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Rödakorsveckan är snart här
- bjud unga vuxna med i första hjälpen-verksamheten!

Ville joggar. Armén kallar och konditionen 
måste förbättras även om det regnar. Plötslig 
ser han hur en bil som kör snabbt får vatten-
planing och krockar med en gatulykta. Ville 
tar upp sin mobiltelefon ur fickan och ringer 
nödnumret 112 och berättar vad som har hänt 
och var han befinner sig.

Hur många personer det finns i bilen? frågar 
jourhavande i nödcentralet. Bara chauffören, 
konstaterar Ville då han tar en titt i bilen. An-
das han? frågar jourhavandet. Ville lyfter den 
hjälpbehövandes huvud upp mot nackdynan 
genom att lyfta från hakans spets och trycka 
med andra handen på pannan. Då känner han 
andningen med handen. Chauffören andas!

Stödj huvudet, håll luftvägen öppen, råder 
nödcentralens jourhavande. Ambulansen är på 
väg. Ville har just räddat ett människoliv.

I Finland inträffar cirka en miljon olyckor årli-
gen och de flesta av dem på fritiden. Nästan 
hälften av dem som omkommer i kollisioner 
kvävs eftersom ingen öppnar offrets luftvägar 
och det medvetslösa offret kvävs. Det spelar 
roll att någon ringer nödnumret vid behov och 
ger första hjälpen. Nödsamtalet drar igång 
hjälpens kedja, första hjälpen kan rädda ett 
människoliv.

Finns det i din avdelning en aktiv första hjäl-
pen-grupp med ivriga larmgruppmedlemmar 
och första hjälpen-jourhavande? Hur många 
nya unga vuxna skulle du vilja ha i din avdel-
nings första hjälpen-grupp? Nu är det dags 
att förverkliga drömmarna! Under Rödakors-
veckan kan du erbjuda särskilt unga vuxna 
små upplevelser av det som de kan lära sig i 
en första hjälpen-grupp. Hur t.ex. öppnar man 
luftvägarna på en medvetslös människa och 
vad innehåller en första hjälpen-väska? 

Det lönar sig att bjuda in evenemangsbesöka-
re efter kampanjveckan t. ex. till en Välkom-
men till första-hjälpen-grupp i maj. Besökar-
nas kontaktuppgifter kan man enkelt samla 
med det nya ICE- och utlottnings/kontakt-
kortet. Det våriga evenemanget erbjuder en 
möjlighet att berätta om avdelningens verk-
samhet på hösten och samtidigt får man ett 
minne av verksamheten som räcker över som-
maren.

Målet med Rödakorsveckan är att vi får så 
många unga vuxna som möjligt med till var-
je första hjälpen-grupp. Det lönar sig i god tid 
i avdelningarna fundera över hur och var man 
bäst når de unga vuxna. 

Erbjud dem roliga upplevelser och bjud dem 
med i vår organisations verksamhet. Det är 
inte en omöjlig uppgift men då den förverkli-
gas kan det ändra ungas och hjälpbehövan-
des liv.

Niina Hirvonen
Hälsovårdsplanerare
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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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 RÖDAKORSVECKAN 4-10.5.2015

Nu ska man ivrigt planera 
ett evenemang under Rödakorsveckan
Första hjälpen-kunskapers viktighet och vardagens trygghet hävs fram i början av maj då 
organisationen syns riksomfattandet under Rödakorsveckan med många intressanta eve-
nemang från norr till söder. I år strävar vi efter att få särskilt unga vuxna med i vår första 
hjälpen-verksamhet. Därutöver ska man få människor att fundera över sin egen och sin 
närkrets trygghet.

Man har gjort några små förändringar i den 
traditionella Att kunna hjälpa-evenemangs-
modellen. På samma sätt som åren innan kan 
varje avdelning välja det förverklingssättet 
som passar just dem. 

1. I stället för Att kunna hjälpa-tävlingen har vi 
 en checklista som kan delas ut på evene-
 mang som avdelningen ordnar. På listan kan 
 du kolla hur trygg din vardag är och har du 
 t. ex första hjälpen-utrustning.

