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Bli rödakorsvän och motarbeta ensamhet. Vi erbjuder många slags frivilliguppdrag 
tillsammans med människor av olika slag. Du får gott humör och fina erfarenheter. 
Visa att du bryr dig. Var en vän.
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Var håller ungdomarna hus?
Jag hör ofta att ”ungdomarna inte är intres-
serade av organisationsverksamhet”. Själv-
klart kan alla ungdomar inte vara intresserade 
av vår verksamhet- på samma sätt som inte 
alla vuxna är det. Många undersökningar visar 
dock att ungdomarna är intresserade av fri-
villigverksamhet. Många av ungdomsmedlem-
marna vill delta i verksamheten om de bara 
bjuds med.

Ungdomarna har en stark vilja att hjälpa. Det 
kan antingen vara viljan att rädda världen ge-
nom internationell verksamhet och insamling-
ar eller att vara vän till en människa eller att 
hjälpa skolvännen genom första hjälpen kun-
skaper. Ungdomarna har också behov av att 
tillhöra en grupp och därigenom hitta ett stöd-
nät och vänner.

Vår organisations nya verksamhetsstrate-
gi och ungdomsverksamhetens strategi riktar 
ungdomsverksamheten starkt till hjälparbe-
tet. ”Aktiva unga som stödjer unga  (verksam-
hetsstrategi) och vi fostrar en ny generation 
av hjälpare (ungdomsstrategi) är fina fraser 
men det finns säkert många som undrar vad 
de äntligen betyder. Ungdomarna vill hjälpa. I 
framtiden erbjuder vi alltså allt mera verksam-
hetsplats där ungdomarna har möjlighet att 
förverkliga sin vilja att hjälpa. Vilka är sådana 
platser i avdelningen? 

Här några alternativ:
• Finns det i er avdelning en första hjälpen- 
 grupp som behöver nya unga medlemmar 
 eller kunde avdelningen grunda en FHJ-
 grupp för ungdomar? På det här sättet 
 kunde vi få mera 13-18-åldriga ungdomar 
 med i första hjälpen-verksamheten.

• Finns det ungdomar i ert område som del-
 tar i insamlingarna? Organisera till exempel 
 en klädinsamling i avdelningen eller bjud in 
 er avdelnings ungdomsmedlemmar till 
 Hungerdagsinsamlingen.

• Har er avdelning definierat vad en larm-
 grupp är och hurdana uppgifter det finns 
 och vad som behövs? Ta över 18-åriga med 
 till exempel i avdelningens larmgrupp och 
 efterspaningar.

• Finns det brist på unga vänner? Uppmuntra 
 ungdomarna med i vänverksamheten och 
 bjud dem in bland annat i vändagens eve-
 nemang och att ordna sång- eller sago-
 stunder och tillbringa tid tillsammans 
 med äldre.

Jag vågar gissa att er avdelning har första hjäl-
pen gruppen, ni deltar i Hungerdagen, det 
finns vänverksamhet och ni har ett bra gäng 
som har roligt tillsammans? Eftersom vi redan 
har allt detta kunde vi alla lova för oss själva 
att aldrig mer svara till en ivrig ung frivillig att 
vi inte har ungdomsverksamhet i vår avdelning 
alltså har du ingenting att delta i?

Om ni lovar detta lovar jag för min del att hjäl-
pa de avdelningar som vill dra igång ungdom-
sverksamhet. Tillsammans fördubblar vi anta-
let unga frivilliga i vår organisation och skapar 
en ny hjälparegeneration i Finland.

Johanna Andersson
Planerare för ungdoms- och 
organisationsarbete
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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 verksam-
het och övervaka användningen 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 avdelningsmate-
rial. Saknar 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: Mari Mäkinen, 020 701 22 23, mari.makinen@rodakorset.fi, ombrytning: Liisa Åker, 020 701 22 28, liisa.aker@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 22 31, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion:   Distriktssidornas ombrything:
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 VÄNDAGEN 14.2.2015

Vändagens syfte 
är att minska ensamheten

Vändagen är en av de viktigaste kampanjerna som talar för
ensamma människor och gör Finlands Röda Kors vänverksamhet synlig.

