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Alla med i Skyddet!
Under Finlands Röda Kors riksomfattan-
de beredskapsövning, 6-7.5.2022 övar vi 
vår helhetsberedskap. Då du läser det här 
är distriktens och avdelningarnas planer för 
Skydd 2022 så gott som klara. Nu är det 
dags för några sista finjusteringar och anvis-
ningar.  

Under beredskapsövningen Skydd 2022 övar 
vi evakuering. Evakuering kan bli aktuellt i 
många olika situationer, till exempel vid sto-
ra olyckor. I skärgården kan det handla om 
att evakuera passagerare från ett kryss-
ningsfartyg, i städerna kan det vara fråga 
om en storbrand eller att en långtradare vält 
och skadliga kemikalier läcker ut. Myndighe-
terna ber ofta Röda Korset om hjälp i sam-
band med evakueringar.

Vår uppgift vid evakueringar är ofta rätt lika-
dan oberoende av orsaken till att människor 
evakueras.  En stor grupp människor ska re-
gistreras, de ska få mat, psykiskt stöd och 
annan hjälp. Framför allt ska de erbjudas 
skydd. Skydd är därför namnet på övning-
en. Skydd och den känsla av trygghet som 
skydd för med sig hör till människans grund-
behov.

För att Röda Korset ska kunna handla effek-
tivt i samband med olyckor måste vi i förväg 
öva oss på olika situationer. I de riksomfat-
tande beredskapsövningarna har vi som mål 
att stärka distriktens, avdelningarnas och 
centralbyråns helhetsberedskap, att stärka 

samarbetet med myndigheterna och andra 
samarbetsnätverk och att utveckla bered-
skapsplaneringen.  

Vi hoppas nu på att få med frivilliga från al-
la Röda Korsets verksamhetsformer i övning-
en. Oberoende om du är aktiv inom vänverk-
samhet, mathjälp eller integrering så för du 
med dig värdefull erfarenhet och kunskap till 
övningen. Samtidigt får du lära dig många 
nya saker om Röda Korsets beredskap. Det 
du lär dig under övningen kan du också ha 
nytta av i annan frivilligverksamhet.

I den här tidningen får du tips och idéer för 
de sista förberedelserna. Marko Tervo, fri-
villig inom avdelningen i Jyväskylä delar med 
sig av sitt kunnande. På sidan 4 hittar du 
Markos berättelse om hur evakueringen lyck-
ades i samband med storbranden i Palokka.  

Välkommen med och öva!

Maaria Kuitunen

Beredskapsplanerare
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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 avdelningsmaterial 
under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi
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LEDAREN 21.4.2022

Verksamhet framom
välgörenhet
ANNALENA SJÖBLOM  |  Verksamhetsledare, Åbolands distrikt
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Tack till alla er som på sätt eller annat bidragit 
till insamlingen för Ukraina konflikten. De in-
samlade medlen är rekordstora och vi vet att 
det kommer att behövas både stöd i Ukraina, 
de närliggande länderna samt här i hemlandet 
ännu under en lång tid framöver.

Lokalt kommer det att vara viktigare att fra-
mom materiell hjälp erbjuda meningsfull verk-
samhet och närstöd för dem som kommer. Det 
kommer att behövas vänfamiljer, läxhjälp, 
samtalsstöd, praktiskt stöd etc. Här har av-
delningen en nyckelroll att planera och utvid-
ga sin palett av verksamhet med nya frivilli-
ga och samarbetspartners. Hoppas ni redan 
aktiva ger er tid att delta i och marknadsföra 
de kurser som erbjuds för att vi sen kan stö-
da och hjälpa på rätt sätt.

Det betyder att vi övergår från välgörenhet 
till verksamhet. 

Rekrytera nya hjälpare med, erbjud dem vårt 
kursutbud, engagera dem lokalt och håll ni i 
den koordinerande rollen. Att nu koordinera 
verksamhet, ta emot de nya och få dem fort 
att känna att de är en del av oss är nu oer-
hört viktigt.

NI har utbildats i detta och VI vet att ni kan 
– vi hjälper!

Ukraina krisen
Just nu väntas enligt myndigheterna upp till 80 
000 flyende från Ukraina krisen anlända Fin-
land under detta år i en takt på 600-800 /dag.

Därför har Migrationsverket uppmanat kom-
munerna att förbereda sig på att ta emot fly-
ende och erbjuda dem de stöd de har rätt att 
få. Migrationsverket har också tipsat kommu-
nerna om att Röda Korset kan hjälpa till och 
stöda kommunerna i detta uppdrag. 

Vårt hjälparbete behövs och kommer att be-
hövas under en lång tid. De första uppdragen 
handlar troligtvis om att inrätta boende, vara 
med och ta emot flyende, ge dem både men-
talt stöd och praktiskt stöd. Framöver kommer 
behovet att handla om att ta dem med i sam-
hället, erbjuda språk och läxhjälp, samt vän-
verksamhet. Det här är inget nytt Röda Kor-
set, utan just den verksamhet vi i normala 
fall också gör. Nu är kanske målgruppen ba-
ra en annan.

Jag vet att avdelningarna har begränsade re-
surser. Jag hoppas ni i styrelsen tar en ordent-
lig funderare och satsar på rekrytering av nya. 
Vi ser att hjälpviljan just nu är enorm och ger 
vi inte denna en plats hos oss, så bildas pri-
vata grupper och kanske även nya förening-
ar. Det tycker jag är synd eftersom vi har ett 
så bra system, NI är så kunniga och våra ut-
bildningar är av hög kvalitet. Med Röda Kor-
sets principer i ryggen och värderingar i ba-
gaget så blir hjälpen rätt.

Kom också ihåg att vi har ett verktyg OMA Rö-
da Korset dit nya hittar och anmäler sig. Ge-
nom att använda sig av OMA grupper och sköta 
kommunikationen via den så når vi rätt mål-
grupper och har en trygg plattform att jobba i. 
Oma är inte svår att lära sig och vi stöder er. 

Samarbete är med församlingen, företag an-
dra föreningar på orten är också nu viktig då 
hjälpbehovet ökar. Till exempel i mathjälpen 
kan vi samarbeta med församlingen och göra 
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UKRAINA KRISEN

den till ett mer omfattande tillfälle än enbart 
matkasse. Ge en plats för samtal och stöd el-
ler bara en känsla av gemenskap för dem som 
behöver. Med Folkhälsan kan man samarbe-
ta kring motion och hälsa och med scouterna 
tex läger eller gruppverksamhet för de nyan-
lända barnen. Även idrottsföreningar kan be-

höva Röda Korsets kunskap och stöd i att ta 
med barn med annat modersmål. 

Vi hjälper ar att på er ort vara den ledande 
hjälporganisationen, vi vet att många vill bi 
en av oss, så välkomna dem med!

Hjälpaktioner i Åboland
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UKRAINA KRISEN

Kommande hjälpbehov
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Dragsfjärds avdelning inreder lägenheter 
för nyanlända
Text och bild Amelia Bondegård

I början av mars satte frivilliga i Dalsbruk 
igång med att ställa i ordning lägenheter 
till dem som flytt krisen i Ukraina.

– Det är många frivilliga som har ställt upp och 
alla har de varit ivriga att hjälpa till, säger Su-
san Holmberg som fungerar som ansvarig på 
plats.

De frivilliga har i mindre grupper hand om en 
eller två lägenheter var.

– Det känns som ett välfungerande system och 

roligt att få bestämma själv från början till slut 
i ”sin” lägenhet, säger Gina Genberg som är en 
av de frivilliga på plats.