2. Första hjälpen-väskans utseende ändras 
 på grund av den nya leverantören men 
 innehållet är det samma. Väskan kan 
 presenteras var som helst t.ex. på skolor, 
 läroanstalter, på arbetsplats och på utrym-
 men av vår samarbetspartner LokalTapiola 
 och S-gruppens verksamhetsställen 
 (Prismor, S-market, ABC-stationer). För att 
 presentera väskan behövs det minst en 
 person, som känner till innehållet och kan 
 berätta hur man använder utrustningen.

3. Att kunna hjälpa-kunskapsbanan har 
 kompletterats med nya stationerna. För-
 utom stationerna från förra åren med bilder 
 finns det också en station som berättar hur 
 man  öppnar luftvägarna på en medvetslös 
 människa, geogömmorna och Tryggt hem-
 ma-broschyren (endast på finska). Banan
 kan varieras enligt evenemangsplats, mål-
 grupp och antalet organisatörer.

Vi satsar på att människorna som deltar i eve-
nemangen behåller sitt intresse för Röda Kor-
set och i framtiden kunde vara med i vår or-
ganisations verksamhet på ett sätt eller ett 
annat. Vi uppmuntrar avdelningarna att ta i 
bruk det nya ICE- och utlottnings/kontaktkor-
tet som gör det lätt att samla kontaktuppgif-

ter. Vi hoppas också att avdelningen redan i 
maj kunde ordna ett evenemang där de som 
har deltagit i evenemangen under Rödakors-
veckan bjuds in. Det kan antingen vara ett 
Välkommen till en första hjälpen-grupp- eve-
nemang eller ett annat trevligt evenemang 
med låg tröskel, såsom ett vårtalko eller en lä-
gereldkväll där man kan berätta om avdelning-
ens verksamhet.

Principerna fyller 50 år

Kampanjveckan erbjuder en bra möjlighet att 
fira Röda Korsets medelåldriga principer. Det 
lönar sig att framhäva i synnerhet frivillig-
het, humanitet och opartiskhet. Första hjäl-
pen-kunskaperna hör till alla, var och en har 
rätt att få hjälp och bli hjälpt. Man kan berät-
ta om principerna som firar ett jubileumsår på 
kampanjevenemangen eller under Bättere-
dag-insamlingen om er avdelning har intresse 
att ordna en bössinsamling.  

• Beställ materialet i första hand i web-
 butiken www.rodakorsbutiken.fi 
 senast 20.4.2015. 

 Om det inte är möjligt att beställa i web-
 butiken beställa med beställningsblanket
 ten som finns i kampanjbrevet.

• Läs mer om kampanjen och Att kunna 
 hjälpa-evenemangsmodellen på RedNet: 
 rednet.rodakorset.fi/veckan

Ytterligare information:
Kampanjplanerare Sari Byman, 020 701 2201, 
sari.byman@rodakorset.fi

Informatör Mari Mäkinen, 020 701 2223, 
mari.makinen@rodakorset.fi 
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 RÖDAKORSVECKAN 4-10.5.2015

Ta i bruk det nya ICE- och utlottnings/kontaktkortet

För att stödja rekryteringen i avdelningarna har man producerat ett nytt ICE- och utlott-
nings/kontaktkort. Kortet gör det lätt att ta kontakt med förbipasserande och öppna dis-
kussionen om avdelningens verksamhet och frivilligas möjlighet att komma med. Kortet 
passar utmärkt för att använda under Rödakorsveckan och vid alla andra evenemang som 
avdelningen ordnar.

Samla kontaktupp-
gifter med korten

Kortet är tvådelat.  
Röda Korset behåller 
utlottningsdelen med 
kontaktuppgifterna 
och evenemangsbe-
sökaren får ICE-de-
len. Efter evene-
manget skickas  
utlottnings- och kon-
taktkorten till cen-
tralbyrån i returkuver-
tet med porto betalt. 
Innan man skickar 
korten lönar det sig 
att avdelningarna vid behov sparar personer-
nas kontaktuppgifter i utlottnings- och kon-
taktkorten för sig själva.

Centralbyrån sköter om de riksomfattande
utlottningarna som sker 15.4, 15.8 och 
15.12.2015. Som pris finns t.ex. hotellpresent-
kort, glass och iPad Minis. De returnerade kor-
ten deltar alltid i utlottningarna som är kvar.

