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Den migration som just nu sker i världen 
märks också i Finland. Det är många asylsö-
kande som just nu väntar på att få beslut. 
Myndigheterna uppskattar att ca 40 % av de 
som ansökt om asyl också kommer att få det.  

De som fått ett positivt besked kommer att 
bosätta sig på olika håll i Finland för att bör-
ja ett nytt liv. Röda Korsets frivilliga och avdel-
ningar har en viktig roll då det gäller att stöda 
integrationen av de nyanlända.

Antalet invandrare har ökat, men metoderna 
för att stöda integreringen är de samma. Det 
som behövs är stöd i vardagen, hjälp med läx-
orna och med finska språket. Med hjälp av de 
tusentals nya frivilliga Röda Korset har fått 
kan vi starta nya verksamhetsformer i avdel-
ningarna och utvidga dem vi redan har. Stöd 
för boende, läxhjälp och de internationella 
klubbarna är gamla inkörda verksamhetsfor-
mer vilket gör det lätt för nya frivilliga att gå 
med i verksamheten.

Arbetet med att stöda integrationen börjar re-
dan på mottagningscentralen. Projektfinan-
siering och samarbetspartners öppnar många 
möjligheter; motionsverksamhet, aktivite-
ter för barn eller matlagning tillsammans med 
marthorna är några exempel.

Undervisning- och kulturministeriet bevilja-
de oss i början av året finansiering för första 
hjälpen-verksamhet för unga på mottagnings-
centralen av. Första hjälpen är något de unga 
behöver oberoende av om de stannar eller 
återvänder.

Migranterna kan också ge 
nytt liv åt avdelningarnas för-
sta hjälpen-grupper, Terho-
klubbar eller vänverksamhet.

Marita Salo
Organisationschef

Det är en hård fotbollsmatch. I det ena la-
get spelar asylsökande och frivilliga från Röda 
Korset, de möter ungdomsgårdens lag med 
både ungdomar och anställda. Ahmed passar 
och plötsligt har Seija ett drömläge. Hon tar 
sats för att drämma till bollen men tappar ba-
lansen så att hon stukar vänstra vristen.

En stukad vrist är den vanligaste idrottsska-
dan. Ungefär 37 000 fall per år räknar man 
med. Snabb första hjälpen förhindrar ska-
dan att förvärras, samtidigt förkortar man läk-
ningstiden för skadan. Seija har tur, hjälpen 
är nära. En av medspelarna tar av henne skon 
och benskyddet och en kylkompress läggs på. 
Men resten av matchen får Seija nöja sig med 
att vara åskådare med vristen i förhöjt läge. 
Läkarbesök behövs inte eftersom hon kan stö-
da på foten efter matchen.
 
Det här året kommer vi under Rödakorsveck-
an att uppmuntra i synnerhet unga vuxna att 
lära sig första hjälpen vid handledsbrott och 
ledskador. Vi ger också tips om första hjälpen 
vid mopedolyckor. Ordna ett evenemang där ni 
uppmuntrar människor att testa på första hjäl-
pen och att anmäla sig till första hjälpen-
kurser.

Det lönar sig att hålla en kurs så snabbt som 
möjligt efter evenemanget, vårt mål är att alla 
finländare ska kunna ge första hjälpen.

En dag kan du vara den som behöver första 
hjälpen.

Jag önskar er en trygg och underbar vår!

Niina Hirvonen
Hälsovårdsplanerare

Första hjälpen
och stukningar

Nya invandrare, 
beprövade metoder
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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 verksamhet och övervaka an-
vändningen av märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
I organisationsvyn på rodakorsbutiken.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmaterial. Sak-
nar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi
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RÖDAKORSVECKAN 9 – 15. MAJ

Första steget är att våga – 
alla med och ge första hjälpen! 
Under Rödakorsveckan övar vi första hjälpen och uppmuntrar människor att gå på kurs. Den 
landsomfattande Rödakorsveckan är en strålande chans för avdelningarna att få synlighet 
och locka med nya frivilliga i verksamheten. Alla evenemang är bra, både små och stora.  

