandlas 
till sorg om familjen t.ex. har hunnit resa till en 
annan ort för att fira jul och får kortet först efter 
julen. Det är också viktigt att försäkra sig om att 
det på varje kort finns mottagarens namn. 

Insamlingen har ett nytt utseende. Kom ihåg att 
använda de nya affischerna. Presentkortet är 
giltigt 7–24.12.2015.

Hanna Linnakko
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JULSTÄMNING

Kalendern väcker väntan på julen
Röda Korsets julkalender är en traditionell del av väntan på 
julen. I år har vi två kalendrar som är illustrerade av Lars 
Carlson och Martta Wendelin. Kalendrarna har skickats 
till 125 000 hem.

Det rekommenderade priset för kalendern är 7,90 euro och 
man kan också köpa den i webbutiken rodakorsbutiken.fi 
eller myynti@punainenristi.fi.

Röda Korset har i samarbete med Yle fem gjort en 
BUU-klubben-kalender för barn också i år. Kalendern kan 
man beställa från Yle yleshop.yle.fi

Gör denna jul personliga julkort eller kalendrar av 
egna fotografier till dig själv eller till din avdel-
ning. Det är enkelt att göra julkort och Ifolor har 
ett brett utbud av mallar och färdiga layouter.

Bekanta dig med korten och gör en beställning på 
adressen www.ifolor.fi/ suomen_punainen_risti.

Inkomsterna från samarbetet mellan Finlands 
Röda Kors och Ifolor riktas i år till De Ungas 
Skyddshus.

Mer information:
Planerare för medelanskaffning 
Eeva Arrajoki tfn 020 701 2274, 
eeva.arrajoki@rodakorset.fi

Gör julkort med egna bilder till dig själv eller till din avdelning 
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MEDLEMSÄRENDEN

Medlemsavgifter och deras fördelningsgrunder
år 2016 

Medlemsavgifter och deras fördelningsgrunder
förblir de samma som detta år 2015. 

NYA MEDLEMMAR  

Anslutningsårets medlemsavgift för nya års-
medlemmar intäktsförs i sin helhet till avdel-
ningen. 

Medlemsavgiften för en ständig medlem (300 
euro) fördelas mellan avdelningen (120 euro), 
distriktet (90 euro) och centralbyrån (90 
euro). 

GAMLA MEDLEMMAR

Medlemsavgiften för gamla medlemmar förde-
las på samma sätt som i år mellan avdelning-
en, distriktet och centralbyrån enligt tabellen 
nedan. Avdelningarnas andel höjdes år 2015 
till 50 % av medlemsavgiften och centralby-
råns andel minskades i motsvarande mån.

År 2016 redovisas medlemsavgiften för icke 
18 år fyllda medlemmar i sin helhet till avdel-
ningen på samma sätt som år 2015.

OBS! Födelsedatum (dd/mm/åååå) bör finnas 
till hands när informationen sparas.

MEDLEMSTYP MEDLEMSAVGIFT, SUMMA CENTRALBYRÅN DISTRIKTET AVDELNINGEN

Årsmedlem 20 € 4 € 6 € 10 €

Ungdomsmedlem 10 € 2 € 3 € 5 €

Ungdomsmedlem, under 18 år 10 € 0 € 0 € 10 €

Familjemedlem, vuxen 10 € 2 € 3 € 5 €

Familjemedlem, ung 5 € 1 € 1,50 € 2,50 €

Familjemedlem, ung, under 18 år 5 € 0 € 0 € 5 €

Ständig medlem 300 € 90 € 90 € 120 €

Nu är det möjligt att betala medlemsavgiften 
som e-faktura. Det lönar sig att genast ingå 
ett avtal om e-faktura, då kan medlemsavgif-
ten för år 2016 som kommer i januari betalas 
som e-faktura.  

Ta fram detta års inbetalningsblankett för 
medlemsavgiften då du gör avtalet med ban-
ken så hittar du lätt alla uppgifter som behövs 
för avtalet, bland annat referensnumret för 
medlems-avgiften. Obs! Medlemsavgiftens re-
ferensnummer är personligt.

E-fakturan är både miljövänlig och enkel att an-
vända. E-fakturan är en räkning i elektronisk 
form och den kommer till din egen nätbank. 
Räkningen granskas och godkänns vid behov 
i nätbanken. Om du vill komma undan så lätt 

som möjligt lönar det sig att välja automatisk 
debitering från kontot då du gör avtalet.