Det är möjligt att ordna lokala utlottningar

Ifall avdelningen vill kan den ordna en lokal ut-
lottning och använda utlottnings- och kontakt-
korten där. Då drar avdelningen först de lokala 
prisen och tar upp vinnarnas kontaktuppgifter. 
Efter det skickas utlottnings- och kontaktkor-
ten till centralbyrån. ICE- och utlottnings/kon-
taktkorten kan man beställa i webbutiken. Med 
beställningen får man alltid instruktioner, ett 
returkuvert och en prisreklam där det finns ut-
lottningens regler på baksidan.

Centralbyrån kontaktar 
evenemangsdeltagare 

Centralbyrån kan ringa till dem som har del-
tagit i evenemang och lämnat sina kontakt-
uppgifter. Man tackar dem för att de har del-
tagit i evenemanget och möjligtvis deltagit i 

Röda Korsets 
verksamhet 
och stött den. 
Man kan ock-
så erbjuda t.ex. 
medlemskap, 
frivillighet, ett 
elektroniskt ny-
hetsbrev, må-
nadsbidrag osv. 
Vid telefonsam-
talen utnytt-
jas information 
i FRK:s register 
och anteckning-
ar i utlottnings/
kontaktkorten 

som avdelningen har gjort. Avdelningen kan 
t. ex. anteckna på kortet att personen fun-
derar över att bli medlem. Då kan saken tas 
upp i telefon. Man hoppas att avdelningarna 
anger evenemangets namn och ort (t.ex. RKV 
Björneborg) så den som ringer vet att perso-
nen har varit på evenemanget under Röda-
korsveckan i Björneborg.

Medlemmar deltar också i utlottningarna

Alla Röda Korsets medlemmar deltar i de 
riksomfattande utlottningarna. Ju tidigare man 
betalar sin medlemsavgift desto flera utlott-
ningar man deltar i. Ständiga medlemmar är 
också automatiskt med i utlottningarna.
Genom att värva nya medlemmar får man all-
tid en ny lott per en ny medlem. Medlemsvär-
varens kontaktuppgifter bör anges alltid med 
den nya medlemmens information.

Läs mer på RedNet: 
rednet.rodakorset.fi/jasenhankinta

Ytterligare information:
Kampanjplanerare 
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@rodakorset.fi

ICE- och utlottnings/kontaktkortet
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ORGANISERANDE AV EN UTLOTTNING ELLER EN GISSA-TÄVLING

I smålotteriet bör vinsternas sammanlagda 
värde vara minst 35 procent av lotternas sam-
manlagda försäljningspris. Den minsta vinsten 
måste vara lika stor som lottens pris. Utlott-
ningsredovisningen bör utföras genast efter 
evenemanget. Man måste ändå inte utföra re-
dovisningen om man endast har sålt lotter-
na till personer som alla hör till organiserande 
gemenskapen.

När behöver man ett utlottningstillstånd?

Avdelningen måste söka om ett utlottningstill-
stånd då lotternas sammanlagda pris är över 
500 euro, lotterna säljs på ett öppet publik- 
evenemang och vinsterna inte delas ut på 
samma evenemang.

Den lokala polisanstalten beviljar föremål- 
utlottnigstillståndet då föremålutlottningen 
ordnas t.ex. på en enda kommuns område. 
Tillståndet söks skriftligt och det kan bevil-
jas maximum för sex månader. Föremålutlott-
ningstillståndet kostar 59 euro.

Man bör göra en vinstlista om vinster 
och ett utlottningsprotokoll om utlott-
ningen. Avdelningen bör leverera ut-
lottningsredovisningen inom fem må-
nader till den lokala polisanstalten.

Vilka regler måste man beakta
vid en Gissa-tävling

För en Gissa-tävling behöver man ing-
et tillstånd utan det räcker att man har 
anmält tävlingen till den lokala polisen 
fem dagar före tävlingen. Anmälningen 
kostar 26 euro. För övrigt gäller sam-
ma regler som i utlottningarna.

Gissa-tävlingen är ett roligt sätt att 
väcka publikens intresse. Man kan t.ex. 

be människor att gissa hur många kaffebönor 
det finns i en burk eller hur mycket kurbitsen 
på bordet väger. Enligt reglerna måste målet i 
gissa-tävlingen vara antingen ett fenomen el-
ler ett föremål som man på förhand klart kan 
definiera. 