Alla möbler som används för att inreda lägen-
heterna är donationer.

– Vi har fått in massor med saker som vi kun-
nat använda oss av, säger Susan Holmberg.

Det är 12 lägenheter som inreds från grunden 
för att kunna fungera som hem åt dem som 
anländer till Finland från Ukraina.

Ukrainska kvinnor får blommor som donerats från Kimitos blomaffär Tiarella. Från vänster: Jan Bergman, 
Viveka Eriksson och Susan Holmberg med tre ukrainska kvinnor.
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Katastroffonden och Kontti i Ukrainahjälpen
Nu har det utarbetats noggranna anvisning-
ar på hur man kan använda Katastroffonden 
för personer som kommit till orten från Ukrai-
na krisen.

Anvisningarna har inte ändrats utan katastrof-
fondens regler är fortfarande de samma som 
vid en tex eldsvåda.

Hjälpen kan ges omedelbart då personen be-
höver hjälp, innan myndighetsstödet hunnit 
ingripa. I detta fall nu inom 2 veckor sen man 
anlänt Finland.

Hjälpen är av engångsnatur och skall täck 
omedelbara förnödenheter för att klara var-
dagen.

Märk också att avdelningen är den som bör 
medla hjälpen och vara med då uppköp görs.

Notera också hur Kontti återvinningsvaruhu-
set kan användas för kläd och materiell hjälp. 
Här också skall avdelningen vara med och en 
betalningsförbindelse skall göras för den drab-
bade.

Anvisningarna hittar ni här på finska:
rednet.punainenristi.fi/node/64638
och här på svenska:
rednet.rodakorset.fi/Kriseniukraina
så fort de är översatta.

Kurser
För dig som vill lära dig första hjälpen: 
3.5 kl. 17-20.15 För frivilliga: FRK Livräddande Första Hjälpen 4 h®

Anmälning: oma.punainenristi.fi/event/14492

För dig som är ny frivillig i Röda Korset och vill delta i
hjälpverksamheten:  
5.5 kl. 17.30-20.00 Grundkurs i vänverksamhet (online)
Anmälning: oma.rodakorset.fi/event/13147

För dig som vill göra ditt hem och närmiljö tryggare:
9.5 klo 18-19.45 72 tuntia - varautumisen webinaari
Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/72t_varautuminen
10.5 kl. 18-19.45 Kurs: 72-timmar webbinarium på svenska
Anmälning: www.lyyti.in/72h_beredskap

För dig som har gått grundkurs i Mentalt stöd: 
3.5 kl. 18-19.30 Kurs i att dra avlastningssamtal
Anmälning: www.lyyti.fi/questions/1887d56b37 
4.5 kl. 18-19.30 Uppdateringskurs för dig som redan gått kurs i att dra 
avlastningssamtal
Anmälning: oma.punainenristi.fi/event/14994

Här hittar du alla nationella kurser som ordnas:
• På svenska https://rednet.rodakorset.fi/node/64375
• På finska: https://rednet.punainenristi.fi/ukraina/koulutukset_webinaarit
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Kaninen Hjälpjösse är
en annorlunda krishjälpare!
Hjälpjösse är stickad med kärlek och trös-
tar barn som har upplevt otäcka saker. 
Hjälpjössen ger stöd och glädje åt den 
som håller Hjälpjösse i tassen.

Barn som flyr kriser behöver nu hjälp av 
Hjälpjössen! Vårt mål är att alla barn som 
kommer till Finland genom flyktingmot-
tagningen ska få en Hjälpjösse som vän.

Konstnären Anu Pensola designade ursprung-
ligen Hjälpjössen i början av 2000-talet för Rö-
da Korsets program i Psykiskt stöd, men nu har 
instruktionerna för Hjälpjössen uppdaterats på 
initiativ av FRK Åbo finska avdelning. Kaninen 
har dessutom ”kusiner” runtom i världen, t.ex. 
australiensiska Trauma Teddy har samma upp-
drag som vår Hjälpjösse.

Du kan lämna din Hjälpjösse vid FRK Åbolands 
distrikts kansli, Kaskisgatan 13 A 3 vån, på tis-
dag-torsdag kl. 10-16.

I första hand delar Röda Korset ut Hjälpjössar-
na till barn via mottagningscentralerna eller 
kommunerna, men om inte alla Hjälpjössar hit-
tar sitt eget barn den vägen, kan Hjälpjössen 
även ges till andra barn i kris, exempelvis via 
Hemlandshjälpen. 

Anu Pensola (Instagram: @anupen_villisiipi) 
äger stickmönstret för Hjälpjössen. Arbetsin-
struktioner eller Hjälpjössar gjorda i enlighet 
med det är förbjudna att sälja. Hjälpjössar kan 
endast ges bort eller tas emot som gåvor.



9

HJÄLPJÖSSE 2022 
Förnyat stickmonster, Anu Pensola 

DU BEHÖVER 
Tvättbart blandgarn, som till exempel sockgarn, passar 
bäst. Du kan sticka Hjälpjössen med vilket garn som 
helst, tjocklek spelar ingen roll, för jössarna får vara 
av olika storlek. 
• Du behöver minst fyra garn i olika färger (jösse-

garn, byxgarn, skjortgarn och garn till halsduk). 
• Strumpstickor i storlek 3 mm, 3,5 mm eller 4 mm 

beroende av garnets tjocklek och stickfasthet. 
• Stoppnål 
• Vadd att fylla jössen med 

Hjälpjössen stickas i rundstickning med början från be-
nen. 

BEN och KROPP 
Lägg upp 20 maskor i jössegarnet och fördela dem 
jämnt så att det blir 5 maskor per sticka. 
Sticka 12 varv slätstickning. 
Byt till byxgarnet och sticka 30 varv slätstickning. 
Flytta över benet på ett hjälpgarn eller en sticka för att 
vänta och sticka ett likadant ben. 
Förena maskorna till en rundstickning (10 maskor/
sticka) och sticka ännu 16 varv med byxgarnet. 
Byt till skjortgarnet och sticka skjortan 20 varv som du 
vill (slätt, ränder, räta och aviga varv, mönster e.d.) 
Börja sedan från armhålan så att du stickar 8 varv på 
framstycket fram och tillbaka och sedan på bakstycket 
på samma sätt. 
Gör stickningen igen till rundstickning, byt till jössegar-
net och sticka huvudet med 20 varv.

ÖRONEN 
På nästa varv stickar du 8 maskor, avmaskar 4 maskor 
mitt på huvudet, stickar 16 maskor och avmaska igen 
4 maskor. Sticka de resterande 8 maskorna. 
Sticka nu det första örat som rundstickning (4 maskor/
sticka) 10 varv och på nästa varv minskar du enligt föl-

jande: I början av 1:a och 3:e stickan gör du en över-
dragshoptagning och i slutet av stickorna 4 och 2 stick-
ar du 2 räta maskor tillsammans. 
Sticka följande varv utan att minska. Sedan minskar 
du in såsom tidigare på följande varv. 
På nästa varv stickar du 2 maskor tillsammans på alla 
stickor, klipper av garnet och dra det genom maskor-
na. Dra ihop och fäst. 
Sticka andra örat på samma sätt. 