Användningen av e-faktura sparar också Röda 
Korsets resurser eftersom pappers- tryck- och 
portokostnader faller bort. Vi uppmuntrar alla 
er som använder er av en nätbank att övergå 
till e-faktura!

Medlemsavgiften kan man i fortsättningen betala via e-faktura

Mer info: 
Medlemsärenden, kampanjkoordinator 
Sari Byman, tfn 020 701 2201,
sari.byman@rodakorset.fi

CRM-konsult 
Kirsi Lehtinen, tfn 020 701 2197,
kirsi.lehtinen@rodakorset.fi
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PÅ GÅNG INOM VÄNVERKSAMHETEN 

Ensamhet – en utmaning som kräver en insats

Visste du detta om ensamhet?

• Enligt en undersökning som Penningautomatföreningen (RAY) låtit göra känner sig var tionde vuxen 
 människa ensam. I klartext betyder det upp emot 400 000 människor.

• I samma undersökning framgår det att var sjätte finländare inte har någon grupp eller gemenskap som 
 hen upplever sig höra till. 

• Fyra procent av de vuxna saknar helt vänner.

• Ett oroväckande trend som undersökningen visar på är att de allra mest ensamma är unga vuxna 
 mellan 18 och 24 år.         (RAY, maj 2015)

Ensamheten och avsaknaden av sociala nätverk är en utmaning för hela samhället, också 
för organisationer och de frivilliga som verkar inom dem. I Röda Korsets väntjänst möter vi 
människor i olika åldrar, i olika livssituationer och med skilda kulturella bakgrunder. 
Genom nya människor man möter förändras man också själv.

TV-programmet Vain Elämää 
presenterar vänner 

I år kommer TV-programmet Vain 
Elämää goes Röda Korset att pre-
sentera väntjänstens olika verk-
samhetsformer och frivilliga som 
är med i verksamheten. Kaija Koo, 
Pauli Hanhiniemi, Maija Vilkku-
maa, Jukka Poika, Maarit Hurme-
rinta och Anssi Kela bekantar sig 
med vänverksamheten. Program-
met visas den 13 november klock-
an 20 på tv-kanalen Nelonen.   

Förra året fick Röda Korset många 
nya frivilliga och många nya må-
nadsgivare tack vare programmet. 
Också i år ger programmet en fin 
möjlighet att få nya frivilliga med i avdelningens 
verksamhet och också en möjlighet att dra igång 
nya verksamhetsformer inom avdelningen.

Distrikten är beredda på att aktiviteten ökar efter 
tv-programmet och ordnar kurser i vänverksamhet 
på de större orterna den första onsdagen efter att 
programmet sänts, 18.11 klockan 17.

Så här kan ni i avdelningen förbereda er på det 
ökade intresset:

1. Kontrollerar att era kontaktuppgifter och uppgif-
 ter om verksamhetsformer är up to date på Red
 Net och på era sidor i sociala medier. Skriv in era 
 kommande evenemang i evenemangskalendern.  
2. Ordna ett evenemang där ni presenterar vän-
 verksamheten och rekryterar nya frivilliga genast 
 efter programmet, till exempel lördagen den 14 
 november på en plats där det rör sig mycket 
 folk.  
3. Ordna en kurs eller infokväll om vänverksam-
 heten eller för nya frivilliga i november eller i 
 december.

Se till att synas 
på vändagen

Vändagen 14.2 är en kampanj fylld 
av värme mitt i den kallaste vin-
tern. På vändagen bjuder vi nya 
frivilliga med verksamheten. Ing-
en kan komma med i vår verksam-
het utan att ha hört talas om den.  
Det gäller alltså att informera om 
verksamheten via alla tillgängliga 
kanaler.

Nya frivilliga kommer med friska 
fläktar och nya idéer – vi tar emot 
dem med öppen famn.

LokalTapiola har redan under flera 
år stött vänverksamheten. Bjud in 

LokalTapiolas personal till avdelningens vändagse-
venemang. Bidrag för evenemang under vändagen 
(max. 150 euro) kan ni ansöka om via centralbyrån. 
För att beviljas bidrag ska ni ha LokalTapiolas logo 
synligt i allt material ni tar fram för evenemanget. 
Evenemanget måste också finnas infört i händel-
sekalendern som en öppen tillställning. Ni ansöker 
om stödet i efterhand. 

Gå med i Vändagsgruppen på RedNet (rednet.
punainenristi.fi/ystavanpaiva) och läs mer om 
kampanjen. Sidorna bli färdiga i början av januari.    