I Finland finns det allt flera äldre som bor en-
samma i sina hem och antalet kommer att öka 
i framtiden. Många av dem har ingen att dela 
sin glädje och sorg med.  På vändagen lyfter 
vi fram ensamboende äldres rättigheter att få 
hjälp samt väcker diskussion om vad en värde-
full ålderdom betyder.

Frivilliga inom vänverksamheten utför ett vär-
defullt arbete då de möter sitt områdes en-
samma människor antigen på tu man hand 
eller i gruppen och erbjuder dem hjälp i ären-
dehantering och eskorterande samt går t.ex. 
ut tillsammans på en promenad. På vändagen 
gör vi vänverksamhetens mångfald synlig och 
lyfter fram hjälpandets och vänskapens gläd-
je runt om i Finland. På samma gång utmanar 
vi olika generationer att möta varandra genom 
att göra någonting trevligt tillsammans.

Det finns många alternativ för samarbete 
på avdelningarna

Vi uppmuntrar avdelningarna att samarbeta 
till exempel med medlemmar i Terhoklubbar 
inom Hela Finland leker-projektet och sko-
lor och ungdomar som har deltagit i projektet 
Använd hjärtat. Projektet Fullt liv som pensi-
onär inbjuder till samarbete genom att orga-
nisera inledningsevenemang i pilotdistrikten 
Uleåborg, Kuopio, St. Michel och Björneborg 
7-11.2.2015, veckan före vändagen.

Det lönar sig att ta fram insamlingsbössor-
na på vändagens evenemang och jippo och 
ge människor möjlighet att känna hjälpandets 
glädje.

Svara på enkäten efter vändagen

Centralbyrån skickar länken till en enkät per 
e-post till avdelningarna efter vändagen. Av-
delningarna önskas ge respons på ordnade 
evenemang och kan ansöka om understöd av 
vår huvudsamarbetspartner LokalTapiola som 
stödjer vänverksamheten också följande år. 
Det blir enklare att ansöka om understöd.

Hämta kampanjmaterialet på RedNet

• Ansökningsinstruktioner, kampanjbrev, 
 meddelandebotten, och PowerPoint- 
 presentation: rednet.rodakorset.fi/
 vändagen

• Mer information, insamligsplanbotten och 
 blanketter: rednet.rodakorset.fi/
 hyvapaivakeräys

Ytterligare information:
Anita Hartikka, 
sakkunnig inom socialt välbefinnande och
seniorarbete, tfn 020 701 2123, 
anita.hartikka@rodakorset.fi

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

Anna Vuorinen, 
informatör, tfn 020 701 2224,
anna.vuorinen@rodakorset.fi
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Meeri Hämäläinen och Pinja Malinen deltog i evenemang-
et Vänskap ger glädje i Joensuu förra året
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VECKAN MOT RASISM 16 -22.3.2015

Roadtrip mot rasism ockuperar Finland

Kampanjen mot rasism dvs. ett Attitydtalko ockuperar Finland med  
en långtradareturné. Roadripen under veckan mot rasism dras igång 
i Rovaniemi i början av veckan mot rasism. Turnén reser genom Finland  
under en vecka och stannar på sju orter.

Roadtrip mot rasism utmanar finländare att 
delta i talkoarbetet mot rasism. I turnén deltar 
musiker, författare och andra offentliga perso-
ner. Gruppen utför jippon mot rasism och del-
tar i evenemangen under veckan mot rasism. 
Roadtripen kan följas på Nej till rasism-kam-
panjens webbsidor, på Facebook och på  
Twitter. 

Det händer på avdelningarna, i skolor och 
i Kontti-centralerna

Vi gör och återanvänder goda gärningar mot 
rasism i talkoanda. Under veckan mot rasism 
kan elever, studerande, förbipasserade och 
webbfolk spela Rasismfrågesport. Vi erbjuder 

• Stannar roadtripen på ditt ort? Kom med 
 och delta i evenemangets organisering 
 tillsammans med offentliga personer.

