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Finlands Röda Kors i korthet
Finlands Röda Kors är en humanitär hjälporganisation med uppgift att hjälpa mest behövande i hemlandet och utomlands. Finlands Röda Kors hör till den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen
som hjälper i samband med kriser och katastrofer i enlighet med sina sju principer. Rödakors- och rödahalvmånerörelsens globala verksamhetsförmåga bygger på rörelsens neutralitet och självständighet.
Röda Korset är en av Finlands största frivilligorganisationer. Dess uppgift är att skydda liv och hälsa i alla
situationer samt att försvara människovärdet och de mänskliga rättigheterna, att förebygga och lindra
mänskligt lidande genom att hjälpa dem som är mest utsatta, samt stöda och bistå landets myndigheter såväl i fredstid som under väpnade konflikter.
Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och utbildar dem att vara förberedda på dem. Röda Korset uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra.

Administration
Den högsta beslutande makten vid Finlands Röda Kors har stämman som sammanträder vart tredje år.
Följande stämma hölls år 2017. Stämman väljer Röda Korsets presidium, styrelse och fullmäktige och
dessa leder organisationen.
Finlands Röda Kors frivilliga verkar i lokalavdelningar. Antalet avdelningar är över 500. De anställda på
tolv distriktsbyråer stöttar de frivilliga genom regelbundna kontakter, utbildningar och evenemang.
Centralbyrån koordinerar Röda Korsets hjälparbete och frivilligverksamheten i hela landet. Centralbyrån
ansvarar för att utveckla verksamheten inom organisationen, att samarbeta med myndigheterna, att
sköta riksomfattande kampanjer såsom Hungerdagen samt det internationella biståndsarbetet. Dessutom ansvarar centralbyrån för Röda Korsets ställningstaganden och främjar organisationens värderingar i beslutsfattandet.

Verksamhetsformer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nödhjälp i samband med olyckor i hemlandet
Första hjälpen-grupper och utbildning i första hjälpen
Vänverksamhet och stöd till närståendevårdare
Hälsorådgivningar och övrigt hälsofrämjande arbete
Klubbar och läger för barn och unga
Stöd till invandrare; mottagning av flyktingar och mottagningscentraler; personefterfrågan
Internationell katastrofhjälp och utvecklingssamarbete
Insamlingar, kampanjer och övrig medelanskaffning
Påverkansarbete för dem som mest är i behov av hjälp
Blodtjänst
Kontti-återanvändningsvaruhus
De ungas skyddshus
Koordinering av Frivilliga räddningstjänsten

Principerna
Humanitet
Röda Korset, som skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats på slagfältet, arbetar internationellt och nationellt på att i varje läge förhindra och lindra mänskligt lidande. Dess mål är att skydda liv och hälsa
och att skapa respekt för människovärdet. Röda Korset främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och
varaktig fred mellan alla folk.
Opartiskhet
Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, raser, religioner, samhällsställning eller politiska åsikter. Det
arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och därvid i första hand hjälpa de mest nödställda.
Neutralitet
För att bevara allas förtroende avstår Röda Korset från att delta i fientligheter eller att vid något tillfälle ta ställning vid meningsskiljaktigheter i fråga om politik, ras, religion eller ideologi.
Självständighet
Röda Korset är självständigt. Även om de nationella rödakorsföreningarna är statsmakternas medhjälpare på det
humanitära området och var och en är underställd sitt lands lagar, skall de behålla en oavhängighet som tillåter
dem att alltid handla i enlighet med Röda Korsets principer.
Frivillighet
Röda Korset är en organisation som frivilligt och osjälviskt ger hjälp.
Enhet
I varje land kan endast finnas en rödakorsförening. Den skall vara öppen för alla och dess humanitära verksamhet skall omfatta hela landet.
Universalitet
Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella rödakorsföreningar har samma rättigheter och skyldigheter att bistå varandra.