Under Rödakorsveckan i maj är i synnerhet unga 
och unga vuxna målgruppen. En ung person är 
inblandad i var tredje bilolycka trots att de ung-
as andel av befolkningen bara är en sjättedel. 
Idrottsskador är också vanliga hos ungdomar.

En ung människa som gått en kurs i första hjäl-
pen kan både förebygga olyckor och ha bered-
skap om de ändå sker. Passa på att locka med 
de unga som går första hjälpen-kursen i avdel-
ningens verksamhet. Vår målsättning är att vi 
lyckas fördubbla antalet unga frivilliga fram till 
slutet av 2017.

Tips för evenemang

Planera evenemangen så att också andra än 
ungdomar är intresserade. Kunskapsbanan Att 
kunna hjälpa har i år fått två nya kontroller.  
Precis som tidigare väljer avdelningen de upp-
gifter som passar dem bäst.

1. Vardagen i ordning? en checklista för att  
 kolla hur väl förberedd man är på olika risk 
 situationer i vardagen. Checklistan kan  
 delas ut på alla evenemang.

2. Känn till innehållet i en första hjälpen- 
 väska  Passar för alla avdelningar och kan 
 göras var som helst, i skolor, på arbets 
 platser och i våra samarbetspartners  
 utrymmen – LokalTapiola, Prisma, S-market 
 eller på ABC-stationer.   

3. Kunskapsbanan Att kunna hjälpa har kom- 
 pletterats med två nya bilduppgifter; första  
 hjälpen vid ledskada och vid handledsbrott.  

 På kunskapsbanan kan ni också ha med  
 kontrollen Fria luftvägar och checklistan  
 Vardagen i ordning? samt presentera första  
 hjälpen-väskan.

4. Ni kan också förverkliga evenemang till- 
 sammans med mottagningscentralerna! 
 Checklistan Vardagen i ordning? och tre 
 kontroller har översatts till fyra språk (ara- 
 biska, farsi, dari och somaliska). Asylsökar- 
 na lär sig första hjälpen och avdelningen 
 kan få nya frivilliga.

5. Kontrollen Mopedolycka är en ny kon- 
 troll riktad till ungdomar. Förverkliga den 
 på ABC-stationerna så når den målgruppen. 

Planera i förväg hur ni ska locka med 
människor på första hjälpen– kurs. Det är bra 
om kursen hålls snabbt efter evenemanget, 
informera genast om tidpunkten. Också pop-
ups hinner man arrangera i maj innan semes-
terperioden börjar.

Kom ihåg att fylla i evenemangskalendern och 
att kontakta massmedia. I sociala medier kan 
ni använda hashtags #OsaaAuttaa,
#PunainenRisti ja #ensiapu (#AttKunnaHjälpa, 
#RödaKorset och #FörstaHjälpen)

Det är bra att dela ut ICE- och lotteri/kontakt-
korten. Via dem får vi kontaktuppgifter som 
vi kan använda bland annat då vi värvar med-
lemmar. Vårt proffsiga teleteam har fått bra  
respons.
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Kervo-avdelningen övade första hjälpen i en kollisions- 
situation mellan en cykel och en bil.

Under Rödakorsveckan kan man till exempel presentera 
första hjälpen-väskan och berätta om avdelningens verk-
samhet.
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Ta det lugnt! 

Fredag 13.5. är den nationella 
olycksfallsdagen. 

Röda Korset ansvarar för dagens program 
tillsammans med andra aktörer i samhället.

Dagens tema är Ta det lugnt eftersom det 
ofta är brådska som ligger bakom olyckor. 
Målsättningen är att så många som möjligt 
stannar upp klockan 13 fredagen den 13 
maj och njuter av en stund helt utan bråd-
ska och delar med sig av stunden i sociala 
medier med hastagen #hopulleloppu. 