Man kan inte använda varken ett på förhand 
utlottat resultat eller t.ex. resultatet i en 
idrottstävling som mål för gissandet. Ingen får 
veta det rätta resultatet på förhand.

Ytterligare information:
Koordinator för medelanskaffning
Regina Laurén, 020 701 2199, 
regina.lauren@rodakorset.fi

• Utlottningstillståndsansökning och 
 redovisningsblanketterna samt 
 detaljerade instruktioner: 
 www.poliisi.fi/luvat

• Utlottningslaget (1047/2001) och 
 Statsrådets förord om utlottningar 
 (1345/2001): www.finlex.fi 
 reglerar utlottningens organisering

Vill avdelningen ordna en föremålsutlottning?
Enligt utlottningslagen kan avdelningen ordna en föremålsutlottning utan utlottningstill-
stånd då lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 2000 euro och både lotternas 
försäljning och vinstens utdelande sker på samma evenemang. Då talar man om ett 
smålotteri.

Li
is

a 
Å

ke
r

Helsingfors Degeröavdelning presenterade sin verksamhet 
under Degerödagen. Laura Tarvonen (t.v) Anna-Liisa Salo, 
Marja Perttu-Tapaninen och Liisa Ruohonen.
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FESTIVALEN VÄRLDEN I BYN 

På Röda Korsets avdelning för internationellt 
biståndsarbete berättas med Riskzoner-tab- 
lettapplikationen om katastrofernas inverk-
ningar på utvecklingen. Samtidigt kan man be-
kanta sig med bilder och minidokumentärer 
som berättar om Röda Korsets arbete. I avdel-
ningen kan man också öva första hjälpen-kun-
skaper.

Festivalbesökarna kan delta i hjälpandet

Då en katastrof inträffar måste Röda Korset 
ha beredskap att dra igång en nödhjälpinsam-
ling. På festivalen värvar vi nya ivriga hjälpare 
som lovar att fungera som bössinsamlare un-
der septembers Hungerdagskampanj. Hunger-
dagen är en beredskapsövning till hela organi-
sationen och en utmärkt möjlighet till alla nya 
hjälpare att prova på den trevliga och belö-
nande bössinsamlingen.

Blodtjänstens egen avdelning

I Blodtjänstens avdelning kan man snurra på 
lyckohjul och fråga om blodgivning och om att 
delta i stamcellregistret. Blodgivningen är ett 
lätt sätt att hjälpa medmänniskor. Varje var-

Det internationella storlägret FiRE (Finnish 
Red Cross Experience) erbjuder en ungdom ett 
utmärkt sätt att komma med i Röda Korsets 
verksamhet. Lägrets organiserare utmanar alla 
distrikten att få en buss full av 13-25-åriga 
deltagare med i storlägret. Distriktet kan själv 
bestämma bussens storlek och utseende.  

På lägret blir ungdomen förtrogen med organi-
sationens värderingar och hela verksamhets-
fält från första hjälpen till vänverksamheten 

Stor synlighet för Röda Korset på festivalen 
Världen i byn 23–24.5.2015

Finlands största utvecklingsamarbets- 
och organisationsevenemang

• Temat för årets festival är utveckling och 
 de geografiska tyngdpunkterna Afrika 
 och Mellanöstern.

• Man hittar Röda Korsets avdelning för 
 biståndsverksamhet på Järnvägstorget. 

• Blodtjänstens tält och Helsingfors och 
 Nylands distrikts Mahdollisuuksien tori 
 -tält (Möjligheternas torg) finns i Kajsa-
 niemiparken.

• Festivalen ordnas i Kajsaniemiparken och 
 på Järnvägstorget i Helsingfors på lörda-
 gen 23.5 kl. 11-20 och på söndagen
 24.5 kl. 11-18

• Evenemanget har fri entré.

 Läs mer om evenemanget: 
 www.maailmakylassa.fi 

DET INTERNATIONELLA STORLÄGRET FIRE

”Vi vill att det ska komma en buss full av lägerdeltagare från varje distrikt!”

dag behövs nästan tusen blodgivare för att få 
blodprodukter att räcka till patienters ständi-
ga vård.

och från mångkulturalismen till den frivilliga 
räddningstjänsten. Efter lägret som innehåll-
er utbildningar och äventyr har ungdomen bra 
förutsättningar att fortsätta med Röda Korsets 
verksamhet i sin egen lokalavdelning.