• Gärningar mot rasism kan man göra och 
 samla i den egna verksamhetsgruppen, 
 på gator eller i köpcenter. Man kan ta 
 med sig Rasismfrågesporten för att 
 väcka diskussion. Det är också ett bra  
 tillfälle att ordna ett evenemang eller till  
 exempel ett flasmob-jippo.

Ytterligare information:
Janette Grönfors, tfn 020 701 2156, 
koordinator för projektet Nej till rasism, 
janette.gronfors@rodakorset.fi 
(finansiellt stöd, samarbetspartners)

Emilia Fagerlund, tfn 020 701 2159,
mångkulturplanerare,
emilia.fagerlund@rodakorset.fi 
(material, kampanjinstruktioner)

Frederico Ferrara, tfn 020 701 2158, 
planerare, 
frederico.ferrara@rodakorset.fi 
(ansökningsblanketterna för evenemangets 
finansiering)
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Finlands Röda Kors mandat innebär att hjälpa de mest  
utsatta. Rasism skadar både offret och hela samhället.

morgonsamlingar och undervisningsmaterial 
till skolor samt idéer för kampanjens förverkli-
gande i skolgemenskaper.

Vi beviljar också diplomet Fördomsfri före-
gångare till människor eller gemenskaper 
utanför vår organisation som verkar för  
etnisk jämställdhet.

Turnéplan för Roadtripen 

• Rovaniemi 16.3 
• Kemi 17.3
• Vasa 18.3

• Iisalmi 19.3
• Joensuu 20.3
• Kouvola och Helsingfors 21.3 

• Kontti-centralerna är med i talkot och 
 man kan också ordna kampanjevenemang-
 en i Kontti-centralernas utrymme. Ta Atti-
 tydtalko med dig dit eller till skolan/läro- 
 anstalten på din ort.

Avdelningarna och verksamhetsgrupperna kan 
ansöka om finansiellt stöd till evenemangen 
under veckan mot rasism från projektet Nej till 
rasism! Stödet kan ansökas tills slutet av ja-
nuari.

Ta med dig tips för avdelningarnas attitydtalko: 
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RÖDA KORSETS FEISSNING

Vad betyder Röda Korsets feissning

Feissning är överlägset den lönsammaste enskilda medelanskaffningsformen  
för stora organisationer. Feissare skaffar månadsgivare som är en regelbunden 
inkomstkälla för organisationerna och försäkrar därigenom organisationernas 
framtid.

Finlands Röda Kors egen feissning så kallad 
In House-feissning drogs igång i april 2014. 
F2F koordinatorerna Ruut Karhunen och Ve-
sa-Matti Salomäki fick tillåtelse av Kristiina 
Kumpula att ingå arbetsavtal med feissare. 
De första medelanskaffareteamen på gatorna 
inrättades i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och 
Uleåborg. Allt i allt grundades under förra året 
feissningsteam i 19 städer, fortfarande funge-
rar 10 av teamen.

Att anställa egna feissare för organisationen 
baserar sig på ekonomiska synpunkter. Man 
har beräknat att under det senaste året blev 
det klart förmånligare att ha Finlands Röda 
Kors egna feissare än andra organisationers 
alternativ. Varje feissare som lyckas i sitt arbe-
te är en goldklimp för organisationen. Det är 
självklart nyttigt att organisationens alla an-
ställda och frivilliga uppmuntrar våra feissare i 
sitt arbete.

Arbetet kräver utmärkta kunskaper 
i att möta människor

Feissning på gatorna dvs.  en förbipasserare 
stoppas och feissaren försöker inspirera per-
sonen att bli månadsgivare. Feissningen på 
det här sättet har varit typiskt för organisa- 
tionerna i Finland.

Dörrfeissarna går istället från dörr till dörr i 
större och lite mindre städer. Röda Korsets 
dörrfeissare går inte in i människors hem ef-
tersom insamlingstillståndet bara gäller of-
fentliga platser såsom gator, parker, gårdar 
och höghusens trappuppgång.

Det står ”tiggeri och försäljning förbjudet” på 
några bostadsaktiebolags affischtavlor i Fin-
land. Detta betyder inte feissningen eftersom 
feissarna inte tigger eller säljer någonting. Fe-
issaren utför lagligt medelanskaffningsarbete 
och hon eller han har ingen förpliktelse enligt 
lag att lämna gator eller hus. Feissarens arbe-
te kräver mod, förmåga att påverka, kvarhål-
lande och förmåga att ta emot kritik.