ARMARNA 
Från armhålet: Plocka upp 16 maskor med skjortgar-
net för armen från armhålet (4 maskor/sticka). 
Sticka 20 varv rundstickning såsom skjortan. 
Byt till jössegarnet och sticka 8 varv. 
9:e varvet: *sticka 2 maskor, sticka 2 räta maskor till-
sammans.* 
10:e varvet: sticka alla maskorna utan att ta in. 
11:e varvet: *sticka 1 maska, sticka 2 räta maskor till-
sammans.* 
12:e varvet: *sticka 2 räta maskor ihop*. Klipp sedan 
av garnet och dra det igenom maskorna. Dra ihop och 
fäst garnet. 
Gör andra armen på samma sätt. 
Fäst alla garnändar ordentligt. 
Öppningarna för att fylla i vadd finns mitt på huvudet, i 
fotsulorna och i skrevet finns en liten öppning. 
Fyll jössen med polyestervadd och brodera ett glatt 
ansikte. (Du kan brodera ansiktet också innan du fyller 
jössen). Sy fast öppningarna under fotsulorna, på hu-
vudet och i skrevet. 

HALSDUK 
Lägg upp 7 maskor 
Sticka rätstickning fram och tillbaka tills halsduken är 
ungefär 30 centimeter lång. Maska av stickningen. 
Knyt halsduken runt jössens hals och sy fast den nog-
grant i nacken. 
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Sista minuten-tips inför
beredskapsövningen Skydd 2022

Foto: M
arko Tervo

Vilka lärdomar från den stora branden i 
Jyväskylä kan man ta till övningen Skydd 
2022? Marko Tervo, frivillig i Jyväskyläav-
delningen, ger tips.

För ett och ett halvt år sedan inträffade en stor-
brand i seniorhuset Palokka i Jyväskylä. De fri-
villiga har efteråt funderat på sin hjälpverksam-
het under och efter branden. Hur lyckades Röda 
Korset och Frivilliga räddningstjänsten? Och 
hurdana saker kan man på förhand förbereda 
sig inför med hjälp av övningen Skydd 2022?

Marko Tervo är informatör i Jyväskyläavdel-
ningen och hade hand om avdelningens in-
formation och kommunikation i sociala medi-
er vid hjälpsituationen. Branden i Palokka var 
svår, eftersom den spred sig mycket snabb-
are än man hade uppskattat. Trots det kunde 
man ge hjälp effektivt. Genom övningar lyck-
as man med hjälparbetet vid plötsliga och även 
vid stora olyckor.

– Det är viktigt att öva evakuering tillsammans 
med olika intressegrupper. Frivilliga inom för-
sta omsorgen, första hjälpen och vänverksam-
heten kan tack vare övningar arbeta effektivt 
tillsammans.

Myndigheter och organisationer blir 
bekanta genom övning

Röda Korset fungerar alltid som stöd till en myn-
dighet. I övningen kan man stärka samarbetet 
med en myndighet och lära sig av varandra.

– Social- och krisjourerna har nödvändigtvis in-
te erfarenhet av stora olyckor. Det är något som 
vi har, åtminstone genom övningar. Det vore gi-
vande att bjuda in socialjouren, andra organisa-
tioner och samarbetspartner till övningen. För-
samlingarnas diakoniverksamhet medverkar 
ofta vid stora olyckor. En orsak till varför vi lyck-
ades i Palokka var att vi tidigare hade samarbe-
tat med kriscentralen vid mindre eldsvådor.

Givetvis fanns det även utmaningar i operatio-
nen vid Palokka.

– När vi anlände till olycksplatsen var myndighe-
ten genast i behov av vår hjälp. Vi hann knappt 
samordna och organisera vår verksamhet på 
platsen. Vi hann helt enkelt inte grunda lednings-
grupper och ansvariga för de frivilliga. Å an-
dra sidan fick vi senare ett stort tack av polisen 
och räddningsväsendet för att vi började arbeta 
snabbt och agerade till viss del självstyrande.

Kommunikation som en del av övningen

Som informatör vill Marko Tervo uppmana an-
dra avdelningar att fundera på kommunikatio-
nen under övningen.

– Hur och på vilket sätt skulle ni informera om 
övningssituationen om det var fråga om en 
verklig situation? Vad berättar ni för medier-
na om övningen, vad skriver ni i sociala medier 
och vad berättar ni för era egna frivilliga?

Mer tips för att förbereda övningen finns i 
RedNet: rednet.rodakorset.fi/skydd2022

Röda Korsets ledarskapscoachning får fortsättning på hösten
Röda Korset gjorde ett pilotförsök med ledar-
skapscoachning under förra hösten som rikta-
de sig till frivilliga och anställda på alla organi-
sationsnivåer. Målet med coachningen var att 
stärka Röda Korsets och beredskapsorganisa-
tionens identitet, skapa samarbete och förtro-
ende. Målet var även att skapa ett ledarskap 
som lyssnar, involverar och utnyttjar allas kun-
skap oberoende av deltagarnas ställning.

Om du är intresserad av att utveckla dina fär-
digheter att leda Röda Korsets verksamhet lö-
nar det sig att hålla ett öga på Oma Röda Kor-
set. Ansökan till coachningen hösten 2022 
öppnar i april/maj. Vi söker aktiva frivilliga och 
anställda på olika håll i Finland och från oli-
ka verksamhetsformer som är intresserade av 
att utveckla sitt eget och organisationens led-
arskap. 
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Skydd 2022 i Åboland

Den nationella beredskapsövningen Skydd 
2022 är 6 eller 7.5. Temat för övningen är eva-
kuering. 

Målet är att varje avdelningar enligt sina eg-
na resurser deltar i övningen som har tema 
evakuering.

Några idéer hur ni kan genomföra den

I Åboland kan man delta på följande sätt:

1. ”Table top” bordsövning/utbildning där vi 
tillsammans planerar ett evakueringsstäl-
le med funktioner Röda Korset bistår myn-
digheterna med.
a. Distriktet tar reda på anvisade evakue-

ringsplatser som kommunen angivit.
b. Distriktet hjälper er om ni vill ha hjälp 

med övningen (Annalena kan bokas 
3,4,5, eller 10.5) kvällstid för att kom-
ma och hjälpa om ni vill.

c. Avdelningen arrangerar kvällen och alla 
intresserade får delta - resultaten pre-
senteras till kommunerna.

4. Övningen på Åland SHELTER 2022. Fokus 
på Mentalt stöd.

5. Övning tillsammans med V-S piiri i Salo: 
Evakuointikeskusharjoitus perjantaina 6.5. 
klo 14.00 alkaen. Harjoituspaikka on Salon 
urheilutalo.

6. Table top övningar planerade av central-
byrån. Material hittar ni här: rednet.punai-
nenristi.fi/Skydd2022.

Shelter 2022, Åland

Ålands distrikt bjuder in oss från Åboland 
att delta i deras storövning 6-8.5.2022. 
Åboland och Åland delar på kostnaderna 
så resan är i princip gratis för alla delta-
gare. Övernattningen sker på hotell Park 
Alandia. 

Övningen går under den nationella övningen 
Skydd2022 men den kommer att ordnas på ett 
lite annat sätt på Åland. Övningen sker i sam-
arbete med bl.a. Frivilliga räddningstjänsten, 
Eckerölinjen, Sveriges Röda Kors, polisen och 
räddningsväsendet på Åland. Scenariot är en 

större grupp flyktingar från Ukraina, som kom-
mer med båt från Sverige/Grisslehamn till Fin-
land/Eckerö. Övningen kommer alltså att ske 
ombord på Eckerölinjens båt mellan Eckerö 
och Grisslehamn. Övningsteman är bl.a. eva-
kuering, psykosocialt stöd samt första hjälpen 
i samarbete med övriga aktörer.

