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Vi glömmer väl inte Nepal!

Jag kommer ursprungligen från Nepal och har 
bott 11 år i Finland. Den katastrofala jordbäv-
ningen 25.4.2015 berörde djupt hela Finlands 
nepalesiska samfund. Många nepaleser som 
är bosatta i Finland förlorade familjemedlem-
mar eller sitt barndomshem i jordbävningen.

Efter det skedda började Finlands nepalesiska 
samfund tänka ut på vilka sätt vi kunde hjäl-
pa vårt hemland. Jag tog genast kontakt med 
Finlands Röda Kors och fick insamlingsbössor-
na redan dagen efter jordbävningen. Under de 
två följande veckorna deltog över 300 nepale-
ser i insamlingarna runtom i Finland.

Under insamlingen gladde jag mig åt hur väl 
finländarna kunde leva in sig i nepalesernas 
situation och hur hjälpsamma de är. Mentalt 
är det väldigt viktigt för det nepalesiska sam-
fundet att vi har kunnat göra något för vårt 
land och vårt folk, trots att vi bor långt borta i 
Finland.

Jag ber alla Finlands Röda Kors volontärer delta 
i Hungerdagsinsamlingen. Katastroffonden har 
en avgörande roll i att skicka ut hjälp när en 
storolycka likt jordbävningen i Nepal inträffar.

Återuppbyggandet kommer att ta flera år och 
Nepal är beroende av hjälp ännu en lång tid. 
Jag tackar finländarna och hoppas att vi inte 
glömmer Nepal.

Bijay Baniya
frivillig bössinsamlare,
verkställande direktör

Hjälpsamhet smittar

Bara några timmar efter jordbävningen i Ne-
pal började vidden av förödelsen gå upp för 
omvärlden. De första bössinsamlarna i Finland 
var ute redan nästa dag. På plats måste hjäl-
pen ofta komma igång ännu snabbare och det 
är just sådana här gånger som de medel som 
insamlas under Hungerdagen behövs. Tack 
vare medlen i katastroffonden kan vi nästan 
omedelbart börja hjälpa offren.

Också här hemma i Finland kan vi agera 
snabbt tack vare katastroffonden. Vi ger psy-
kiskt stöd vid olyckor och vi hjälper familjer 
som förlorat sina hem i eldsvåda.

Hungerdagen startade för 35 år sedan. Som 
så ofta var det en ”modig idé” som låg bakom 
det hela. Många tvivlade på konceptet. Avdel-
ningen i Pälkäne beslöts sig enhälligt för att 
fördomsfritt förverkliga idén, Mailis Korhonen 
tog som frivillig ansvaret för dagen. Nu har 
den modiga idén blivit ett välbekant sätt att 
hjälpa för tusentals finländare. Hjälpsamhet 
smittar. Också i år kommer många finländare 
att bekanta sig med hjälpandets värld just ge-
nom Hungerdagen. Vi ska tillsammans se till 
att alla som vill får vara med.

Ilpo Kiiskinen
kommunikationsdirektör

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: Inka Kovanen, 020 701 22 23, inka.kovanen@rodakorset.fi, ombrytning: Liisa Åker, 020 701 22 28, liisa.aker@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Jannike Store och Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 22 31, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion:   Distriktssidornas ombrything:
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HUNGERDAGEN 17–19.9.2015

Det är roligt att vara insamlare – berätta det för andra!

Insamling med insamlingsbössa är roligt  
och kräver inte mycket tid. Det tycker 
95 % av dem som har varit insamlare. Få 
människor kommer ändå att tänka på att 
de kunde vara toppenbra insamlare om ing-
en ber dem ställa upp.

Vi vände oss till S:t Karins och Kajana för att 
få tips om insamlarrekrytering och om vad 
man kan göra för att hålla insamlarna engage-
rade i verksamheten även efter Hungerdagen.

Hur får man bäst folk att ställa upp 
som insamlare på Hungerdagen?  

Insamlingsledare Esko Vihervä i rödakorsav-
delningen i S:t Karins konstaterar att det är 
viktigt med tidningsannonser, men att de säl-
lan resulterar i ett stort antal insamlare. Enligt 
Vihervä är det bästa sättet att värva insamlare 
personliga kontakter.