Finlands Röda Kors i siffror
Över

30
86
102
121

000
000
000
000

aktiva frivilliga
medlemmar
regelbundna givare
blodgivare
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Verksamhetsberättelse för året 2015

Inledning
En kraftig ökning i antalet asylsökande innebar hösten 2015 att Finlands Röda Kors inledde sin
största hjälpoperation i hemlandet i fredstid. Operationen erbjöd ett enormt antal människor tillfälle att
hjälpa och delta i en förändring som berörde hela det finländska samhället. Det smidiga samarbetet mellan
tusentals volontärer och yrkesmänniskor inom olika områden var en upplevelse som vi har mycket att lära
oss av och inspireras av länge framöver.
Trots att operationen inleddes överraskande fanns beredskapen för verksamheten och konkreta förberedelser hade vidtagits i flera års tid. Modeller och system fanns, men det var först under höstens verklighet
man kunde se hur de fungerade i praktiken. Under operationen fick vi lära oss att samarbeta allt bättre
såväl inom Röda Korset som med andra organisationer och med myndigheterna.
Liksom allt vi gör bygger även mottagningsverksamheten på behovet bland hjälpsökande och utsatta. Vi
har fortfarande beredskap att öppna nya förläggningar. Samtidigt måste vi också vara redo att stödja dem
som redan har anlänt till Finland. Vår nästa gemensamma ansträngning blir att bidra till integrationsprocessen för dem som beviljas asyl och därmed blir nya medlemmar i vårt samhälle.
Att hjälpa andra människor är kärnan i Röda Korsets verksamhet. Den hjälp en människa ger till sin
nästa är viktig. Det finns också tecken på ett nytt slag av ansvarstagande. Människor vill påverka och göra
sådant som inte bara är viktigt för dem själva, utan också för samhället i stort. Röda Korset bör kunna
erbjuda var och en ett sätt att vara med och hjälpa.
Att hjälpa nya finländare att bli hemmastadda på olika håll i Finland erbjuder ett strålande tillfälle att hjälpa
människor komma igång med ett nytt liv och ge nya volontärer möjlighet att engagera sig i verksamheten. Finlands Röda Kors verksamhet är öppen för alla grupper och åldrar: Till exempel Penningautomatföreningens projekt Fullt liv som pensionär hjälper personer som nyss har gått i pension eller snart ska
göra det att förbereda sig för och anpassa sig till förändringen i tillvaron samt självständigt arbeta för att
må bättre. I samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund genomförs programmet Hela Finland leker
som i sin tur är ett unikt exempel på en flexibel verksamhet som förenar olika generationer och som styrs
av människors eget kunnande och engagemang.
Att bry sig är ett värde i sig och under 2015 har vi sett vilken styrka det har. Hösten var en tid då människor delade med sig av det gemensamma goda och i det arbetet engagerade sig också organisationer,
föreningar och företag. Finländarna röstade med fötterna i respons till hårdare attityder och den debatt
som fördes på sociala medier och vi fick cirka 10 000 nya volontärer. Den här vågen av hjälpvilja inspirerar och skapar möjligheter att göra något nytt. Redan en tid har man kunnat se att frivilligarbete kommer
igen och vi har haft som mål att fördubbla vårt antal volontärer under den här stämmoperioden. Förra
året visade att det målet går att nå och det hänger på oss själva hur vi lyckas med det.
Våra program ska stärka välfärden bland människor. Att försvara en kultur av medmänskliga värderingar och omsorg om andra blir allt viktigare.
Den ökande osäkerheten och känslan av otrygghet ökar behovet av hjälp i Finland och förutsätter att vi
stärker vår verksamhet i hemlandet på alla områden. Att vårt samhälle blir mer mångkulturellt för med sig
sina egna utmaningar och det är nytt för oss i Finland. Ensamma, invandrare, människor i avlägsna trakter samt ungdomar med specialbehov hör till de grupper som behöver allt mer stöd. Samtidigt måste vi
också komma ihåg situationen ute i världen och det internationella behovet av hjälp. Världens nöd har
inte försvunnit.
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Nepal drabbades i mars av två stora jordskalv som fick Finlands Röda Kors att styra mer än en miljon
euro av pengar från givare och Utrikesministeriet till att hjälpa skalvoffren. Finländarna visade sin vilja att
hjälpa även utanför landets gränser. Röda Korset har stöttat katastrofberedskapen och utvecklingsprojekt i Nepal i flera års tid och det arbetet fortsätter länge framöver.
I Syrien behövs humanitärt bistånd dagligen. Det är ändå allt svårare att få hjälpen att nå fram. Kriget är
inne på sitt sjätte år och strider rasar där människor bor. Att stoppa biståndsarbetet har blivit en del av
krigföringen. Även de volontärer som deltar i hjälparbetet blir allt oftare offer för krigshandlingar. Röda
Korset strävar efter att under alla förhållanden skydda biståndsarbetet och -arbetarna samtidigt som man