I övningen kan man delta som målperson el-
ler rödakorsfrivillig. Övningsspråket är svens-
ka. Anmäl dig via följande länk: 
www.lyyti.in/Storovning_Aland_5462
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HUNGERDAGEN 22.–24.9

Hungerdagen utgör grunden 
för vår beredskap att hjälpa
På Hungerdagen samlar vi våra 
gemensamma krafter för att utsatta 
människor mitt i en katastrof ska få 
hjälp av Röda Korset. Ju fler frivilliga vi 
kan uppmuntra att delta i Hungerdagen, 
desto fler kan vi erbjuda vårt stöd åt 
i nödens stund. Låt oss göra nästa 
Hungerdag storslagen tillsammans!

Hungerdagens bössinsamling ordnas den 22–
24.9. Bössinsamlingen har redan ordnats två 
gånger under pandemin. Fastän vi i nulä-
get inte med säkerhet vet hur pandemiläget 
kommer se ut på hösten är det trots allt sä-
kert att Hungerdagen kommer att ordnas så 
storslaget och imponerande som möjligt.

Det lönar sig att satsa på rekrytering  
av insamlare

Vi känner till att användningen av kontanter 
har minskat markant under de senaste åren. 
Trots det är kontantbidrag till frivilliga fort-
farande helt klart Hungerdagens största in-
komstkälla. 

VVår statistik avslöjar att kontantbidragen 
till enskilda frivilliga till och med har ökat 
under de senaste åren. När en bössinsam-
lare för tio år sedan i medeltal samlade cir-
ka 70 euro har den insamlarspecifika potten 
stigit till nästan 90 euro under de senaste 
åren. På basis av denna information lönar 
det sig verkligen att satsa på rekrytering av 
insamlare! 

I synnerhet skolor, läroinrättningar och före-
tag är viktiga samarbetspartner när man vill 
nå ett stort antal insamlare. Därför lönar det 
sig att börja rekrytera redan nu.  

Anmäl dig till Hungerdagens 
distansutbildningar

Det ordnas en distansutbildningsserie om 
Hungerdagen som börjar redan i april. Välj 
intressanta utbildningar och anmäl dig! An-
mälningslänkar finns i Oma och på Hunger-
dagens webbsida i RedNet. Inspelningar av 
utbildningarna läggs i RedNet.

Tidsschema för Hungerdagens riksomfattande distansutbildningar
APRIL

Skolorna med i Hungerdagen mån. 11.4 kl. 13–14.30 och kl. 17–18.30,  
på svenska mån. 13.4 kl. 17–18.30

MAJ

Planering av Hungerdagen mån. 16.5 kl. 13–14.30 och kl. 17–18.30, på svenska mån. 23.5 kl. 17–18.30

Rekrytering av insamlare i stadsavdelningar ons. 18.5 kl. 17–18.30, på svenska ons. 25.5 kl. 17–18.30

AUGUSTI

Allmän presentation av Hungerdagen 2022 mån. 15.8 kl. 13–14.30 och kl. 17–18.30,  
på svenska mån. 22.8 kl. 17–18.30

Att lyckas med nya insamlingsmetoder ons. 17.8 kl. 13–14.30 och kl. 17–18.30,  
på svenska ons. 24.8 kl. 17–18.30

Hungerdagen synlig på gatorna och i sociala medier tors. 18.8 kl. 13–14.30 och kl. 17–18.30,  
på svenska tors. 25.8 kl. 17–18.30

SEPTEMBER

Lägesöversikt och snabbrespons tors. 29.9 kl. 17–18.30, på svenska mån. 3.10 kl. 17–18.30

NOVEMBER

Resultat och vad vi lärde oss ons. 23.11 kl. 13–14.30 och kl. 17–18.30,  
på svenska ons. 30.11 kl. 17–18.30
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HUNGERDAGEN 22.–24.9

Få med skolorna i Hungerdagen igen

Det är förståeligt att inkomsterna av 
Hungerdagens skolinsamlingar har mins-
kat under de två coronaåren. Några avdel-
ningar har trots det lyckats ypperligt med 
skolinsamlingarna. Vi bad dem dela med 
sig av hemligheten bakom framgången. 

Det är mycket få skolor som har deltagit i 
Hungerdagsinsamlingen under coronatiden ut-
an stöd av en lokalavdelning. En gemensam 
faktor i avdelningarna som lyckats bra med 
skolinsamlingen är aktiv kontakt till skolorna.  

Börja i tid

Insamlingsledare Esko Vihervä i S:t Karins 
avdelning berättar att avdelningen erbjuder 
skolorna två sätt att delta i Hungerdagen. An-
tingen för man bössorna och övrigt material 
till skolorna, alternativt mobiliserar sig elever-
na för att delta i insamlingen vid en närbelägen 
butik där insamlingen görs parvis enligt en tur-
lista. 

– Vanligen börjar jag med att kontakta rektorn 
genast i början av höstterminen och tar re-
da på vem som är kontaktperson för genom-
förande av insamlingen i skolan. Det bästa är 
om man kan komma överens om ett möte med 
rektorn och kontaktpersonen, säger Vihervä.

Det är smidigt att komma överens med  
en utsedd kontaktperson

Även i Mäntsälä avdelningen upplever man det 
vara viktigt att skolan utser en kontaktperson 
för insamlingen som man kan komma överens 

om saker med. 

Avdelningens insamlingsledare Markku Re-
mes berättar att han tog kontakt med sko-
lorna redan i maj förra året genom att skicka 
ett brev till skolorna där man presenterade in-
samlingens tema och tidpunkt. En del av lärar-
na svarade genast, men en del först i slutet av 
sommaren efter enträgen telefonkommunika-
tion och e-postkommunikation. 

Avdelningen levererade färdiga utrustningspa-
ket för insamlingen som lärarna i de flesta fall 
returnerade själv till avdelningen. Även i Mänt-
sälä gick en del av eleverna ut för att samla. 

– Skolsamarbetet är uppiggande och givan-
de. Det medför även möjligheter till ytterliga-
re samarbete, till exempel när det gäller veck-
an mot rasism, konstaterar Remes.

Ett färdigt servicepaket för skolor

Enligt insamlingsledare Katri van Wensen i 
Hagalundsavdelningen är fullservicepaketet till 
skolor hemligheten bakom deras framgång. 

I Hagalund har man frågat kontaktpersoner-
na om skolan vill ha en färdig text till föräldrar-
na som kan skickas som meddelande i Wilma. I 
meddelandet har man berättat hur föräldrarna 
om de önskar kan ge ett bidrag till avdelning-
ens nätbössa eller MobilePay-nummer. 

– Jag har även erbjudit skolorna möjligheten att 
grunda en egen nätbössa, berättar van Wensen.

Foto: M
arja Tapio

Skolornas andel av Tammerforsavdelningens insamlingsintäkter är cirka 30 %. Avdelningen för bössorna till trettio lågstadieskolor och besöker 
skolorna på förhand för att berätta om insamlingen. En del av sjätteklassisterna har medverkat som insamlare vid en närbelägen supermarket. 
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Hjälparna i Aulanko 1-3.4
Vi var 17 deltagare från Åboland 
som deltog i frivilligevenemanget i 
Tavastehus. På fredagen när vi anlände 
till Aulanko tyckte man kanske att det 
inte fanns så väldigt mycket folk på 
plats. Men när man efter kvällsmaten 
tittade ut, såg man hur röda kors tält 
byggdes upp och på lördag morgon var 
det full rulle från början.