Mer info:
Sakkunnig inom socialt välmående
Anita Hartikka, p. 020 701 2123, 
anita.hartikka@rodakorset.fi

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

Mikko Lehtimäki 

Niondeklassisterna i Evijärvi kan använ-
da sina gymnastiklektioner till att gå ut 
med äldre personer. Röda Korsets er-
farna volontärer stöder ungdomarna.
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VERKSAMHETSSTATISTIK

Verksamhetsstatistiken ger information som är guld värd

Många tycker det är jobbigt att fylla i den år-
ligen återkommande verksamhetsstatistiken 
men den ger oss information som är värd sin 
vikt i guld. Med hjälp av informationen plane-
rar vi till exempel kryssningen för de frivilliga, 
vi använder den för att svara på knepiga frå-
gor av journalister och i RAY-ansökningar.

I verksamhetstatistiken frågar vi efter en del 
uppgifter varje år, andra frågor varierar bero-
ende på vad ordinarie stämman slagit fast i 
strategin för den kommande verksamhetsperi-
oden. I år frågar vi till exempel om hur många 
av era frivilliga som jobbat på mottagnings-
centralerna. Förra året tog vi med frågor om 
antalet unga frivilliga och andelen män som 
deltar i verksamheten.

Det lönar sig att bokföra verksamheten 
under hela året

I början av december blir blanketten för verk-
samhetsstatistiken tillgänglig på nätet, du hit-
tar en länk till den på avdelningsbyrån i Red-
Net (rednet.rodakorset.fi/avdelningsbyrå). 
Där kan man fylla i statistiken, sista dagen att 
svara är 31 januari 2016. Det finns lika många 
bra sätt att fylla i statistiken på som det finns 
avdelningar. En del skriver ut blanketten och 
delar ut frågorna till den grupp som berörs 

och sammanställer sedan allt och fyller i digi-
talt. Andra avdelningar fyller i svaren direkt i 
Digium. Det enda allmänna råd vi kan ge är att 
det blir lättare att fylla i statistiken om ni kon-
tinuerligt följer upp verksamheten under hela 
verksamhetsåret. 

Det krävs samarbete av tusentals människor i 
hela organisationen för att vi ska kunna sam-
manställa verksamhetsstatistiken och kun-
na presentera den för fullmäktige. Då allt har 
sammanställts i statistikboken är det för det 
mesta lätt att hitta svar på det man undrar 
över; år 2014 fanns det sammanlagt 8 218 fri-
villiga i väntjänsten, 192 avdelningar har ett 
eget verksamhetsutrymme och 142 avdelning-
ar har Facebooksidor.

Hur många människor deltar i väntjänsten? Hur många avdelningar har ett 
eget utrymme för verksamheten? Eller en egen Facebooksida? 

Dessa färdigheter lärs fortfarande ut på Rusme- 
delsrådgivare-kursen för förebyggande rusme- 
delsarbete och på kursen för Tidigt ingripande.

Inom avdelningarna år 2014 förde man diskus-
sioner angående rusmedel med över 20 000 

människor. Under sommaren 2015 utfördes rus-
medelsarbetet på 45 festivaler. Rusmedelsarbetet 
förverkligas av 850 utbildade FRK-frivilliga runt om 
i Finland.

Rusmedelsarbetet firas på ett öppet seminarium 
7.11 i Helsingfors. I avdelningarna kan man fira 
året exempelvis genom att hålla morgonsamling-
ar i närområdets skolor eller genom att ordna rus-
medelsinfotävlingar i köpcentrum.

Mer om rusmedelsarbetet kan du fråga kontakt-
personen för rusmedelsarbete i distrikten och läs 
mer på punainenristi.fi/paihdetyö

Rusmedelsarbetet fyller 15 år!

Antalet frivilliga i avdelningarna

2010 2011 2012 2013 2014
28895 25418 26078 24804 27291
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Vapaaehtoisten määrä osastoissa

RUSMEDELSARBETET FYLLER 15 ÅR

Rusmedelsarbetet vid Finlands Röda Kors in-
leddes år 2000. Medlemmar av första hjäl-
pen-grupperna önskade anvisningar om hur 
man möter berusade människor och de inom 
vänverksamheten hoppades på idéer om hur 
man bäst inleder diskussioner om rusmedel.
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INVANDRARNA MED REDAN FRÅN BÖRJAN 

Petteri K
ivim

äki

Sonkajärvi avdelning arrangerade en kurs i första hjälpen 
för sina medlemmar. Två flyktingar från Afghanistan deltog 
i slutövningarna. Pirjo Huttunen tog hand om Radera Qua-
semi som ”bränt” sin hand.