ser till att hjälpen når fram även i svåra krissituationer.
Tankar om framtiden
En förutsättning för Röda Korsets beredskap att verka är ett samhälle som respekterar grundläggande
mänskliga värderingar, de mänskliga rättigheterna och demokrati. Beredskapen att hjälpa offer för olyckor,
kriser, krig och konflikter förutsätter fungerande system, kunniga proffs och utbildade volontärer. Hjälpbehövande och myndigheter måste kunna lita på att Röda Korsets system fungerar både i hemlandet
och internationellt.
Växande behov såväl hemma som ute i världen förutsätter att Röda Korsets verksamhetsberedskap utvecklas. Den senaste tidens utveckling i Europa har åter väckt tankar kring stärkt närområdessamarbete. Betydelsen av volontärinsatser och beredskap på samhällsnivå har ökat. Att stötta, coacha och belöna volontärer är också viktigt för att vi ska lyckas i framtiden.
Människor är redo att dela med sig av sitt kunnande och bidra till gemensamma insatser om det hjälper
att förbättra människors liv. Var och en bör ges tillfälle att ge sitt bidrag till att stärka den gemensamma
välfärden. Kortvariga volontärer som är engagerade i enskilda program och kortvarig finansiering kräver
ändå att vi utvecklar allt mer fungerande modeller för att upprätthålla beredskapen.
Interaktiv kommunikation, de alternativ som sociala medier erbjuder och elektroniska system underlättar
i bästa fall engagemanget bland volontärer. Det måste finnas platser där man kan göra gott.
Förtroende och ett gott anseende är förutsättningar för att vi ska kunna nå de hjälpbehövande och engagera nya hjälpare. Förtroende förutsätter öppenhet, att vi lever och förverkligar våra principer och att vi
har förmågan att engagera. Varje volontär ska känna sig välkommen i Röda Korsets verksamhet. God förvaltning, fungerande strukturer och tillfällen till engagemang ökar volontärernas intresse att fortsätta vara
aktiva. Engagerad frivilligverksamhet förutsätter kunniga och inspirerande yrkesmänniskor och för att de
ska lyckas i sitt jobb krävs att vi satsar på att utveckla deras yrkeskunskap och på välmående på arbetet.
Ökande behöv kräver också mer resurser. En balanserad ekonomi på organisationsnivå förutsätter att
vi stärker vår egen medelanskaffning, går in för ökad professionalitet och gör långsiktiga investeringar i
framtiden.
Under kommande år måste Röda Korsets verksamhet i hemlandet och internationellt tillsammans diskutera hur vi genom vårt agerande kan bidra till förverkligandet av FN:s strategi för hållbar utveckling. De
nya målen för hållbar utveckling berör inte bara u-länderna, utan oss alla.
Ett långsiktigt stöd för systerorganisationer förutsätter långsiktig finansiering och att vi förbinder oss
att hjälpa. Starka systerorganisationer är en förutsättning för fungerande utvecklingssamarbete och
katastrofhjälp. I synnerhet i konflikt- och krigssituationer har det blivit ännu svårare för en utomstående
att få hjälpen att nå fram och att biståndet har politiserats gör humanitärt bistånd dyrare och farligare
än förr.
Vår värld är inne i en brytningstid och vi måste ständigt kunna svara på de nya behov som förändringarna
orsakar. Röda Korset behövs för att ge tillfälle att engagera sig och hjälpa även i framtiden.
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Aylsökande
– en stor gemensam ansträngning
Året 2015 var på många sätt ovanligt för Finlands Röda
Kors. I augusti började antalet människor som kom till
Finland för att ansöka om asyl öka i en allt snabbare
takt. Röda Korset startade en landsomfattande operation för att kunna ta emot dessa människor. Nödinkvartering och mottagningscentraler startades upp i en allt
snabbare takt på migrationsverkets begäran.
Under året registrerades 32 478 asylsökande i Finland, tio gånger fler än året innan. Finlands Röda Kors
har upprätthållit en beredskap för att kunna bistå myndigheterna om migrationen ökar, denna beredskap
omsattes nu i praktiken.
Under året grundades 104 mottagningscentraler. Som mest inkvarterades 15 000 människor i dem.
Också antalet nya frivilliga som kom med, 10 000, slog
alla tidigare rekord. Ett stort antal samfund och organisationer erbjöd också
Via våra nätsidor fick vi Röda Korset sin hjälp.
10 000 nya frivilliga un- Det nätverk som skapader hösten. De allra fles- des kring mottagningscentralerna aktiverade
ta ville jobba som stöd
så många människor
för asylsökande.
att insatsen blev Röda
Korsets största kraftansträngning i hemlandet sedan andra världskriget.
Finlands första center för registrering av flyktingar
inledde sin verksamhet i Torneå i september. Alla asylsökande som kom till landet registrerades där av myndigheterna och deras asylprocess kom tack var det
genast i gång. Röda Korset svarade för kost och logi
och gav flyktingarna första hjälpen vid behov.