Det internationella storlägret FIRE i Evo 
2–7.8.20 (Finnish Red Cross Experience) 

Mer information och anmälningar:
www.thefirecamp.com/

Världen i byn-festivalen intar Kajsaniemiparken och Järnvägstorget i Helsingfors det sista 
veckoslutet i maj. Röda Korset är festivalens huvudsamarbetspartner i år och syns 
mångsidigare än någonsin förut på festivalen. FRK har tre separata avdelningar och 
gott om program på scenen från ett band från Sierra Leone till internationella gäster.

Sommarens 
storläger
närmar sig:
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ETT BRA SÄLLSKAP ÄR FÖRFRISKANDE!

På våren 2015 ordnas två välmåendeläger för 
närståendevårdare och för män egna välmå-
endedagar i kurscentret Nynäs.

• Välmåendedagarna för män ordnas 
 21-22.5.2015, Psykologen Atte Varis 
 fungerar som sakkunnig 

• Tidpunkten för lägret för närstående-
 vårdare som sköter om sitt barn/sin ung-
 dom är 4-6.6.2015

• Välmåendelägret för alla närståendevår-
 dare ordnas 3-5.9.2015

Samvaro och nya broschyrer för närståendevårdare

Mer information, lägrens program och ansök-
ningsblanketterna hittar man på RedNet.
rednet.punainenristi.fi/node/14926

Ytterligare information
Koordinator för närståendevård 
Sisko Aalto, 020 701 2121,
sisko.aalto@rodakorset.fi
 
Planerare för närståendevårdens 
stödverksamhet Siina Lepola, 020 701 2133
siina.lepola@rodakorset.fi 
(broschyrbeställningar)

Broschyrer för närståendevårdarnas stödverksamhet har förnyats. Man kan beställa den 
nya broschyren och postkortbroschyren Kanssakulkijat (Medgångarna) från centralbyrån.

JUTTULUURI

Juttuluuri som öppnades i mars
betjänar närståendevårdare

Med utbildade frivilliga kan närståendevår-
darna tala om livets stora och små saker som 
oroar dem. Sådana kan t.ex. vara ensamhet, 
sömnlöshet på grund av bekymmer, skydds-
löshet, upplevande av våld eller förlorande av 
sin nära människa.

De utbildade frivilliga jourerar i Juttuluuri på 
numret 020 388100 på torsdagar kl. 13-15.00

Samtalsavgifter:
• Fast telefon 0,08 € + 0,07 €/min
• Mobiltelefon 0,08 € + 0,2 €/min

Röda Korsets Juttuluuri har skapats för dem som vårdar sin nära människa hemma och 
som behöver någon som de kan tala med konfidentiellt.

(endast på finska)

(endast på finska)
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HUNGERDAGEN 17 -19.9.2015

De flesta svarade på frågan 
Hur kunde ni utveckla er avdel-
nings Hungerdag nästa år? med 
att det finns mest att utveckla med 
värvningen av ansvarspersoner 
och insamlare. Motivationen mins-
kar om man har för mycket ansvar 
men också om man har för lite an-
svar. Det är bra om man i god tid 
kan fundera på ett rättvist arbets-
delegerande under Hungerdagen i 
avdelningarna.

Delta i insamlingsledar-
utbildningar och i en FB-grupp

Det är väldigt rekommenderat att 
delta i insamlingsledarutbildningar-
na. Där kan frivilliga från olika av-
delningar växla erfarenheter med 
varandra. För att förstärka kontakt mellan av-
delningarna har vi öppnat  Facebookgruppen 
”Punaisen Ristin keräystoiminnan vapaa-
ehtoiset” (Röda Korsets insamlingsverksam-
hets frivilliga). Gruppen fungerar som frivilli-
gas diskussionsforum där man kan dela med 
sig erfarenheter och tips gällande insamling-
ar. Det är frivilligt att delta i gruppen och den 
är inte en officiell informationskanal för Röda 
Korset. Gruppen är stängd så att man kan dis-
kutera öppet men ändå enligt etiketten. För 
alla avdelningar nödvändig information delas 
fortfarande via avdelningsbrev och RedNet.