– Vår avdelning har en mycket aktiv vängrupp 
och vännerna har ställt upp fint under våra in-
samlingar. De aktiva i avdelningen ber folk på 

sina jobb ställa upp som insamlare. En annan 
bra målgrupp är bekanta och vänner utanför 
arbetsplatsen. Själv har jag till och med lyckats 
värva min barberare som insamlare!

Vihervä betonar att det är viktigt att man syns.

– Som avdelning deltar vi i många evenemang 
här i området, vi är med på kvällstorget och 
i lokala företagarjippon. Det bästa sättet att 
engagera folk är att synas och att tala om in-
samlingar och verksamhet till en så bred och 
varierad grupp människor som möjligt.

Hur kan man se till att insamlarna fortsätter 
i Röda Korset efter Hungerdagen? 

Pirjo Kontio, ordförande för rödakosavdel-
ningen i Kajana, säger att hon direkt ringer 
varenda kotte som anmäler sig som frivillig via 
webben och kommer överens om en träff i av-
delningens lokaliteter.

– När man sen träffas är det lätt att tala om 
vilken verksamhetsform som skulle passa 
den personen bäst. Samma sak gör vi ock-
så med dem som anmäler sig som insamla-
re. Ofta går det så att bara jag har fått tillfälle 
att berätta om allt det vi gör i vår avdelning så 
vill människor som har tänkt sig bli insamlare 
också vara med i vår internationella klubb el-
ler i vänverksamheten.

Kontios erfarenhet är att insamlandet funge-
rar som en morot eftersom det är lätt att bör-
ja där.

– Självklart engagerar sig inte alla för en läng-
re tid och jag säger alltid att man ska gå och 
ta en titt först, prova på hurdan verksamheten 
är. Man behöver inte alls binda sig bums, på-
pekar Kontio.

I avdelningarna i Uleåborgs distrikt har man 
redan i flera års tid ordnat ”Lägg ut näten – 
med i verksamheten”-kvällar två gånger om 
året.

Idén med kvällarna är att man ringer upp var 
och en som har blivit medlem i avdelningen 
under det senaste halvåret och berättar för 
dem om vilka möjligheter det finns att enga-
gera sig i verksamheten.

Den ena kvällen ordnas i allmänhet på hös-
ten, strax före Hungerdagen, då det är lätt att 
komma och bekanta sig med avdelningen.

Så ordnar ni en Lägg ut näten-kväll
i er avdelning:

1. Avdelningens styrelse och verksamhets-
 gruppernas ledare samlas för att kläcka
 idéer innan ni börjar ringa runt.
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Lägg ut näten-kväll lockar medlemmar och volontärer
att engagera sig 
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Börja informationsarbetet i tid

Det bli lättare att använda 
evenemangskalendern

Centralbyrån har i år för varje avdelningen gjort 
en färdig grund för Hungerdagsinsamlingen i 
evenemangskalendern på nätet. Händelsen syns
på avdelningens egen sida och på sidan 
Hungerdagen.fi

Kontaktuppgifterna till den insamlingsansvariga 
finns färdigt inmatade så att de som vill ställa upp 
som frivilliga direkt kan ta kontakt med rätt person.

Förutom det som finns färdigt inmatat ska
avdelningen:

• kontrollera att de införda uppgifterna stämmer

• komplettera med avdelningens egna evenemang, 
 kampanjer och annan tilläggsinfo

• skapa en ny händelse om avdelningen gör något 
 under andra dagar än bössinsamlingen (17 – 
 19.9.). Till exempel om ni ordnar en infokväll inför 
 Hungerdagen för nya aktiva eller en konsert efter 
 att insamlingen avslutats o.s.v. förs det in som ny 
 händelse.

Synlighet för Hungerdagen
i sociala medier
  
Ju fler som stöter på Hungerdagen i sociala medi-
er desto fler kommer att anmäla sitt intresse för 
Hungerdagen och bidra.
 
Dela uppdateringarna på Röda Korsets FB-sida och 
använd Hungerdagens material i era egna kanaler. 

Mall för pressmeddelande och andra tips om 
hur man informerar hittar du i Hungerdags-
gruppen i Rednet. Alla som ordnar Hunger- 
dagen har nytta av att var med i gruppen.

Visst är du redan med?