Mera information och kampanjvideon hittar 
du på adressen tapaturmapäivä.fi 

• Beställ materialet senast 22.4, i första  
 hand via nätet www.rodakorsbutiken.fi

• Läs mera om Rödakorsveckans kampanj
 och om Att kunna hjälpa -evenemangs- 
 modellen på RedNet: 
 rednet.rodakorset.fi

Mer information: 
Kampanjkoordinator
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@rodakorset.fi

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

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

UPPDATERADE ANVISNINGAR FÖR ÅTERUPPLIVNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Gamla knep tas till heder i första hjälpen

I februari uppdaterades anvisningarna för 
återupplivning och första hjälpen för lek-
män och för de som jobbar i vårdbranschen. 
I Finlands Röda Kors uppdaterade anvis-
ningar för första hjälpen har gamla knep 
åter tagits i bruk efter en tids frånvaro då 
man märkt att de fyller en funktion.

Finlands Röda Kors har under hösten aktivt 
varit med i den expertgrupp som anpassat de 
anvisningar för återupplivning och första hjäl-
pen som det europeiska rådet för återuppliv-
ning rekommenderar så att de lämpar sig för 
finländska förhållande. De nya anvisningarna 
gäller också för första hjälpen-grupper och för 
akutvårdare, de nya anvisningarna togs genast 
i bruk på Röda Korsets kurser.

Till exempel kommer man i fortsättning att 
lära ut spjälning då man misstänker frakturer.
– Jag hoppas att avdelningarna och distrik-
ten ännu har kvar gammaldags spjälor av 
papp som är utmärkta då det gäller att stöda 
en fraktur. Om man inte har sådana med sig 
får man lova att stöda med händerna säger 
Röda Korsets expert på första hjälpen Kristii-
na Myllyrinne. 
 
De nya anvisningarna för första hjälpen kom-
mer att presenteras vid olika tillfällen som 
ordnas av distrikten. Annat nytt att notera är 
att nackkragen och vård med syre tagits bort 

ur anvisningarna medan åtsnörningsförbandet 
är tillbaka. Då det gäller att ge patienten  
medicin sker inga förändringar.

Öppet hus med hjärtstartare
 
I samband med att de nya anvisningarna för 
återupplivning och första hjälpen presentera-
des gjordes också många nya instruktionsfil-
mer som det är väl värt att använda på grupp-
träffar.  Avdelningarna kan också ordna öppet 
hus för invånarna i området för att ge dem 
möjlighet att öva sig att använda en hjärtstar-
tare.  I norra Finland har man redan börjat 
med detta på FRK:s hälsopunkter och erfaren-
heterna har varit goda.
 
• Bekanta dig med de nya anvisningarna  
 för första hjälpen och återupplivning på  
 https://www.rodakorset.fi/lar-dig-forsta- 
 hjalpen, på RedNet finns information för 
 första hjälpen-grupperna.

Mera information ger:
Kristiina Myllyrinne, 
Expert på första hjälpen, tfn 020 701 2168, 
kristiina.myllyrinne@rodakorset.fi

Niina Hirvonen,
Hälsovårdsplanerare 
(första hjälpen-grupperna), tfn 020 701 2126
niina.hirvonen@rodakorset.fi 
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Sätt hjulen i rullning – nu ökar vi stödet för integrering

Arbete, studier, kärlek – traditionellt har det varit de vanligaste orsakerna till att någon 
flyttat till Finland. Förra året kom rekordmånga som asylsökande. Många kommuner  
kommer snart att få nya invånare då en del av de som ansökt om asyl får positivt besked.  
För att trygga integreringen måste vi mångfaldiga våra ansträngningar.  