Feissarna orienteras i  
organisationens verksamhet

F2F-koordinatorerna som arbetar på central-
byrån utbildar nya feissare. I utbildningen går 
man igenom organisationens historia, princi-
per, användningen av Röda Korsets märke och 
biståndsmål för månandsgivare. Därutöver får 
feissarna handledning i arbetssäkerhet och 
råd och tips om nyttiga sätt hur man kontaktar 
människor. Utbildningen fortsätter ofta på sam-
ma eller följande dag med praktiska övningar.

Feissarna samlar aldrig in kontanta medel 

Månadsgivare ger aldrig kontanta medel till  
feissare och det tar de aldrig emot. Feissarna 
säljer aldrig någonting. Ifall någon antingen på 
gatan eller vid sin egna hemdörr blir intresse-
rad av Finlands Röda Kors månadsbidrag fyller 
man i en månadsdonationsfullmakt. Finlands 
Röda Kors månadsgivare kan välja om han el-
ler hon varje månad vill ge till katastroffonden 
eller till verksamheten i hemlandet eller till 
båda två.

Feissarna känns igen på sina blåa västar.
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INTRESSANT VERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGA 

Feissningens korta historia
• I Finland har man feissat sedan 2001 då Greenpeace inrättade de första medelanskaff- 
 ningsteamen på gatorna i stora städer.
• I början av 2000-talet inledde Unicef feissningen
• Finlands Röda Kors testade feissning första gången år 2006. Feissningen förverkligades av 
 Scandinavian Fundraising Oy.
• År 2010 började organisationen feissningen på nytt och sedan dess har man feissat i 
 Finlands Röda Kors färger.
• Fundraising Aid Oy skötte rekryteringen av månadsgivare på gator och vid dörrar tills början 
 av år 2014.
• Promotion Point Oy har tidigare skött rekryteringen av månadsgivare för Finlands Röda Kors 
 på flygplatser och i köpcentrer men nu övergås det till In House-feissning i köpcentrena.

Ytterligare information:
F2F-koordinator Ruut Karhunen tfn 020 701 2195, ruut.karhunen@rodakorset.fi 
F2F-koordinator Vesa-Matti Salomäki tfn 020 701 2014, vesa-matti.salomäki@rodakorset.fi

Rekryterar du ungdomar till vår verksamhet 
i skolor på mässor eller på utbildningar?
Dela underliggande annons om det internationella storlägret för ungdomar som ordnas nästa 
sommar. Annonsen som PDF hittar du på materialdatabasen under Här och nu-materialet.
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PROJEKTET HELA FINLAND LEKER

Projektet Hela Finland leker
har satt igång fint – häng med!

Under ett drygt halvår har det redan grundats över 90 Terhoklubbar
och det finns klubbar i 100 kommuner. I år är målet 
att grunda Terhoklubben i 120 nya kommuner.

Det finns efterfrågan på lek och möte mellan 
generationer i vår tid. Projektet är en utmärkt 
möjlighet för organisationer att få nya frivilli-
ga och deltagare med i verksamheten och öka 
växelverkan mellan generationer samt att få 
nytt innehåll i verksamheten.

Terhoklubbarna är verksamhet med låg trös-
kel. Det är också enkelt att locka med nya fri-
villiga och medlemmar i verksamheten. Det 
lönar sig alltid att fråga personligen. Det är 
viktigt att uppdatera informationen om om-
rådets Terhoklubbar på distriktens och avdel-
ningarnas egna webbsidor så att alla intresse-
rade får informationen.

Syftet med projektet Hela Finland leker som 
pågår tre år är att grunda en mötesplats för 
generationer i varje kommun på fastlandet. 
Om er avdelning inte ännu är med i verksam-
heten  har ni möjlighet att hoppa på projek-
tetstarten genom att kontakta lekambassa-
dören i ert område. Ytterligare information om 
projektet: www.kokosuomileikkii.fi (endast på 
finska)

Terhoklubbarna i siffror  

• I de första klubbarna har över 1600 
 barn deltagit varav lika många flick-
 or som pojkar. Klubbarna har också 
 lockat med män, cirka en femtedel 
 av alla vuxna deltagare har varit 
 män.