HUNGERDAGEN 17–19.9.2015

2. Gör tillsammans en sammanfattning av 
 verksamhetsgrupperna i avdelningen, 
 vilka tider de träffas och kontaktuppgifter-
 na till gruppledarna.

3. Gör upp en lista över förestående evene-
 mang och utbildningar.

4. Kom överens om vilka som sköter ringan-
 det. Det är bra att på förhand slå fast hur
 samtalskostnaderna ersätts. Vid behov får 
 ni en medlemsförteckning av distriktet.

5. Lägg ut näten.

6. Ta kontakt med barn och avdelningens
 ungdomsmedlemmar under 18 år per brev.

På RedNet finns också tips för 
insamlarrekrytering:

• En annons som ni kan formulera så den
 passar er att hänga upp i biblioteket eller 
 butiken.

• Ett flygblad som ni kan formulera så det 
 passar er och som ni kan dela ut där folk rör 
 sig eller lämna en bunt av i t.ex. bibban.

• Kom också ihåg insamlarinbjudanskarameller 
 och små insamlarinbjudanshjärtan som ni 
 kan lämna på olika håll på offentliga platser 
 för folk att hitta. Mer tips finns på RedNet 
 på Hungerdagsgruppens sida.

Hungerdagen känns igen om alla använder samma
bilder och budskap.

Bilder att dela i sociala meder och instruktioner på
Rednet: Råd&rön-> Hungerdagen –> Kommunikation

Ytterligare information:
Informatör 
Anna Vuorinen, 020 701 2224, 
anna.vuorinen@rodakorset.fi

Medierna intresserar sig för Hungerdagen. Informera reportrarna i god tid om evenemang 
på ert område. Försäkra också att det finns information om insamlingen såväl på 
avdelningens RedNet-sidor som i sociala medier.
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Hungerdagen håller insamlingsmaskineriet i skick

Att serva Röda Korsets insamlingsmaskine-
ri en gång i året gör att det fungerar också i 
oväntade lägen.

Då jordbävningen drabbade Nepal den 25 april 
i år var hjälpbehovet enormt, men det kom 
inte som en överraskning. Man hade redan 
under flera år varit beredd på en möjlig jord-
bävning och Nepals Röda Kors hade utbildat 
frivilliga för katastrofsituationer. Redan sam-
ma dag som jordbävningen inträffade var fri-
villiga på plats för att söka efter överlevande 
i ruinerna och för att ge första hjälpen. Myck-
et snabbt var man också igång med att bygga 
Wc:n och dela ut förnödenheter.

Det handlar om beredskap. Det har vi byggt 
upp också i Finland. Beredskapschefen i Sa-
volax-Karelen distrikt, Ville-Petteri Pulkkinen 
berättar att grunden för att snabbt komma i 
gång är ett fungerande larmsystem.

– Från centralbyrån meddelade man klock-
an 10.50 om att en katastrofinsamling inleds. 
Bara 10 minuter senare hade infon nått var-
je avdelnings ordförande, viceordförande, se-

kreterare, kontaktperson för hemlandshjäl-
pen och insamlingsledare. Allt sker effektivt 
via textmeddelande och klockan 11.30 var de 
första insamlarna igång. Ganska effektiv eller 
hur, konstaterar Pulkkinen.
 
Så här snabbt agerande skulle inte vara möj-
ligt utan Hungerdagen. Då Röda Korsets in-
samlingsmaskineri en gång i året servas leder 
det till att maskineriet kör igång snabbt också 
i oväntade lägen.

Beredskap handlar helt enkelt om förmåga att 
handla.  – Handlingsförmågan bygger på att 
vi har människor som är utbildade, som kän-
ner till sina uppdrag och som snabbt kan stäl-
la upp. Vi måste upprätthålla vår beredskap 
oberoende om målet är att kunna utföra upp-
drag som kommer från myndigheterna eller 
att trygga kontinuiteten i vår egen verksamhet 
med hjälp av Hungerdagen säger Pulkkinen.

Gå igenom de olika arbetsuppgifterna
innan Hungerdagen

Hungerdagen är ett bra sätt för Röda Korset 
som organisation att utveckla beredskapen.  
Det lönar sig för varje avdelningen att i god 
tid inför Hungerdagen gå igenom de olika ar-
betsuppgifterna; namnge ansvarspersoner, bil-
da grupper och utbilda dem, planera taktiken 
inför insamlingen och under den. Med andra 
ord: varje avdelning borde ha en insamlings-
plan.
  