Myndigheterna bär huvudansvaret för integre-
ringen men Finlands Röda Kors ska stöda dem 
i denna uppgift. Vi har lång erfarenhet av fri-
villigverksamhet för att stöda integrering. Vårt 
arbete är ovärderligt i nuläget då myndighe-
ternas arbete går långsamt på grund av det 
stora antalet människor som anlänt.   

Tidigare började arbetet med intergering först 
på den nya boningsorten, nu börjar arbetet re-
dan på mottagningscentralen. Samtidigt tar vi 
ställning för ett mångkulturellt Finland, vi tar 
ställning mot rasism.
 
Det här gör vi redan nu: 
• Väntjänst: Migranterna lär känna människor 
 på den nya orten vilket gör det lättare att bli  
 hemmastadd.

• Språk- och läxhjälpsklubbar: de frivilliga 
 hjälper med det nya språket som är i nyck- 
 elställning för att komma in i samhället.  

• Internationella klubbarna: Man bekantar sig 
 med varandra och gör saker tillsammans.

• Stöd för boende: konkret hjälp i vardagen.

Vi mångdubblar vår insats
– sätt hjulen i rullning 

För att så många migranter som möjligt ska 
få hjälp måste vi mångdubbla frivilligverksam-
heten som stöder integrering, det gäller för 
hela landet. Det finns färdiga modeller för de 
verksamhetsformer som listades ovan, hjälp 
och stöd att förverkliga dem får man via di-
striktsanställda inom migrationsprogrammet. 
Förra hösten har man dessutom utbildat  
uppemot hundra frivilliga utbildare för att stö-
da verksamheten.

Tips till avdelningen:
• Se till att de som anmält sig som nya frivilli- 
 ga också kommer med i verksamheten.

• Om ni tidigare ordnat en Vän för den nyan- 
 lända-kurs, ordna nu många.

• Kör stöd för boende och språkkurser non  
 stop. Om avdelningens krafter tryter och de  
 nya frivilliga är för få, kontakta då till exem 

 pel lärare på de läroinrättningar som finns  
 på orten.

• Öka samarbetet med andra organisationer  
 och bjud in migranter som redan bott en 
 längre tid i Finland.

• Arbets- och talkouppgifter för migranter  
 finns redan men nya möjligheter tas med  
 glädje emot! 

Stöd för att utvidga verksamheten

Nya projekt som ska hjälpa att både utvidga 
och effektivisera verksamheten planeras som 
bäst. Mottagningscentralerna har under våren 
möjlighet att få finansiering för att till exempel 
kunna erbjuda asylsökarna mångsidigare mo-
tionsverksamhet. Vi har också fått finansiering 
för att kunna erbjuda första hjälpen-utbildning 
för unga som bor på mottagningscentralerna, 
kurserna förverkligas av avdelningarna. 

Vi är dessutom med i Finlands Gymnasistför-
bunds vänprojekt, ett projekt som ska ge asyl-
sökande ungdomar och finländska ungdomar 
en chans att träffas. Avdelningarna kan också 
ansöka om pengar, 300 euro i verksamhetsbi-
drag eller 2 000 euro som projektbidrag för ar-
betet med intergering.

Mera information:
Utvecklingschef för migrationsprogrammet,
Johanna Matikainen, tfn 020 701 2279, 
johanna.matikainen@rodakorset.fi 

Rema Hussein Ali Nourelddein lär ut finska i mottagnings-
centralens skola i Kauhava.
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FEISSARE PÅ SOMMARTURNÉ  BOENDEHJÄLP

Boendehjälp från motion
till hushållsmaskiner

Ett eller två hembesök och tio gruppträffar 
kring olika teman, det består Uleåborgs  
avdelnings boendestödspaket av. 

Avdelningen har tagit fram stödmodellen för att 
hjälpa kvotflyktingar och asylsökande som har 
fått uppehållstillstånd – och den senare gruppen 
väntas växa. Vädjan om hjälp kommer från sta-
dens invandrartjänst eller flyktingförläggningen.