• Ungefär 400 frivilliga har varit med 
 och hålla igång verksamheten, 100 
 av dessa är nya.

• Klubbarna samlas i medeltal var- 
 annan vecka antingen i organisa-
 tionens eget utrymme, bibliotek, 
 ungdomshus, skolor eller service-
 centraler beroende på kommunen.

Ta kontakt med ditt områdes 
lekambassadör

SÖDRA SAVOLAX OCH KYMMENE
Piia Kleimola tfn 040 1587 122, 
piia.kleimola@mll.fi

TAVASTLAND-BIRKALAND
Noora Pajari tfn 040 6477 473,
noora.pajari@rodakorset.fi

LAPPLAND
Raili Pokka-Mattanen tfn 040 545 1566, 
raili.pokka-mattanen@rodakorset.fi

KAJANALAND OCH NORRA ÖSTERBOTTEN
Piia Tuhkanen tfn 044 0205 142, 
piia.tuhkanen@mll.fi

MELLERSTA FINLAND
Taija Savolainen tfn 044 975 8696,
taija.savolainen@rodakorset.fi

ÖSTERBOTTEN
Anna Granlund tfn 044 591 9941,
anna.granlund@mll.fi

SATAKUNTA
Eeva-Liisa Koskinen tfn 044 3566 500,
eeva-liisa.koskinen@mll.fi

SAVOLAX-KARELEN
Inkeri Tiitinen tfn 0400 225 192,
inkeri.tiitinen@rodakorset.fi

NYLAND
Maija Pokkinen tfn 040 661 2254,
maija.pokkinen@rodakorset.fi

EGENTLIGA FINLAND 
Hanne Mustiala tfn 044 723 5552,
hanne.mustiala@mll.fi

Piia K
leim
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Barn planterade en ek som hyllning till Terhoklubbar på 
Liikasenmäki i Jaala den 14. augusti 2014.
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KAMPANJEN - BOKMÅNAD  

Förverkliga en framgångsrik kampanj
i ditt områdes skola

Kom överens om ett möte med lärare som ar-
betar på din avdelnings område i god tid före 
medelanskaffningskampanjen. Berätta åt hen-
ne eller honom om Finlands Röda Kors kam-
panjer som eleverna har möjlighet att delta i.

Under Bokmånaden läser lågstadieelever så 
många böcker som möjligt under en månad. 
Eleverna söker stödjare det vill säga s.k. spon-
sorer i sin näromgivning som betalar en valfri 
summa för varje bok som eleven har läst på 
fritiden. Skolan kan fritt välja tidpunkten för 
Bokmånaden och man kan också delta utan 
sponsorer. Pengarna som förtjänas genom att 
läsa doneras till katastroffonden.

Röda rappet är en uppgiftsbana för lågstadi-
er. Genom att genomföra uppgifterna i banan 
lär sig barnen viktiga saker om att hjälpa. När-
kretsens sponsorer betalar en valfri summa 
för varje genomförd uppgift. Man kan genom-
föra uppgiftsbanan vilken årstid som helst och 
man kan också delta utan sponsorer. Pengar-
na som förtjänas genom att göra uppgifterna 
doneras till katastroffonden.

Under Dagsverkeinsamlingen skaffar sig 
högskoleeleven eller gymnasisten en arbets-
plats på ett lokalt företag eller kommer över-

• Bekanta dig med materialet för Bok-
 månaden, Röda rappet och Dagsverke-
 insamlingen innan du går till skolan och 
 ta materialet med dig (till skolan).

• Materialet får du gratis på webbutiken:
 http:// www.rodakorsbutiken.fi/ 
 produkter/aktuellt/skolmaterial

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

Riksomfattande dagar för avdelningarnas ord-
förande och vice ordförande ordnas i Helsing-
fors 21-22.3.2015. Under veckoslutet delas 
erfarenheter och tankar om avdelningarnas 
vardag, fest och Röda Korsets framtid. Det ut-
lovas både inspiration och medel för att leda 
avdelningen.