Programmet på lördagen och söndagen be-
stod av såväl gemensamt program för al-
la som fritt valbart program. Den här gång-
en behövde man inte bestämma sig över 
programhelheten i förväg, utan man kun-
de vandra mellan workshopar, minimässa och 
olika samtalsgrupper precis som man beha-
gade. Och jag skulle ha behövt två-tre dagar 
till, för det fanns på tok för mycket intressan-
ta saker. Således valde jag det som jag tänk-
te kan ge mig mest nytta och nöje även an-
nanstans än på Röda korset. Det blev ganska 
mycket kring temat Välmående frivilliga – 
välmående och ork som jag tydligen har fun-
derat mycket kring de senaste åren.

Före evenemanget hade jag läst, att under 
evenemanget kommer vi att få kunskap, in-
spiration, diskutera, slappna av och stifta nya 
bekantskaper. Det fick vi!

Min första smågrupp var Puhe-JudoTM – 
Perusteet; haastavat, jännitteiset, tun-
nepitoiset kohtaamis- ja asiakastilanteet 

Tero Ålander, Puhe-Judon ja maltillisen kon-
fliktinhallinnan asiantuntija ledde oss kring 
temat. Hans sätt att tala och berätta fick mig 
att fundera, att vi borde anlita honom på nå-
gon av Åbolands egna skolningar, t.ex. Höst-
samlingen.

Här i korthet på finska: 

Sisällöt koulutukselle 

• Vaikeiden ja epäasiallisten asiakastilantei-
den hoito ammattimaisesti 

• Rajojen asettaminen epäasialliselle ja asi-
attomalle käytökselle

• Vaikeiden asioiden kommunikointi – pelin-
sääntöjä tilanteisiin

• Miksi viestintä niin monesti epäonnistuu?  
Rauhoittelua ja ratkaisua – saanko hallin-
taan? 

Jag vet inte om vi kunde få skolningen till 
svenska, men vi skulle säkert alla klara av 
den här skolningen även på finska.

Mielipaikkana luonto hette min andra 
workshop

Tid och motion ute i naturen främjar vårt väl-
mående. Detta har man sett de senaste två 
år när även FRK frivilliga under pandemin 
har sökt sig i naturen för att hämta nya kraf-
ter. Bara på 5-10 minuter i naturen blir and-
ningen lugnare, pulsen och blodtrycket kom-
mer neråt. På två timmar börjar kroppens 
försvarsmekanismer återhämta sig. Och ex-
empelvis 5 timmar/månad i naturen ökar po-
sitiva känslor hos personen. Naturen är ett 
medicinskåp som vi borde anlita mera än hu-
vudverkstabletter eller sömnmedicin.

Det finns en ”Naturen som en del av välbe-
finnandet –instruktionskurs” på Rednet-sidor 
som det lönar sig att bli bekant med! Vi fick 
även jätte trevliga Nautitaan luonnosta –kort 
som är gjorda för anhörigvårdare men som 
man säkert kan använda även på Sinnenas 
promenader.

https://rednet.rodakorset.fi/node/62935

Mieli rentona - hyvinvointityöpaja

Som fortsättning till naturtemat deltog jag i 
workshoppen mieli rentona. Varför lönar det 
sig att satsa på sinnets välbefinnande? Vilka 
saker hjälper dig att slappna av? Vi fick öva 
olika avslappningstekniker för både kropp 
och själ. Tyvärr har inte materialet (än så 
länge) kommit till Rednet! En kort 5-10 minu-
ters avslappnings- och koncentrationsövning 
borde vara en del av alla våra möten, tyck-
er jag!

Ut tillsammans! 

Söndagens workshop var bekant för oss 
åbolänningar, men jag fick äran att guida tre 
damer från olika delar av Finland till deras 
första Sinnenas promenad – på finska. 
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Tanken är ju att gå på en promenad i närom-
givningen antingen på tu man hand eller till-
sammans i en liten grupp. Under promena-
den observerar man naturen tillsammans. 
Man stannar och diskuterar det man ser, hör, 
känner, luktar. 

Ledaren för promenaden ska vara innova-
tiv och observera omgivningen och deltagar-
nas behov. Det är bra att stanna när man ob-
serverar något som är lätt att titta på, lyssna 
till, lukta på, känna efter eller till och med 
smaka på. 

Jag behövde inte ta speciell hänsyn till del-
tagarnas kondition, men terrängen var en 
aning hal – för människor med balanspro-
blem skulle vår rutt inte ha passat. 

För åldringar kan sinnenas promenad även 
vara minnenas promenad. Och det blev ju 
jätteroligt på finska: sinne ja minne! 

Och vi ska inte glömma söndagens huvud-
talare Jani Toivola. Toivola är en skicklig och 
motiverande talare, och han uppmuntrade 

oss till att bemöta olikheter och utnyttja dem 
som en resurs, styrka och fostrare i vår verk-
samhet. Som prisbelönt talare berättade han 
för oss om kommunikation kulturer emellan 
och om global jämlikhet med avstamp i sina 
egna erfarenheter. 

Jag hoppas att ni andra deltagare fick lika fi-
na erfarenheter från Aulanko som jag – och 
önskar innerligt att ni delar med er allt det 
positiva! Tillsammans mår vi bättre och or-
kar igen!

Den här ledaren blev färdig dagen efter vårt 
årsmöte i Iniö! Tack för ivrigt deltagande och 
välkomna med alla nya styrelsemedlemmar! 
Vi kommer att ha en skolning på svenska för 
nya distriktsstyrelsemedlemmar den 23. maj 
på kvällen! Skriv redan i kalendern. Jag kom-
mer att hålla den, så ett bekant ansikte vän-
tar er på teams!

Vårhälsningar,

Päivi Kuntze

Åboland i Aulanko! I början av april deltog den här pigga och glada delegation i evenemanget Hjälparna i Aulanko (Tavastehus), en nationell 
träff för Röda Korsets frivilliga. Under helgen fick de ta del av många inspirerande och tankeväckande föreläsningar och träffa frivilliga från hela 
Finland. Tack & ses nästa gång igen!
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Röda Korset i Åboland premierade frivilliga 
på årsmötet i Iniö
Lördagen den 23.4 ordnades Röda Korset 
Åbolands distrikt stadgeenliga årsmöte. I 
år kunde årsmötet ordnas fysiskt på plats 
på Iniö.

– Tredje gången gillt - nog har vi fått vänta på 
att få mötas ansikte mot ansikte. Jag vill här 
tacka alla våra frivilliga och anställda för det 
hårda arbetet under coronatiden och nu igen i 
Ukraina krisen. Att ställa upp och hjälpa! Det 
har ni gjort utomordentligt bra under de senas-
te åren! säger Päivi Kuntze, distriktsordföran-
de i Åboland.

Under mötet behandlades stadgeenliga ären-
den och uppmärksammandes de frivilliga som 
fått utmärkelser. Förtjänstmedaljer tilldelas fri-
villiga som erkänsla för utomordentligt för-
tjänstfull och mycket långvarig verksamhet 
eller exceptionellt betydelsefulla insatser till di-
rekt förmån för Finlands Röda Kors och dess 

syften. Röda Korset kunde premiera två guld-
medaljer, fyra silvermedaljer, sexton brons-
medaljer och sex förtjänsttecken. 

Guldmedalj får Marcus Holmström, Kimito 
och Susanne Piekkala, Kimito. 

Silvermedalj får Susanne Bergholm, Korpo, 
Rainer Sukala, Korpo, Bror Berg, Pargas och 
Esko Lundén, Pargas.