Katastrofer som den i Nepal testar beredska-
pen. Budet om att starta en insamling kom-
mer snabbt och målet är att kunna reagera 
så snabbt som möjligt. Den största utmaning-
en är att få kontakt med de personer som kan 
köra igång insamlingen. Kontrollera att kon-
taktuppgifterna för alla era nyckelpersoner 
finns hos distriktet. Ni har väl kommit ihåg att 
till distriktet skicka in kontaktuppgifter på per-
soner som tidigare ställt upp som bössinsam-
lare så att distriktet kan skicka en kallelse till 
dem? Och i evnemangskalendern har ni väl 
matat in uppgifter om var man kan anmäla sig 
som insamlare på just er ort? Och framför allt 
– insamlingsutrustningen är väl i skick?

Allt detta övar vi igen i september under den 
35:e Hungerdagen. 

HUNGERDAGEN 17–19.9.2015
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Några tips för nästa gång:  

• Informera om insamlingen i förväg och 
 be människor ha kontanter med.

• Beställ små broschyrer om katastrof-
 fonden via nätbutiken och dela ut till 
 dem som saknar kontanter. I broschy-
 ren finns alla sätt på vilka man kan 
 delta i insamlingen uppräknade, också 
 numret för donationer via Mobile Pay.   

• Kunde er avdelning ha nytta av en 
 iZettle-kortläsare? Åtminstone vid 
 insamlingspunkterna kunde det  finnas 
 en iZettle så att man smidigt också 
 kan betala med kort. 

• Ordna en basar. De flesta människor 
 som kommer tar kontanter med.

• Stå nära en bankautomat med 
 insamlingsbössan.

Ledsen, men jag har inga kontanter på mig...
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Den lilla avdelningen i Hitis gör år efter år ett 
gott insamlingsresultat genom att dela ut brev 
med begäran om bidrag i postlådorna.

I år har vi en färdig brevmall där man bara be-
höver fylla i avdelningens namn som avsän-
dare och referensnummer för Hungerdagen 
så att alla bidrag syns i resultatet av Hunger-
dagsinsamlingen.

Att dela ut brev är ett bra sätt att delta för den 
som känner sig främmande för tanken att stå 
med en insamlingsbössa. För att skriva ut bre-
ven kan man be ngt lokalt företag om hjälp. 

Brevmallen finns på Rednet -> Råd&rön -> 
Hungerdagen -> Ordna insamlingen ->
Att bidra utan kontanter

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

Dela ut bidragsblanketter
i postlådan

HUNGERDAGEN 17–19.9.2015

Alla bössinsamlare har hört det här, 
många gånger.

Det är lätt att använda kortläsaren iZettle. Förutom läsa-
ren behövs en telefon eller en tablet med nätverksanslut-
ning och appen iZettle nedladdad.

Ta enkelt emot bidrag med iZettle

Med kortläsaren iZettle och dess app är det 
enkelt att ta emot kortbetalningar. Förutom 
kortläsaren behöver du bara en kompatibel 
mobil eller surfplatta med internetförbindelse 
och installerad iZettle-applikation.

Du hinner fortfarande skaffa iZettle inför 
Hungerdagen och/eller öppna er avdelning ett 
eget iZettle-konto. Det egna kontot kan an-
vändas t.ex. till att ta emot kortbetalningar 
vid avdelningens evenemang eller julbasar. 

Det är avgiftsfritt att öppna ett konto, Service-
avgiften är 1,75 % per utförd betalning.

Bekanta dig med tjänsten på www.izettle.fi
eller ta kontakt för att få anvisningar för hur 
man tar i bruk kortläsaren: 
Koordinator för medelanskaffning
Tiina Kirves, 020 701 2216,
tiina.kirves@rodakorset.fi 
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HUNGERDAGEN 17–19.9.2015

Skolorna med i Hungerdagen – det ger resultat! 