– Vårt mål är att ge en så intensiv start på inte-
grationen som möjligt, säger Sanna Tuorila, en av 
volontärerna i rödakorsavdelningen i Uleåborg.

Boendehjälpen är uppbyggd kring ett 10-veckor-
sprogram. Det första hembesöket prickas i mån 
av möjlighet in inom några dagar från att en ny 
person eller familj har flyttat in. Sen följer tio te-
makvällar. Då går man i grupp igenom bl.a. den 
service som finns i området, vilken roll familjen 
har, samt frågor kring hälsa och första hjälpen. 
Finlandskunskap ingår också i programmet.

Hembesöket blir något av en snabbkurs i hur 
ett finländskt hem fungerar. Bruksanvisningarna 
för hushållsmaskinerna kommer fram och så gör 
man ett besök i närbutiken. 

– Bland det viktigaste vi kollar upp är att den nyin-
flyttade har ätit, sovit och rört sig utomhus. Ibland 
kan en ny situation vara så främmande och skräm-
mande att man varken förmår äta eller sova.

Boendehjälpen i Uleåborg sköts av ett 70-tal ut-
bildade volontärer. Av dem är sju samordnare 
och ett tiotal tolkar. Men så många behövs inte 
genast.

– Man kan dra igång verksamheten om man har 
en samordnare och tre andra frivilliga, försäkrar 
Tuorila.

Från stadens sida är man väldigt nöjd med boen-
dehjälpen. Tuorila konstaterar också att många 
av dem som har fått hjälp senare vill ställa upp 
som volontärer.

– När man en gång har fått hjälp vill man gärna 
vara med och själva själv.

Det senaste Uleåborgs avdelning har hittat på 
är Salama-Tiimi, ett ”blixtteam” som koordinerar 
frivilligverksamhet för asylsökande och erbjud-
er utbildning. På adressen salamatiimi.fi kan man 
bekanta sig med verksamheten på finska och 
engelska.

Enligt Tuorila gäller det att satsa stort på att stö-
da integrationsprocessen. Nu. 

– Det som behövs just nu är framför allt modet 
att kavla upp ärmarna och sätta igång med verk-
samheten.

Mer information: 
Kontaktperson för mångkulturverksamheten
vid Uleåborgs avdelning 
Sanna Tuorila, tfn 044 013 03 01, 
monikulttuurisuus@oulunosasto.fi

Feissarna erbjuder upplevelser på sommarens festivaler

Ett team av erfarna feissare drar ut på
sommarturné med siktet inställt på  
festivaler och småstäder. 

Våra feissare erbjuder festivalbesökarna olika ty-
per av upplevelser, till exempel kan man virtuellt 
få uppleva hur det är att bo i ett katastrofområ-
de eller så kan man testa sina överlevnadsinstink-
ter i Escape Car som bygger på konceptet Escape 
Room.

Dessutom värvas förstås månadsgivare och böss-
insamlare bland festivalbesökarna.

På vägen mellan de olika festivalerna passar tea-
met på att besöka småstäder längs rutten. Kon-
ceptet är det samma som på festivalerna; att 
värva månadsgivare och att ge människor en möj-
lighet att pröva på Escape Car. Vi ses på torget!

Välkommen att träffa oss på åtminstone följande 
evenemang:

• YleXPop, 
• Splash Games,
• Sataman Yö, 
• Himos Juhannus,
• Iskelmä Festivaali,
• Tangomarkkinat,
• Jysäri,
• Summer Up,
• Porin Jazz, 
• SuomiPop Festivaali,
• Tammerfest, 
• Down By The Laituri,

Mer info: 
Face to face –koordinator 
Juho Keskitalo, tfn 020 701 2189,
juho.keskitalo@rodakorset.fi 

Hungerdagens koordinator 
Raisa Heinämäki, tfn 020 701 2202, 
raisa.heinamaki@rodakorset.fi

Kimmo Holopainen

• Pyhän Olavin Päivä,
• We Love The 90´s
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BLIXTSTART

Deltar din avdelning i Blixtstart? Jättefint i 
så fall. Beredskapsövningen Blixtstart 2016 
är årets största händelse i Röda Korset och 
en unik upplevelse för var och en av våra 
frivilliga som deltar.