Bronsmedaljer delas ut till Kristiina Heino-
nen, Iniö, Marja Lundell, Iniö, Lars Matt-
son, Iniö, Birgitta Holmström, Kimito, 
Gunlög Hägg, Kimito, Majel Johansson, 
Korpo, Tove Dahlsen, Nagu, Karl-Gustav 
Laurén, Pargas, Lena Långbacka, Pargas, 
Kristina von Weissenberg, Pargas, Danie-
la Sundberg, Pargas, Mona Blok-Ander-
sen, Åbo svenska, Ulla-Stina Engström, Åbo 
svenska, Eivor Huldén, Åbo Svenska, Anita 

Röda Korset kunde med stolthet premiera två guldmedaljer, fyra silvermedaljer, sexton bronsmedaljer och sex förtjänsttecken på distriktets 
årsmöte som i år ordnades på Iniö.
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Jansson, Åbo svenska och Ulla 
Stendahl, Åbo svenska.

Förtjänsttecken fick Pia Karls-
son, Iniö, Gunilla Avellan, Ki-
mito, Hannele Johansson, Ki-
mito, Stina Tiainen, Kimito, 
Sven Bredenberg, Korpo och 
Julia Lundstén, Västanfjärd

Päivi Kuntze fortsätter som 
ordförande i distriktsstyrelsen 
och Jeanette Laaksonen som 
viceordförande. I styrelsen sit-
ter Helena Schmidt, Houtskär, 
Lotta Söderlund, Iniö, Ma-
riette Funck, Västanfjärd, Eva 
Högnäs, Hitis, Ida Nordell, 
Åbo svenska, Inger Wiklén, 
Korpo (ny), Stig Hågensen, 
Pargas, Emma Westerlund- 
Eklund, Nagu (ny), Alexandra 
Lehtinen, Åbo svenska och Su-
sanne Piekkala, Kimito (ny).

Mer info
Distriktets ordförande
Päivi Kuntze
paivi.a.kuntze@gmail.com
050 600 800

Verksamhetsledare
Annalena Sjöblom
annalena.sjoblom@redcross.fi
0400 838 675
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STATISTIK

En gemensam ansträngning av ett par tusen 
människor: statistiken synliggör vårt arbete
Ett par tusen människor deltar årligen i 
sammanställandet av Röda Korsets verk-
samhetsstatistik, även frivilliga i din av-
delning. Statistiken gör vårt arbete synligt 
utåt och ger samtidigt mycket viktig infor-
mation åt organisationen.

Uppgifter som samlas in i verksamhets- och ut-
bildningsstatistik används på alla nivåer i Rö-
da Korset. Uppgifterna behövs bland annat för 
ledning med kunskap och kommunikation, an-
sökningar och rapporter. Med hjälp av statisti-
ken vet vi vad vi gör, hur täckande vårt hjälp-
nätverk är och till vad vi behöver mer stöd. 
Pålitlig statistik ger även verktyg för att berätta 
om vår verksamhet utåt.

Att samla in statistik är en betydande ansträng-
ning av oss alla. Det påminner samtidigt om att 
Röda Korset är en gemensam organisation och 
att vi alla behövs för att förverkliga hjälpkedjan.

Under de senaste åren har cirka 400 avdelning-
ar svarat på statistikenkäten. I praktiken är det 
över 90 % av alla avdelningar. I år slog vi re-
kordet och nådde 94 procent! Det är ett beröm-
ligt resultat och alla förtjänar ett stort tack.

Från behov till statistik

Statistikprocessen börjar från att sektorerna 
berättar vilka nyckeltal de vill samla in av av-
delningarna. På det viset får man nödvändig 
information för att utveckla till exempel vän-
verksamheten. Det görs endast små ändringar 
i frågorna för att det ska vara lätt att svara och 
möjligt att följa upp trender på lång sikt.

När enkäten når avdelningarna blir det full rulle 
när svaren samlas in och antecknas. Telefo-
nerna ringer och e-posterna plingar i distrikten 
och centralbyrån. Mer information och anvis-
ningar behövs på bägge sidor.

Efter att enkäten har stängts, granskar distrik-
ten uppgifterna på sitt eget område. De gran-
skade uppgifterna skickas tillbaka till sek-
torerna som bett om dem, vars experter 
kontrollerar siffrorna för egen del. 

Uppgifterna i enkäten sammanställs till en sta-
tistikbok som överlåts till generalstämman på 
vårmötet.

Uppgifter samlas från flera källor

Uppgifterna som publiceras i statistikboken får 
man förutom från verksamhetsenkäten även 
från flera andra källor: till exempel Blodtjäns-
ten, Kontti och centralbyråns enheter.

En av de viktigaste och mest förekomman-
de frågorna gäller antalet frivilliga. Webbfrivil-
ligrollen har ökat i synnerhet under de senaste 
åren. I framtiden är det möjligt att mäta all fri-
villigverksamhet med hjälp av OMA och övriga 
tjänster, såsom Hupsis.

Det är ändå säkert att behovet av information 
och statistik inte kommer att upphöra. Den in-
sats som alla av oss gör för det gemensamma 
hjälparbetet blir synligt via dem.

Antalet frivilliga i avdelningarna
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AKTUELLT

Har din avdelning vad som krävs för att vinna priset 
Framtidskreatör?

Bekanta dig med kompiskunskap på Mumintrollens vis

Ordinarie stämma i Joensuu nästa år

Vid ordinarie stämman sommaren 2023 belö-
nar Finlands Röda Kors en avdelning som i sin 
verksamhet har utvecklat ungdomarnas möj-
ligheter att delta och stöttat deras egen aktiva 
verksamhet. Fem unga frivilliga från vinnarav-
delningen kommer få åka på en studieresa för 
att bekanta sig med verksamheten i en annan 
av Röda Korsets nationella föreningar. 

Kriterier för valet

Vid valet av vinnare av priset Framtidskreatör 
fokuserar man på avdelningens förmåga att 
uppfylla målen i verksamhetsstrategin 2021–
2023 relaterade till unga under 29 år. Pri-
set Framtidskreatör ersätter det tidigare Fost-
raravdelningspriset. 

Muminillustrationerna som Tove Jansson 
tillägnat Röda Korset skapades redan på 
1960-talet. I illustrationerna är flera bekanta 
Muminkaraktärer på äventyr, men även 
mer okända karaktärer. I den illustrerade 
broschyren som en gång i tiden riktades till 
skolelever beskrivs Röda Korset på följande 
sätt: ”– det är en stor förening som har 
beslutat att försöka hjälpa alla som har 
svårigheter – sjuka eller hungriga eller 
ensamma människor, offer vid olyckor eller 
skadade i krig.”

I år har Röda Korset väckt liv i dessa ypperli-
ga illustrationer i samarbete med Moomin Cha-
racters. Mumintrollen ledsagar barn i att läsa 
Läsmånadens material och hittas vid Finlaysons 
heminredningstextilier, med vilka man stöder 
Röda Korsets verksamhet för vändagskort och 
för det enastående materialet i kompiskunskap.

Nästa ordinarie stämma hålls  
10–11.6.2023 i Joensuu.  

Ordinarie stämman är Röda Korsets högsta be-
slutande organ som sammanträder med tre 
års mellanrum. Där besluts om organisatio-
nens verksamhet och personer för de högsta 
förtroendeuppdragen tillsätts: ordförande, vice 
ordförande, styrelse och fullmäktige. Vid den 
ordinarie stämman fattar man även beslut om 
verksamhetsstrategin för åren 2024–2026. 