Om det på avdelningens område finns så 
många skolor att ni inte kan ta kontakt med 
dem alla lönar det sig i alla fall att ha en sko-
la som man sköter ordentligt. Avdelningen i 
Hertonäs i Helsingfors samarbetar med två 
skolor. Enligt insamlingsledare Kalle Valkama 
rullar insamlingen på av egen kraft efter att 
man genomfört den första gången. 

Avdelningen tar första gången kontakt med 
skolorna i slutet av maj. I augusti kommer 
man tillsammans med den ansvariga läraren 
överens om detaljerna. Eleverna kan samla in 
gruppvis eller parvis.

– Vi för insamlingsvästarna och insamlings-
bössorna till skolan på morgonen och hämtar 
dem på eftermiddagen. Om insamlingen pågår 
flera dagar har bössorna lämnats i skolan och 
låsts in över natten, säger Valkama. 

Det här är en satsning som har lönat sig. In-
samlingsresultatet i Hertonäs har ökat med 
hälften.

Instruktion, hjälpnöffe: Rednet: Råd&rön -> 
Hungerdagen -> Hungerdagen i skolor
 

” Vi gjorde hjälpnöffar 
i förskolan. Barnen var ivriga 
och instruktionerna var
lätta att följa.”

Skolorna är en stor möjlighet för Hungerdagen. På många orter kommer över 25 % 
av de insamlade medlen från insamling via skolorna. Distriktet i Åboland uppger att 
avdelningarna samlar in över 45 % av totalsumman via Hungerdagsinsamlingen i skolorna.
I Åboland säger man också att ingen går ut grundskolan utan att ha stiftat bekantskap 
med Röda Korset och Hungerdagen.

Eija Niemi och Sirkku Latvala,
Kotiranta daghem, Haarajoki

Mer info:
Planerare av medelanskaffning 
Eeva Arrajoki, 020 701 2274, 
eeva.arrajoki@rodakorset.fi
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Skolorna kan delta i Hungerdagen på många sätt. Två år 
sedan samlade eleverna i Esbo internationella skola bi-
ståndspengar genom att gå: föräldrarna sponsrade sina 
barn med valfri summa per kilometer.

Hjälpnöffe hjälper att samla in

Ett sätt att inspirera eleverna att delta i Hung-
erdagen är att föreslå för läraren att man i de 
lägre klasserna själva gör färggranna ”hjälp-
nöffen” av tomma mjölkpaket. Barnen tycker 
det är roligt att samla in pengar t.ex. hemma i 
sina hjälpnöffar. Skolarna kan beställa instruk-
tioner till en enkel hjälpnöffe från nätbutiken 
från och med början av augusti.
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VAIN ELÄMÄÄ GOES PUNAINEN RISTI

Vain elämää goes Punainen Risti är här igen

Höstens specialsändning Vain elämää Goes 
Punainen Risti, som gjordes i samarbete 
mellan Nelonen Media och Finlands Röda 
Kors, blev en jättesuccé. Avsnittet hade ca 
512 000 tittare och programmet gav Röda 
Korsets verksamhet ett tillskott på en stor 
mängd volontärer och månadsgivare.

Tack vare det goda resultatet görs specialav-
sittet på nytt i år. Vain elämää goes Punainen 
Risti-avsnittet sänds på Fyran 13.11. I avsnit-
tet bekantar sig artisterna med den mångsi-
diga vänverksamheten och träffar volontärer 
runtom i Finland.

Ifall fjolårets erfarenheter upprepas, kommer 
programmet att ge upphov till många nya vo-
lontärer och bidragsgivare. Därför vore det 
bra ifall avdelningarna reserverade tid för att 
ta emot nya frivilliga, speciellt sådana som in-
tresserar sig för vänverksamheten. I mån av 
möjlighet är november-december en ypperlig 
tid för att arrangera en vänkurs eller en kurs 
eller kväll för nya volontärer. Samtidigt vore 
det bra att dubbelkolla att avdelningens in-
formation på RedNet är ajour och att evene-
mangen lagts in i evenemangskalendern.

Tre månader efter sin intresseanmälan 
hade 25 procent av de potentiella 

nya volontärerna kommit med 
i verksamheten. Fantastiskt!

Bland annat Elastinen deltog i fjolårets Röda Kors- 
specialsändning. Årets artister offentliggörs senare.

Långvariga mögelproblem, ett hem fullt av 
skinnbaggar – kan Röda Korsets katastrof-
fond stå till hjälp? 