Juha Heikkala, sakkunnig inom den riksom-
fattande idrottsföreningen Valo ry berättar på 
evenemanget om organisationsverksamhet-
ens utmärkta möjligheter. Tips och råd om hur 
man håller ett lyckat tal ger teologi doktor 
Juhana Tolkki.

 SKRIV UPP I KALENDERN!

ens om att arbeta hemma. Lönen för dagens 
arbete (rekommenderat pris 12 euro) done-
ras till katastroffonden eller till krisarbetet i 
De ungas skyddshus. Summan kan också de-
las mellan de två insamlingsmålen. Skolan kan 
välja tidpunkten för kampanjen.

Mer information om praktiska arrangemang 
och programmet skickas direkt till ordföran-
dena.

Ytterligare information:
Erja Reinikainen, 
chef för frivillig- och ungdomsverksamhet
tfn 020 701 2145, 
erja.reinikainen@rodakorset.fi

Ulla Rantanen, 
planerare för organisationsutveckling
tfn 020 701 2146, 
ulla.rantanen@rodakorset.fi 

Ett viktigt veckoslut för avdelningarnas ledare

BOK-MÅNAD
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AKTIV MEDLEMSVÄRVNING

Värva nya medlemmar!

En av de viktigaste uppgifterna för det kommande 
året är att värva frivilliga. I synnerhet uppmärksam-
mar vi ungdomar i rekryteringen. Vi vill också öka 
antalet ungdomsmedlemmar och antalet medlem-
mar i samma familj. Vi uppmuntrar medlemsvärv-
ningen samt att hålla kvar medlemmar också i fort-
sättningen, genom en utlottning. Ju tidigare man 
betalar sin medlemsavgift desto flera utlottningar 
kan man delta i.

Vinstmöjligheterna förbättras då man värvar nya 
medlemmar i Röda Korset. Mer information om ut-
lottningen finns i medlemskortsbrevet som skickas 
i januari. 

Fördelningen för medlemsavgifterna
Gamla medlemmars avgift delas mellan avdelning-
en, distriktet och centralbyrån. Det nya är att avdel-
ningarna får i år 50 procent av medlemsavgifterna 
medan centralbyråns antal har minskats. Därutöver 
redovisas alla medlemsavgifter av under 18-åriga i 
sin helhet till avdelningarna. På det här sättet upp-
muntras avdelningarna att försöka hålla kvar i syn-
nerhet ungdomsmedlemmar. 
 
Nya medlemmars avgift från anslutningsåret re-
dovisas i år i sin helhet till avdelningen. Ständiga 
medlemmars avgift delas alltid mellan avdelning-
en, distriktet och centralbyrån. Avdelningens del av 
avgiften är 120 euro. Medlemsavgifterna bevaras 
oförändrade.

Dra nytta av medlemsvärvningsmaterial 
• Medlemsflyern är tänkt att delas ut bl. a. vid  
 rekryteringen och evenemang.
• Medlemsbroschyren kan delas ut till nya 
 medlemmar eller personer som vill bli medlem-
 mar och önskar mer information.
• Med medlemskortet är det praktiskt att hälsa 
 nya medlemmar välkomna. 
• Kontantkvittohäftet
• Medlemsaffischen(A3)

Allt material kan beställas kostnadsfritt i 
webbutiken: rodakorsbutiken.fi 

Mer information om medlemskapet
rednet.rodakorset.fi/medlemsvärvning 

Ytterligare information: 
Chef för medelanskaffning
Anna Laurinsilta, tfn 020 701 2196,
anna.laurinsilta@rodakorset.fi

CRM-assistent 
Kirsi Lehtinen, tfn 020 701 2197,
kirsi.lehtinen@rodakorset.fi

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

Att samla verksamhetsstatistik från över 500 av-
delningar är ett projekt som kräver kunnande och 
insatser av tusentals frivilliga. Data behövs för pla-
neringen och budjeteringen samt för olika ansök-
ningar och rapporter. Utan avdelningarnas vikti-
ga arbete kunde det vara svårt t.ex. att estimera 
hur många broschyrer som ska tryckas eller vilken 
verksamhet som behöver specialsatsning under de 
kommande åren.