Under nästa år kommer uppskattnings-
vis 10 000 migranter att bosätta sig i olika 
kommuner i Finland. Låt oss jobba för att 
de så snabbt som möjligt ska komma med 
i verksamheten och också för att de ska bli 
en del av gemenskapen på orten. 

Avdelningarna och de frivilliga har en central roll 
i stödet till migranterna. Myndigheterna står för 
stommen då det gäller att integrera de nyanlän-
da men organisationerna stöder den här verksam-
heten, erbjuder tilläggstjänster och hjälper med att 
förklara olika aspekter av vårt samhälle.

I integreringens första skede krävs det en balans i 
det vi kan erbjuda, direkt stöd och samhällsorien-
tering i kombination med möjlighet att komma med 
i verksamheten. ”Alla kan – alla med” är en inställ-
ning som tar oss långt.

Det är viktigt att genast från början planera verk-
samheten tillsammans med de inflyttade. Speci-
ellt viktigt är det att aktivera migranter som bott en 
längre tid i Finland så att de kan delta och erbjuda 
kamratstöd. 

Egna idéer och lokala behov hjälper er
att komma igång 

Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Ni kan er-
bjuda de inflyttande alla verksamhet som ni redan 
har. Starten kan ni underlätta genom att utse en fin-
ländsk fadder för den som kommer med i verksam-
heten. Verksamheten lyckas bäst då den bygger på 
en egen idé eller ett faktiskt lokalt behov.

– Avdelningarna kan till exempel starta skottnings- 
och krattningspatruller, det är verksamhet som man 
kan delta i också om man inte kan språket ännu. På 
äldreboenden finns det olika uppgifter där hjälp be-
hövs, till exempel att gå ut med åldringarna, baka el-
ler pyssla tillsammans med dem tipsar Johanna Ma-
tikainen, utvecklingschef för migrationsprogrammet.

Man kan också jobba fram nya verksamhetsformer 
eller be migranterna komma med idéer. Det vikti-
gaste är att migranterna känner sig varmt välkom-
nade och att varken svaga språkkunskaper eller 
kulturella orsaker står i vägen för att delta i verk-
samheten. En ny verksamhetskultur för med sig 
mer kunnande och mera aktivitet på orten.

– Genom att ta med migranterna i verksamheten 
och genom att bemöta den mänskligt och likvär-
digt handlar vi i enlighet med Röda Korsets principer 
också i vår vardag säger Johanna Matikainen. 

Centralbyrån och de som jobbar med att utveck-
la den mångkulturella verksamheten i distrikten står 

Alla kan, alla med!  

Mer info: 
Utvecklingschefen för migrationsprogrammet 
Johanna Matikainen, 020 701 2179,
johanna.matikainen@rodakorset.fi

Tips från avdelningen i Mänttä till 
avdelningar i vilkas område grundas 
en mottagningscentral

• Var öppna och våga bemöta som människa till 
 människa

• Bjud med asylsökande till verksamheten som
 redan finns!

• Kontakta aktivt mottagningscentralen och fråga 
 hurdana behov de har

• Be arbetarna vid mottagningscentralerna på be-
 sök. Hos oss till exempel har vi en gång per må
 nad ett möte för frivilliga dit vi också bjuder in
 handledarna från mottagningscentralerna.

• Kom ihåg att verksamheten med asylsökande 
 kan vara väldigt vardaglig! Man behöver inte 
 skapa någonting nytt.

 -Hellevi Ahoniemi
Ordförande för avdelningen i Mänttä 

och första hjälpen-gruppens ledare 

gärna till tjänst med stöd och uppmuntran både då 
det gäller verksamhet och då det gäller rekrytering.   
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PROMOR

Finlands Röda Kors nationella beredskaps- 
övning Blixtstart 2016 arrangeras lördagen 
den 1.10.2016.

Många kommer säkert ihåg den föregående 
Midvinter-beredskapsövningen som arrangera-
des år 2013. Då övade upp till 296 avdelning-
ar och ca 10 000 volontärer på olika håll i Fin-
land sin beredskap inför en midvinterstorm. 