Svaret är nej, och motiveringen finns i de nyss 
uppdaterade anvisningarna för hemlands-
hjälpen. I dem fastställs att Röda Korsets upp-
gift är att hjälpa människor i akuta olyckor och 
händelser som har oskäliga konsekvenser för 
individen eller familjen. Exempel på sådana är 
eldsvådor, översvämningar, naturkatastrofer 
eller storolyckor.

Anvisningarna uppdaterades senast år 2005. 
De nya anvisningarna innehåller uppdateringar 
angående avdelningarnas egna biståndsresur-
ser och justerade biståndssummor.

I dagsläget kan avdelningen bistå en enskild 
person med upp till 600 euro från katastrof-
fonden och andra personer i samma hus-

Vårt hem har drabbats av mögel – kan Röda Korset stå till hjälp?  

håll med 300 euro per person. Avdelningen 
kan besluta att använda upp till 2 000 euro 
per olycksfall. Biståndet kan aldrig ges ut som 
pengar eller presentkort. Volontärers skäliga 
kostnader för resor, mat och logi kan ersättas 
från katastroffonden.

Då Hungerdagen annalkar är det bra att kom-
ma ihåg att en del av de insamlade medlen 
används för biståndsverksamhet i hemlandet. 
Under år 2014 bistod katastroffondsmedlen 
565 personer vid 160 olycksfall.

Se närmare anvisningar på RedNet
Råd&rön -> Hjälp i hemlandet
https://rednet.rodakorset.fi/hjälp i hemlandet

Ytterligare information: 
Planerare av det psykosociala stödet 
Tuula Luoma, 020 701 2130
tuula.luoma@rodakorset.fi
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UPPDATERADE ANVISNINGAR 
FÖR HEMLANDSBISTÅND
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PANTFLASKLOTTERI

En hjälpande slant – stöd de unga 
med din pant – och vinn!

Nu kan man igen delta i pantflasklotteriet
i Lidl och samtidigt stöda verksamheten
i De ungas skyddshus. Lotteriet pågår
1.6.– 30.11.2015.

Man kan delta i lotteriet då man lämnar tillba-
ka flaskor. Då man returnerar flaskor kan man 
välja att ta pengarna, att delta i lotteriet med 
en del av panten eller med hela. Lotten kos-
tar 5 cent, man får alltså 8 lotter för en stor 
lemonadflaska. Man får genast veta om man 
vunnit.

Huvudvinsten är en guldtacka värd 30 000 
euro eller en båt. Dessutom lottas det ut pre-
sentkort på resor, telefoner och presentkort 
till Lidl.

Det nationella ungdomsutskottet och 
de unga i västra Finlands distrikt önskar 
alla välkomna till ungdomarnas års- 
möte på kristliga folkhögskolan i
Jyväskylä den 2-4 oktober 2015! 

Årsmötet tar del av verksamheten under 
det år som gått och fattar beslut om ut-
vecklingsplanen för ungdomsverksam-
heten. 

Motionerna behandlas enligt open space- 
metoden, alla deltagare kan vara med. 
Motioner och ställningstaganden kan man 
skicka in till och med 15 september.
I samband med årsmötet ordnas också 
annat spännande och intressant program, 
vi har roligt tillsammans och trivs med an-
dra frivilliga.     

Anmäl dig, instruktioner finns på Rednet 
och i sociala medier.

Mer info: 
Skolsamarbetets koordinator
Pekka Laukkanen, 020 701 2154, 
pekka.laukkanen@rodakorset.fi

Välkommen
till ungdomarnas årsmöte!

Terhoklubbarna
skapar engagemang 
runtom i Finland

Det finns ett stort behov för att skapa mö-
ten över generationsklyftorna. Denna slut-
sats kan dras på basis av projektet Hela Fin-
land leker som lanserades för ett år sedan.

Enligt en färsk rapport fanns totalt 134 klub-
bar i 114 kommuner i slutet av februari. Och 
de blir hela tiden fler. I juni fanns redan över 
200 klubbar på ca 180 orter. 

Allt som allt tog klubbarna emot runt 18 000 
besök under året. Hälften av besökarna be-
stod av barn och den andra hälften av vuxna. 
45 % av de vuxna besökarna var över 50 år. 
Terhoklubbarna har lockat med över 300 nya 
volontärer i verksamheten. 