De frivilliga är viktiga
De frivilligas insats var helt avgörande då nya mottagningscentraler grundades och senare som stöd för de
nyanlända i vardagen. Anställda och frivilliga som redan
från tidigare var med i Röda Korset fick händerna fulla
på alla håll i Finland. Också reserven av internationella
biståndarbetare och logistikcentralens resurser användes flitigt.
Bland annat sorterade de frivilliga alla donationer
som strömmade in, kläder, kärl och andra förnödenheter. De såg till att mottagningscentralerna var i användbart skick, de skötte transporter av både människor
och material och de tog initiativ till olika verksamhetsformer i mottagningscentralerna. Några av mottagningscentralerna kunde snabbt tas i bruk enbart tack
vare snabba och proffsiga insatser av frivilliga.
Nya människor kom med i den mångkulturella verksamheten som redan pågått i flera år, antalet människor mångdubblades jämfört med tidigare år. På hösten
utbildades till exempel 90 nya utbildare för att kunna
hålla introduktionen Stöd för nykomlingar.

De frivilliga utförde ett stort jobb
både då det gällde att starta upp
mottagningscentraler och att vara
med i vardagen på dem. Till exempel fungerade mottagningscentralen i Harjavalta enbart med frivilliga
krafter de två första veckorna.
De kläder och andra saker som finländarna donerade
behövdes verkligen. Bilderna tagna framför Kontti-varuhuset i Åbo och vid mottagningscentralen i Ruukki.

VESA RANTA

JARKKO MIKKONEN

Ett center för registrering av asylsökande startade i Torneå för att påskynda asylprocessen.
Migrationsverket och polisen ansvarade för verksamheten. Röda Korset ansvarade för inkvarteringen av dem som anlände. Eeva Matsuuke var en av våra biståndsarbetare som ställde upp
och jobbade på centralen. Verksamheten avslutades i mars 2016.
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Kvotflyktingar
som Finlands
Röda Kors
Punaisen
Ristin
tagit emot
vastaanottamat
kiintiöpakolaiset

I början av augusti hade Röda
Korset sex mottagningscentraler,
i slutet av året var de 104 i vilka
det bodde 15 000 människor.
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Samtidigt som mottagningscentraler grundades på nya
orter började attityderna i samhället bli allt mer tillspetsade. De frivilliga och våra anställda förde många diskussioner med invånarna på orter där mottagningscentraler
öppnats och föregick själva med gott exempel. Situationen krävde mer kommunikation och utbildning.
Dialogen mellan olika grupper förbättrades. Detta
syntes i direkta kontakttaganden och i diskussioner i
sociala medier. Tjänsten Anmäl rasism öppnade under
hösten 2015.
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Många företag, organisationer och samfund deltog
också i det gemensamma projektet. Marthorna stickade
till exempel sockor, scouterna samlade in hygienartiklar
och idrottsorganisationer ordnade olika motionstillfällen i och runt centralerna. Företag bidrog inte bara med
materiella donationer utan också med konsulthjälp.
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Utbildningen Träningscirkeln mot
rasism slog deltagarrekord under
hösten.- Både frivilliga, skolor och
anställda inom föreningar och
kommuner ville gå utbildningen.