I år är målgruppen högstadie-elever och deras 
familjer. Avsikten är att uppmuntra distrikt och 
avdelningar att öva den egna regionens be-
redskap att agera tillsammans med högstadier 
och myndigheter i en evakueringssituation.
 
Röda Korset har förbundit sig att hjälpa myn-
digheter i olyckor och avvikande omständig-
heter. Vi övar samarbete för att kunna bistå 
med hjälp och stöd då nöden inträffar.

Blixtstart 2016 arrangeras i samarbete med 
undervisningsministeriet och utbildningssty-
relsen. Målet är att förbättra beredskapen för 
hem, skolor och kommuner att agera i aku-
ta olyckssituationer, träna mental kristålighet 
samt ungdomarnas mediekompetens och an-
vändning av sociala medier. 

Planeringen kan redan börja

Er avdelning kan redan förbereda sig inför 
Blixtstart genom att fundera på en risk som 
kunde leda till evakuering i er region. Vi hopp-
as att både stora och små avdelningar kom-
mer att delta. Centralbyrån bistår i planering-
en. Små avdelningar kan också samarbeta 
med andra avdelningar. 

Inget evenemang är för litet för att arrange-
ras. Avdelningarna och skolorna kan också an-
vända sig av Röda Korsets undervisningsma-
terial för skolor (rodakorset.fi/skolor). Där 
hittar ni t.ex. anvisningar för att bygga ut en 
kunskapsbana för hela familjen.

Sätt igång med förberedelserna i god tid. Be-
redskapsövningen är en bra möjlighet att ut-
veckla den egna avdelningens färdigheter och 
samarbetet med myndigheterna. Det är också 
ett bra sätt att få med ungdomar i verksam-
heten och lära sig en hel del nytt! 

Ytterligare information: 
Beredskapsövningens projektledare
Petra Alijärvi, tel. 020 701 2176,
petra.alijarvi@rodakorset.fi

Var redo för Blixtstart i oktober 2016! 

Under den senaste riksomfattande övningen Midvintern, övade avdelningen i Vasa hur man evakuerar människor. 

A
n
n
a Sn

ickars



11

HELA FINLAND LEKER

Utbildar- och promodagar 
2016 

Ordnas traditionsenligt under det sista 
veckoslutet i januari 30–31.1.2016. 

Denna gång samlas vi i Åbo regionen. 
Platsen slås fast senast i början av  
november och då öppnas också  
anmälningslänken på Rednet.

Det bjuds på uppfriskande, inspirerande 
och nyttigt program både för promos och 
för utbildarna. Välkommen med!

PROMO yhteinen osa Hämeessä 
24.-25.10.2015 
Lisätiedot: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/32986 

PROMO yhteinen osa Oulussa 
21.-22.11.2015 
Lisätiedot: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/33247

Lisätietoja PROMO-koulutuksista saat 
omasta piiritoimistostasi tai RedNetin
Promo-sivulta.

Kan lek sporra till nytänk, upptäcksresande 
eller turer på roliga villovägar och nyfiken-
het gentemot världen? Vad kan barnen lära 
de vuxna om att leva och vikten av att ge sig 
in i olika situationer?
 
Det kollektiva konstverket Leikki 2.0 tar över 
Finland i höst och uppmuntrar Terhoklubbarnas 
besökare att ge sig in i leken. Konstnär Meiju 
Niskalas kollektiva konstverk ger nya insikter 
om lek. Klubbar som gjort en intresseanmälan 
kommer att ta emot fem paket med roliga upp-
gifter under oktober–december. Det enda del-
tagarna behöver stå för är lite nyfikenhet och 
iver! 

Läs mer på vår webbplats www.terhokerho.fi. 
Kom med i Terhoklubben! 

Ytterligare information: 
Projektkoordinator 
Eevamaija Paljakka-Sippola,
tel. 050 438 0057,
eevamaija.paljakka-sippola@mll.fi 

Lek 2.0 tar över Terhoklubbarna!

UTBILDNING

MATERIALBANKEN HJÄLPER! 

Sitt inte i onödan och kämpa med marknadsföringen. Gå till:

rednet.rodakorset.fi/kommunikation

Var får man en ny  
botten för annonser? 
Registrera dig i Materialbanken!

Materialbanken är en tjänst som står till alla frivilligas förfogande,  
den innehåller material som är till hjälp för avdelningarna.   
Du får tillgång till hela materialet genom att registrera dig.

SPR_Aineistopankki_165x9,5mm.indd   2 2.10.2015   13.15
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