I en enkät som besvarades av de vuxna delta-
garna och frivilliga i april framgick att över 90 
% ansåg att verksamheten haft en positiv in-
verkan på deras humör. De verksamma fick 
glädje bl.a. av att få umgås tillsammans med 
barn, vara en del av en gemenskap och känna 
sig nyttiga. Upp till 72 % av de vuxna hade fått 
nya vänner genom verksamheten.

Om ni vill starta en Terhoklubb, kontakta
lekambassadören på er ort: http://www.
kokosuomileikkii.fi/terhokerho/leikkilahetit/

De insamlade medlen kanaliserars
via Röda Korset till De ungas skyddshus

De insamlade medlen kanaliseras via Finlands 
Röda Kors till De ungas skyddshus. Skydds-
hus är avsedda för ungdomar i åldern 12-19 
år och för deras familjer. Servicen som hu-
sen erbjuder är gratis och förutom rådgivning 
har man möjlighet att få tillfällig inkvartering. 
Skyddshusen finns i Helsingfors, Esbo, Vanda, 
Åbo och i Tammerfors.
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NÄSDAGEN

Promoutbildning hösten 2015

Gemensamma moduler:

3–4.10.  Sydöstra Finland, (St. Michel)
24–25.10. Tavastland

Kolla exakta tidpunkter och orter för 
promo-utbildningarna på hösten 2015 
på distriktsbyrån eller på RedNets
promo-sidor.

För att de som fyllt i lotteri- och kontaktkorten 
ska kunna delta i de nationella utdragningar-
na, bör korten returneras till centralbyrån. 

ICE- och lotteri/kontaktkort i kuvert och till posten

Avdelningarna
har skickat in
beställningar 
på nya ICE- 
och lotteri-/
kontaktkort 
som kan 
delas ut 
under olika
evenemang.

Fint, att det
finns 
efterfrågan
på dem.

Kortförsändelsen kommer med ett returkuvert 
som korten kan returneras i. Ifall kuvertet för-
svunnit eller redan använts, kan nedanståen-
de returadress skrivas på ett eget kuvert för 
att returnera korten avgiftsfritt. 

Centralbyrån kan ringa till en del av dem som 
fyllt i kontaktkorten för att erbjuda medlem-
skap, volontärarbete, bidragsgivning etc. 

Returneringsadressen för lotteri- och
kontaktkorten är:
Finlands Röda Kors
Info: LIIDI
Referens: 5001674
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Ni returnerar väl korten direkt efter evene-
mangen!

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

Det finns fortfarande några platser på ”Att 
hjälpa ger glädje”-volontärkryssningen  
16–18.10 för dem som snabbast anmäler sig.

Ytterligare information om kryssningen och 
anmälningslänken hittar du på Rednets avdel-
ningsbyrå (rednet.rodakorset.fi/gladje).

Välkommen med!   

Bli inspirerad och lär dig nytt
på utbildningskryssningen 

Lokala företag, samfund, läroinrättningar 
och frivilliga bjuds alla in att vara med i Nä-
strupperna. Nästrupperna träffas för att till-
sammans hitta på olika roliga jippon som 
man kan genomföra på den egna orten un-
der Näsdagen.

På 18 orter har man redan i förväg kommit 
överens om vilken organisation som funge-
rar som koordinator mellan de nio organisa-
tioner som är med i Näsdagen.  I Uleåborg 

Näsdagen – hjälparna förenar sig
och i Lahtis fungerar Röda Korset som koordi-
nator i år.

Också på andra orter får och ska man gär-
na vara med i Nästrupperna, man kan ock-
så grunda ett eget Nästeam. Genom samarbe-
tet kring Näsdagen träffar vi andra aktiva och 
hjälpande människor och lär känna dem bätt-
re, via dem får vi också energi för vår egen 
verksamhet i avdelningarna.

Näsdagens show sänds i TV, hela landet kan 
följa med showen den 6 november 2015.

Näsdagen är här igen med olika roliga
påhitt till förmån för barn i utvecklings-
länder. Tidpunkten är mellan mitten av 
oktober till mitten av november. 

ICE-KORT
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