Vi har nu möjlighet att nå ut till mängder av 
unga och inspirera dem att komma med i av-
delningens verksamhet.

Avdelningens kontaktperson har i samband 
med mars månads nyhetsbrev fått en kort 
webbenkät, idén är att kartlägga hur långt av-
delningarna kommit med förberedelserna. De 
grupper i avdelningen som deltar i övningen  
kan också använda frågorna i enkäten som 
checklista för att hålla koll på tidtabellen för 
förberedelserna. 

Följande saker är det bra att gå igenom i en 
större grupp:

• Är det klart vilken skola och vilket rädd-
 ningsverk ni samarbetar med

• Vilka andra samarbetspartners har ni fått 
 med

• Behövs fler frivilliga med i förberedelserna 

• Har ni bekantat er med evakueringsplanen
 för avdelningarna 

• Vilken verksamhet har ni i skolan under
 själva övningsdagen

• Är skolans elevråd/föräldraförening invol-
 verade i planeringen 

• Hjälp och stöd ni behöver från distriktet 
 eller från centralbyrån

Förberedelserna inför Blixtstart 2016 är i full gång- besvara enkäten! 

Via enkäten får distrikten och centralbyrån in-
formation om nuläget och om sådant som av-
delningarna behöver hjälp med.  Kom ihåg att 
det kan finnas resurser att aktivera i ert områ-
de,  till exempel ungdomsdelegater och inter-
nationella biståndsarbetare i personreserven. 
Du får kontakt med delegaterna via distriktet. 
Och det lönar sig fortfarande att aktivt värva 
nya frivilliga.

Mer info om Blixtstart hittar du i RedNet på 
projektets egen sida, via distriktet och vi 
projektchef Petra Alijärvi 
petra.alijarvi@rodakorset.fi eller
tfn 020 701 2176.

PS. Kontakta Petra om din avdelning inte ännu 
anmält sig men ändå vill delta!
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Blixtstart 2016 är Röda Korsets riksomfattande bered-
skapsövning som förverkligas i oktober i högstadier runt 
om i Finland. Just nu förbereder sig avdelningarna som 
ivrigast inför övningen.

Snart leker hela Finland!
På Terhoklubbarna runt om i Finland leker 
olika generationer tillsammans. Det finns re-
dan uppemot 300 Terhoklubbar i över 220 
kommuner runt om i Finland. Klubbarna har 
varit en inspirerande och enkel verksam-
hetsform också på olika mottagningscentra-
ler runt om i landet.

Ännu hinner man med om det inte 
än finns en Terhoklubb på ditt områ-
de. För att grunda en klubb fås hjälp 
av områdets lekambassadör och det 

finns mångsidigt material samt verksamhets-
pengar för att stöda verksamheten.

Vårt nyhetsbrev erbjuder fräscha nyheter och 
en påminnelse om varje områdes kommande 
Terhoklubb-möten praktiskt till din e-post. 

Nyhetsbrevet kan man beställa på 
våra webbsidor.

Vi ses på Terhoklubben!

www.terhokerho.fi

 TERHOKLUBBARNA
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 INSAMLINGSNYHETER

Förra Hungerdagen visade att det fortfaran-
de finns kontanter och en bössinsamling lönar 
sig. Det är ändå ett faktum som vi inte kan ig-
norera att det blir mer sällsynt att ha kontan-
ter med sig.