Kontakta skolor i god tid

Enligt erfarenhet är det bra att kontakta sko-
lor i god tid redan på våren. Enligt distriktens 
information kommer 15 % av Hungerdagens 
bössinsamlings inkomster från skolorna. På 
områdena där man mest aktivt utför skolsam-
arbete är skolinsamlingens inkomst till och 
med 45 % av hela distrikts resultat.

Erfarenheter av skolsamarbetet
• ”Varje år kontaktar jag skolorna på vårt 
 område först via e-post och ber om svar på 
 deltagandet. Därefter ringer jag de skolor 
 som inte har svarat på min e-post.”

• ” Vi hade en lekfull tävling om vilken klass 
 samlar in mest pengar. Den vinnande klas-
 sen fick bl.a. FRK:s utbildning på två timmar 
 om hur man använder insamlingsmedel och 
 om första hjälpen. Belönandet har ökat 
 skolans insamlingsinspiration.”

• Vi har en tradition att 6-klassister samlar in 
 i små grupper under en dag. En grupp sam-
 lar in under en timme.

Mer information:
Planerare för medelanskaffning
Mia Ekström-Huttunen, 020 701 2193,
mia.ekstrom-huttunen@rodakorset.fi

Hungerdagskoordinator 
Raisa Heinämäki, 020 701 2202, 
raisa.heinamaki@rodakorset.fi

Med rättvist arbetsdelegerande till höstens Hungerdag

Hungerdagens responsenkät utredde i vilka saker frivilliga känner att de behöver mest 
hjälp. Mest hjälp saknade man i arbetsdelegerandet mellan avdelningsmedlemmarna. 
Det fanns många som kände att ansvaret hopas på för få människor. Därefter saknades 
mest hjälp med insamlarvärvningen och som tredje var utbildning.

Delta i gruppen: ”Punaisen Ristin keräystoiminnan vapaa-
ehtoiset” och dela med dig dina idéer eller fråga om 
erfarenheterna av andra frivilliga.  
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KONTTI-KEDJAN VÄXER 

Röda Korsets Kontti-kedja har öppnat ett 
nytt återvinningsvaruhus i Morby i Esbo i 
mars. Kedjan har nu tio varuhus runt om i 
Finland. Huvudstadsregionens första Kontti 
inledde sin verksamhet i Dickursby i Vanda 
på hösten 2012.

- Vi letade efter ett lämpligt lokal i Esbo. Ut-
rymmen med utmärkta trafikförbindelser som 
hittades i Morby är ljusa och rymliga, glädjs Pau-
liina Jalola, Kontti-chefen i Esbo.

Kläder från Kontti till världens krisområden

I kontti säljs rena och hela saker som har do-
nerats till Kontti. Inkomsterna från Kontti an-
vänds till Röda Korsets biståndsarbete i Fin-
land och ute i världen. I varuhuset i Esbo balar 
man också kläder som skickas till internatio-
nellt klädbistånd.

- Förra året skickades rekordartade myck-
et kläder från Kontti till världens krisområden.  
Särskilt vinterkläderinsamlingen till Ukraina 
som Kontti-varuhusen organiserade på hösten 
fick människor att donera sina onödiga kläder, 
berättar Jalola.

Esbos Kontti tar redan emot bidrag 

Esbos Kontti har redan börjat att ta emot bi-
drag.  Kontti tar endast emot föremål och klä-
der som är i gott skick. 

Smutsiga och söndriga bidragsföremålen för-
orsakar avfallskostnader till Kontti, vilket för-
minskar inkomsterna till biståndsarbetet.

Bidrag kan man lämna i insamlingslådan som 
är i entrehallen i varuhuset i Esbo samt i Kont-
ti-insamlingslådorna i köpcentret i Munkki-
niemi, Prisma i Kyrkslätt och på Fabriksgatan i 
Helsingfors. För möbler och stora bidragen er-
bjuder Kontti i Esbo en kostnadsfri hämtnings-
tjänst.

Hälften av inkomster från Kontti i Esbo an-
vänds till verksamhet av Finlands Röda Kors 
Helsingfors och Nylands distrikt, 25 % redo-
visas till katastroffonden och resten 25 % an-
vänds för att utveckla Kontti-verksamheten.