LEENA KOSKELA

Träningscirkeln mot rasism är en workshop där man får öva olika sätt
att ingripa då man möter rasism i vardagen. Workshopen som växte i
popularitet under hösten är en del av kampanjen Nej till rasism. Bilden
tagen i mars i Esbo i bostadshuset Kylämaja. Mauri Laine, Marianna
Kuusitalo, Seija-Elina Aakka och Kerttu Tiipponen testar metoden.

ANNE KYTÖLÄ

Attitydresan väckte känslor för och emot under veckan mot rasism. Turnén
inleddes i Rovaniemi och tog sig söderut via Kemi. Kasimir, Musta Barbaari,
Mercedes Bentso och Markojuhani Rautavaara hörde till dem som var med.
Bilden är tagen i Vasa.
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Hjälp med att hitta försvunna
familjemedlemmar
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Antalet personer som begärde om hjälp för att hitta
försvunna familjemedlemmar ökade mot slutet av året.
Många asylsökare kom bort från sina familjer under
flykten till Europa. Redan under våren inledde vi fotoefterforskning (tracetheface.org) i samarbete med Röda
Korsets internationella kommitté och Europas Röda
Kors. Tjänsten erbjuder dem som kommit bort från sin
familjer möjlighet att publicera sitt foto på nätet och
på en affisch.

Researrangemang för familjeåterförening
i Röda Korsets
regi
SPR:n hoitamat
perheenyhdistämisen
matkajärjestelyt
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Familjeåterförening blev svårare

TATU BLOMQVIST

Vid slutet av året hade vi bistått vid mottagningen av
1 016 flyktingar. Vi samarbetade med Migrationsverket,
med den internationella migrationsorganisationen IOM,
med gränsbevakningen, med tolkcentralen och med de
51 kommuner som tagit emot flyktingar.
Under hösten stod det klart att det finns planer
på att skärpa kriterierna för familjeåterförening. Vi fick
otaliga förfrågningar både från kommuner och från de
som försökte samla sin familj om vad förändringarna
skulle innebära. Vi samarbetade med andra organisationer för att väcka debatt om den allt striktare lagstiftningen.

Varför hjälper vi asylsökande?
•
•

Röda Korset princip och uppdrag är att hjälpa dem
som behöver hjälp.
Vi har beredskap att bistå myndigheterna om
migrationen ökar.

Rätten att söka asyl grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, också Finland har
ratificerat dessa.

Studier i finska på mottagningscentralen i Kauhava, Rema
Hussein Ali Nourelddein undervisar.

STEFAN BREMER

KATRI NAUKKARINEN

Mottagningscentralen Johannesberg öppnade i oktober i Borgå. På bilden
Marianne Chanth och Kristina Kajaani, anställda på centralen och Kim
Gustafsson som var en av de frivilliga.

•
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Övrig verksamhet i hemlandet
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Utvecklingsarbete och nya samarbetsformer
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Under året utvecklades beredskapen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. De snabba förändringarna i situationen med asylsökande ledde till förbättrad beredskap och praxis i hela vår organisation. Den
största utmaningen var att utvidga verksamheten i
samma takt som flyktingströmmen ökade. Situationen
var helt ny jämfört med tidigare också för att behovet
av tilläggsresurser höll sig konstant under flera månader och allt tyder på att trenden fortsätter år 2016.
Samarbete mellan den internationella beredskapen och den i hemlandet intensifierades tack vare
den strukturomvandling som gjorts inom den internationella beredskapen. Vi hade en möjlighet att testa
gemensamma verksamhetsmodeller under övningen
Barents Rescue 2015 då mottagande av internationell
hjälp vid en storolycka utvecklades.
Röda Korset övade bland annat att driva ett evakueringssjukhus tillsammans med myndigheter från
olika länder, Röda Korset deltog också i ledningsgruppens arbete. I arbetet med att ta emot asylsökande har
det stora resursbehovet utmynnat i ett välfungerande
samarbete mellan hemlandets beredskap och den
internationella reserven. Under hösten 2015 var 100
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Övriga stora olyckor