Man har nu tryckt en SMS-bidragsbegäran 
på den nya insamlingstillståndsdekalen. Som 
summa valdes 10 €. Ett större belopp ansågs 
vara för stort när man testade det på dekaler-
na på insamlingsvästar. Av ett mindre belopp 
skulle det för sin del gå för mycket till insam-
lingskostnader.

SMS-bidraget ger oss även möjlighet till kon-
takt med människor som redan har visat sitt 
förtroende för Röda Korset. Centralbyrån får 
numret av personen som har gett ett bidrag 
per SMS och vi kan be hen att bidra igen när 
följande katastrof inträffar. Exempelvis i sam-
band med Nepal-insamlingen fungerade det-
ta utmärkt. 

Denna vår har vi också ringt personer som 
har gett ett bidrag via ett textmeddelande och 
bjudit dem med som månadsgivare, medlem-
mar och frivilliga. Resultaten har varit utmärk-
ta. Tio procent av dem som vi nådde och som 
gav ett bidrag per SMS under förra Hunger- 
dagen har nu anmält sig som månadsgivare.

Nu kan man ge ett bidrag till en 
bössinsamlare också per SMS

”I samband med en bössinsam-
ling under förra Hungerdagen 
provade en grupp av studeran-
de olika metoder att be om ett 
bidrag istället för ett kontantbi-
drag. Att bidra per SMS var en 
tydlig favorit”

Nya frivilliga 
med i kontaktcirkeln

Tack till alla som har skickat insamlarnas 
kontaktuppgifter för att sparas i insamlar-
registret! Nu kan vi hålla kontakt med våra 
frivilliga insamlare på ett helt ny sätt.  

Centralbyrån kan skicka meddelanden till per-
sonerna i insamlarregistret exempelvis när 
man vill tacka dem för att de deltog i insam-
lingen, berätta vad som har gjorts med de in-
samlade medlen eller när vi vill bjuda med 
dem till en ny insamling. 

Vi skickar inte några brev med bidragsbegäran 
till dem om de inte redan finns i våra bidrags-
givarregister. Om ni inte ännu har skickat kon-
taktuppgifterna till insamlarna som vill vara i 
insamlarregistret till distriktet, gör det nu!

Insamlarregistret förstärker Röda Korsets be-
redskap att agera när nöden är som störst och 
frivilliga har ont om tid. Under förra Hungerda-
gen hade många inte lika mycket tid att ringa 
till insamlarna som under förra åren eftersom 
grundandet av nya mottagningscentraler var 
brådskande. 

När insamlarnas kontaktuppgifter finns i re-
gistret kan centralbyråns personal hjälpa med 
att bjuda in insamlarna så att alla villiga hjäl-
pare kan komma med i verksamheten.

Nu är det dags att öka antalet insamlare. Man 
kan exempelvis kontakta mottagningscentra-
lernas personal för att bjuda med asylsökande 
nästa gång man samlar in. Senast under föl-
jande Hungerdag!

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

Ta
tu

 B
lo

m
q
vi

st
 

Bössinsamlarna Sagar Thapa (t.v.) och Krishna K.C. 
samlade in pengar för att hjälpa offer för jordbäv-
ningen i Nepal.
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VÄNVERKSAMHET

Utan frivilliga skulle många åldringar vara ensamma 
Röda Korsets vänverksamhet når de allra ensammaste åldringarna. 
Mer vänner behövs hela tiden!

Utan frivilliga skulle många åldringar bli utan 
sällskap och hjälp med att gå ut, visar enkä-
ten som Röda Korset har gjort. I enkäten som 
utfördes under december och januari svarade 
över 400 frivilliga inom Röda Korsets vänverk-
samhet runt om i Finland.

24 procent av de frivilliga som svarade på en-
käten var inte säkra på om det dessutom finns 
anhöriga eller andra nära människor och vän-
ner som besöker åldringen.