 Röda Korsets Kontti
 Länsmansåker 6, 02770 Esbo
 Kundtjänst: 040 845 6987

Mer information:
Kontti-chefen
Pauliina Jalola, 040 580 3027,
pauliina.jalola@rodakorset.fi

Huvudstadsregionens andra Kontti-varuhus
öppnades i Esbo
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Kai Peltonen arbetar i Konttis hämtnings- och transport-
tjänsten i Esbo.

Elmi Abdulgadir sorterar bidragen i Esbos Kontti.

K
aisa R

autiain
en



11

TERHOKLUBBAR REDAN 
I ÖVER HUNDRA KOMMUNER

Förra året nådde vi över hundra nya frivilliga som 
inte tidigare hade varit med i Röda Korsets eller 
Mannerheims Barnskyddsförbunds verksamhet. Fri-
villiga har berättat att man har hittat nya vänner, 
betydelsefull verksamhet och psykiskt förfriskning 
i Terhoklubbarna. Att göra saker tillsammans i en 
grupp är det bästa medlet för att förhindra ensam-
het.

Väckte ditt intresse? Som frivillig i Terhoklubben 
behöver du inget specialkunnande. Det räcker att 
du är med med din egen personlighet och livserfa-
renhet!

Titta på exempel på vårt mångsidiga program
www.kokosuomileikkii.fi/
terhokerho/missa-terhokerho/

Om det inte ännu finns en Terhoklubb din kommun, 
kontakta ditt områdes lekambassadör.

Röda Korset får regelbundet 
kontakttaganden från människor 
som vill minnas organisationen 
i sitt testamente och frågar hur 
man kan göra en testamentedo-
nation. 

Centralbyråns medelanskaff-
ningsenhet råder testamen-
tegörarna i praktiska ärenden 
oberoende av om man vill rikta 
testamentet till Röda Korsets 
riksomfattande verksamhet 
eller till förmån för distriktet 

eller avdelningen. För att svara på frågor har man 
producerat Ett gott beslut-testamenteguiden som 
man kan laddas ner på webben. Avdelningarna kan 
också beställa testamenteguiden i webbutiken un-
der organisationsvyn.

Ladda ner testamenteguiden:
www.rodakorset.fi/donationer/
gor-ett-testamentbidrag

Mer information:
Planerare för medelanskaffning 
Mia Ekström-Huttunen, 020 701 2193, 
mia.ekstrom-huttunen@rodakorset.fi

TESTAMENTEGUIDE, KONDOLEANS- 
OCH GRATULATIONSADRESSER

Ta i bruk 
Ett gott beslut-testamenteguiden

Röda Korset berättar om testamentedonationer 
också med annonser i tidningar.

Röda Korsets textningstjänst för kondoleans- 
och gratulationsadresser innebär adressen, 
textningen och adressens leverans. Hela pa-
ket kostar 25 euro. Omslagsbildalternativ och 
versförslag hittar man på adressen 
www.rödakorsbutiken.fi under textnings-
tjänsten för adresser.

Om du beställer via webbutiken skriv den öns-
kade versen eller kondoleanstexten i ytterliga-
re information. Genom e-post kan man skicka 
beställningar till adressen myynti@punainen-
risti.fi. Förutom vers- eller kondoleanstexten 
ange också leverans- och faktureringsinforma-
tion i beställningen.

Via telefon kan man göra
beställningen på vardagar
kl. 8.30- 16 tfn 020 701 2211

Mer information:
myynti@rodakorset.fi

Terhoklubbarnas vår är full av rolig samvaro

Frivilliga i Terhoklubben blev förfriskade och växlade idéer 
10.12.2014 i Vesilahti. På bilden från vänster Ritva Latva-
la-Korpela, Liisa Flinck-Vasama, Sirpa Lakervi, Seija Lehto, 
Ritva Priha, Aila Ollonen och  Katriina Reponen.

Beställ kondoleans- och gratulations-
adresser i Rödakorsbutiken

N
o
o
ra Pajari

Våren med projektet Hela Finland leker har dragits igång med fart. Det finns Terhoklubbar i över 
hundra kommuner. Klubbarna och programmet planeras tillsammans och alla deltagare har möjlighet 
att påverka på det som görs i klubbarna.

www.kokosuomileikkii.fi/
terhokerho/leikkilahetit/



12

XXX