Eftersom avdelningarnas verksamhet är mångsi-
dig, finns det också en hel del frågor. Den största 
delen av avdelningarna svarar endast på ett tjugo-
tal frågor, vilket är naturligt eftersom över hälften 
av avdelningarna har under hundra medlemmar.   
All statistisk information kommer inte endast från 
verksamhets- och utbildningsenkäten utan infor-
mationen fås såväl från medlemsregistret som pro-
jektens egna källor.

Kom ihåg att utse ansvarspersoner 

J-korten som är avsedda för att ange avdelningarnas 
förtroendevalda och nyckelpersoner, har förändrats 
en aning. I korten finns nya titlar och färger annars 
är korten oförändrade. J1-kortet är avsett för regist-
rering av namntecknare. De nödvändiga kontaktper-
sonerna för avdelnings verksamhet har markerats 
med rött i J2-kortet. Det är viktigt att alla avdelning-
ar utser ansvarspersoner för dessa uppgifter.

I J2-kortet fylls också i kontaktpersoner för frivillig-
verksamhet för verksamhetsområden som anting-
en redan finns eller som man har planerat att ha. På 
det här sättet kan man kommunicera med rätta per-
soner. Ange kontaktpersoner också i blåa fältet om 
det finns någon Röda Kors institution i ert område 
eller om ni vill samarbeta med någon institution.

Nya titlar

De nya titlarna är kontaktperson för humanitär 
rätt, kontaktperson för hälsoverksamhet och kon-
taktpersoner för frivilligverksamhet i institutionerna 
(Kontti-centraler, De ungas skyddshus och mottag-
ningscentraler)

Svara
på verksamhetstatistikenkäten 
senast 31.1.2015
(RedNet/avdelningsbyrå)

Ytterligare information och snabb- 
orienteringar för kontaktpersoner-
nas uppgifter: 
RedNet/avdelningsbyrå

VERKSAMHETSSTATISTIK

Fyll i verksamhetsstatistiken nu
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PROMOUTBILDNINGKOULUTTAJAKOULUTUS, endast på finska

KOULUTTAJAKOULUTUS 2015

Hakeudu kouluttajakoulutukseen piiritoimistosi kautta ja ilmoittaudu kuukausi ennen koulutusta. 

Kouluttajapäivät: Kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  31.1.–1.2. Oulu

Valmiuskouluttajien sisältöosa 10.–12.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 5.10.–8.11.  Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 1 31.10.–1.11.  Helsinki
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 2 7.–8.11. 

Sisältöosat:
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Sosiaalipalvelu
• Nuoriso
• Henkinen tuki
• Päihdetyö 21.–22.11. Helsinki
• Resurssikouluttajat

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 30.10.–1.11. Nynäs

Kolla promoutbildningens tidpunkter på din distriktsbyrå eller på RedNet 
under promosidorna

PROMOKOULUTUS 2015 / PROMOUTBILDNING 2015

KEVÄT / VÅREN

Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille / 
Riksomfattande promodagar för alla promor  31.1.–1.2. Oulu
  
Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 28.2.–1.3. HUP
Promo: yhteinen osa 7.–8.3. Varsinais-Suomi
Promo: yhteinen osa lauantaina ja 
eri sisältöosia sunnuntaina 28.–29.3. Savo-Karjala
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Terveys- ja hyvinvointi 21.–22.2. Kuopio
Ensiapu 21.–22.3. HUP
Monikulttuurinen toiminta 21.–22.3. Oulu
Sosiaalipalvelu 21.–22.3. Oulu
Monikulttuurinen toiminta huhtikuu Jyväskylä
Sosiaalipalvelu (ystävävälittäjä) 5.5. ja 12.5. HUP
  
SYKSY 2015 / HÖSTEN 2015  
  
Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 3.–4.10. Kaakkois-Suomi (Mikkeli)
Promo: yhteinen osa 24.–25.10. Häme
Promo: yhteinen osa loka-marraskuu Lappi
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Sosiaalipalvelu (ryhmänohjaaja) 26.9. HUP
Sosiaalipalvelu marraskuu Satakunta
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