 I valet beaktar man hur avdelningen under 
åren 2021 och 2022:

•  Har rekryterat och fått med nya unga 
frivilliga i sin verksamhet,

•  med sin verksamhet har stärkt ungas 
välbefinnande och hantering av vardagen,

•  fått unga med i ansvars- och 
förtroendeuppgifter,

•  inlett en ny typ av verksamhet med unga och
•  främjat Röda Korsets tillgänglighet och stöd 

bland unga.
Du hittar mer information om ansökningskrite-
rierna och hur du ska gå tillväga för att ansöka 
om priset i RedNet:  
rednet.rodakorset.fi/framtidskreator 

Kompiskunskap till skolor och daghem

Kompiskunskap på Mumintrollens vis, som Rö-
da Korset producerat tillsammans med Moo-
min Characters, är en ny pedagogisk helhet för 
yngre skolelever och familjer.  Tipsa gärna om 
materialet till daghem, förskolor och skolor på 
ert område. Materialet kan även användas i av-
delningens egna klubbar och i barngrupper!

Materialets huvudteman är självkännedom, 
kompiskunskap, medkänsla och självmedkäns-
la, att bli bekant med en ny människa och en-
samhet. Materialet finns på finska och svenska, 
och det innehåller pratande Muminkaraktärer 
som är bekanta för barnen.

Bekanta dig med materialet: 
www.sproppimateriaalit.fi

Vid den ordinarie stämman har varje lokalav-
delning inom Röda Korset en röstberättigad fö-
reträdare per 200 medlemmar. Därtill har varje 
distrikt en representant. Dessa röstberättigade 
representanter utses av avdelningens eller di-
striktets styrelse och deltar i omröstningar un-
der mötet och har yttranderätt. 

Alla medlemmar är välkomna att följa med mö-
tet och delta i det övriga programmet under 
veckoslutet. Reservera datumet redan nu, väl-
kommen med! 
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S
P

R
 / 

E
tu

ni
m

i S
uk

un
im

i

Kutsumme kaikki 
mukaan puolustamaan 
inhimillisyyttä.

S
P

R
 / 

E
tu

ni
m

i S
uk

un
im

i

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksajan
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och 

adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Euro

Viitenro
Ref.nr

Eräpäivä
Förf.dag

BICIBAN

T
IL

IS
IIR

T
O

 G
IR

E
R

IN
G

FI52 5000 0120 4156 73
FI06 2219 1800 0680 00 

OKOYFIHH
NDEAFIHH

Suomen Punainen Risti / Katastrofirahasto
Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki

Kiitos lahjoituksestasi!

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja 
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

M
O

H
A

M
M

E
D

 H
U

W
A

IS
 /

A
F

P
/L

K
/S

P
R

Omaishoitajan 
arjen tukeminen
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä 
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä 
perustarvikkeita. Apusi on korvaamatonta 
sotien ja luonnon katastrofien uhreille ympäri 
maailmaa.
 
Syyskuussa tuhoisa tsunami jätti ihmiset 
 keskelle painajaista Indonesiassa. Eloon 
jääneet tarvitsivat pikaisesti ruokaa, vettä ja 
lääkkeitä sekä suojan päänsä päälle. Kiitos 
kaltaistesi tukijoiden, apua voitiin toimittaa 
paikalle nopeasti. 
 
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä 
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä 
perustarvikkeita.

Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, lähetä viesti osoitteeseen 
lahjoitukset@punainenristi.fi tai soita 020 701 2000. Kiitos! Osoitelähde: 
Suomen Punaisen Ristin lahjoittajarekisteri, PL 168, 00140 Helsinki, puh. 
020 701 2000. Lue lisää: punainenristi.fi/tietosuoja

Kiitos  
kuluneesta  
vuodesta!

Nähdään – toisemme.
Sinä voit auttaa vähentämään  yksinäisyyttä.

LUE LISÄÄ AIHEESTA

Toistemme 
tukena. Aina.

LUE LISÄÄ
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Apusi on  
korvaamatonta
Apusi on korvaamatonta sotien ja luonnon
katastrofien uhreille ympäri maailmaa.
 
Syyskuussa tuhoisa tsunami jätti ihmiset 
 keskelle painajaista Indonesiassa. Eloon 
jääneet tarvitsivat pikaisesti ruokaa, vettä ja 
lääkkeitä sekä suojan päänsä päälle. Kiitos 
kaltaistesi tukijoiden, apua voitiin toimittaa 
paikalle nopeasti. 
 
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä 
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä 
perustarvikkeita. 

Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, lähetä viesti osoitteeseen 
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KIITOS  
KULUNEESTA  
VUODESTA!

E-postunderskriften eller kampanjbannern ser snart ut till exempel så här.

Postlådan fylls av ett nytt slag av brev om direktdonationer. I tidningsannonserna förmedlas inspiration, glädje och hopp. 

Jokaisella
on oikeus 
tulla kohdelluksi 
yksilönä.  

#Rasisminvastainenviikko #Rasisminvastainenviikko

Se on kaikille yhtäläinen.

Ihmisarvoa ei lasketa syntyperän, 
sukupuolen tai seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella.

1. Pyrin eroon ennakkoluuloistani.
2. Puutun rasistisiin tilanteisiin.
3. Tutustun aiheeseen monipuolisesti.

3 tapaa toimia 
rasismia vastaan

#Rasisminvastainenviikko

Med sådana här postningar urskiljer vi oss på sociala medier. En fräsch visuell framtoning lockar till att läsa nyhetsbrevet. 
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Finlands Röda Kors profil förnyas. Organisationens identitet som grundar 
sig på principer och värden stärks med en ny visuell stil. Så småningom 
kommer du se att till exempel Röda Korsets reklam, inlägg i sociala medier 
och övrigt kommunikationsmaterial ser annorlunda ut. Röda Korsets 
igenkännande, synlighet och nya utseende är saker som gäller alla och 
därför börjar vi producera material med det nya utseendet för att alla som 
är med i verksamheten ska ha tillgång till det. 

Vad vill man framföra med 
organisationens nya utseende?

Profilen gäller stilen, men det är inte enbart 
en extern vitamininjektion. Det handlar om en 
viktig bakomliggande orsak. Vi vill framhäva 
Röda Korsets principer och värden effektivare än 
tidigare. 

En av Röda Korsets viktigaste principer är 
att alla får delta i verksamheten. I den nya 
profilen framhävs därför till exempel mångfald, 
tillgänglighet och lokalhet. Alla dessa finns även i 
verksamhetsstrategin och de framhävs nu tydligare 
än tidigare i det intryck vi vill ge av Finlands Röda 
Kors.

Hurdant intryck vill vi ge?

Hur uppfattas organisationen av oss som är med i 
Röda Korsets verksamhet? Det är en viktig sak att 
fundera på och tillägna sig, så att personer utanför 
organisationen uppfattar Röda Korset på samma 
sätt.  

Intryck: 
•  Vi vill vara en inspirerande aktör som 

upprätthåller hoppet. 
•Vi stärker människors tillit till varandra.
•Finlands Röda Kors är en framtidsorganisation 
med starka traditioner.
•  Vår verksamhet är betydelsefull och medför 

glädje för de medverkande samt möjliggör en 
ändring mot det bättre. 

Våra mål: 
•  Vi är snabbt på plats där hjälp behövs mest.
• Vi bygger ett mänskligt samhälle tillsammans.
• Vi vill att alla kan hjälpa.

På vilket sätt gagnar förnyandet  
av profilen den frivilliga?

Den nya profilen sammanställs till en 
varumärkesbok och anvisningar. Dessa hjälper 
alla som är med i Röda Korsets verksamhet att 
kommunicera enhetligt. Frivilliga och anställda 
börjar använda typsnitten Arial och Georgia som 
finns på allas datorer. Yrkesgrafiker använder 
dessutom effektfulla fonter för att få synlighet i 
kampanjmaterial. 