- Jag märker att för min vän betyder det väl-
digt mycket att någon lyssnar på henne,  
hjälper med vardagens ärenden och överhu-
vudtaget är närvarande, berättar en frivillig 
som svarade på enkäten.

65 procent av frivilliga som besökte åldring-
ar på anstalter ansåg att anstalternas perso-
nal inte hade tillräckligt med tid för invånar-
nas fritidsverksamhet eller för att hjälpa dem 
att gå ut.

Anita Hartikka, sakkunnig inom socialt väl-
mående och seniorarbete vid Röda Korset, an-
ser att resultaten är oroväckande.

”Med tanke på en åldrings helhetsvälmående 
är det viktigt att vardagens rutiner även inne-

Över 8 000 frivilliga är med i Röda Korsets 
vänverksamhet. 26 000 människor får årli-
gen hjälp av Röda Korsets vänverksamhet. 
Enkäten visar att det finns ett stort behov 
av vänverksamhet. 

Om er avdelning behöver stöd med att dra 
igång vänverksamheten får ni stöd från det 
egna distriktet eller centralbyrån. Utöver 
åldringar behöver nu särskilt invandrarna 
vänner. Också män behövs som vän!

Också män behövs som vänner

I februari samlade vi igen information från 
våra frivilliga om hur frivilligheten har avlöpt 
och om alla har fått det stöd och uppmuntran-
de som de har behövt. 

Vi vill veta om vi har lyckats med att skapa bra 
förutsättningar för frivilligverksamheten. Vi vill 
reda ut vad som enligt frivilliga är bra och i vil-
ka frågor vi kunde vara bättre med tanke på 
att hela tiden förbättra vår verksamhet.

Resultaten från frivilligas nöjdhetsenkät an-
vänds för att utveckla vår frivilligverksamhet 
och resultaten kommer också att ha inverkan 
på förberedelsen av beslut av kommande  
ordinarie stämman och verksamhetsstrategin. 
Resultaten publiceras i april på RedNet.

Tack till alla som svarade på enkäten och som 
för egen del hjälper oss att utveckla vår  
organisation att bli ännu bättre!

Frivilligas nöjdhetsenkät – tack till svararna

fattar möten med andra människor. Särskilt 
för minnessjuka betyder olika aktiviteter och 
möten med andra människor väldigt mycket”, 
säger Hartikka.

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

FRIVILLIGAS NÖJDHETSENKÄT
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UTBILDNING

Kommande 
PROMO-utbildningar

PROMO, gemensam del i Åbo 5–6.3.2016, 
mer information 
https://rednet.punainenristi.fi/protu

PROMO innehållsmodul för den mångkulturella 
verksamheten i Åbo 16–17.4.2016

Mer information om PROMO-utbildningar får 
du från din egen distriktsbyrå eller på 
PROMO-sidorna på RedNet 
https://rednet.punainenristi.fi/mopro

Frivilligas tackgala
3.12.2016

Vi inbjuder alla frivilliga inom Finlands Röda 
Kors till Frivilligas tackgala lördag 3.12.2016, 
skriv alltså upp datumet redan nu. 

Mer information om plats och program fås 
under våren och den officiella inbjudan  
skickas i början av hösten.

Låt oss fira tillsammans!

KOULUTTAJAKOULUTUS 2016 / UTBILDARUTBILDNING 2016

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

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

Valmiuskouluttajien sisältöosa   8.-10.4.  Nynäs

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

Välineosa:
”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1   5.-6.11.  Nynäs

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

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  29.-30.10.  Nynäs

#Dubbelt upp!

Kampanjen #Dubbelt upp har som mål att 
fördubbla antalet unga frivilliga fram till ut-
gången av 2017. Kampanjens ballonger, klis-
termärken och tatueringar kan beställas gra-
tis från centralbyrån. Använd produkterna då 
ni värvar unga, både i avdelningarna och i di-
strikten. 

Beställningar kan skickas till 
kirsi.salo@rodakorset.fi.
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