Frivilliga använder sociala medier en hel del 
i sin kommunikation när de berättar om sin 
verksamhet för andra frivilliga, potentiella 
frivilliga, hjälpbehövande och deras närstående. 
Det är därför som värme och humanitet framhävs 
i den nya stilen. Centralbyråns kommunikation 
producerar mallar till materialbanken enligt den 
nya profilen som underlättar till exempel att 
göra inlägg i sociala medier och presentationer. 
Vi producerar även bilder för att det ska vara 
möjligt för frivilliga att lättare än tidigare 
kommunicera självständigt. Röda Korsets 
organisationsbeteckning, det vill säga logotypen, 
kommer att bevaras.

Får jag tillgång till de nya materialen 
genast?

Man måste ännu ha lite tålamod. Det 
förnyade utseendet tas i bruk stegvis i 
materialproduktionen. Material som producerats 
med det gamla utseendet duger tills behovet att 
förnya blir aktuellt av en annan orsak, till exempel 
vid uppdatering av innehåll.

Var får jag mer information?

Vi berättar om förnyandet av profilen i 
frivilligevenemanget Hjälparna i Aulanko i april 
och i anslutning till utbildningar.
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Strukturell rasism – ”One is not responsible for 
it, but one must take responsibility for it”

Rasism finns integrerat i samhällets upp-
byggnad, det är inte något finns kommer 
utifrån. Det är alltså en intern del av det 
samhälle vi lever i idag. Man uppfattar in-
te rasismen om man inte själv blir direkt 
påverkad av den. Det finns ändå skäl att 
konstatera att alla påverkas av rasismen 
men på helt olika sätt. Samhällets hierar-
ki och maktindelningar påverkar alla, men 
det gynnar vissa.

Om man delar in människor i olika fack enligt 
kön, ålder, hudfärg eller exempelvis yrkesgrup-
per kan man snabbt lägga märke till att vissa 
sitter högre upp i hierarkin än andra. Det finns 
sätt man själv kan påverka sin position i sam-
hället som att utbilda sig till ett visst yrke men 
det finns ändå yttre faktorer som stoppar en 
total förändring. Den allmänna uppfattningen 
om vad som är bra och vad som är bättre än 
något annat styr hur människor behandlar och 
uppfattar varandra. 

Det finns en stor del av det finska samhället 
som lever i neutralitet gentemot rasism. Neu-
traliteten bottnar i att man själv uppfattas som 
’normal’ och i och med det inte känner att man 
behöver ta ställning till frågan. Grunden för 
den strukturella rasismen ligger ändå i det fak-
tum att vara vit uppfattas som normen i det 
finska samhället. Allt som sticker ut ur den vita 
mängden uppfattas då som anormalt och kan 
komma att utstå rasism på någon nivå. 

Man ser även den strukturella rasismen i det 
sätt vi uttrycker oss på. Då vi talar om en per-
son antar de flesta att det handlar om en vit 
person om man inte specificerar vilken hudfärg 
personen har. Det finns många situationer som 
exempelvis i forskningar och undersökningar 
var detta inte nämns trots det har en betydan-
de faktor för hur man uppfattar kontexten. 

Rasism, så som tidigare nämnt berör även an-
dra faktorer som kan ge upphov till rasism eller 
kränkningar. Dessa faktorer kan vara nationa-
litet, religion, kön, ålder och sexuell lägg-

ning. Det är sällan enbart en av dessa faktorer 
kan åskådliggöras i en situation var det skett 
kränkning eller rasism. 

En stor del av den strukturella rasismen på-
verkas stark av att vita människor i allmän-
het tänker på rasism som ’enskilda händelser’. 
Den allmänna uppfattningen har formats till att 
det enbart är onda och dåliga människor som 
är rasistiska. Detta resulterar i att det blir svårt 
att lägga märke till den strukturella rasismen 
om man inte redan vet om att den finns.

VECKAN MOT RASISM

Wilma Westerlund

Socionomstuderande
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FLERSPRÅKIG CORONAKOMMUNIKATION 

Goda erfarenheter av flerspråkig 
coronakommunikation runt om i Finland

Foto: S
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Röda Korset koordinerar ett projekt för 
flerspråkig coronakommunikation. Projek-
tet hjälper även Röda Korsets distrikt och 
avdelningar att sprida vaccinationsinfor-
mation på olika språk och stärka samar-
betet mellan invandrarorganisationer.

Under coronaepidemin har man ofta önskat in-
formation i anslutning till corona även på an-
dra än Finlands officiella språk. Projektet för 
flerspråkig coronakommunikation koordineras 
av Röda Korset och är ett svar på detta behov. 
Projektet samlar organisationer och myndighe-
ter som arbetar med coronaepidemin och olika 
språksamfund.

Som stöd för distrikten fungerar nyckelperso-
ner i dessa språksamfund och de har därför en 
viktig roll i projektet. Nyckelpersonerna del-
tar i sitt eget samfunds evenemang, grupper 
och läroanstaltsbesök. De upprätthåller diskus-
sionen om corona och vaccinationer samt för-
medlar informationen från myndigheterna till 
sitt eget samfund. Som medlemmar i det egna 
samfundet kan de förmedla informationen sen-
sitivt och genom att respektera kulturen i det 
egna samfundet.

Arbetet görs tillsammans med Institutet för häl-
sa och välfärd (THL) och sjukvårdsdistrikten.

Flera distrikt medverkar – det finns ännu 
plats

Vi har fått goda erfarenheter av den flerspråki-
ga coronakommunikationen. Vi har redan fått 
med nyckelpersoner i verksamheten som talar 
arabiska, somaliska, sorani, ryska och estnis-
ka. Kommunikationsmaterialet som har produ-
cerats i projektet har även nått många.

Projektet stöder distrikten i verkställandet av 
flerspråkig coronakommunikation. Det har även 
hjälpt att bygga samarbetet med regionens in-
vandrarorganisationer och läroinrättningar. 

•  I Uleåborg har man gett stöd för distriktets 
samarbete med mångkulturella centret Villa 
Viktor, Vuolle Setlementti och Uleåborg stad. 

•  I Helsingfors och Nylands distrikt har 
man genomfört eftermiddagsläger med 
coronatema för ungdomar. 

•  I Satakunta ordnades en flerspråkig 
coronainformationskampanj. 

Om ditt distrikt inte medverkar ännu, men du 
vill ha mer information om saken ska du kon-
takta ditt eget distrikt. Projektet flerspråkig 
coronakommunikation fortsätter till slutet av 
detta år, så än hinner man med! 

•  Bekanta dig med projektet: rodakorset.fi/
flersprakigcoronakommunikation. Projektet 
publicerar ett nyhetsbrev om flerspråkig 
coronakommunikation. Nyhetsbrev och 
prenumerationsblankett finns på webbsidan 
under Material.

•  Material för flerspråkig coronakommunikation 
finns på arbets- och näringsministeriets 
partnerskapsplattform. Registrera dig på 
plattformen https://kumppanuusalusta.
kotoutuminen.fi/sv/

•  Mer information: projektkoordinator Marian 
Ismail, marian.ismail@rodakorset.fi och 
kommunikationssakkunnig Ee Eisen,  
erika-evely.eisen@rodakorset.fi

Diskussionen om corona på somaliska som producerats i kommunikationsprojektet har samlat över 250 000 tittare.
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Åbolands distrikts tidning till medlemmar 2022
Turunmaan piirin lehti jäsenille 2022

Läs tidningen på vår hemsida! Lue lehti kotisivuillamme!