Akut hjälp inom landet

Av avdelningens egna medel

År 2015 delade Finlands Röda Kors ut 22 000 presentkort som Jul i sinnet-bidrag med
värdet 70 € / st.
”Övriga stora olyckor” innehåller: 2012 hjälpen som gavs ur Myyrmannis fond.
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Den enda internationella första hjälpen-gruppen samlades i Helsingfors. Michaela
Tiefenbacher och Julia Casado övar, Xeven Edvard får hjälp.

LEENA KOSKELA

PETTERI KIVIMÄKI

Första hjälpen-utbildningen fyllde 130 år. Den första Fhj-utbildningen hölls 9.3.1885 i Helsingfors. För att uppmärksamma detta hölls många olika evenemang, bland annat kunde
man testa på att använda en hjärtstartare.

89152

Personer

Samarbetet mellan beredskapen i hemlandet och den internationella beredskapen
förstärktes. I mottagningscentralerna jobbade 100 biståndsarbetare och från logistikcentralen i Kalkku transporterades förnödenheter till 80 mottagningscentraler.
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Avdelningar

biståndarbetare med och startade mottagningscentraler, jobbade i mobila hälsovårdsenheter och utvärderade verksamheten.
Arbetet med att anpassa våra handlingsmodeller
vid storolyckor till sjöss så att de korrelerar med myndigheternas fortsatte genom beredskapsövningar och
förenhetligande av planerna. Personalen fick delta i en
beredskapsutbildning för att kunna ta emot internationell hjälp. På de för hela organisationen gemensamma
beredskapsdagarna betonades vikten av gemensam
beredskap, gemensamma handlingsmodeller och rekrytering av frivilliga.
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Frivilliga

I början av juni ordnades FM i första hjälpen i Rovaniemi. Avdelningen i Tammerfors vann serien
för vuxna, i ungdomsklassen var avdelningen från Lemu i Egentliga Finalnd bäst. I klassen för de
yngsta vann laget från Rovaniemi.

ANTTI KUROLA

IBRAHIM MALLA

2014

250

Första hjälpen-grupper
Första hjälpen-grupper
och frivilliga i dem

Första hjälpen-grupperna är aktivt med och dejourerar
på tusentals evenemang runt om i landet. Till exempel var våra grupper med som första hjälpare på storevenemanget Gymnaestrada i
Sammalagt 11 nya
Helsingfors och under skidsförsta hjälpenkytte-VM i Kontiolax. Dessutom
grupper inledde sin har första hjälparna aktivt varit
verksamhet på olika med i arbetet med att ta emot
flyktingar, de har också delUngefär 900 personer deltog i övningen Barents
Rescue. Övningen ordnades i Kittilä under hösten.
Anställda inom räddningsväsendet, inom vården och
frivilliga från Finland, Sverige, Norge och från Ryssland deltog.
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Den frivilliga räddningstjänsten Vapepa fick 61 nya
ledare via sina ledarskapsutbildningar som ordnades
i Seinäjoki, i Nynäs och i Venejoki. Dessutom ordnades den första nationella fortbildningen för Vapepaledare i Nynäs, 43 Vapepa-ledare deltog. Aktiva inom
Vapepa deltog dessutom i de många olika utbildningar som Vapepa erbjöd på lokal- och landskapsnivå på
olika håll i landet.

Frivilliga räddnings tjänstens larmuppdrag

12

Första hjälpen-jourer och hjälptagare
Kaavion otsikko
25000

20696

19177

20000

17026

15000
10000

0

2793

2910

2767
2013

2014

Jourer

2015

Hjälptagare

Besöken
hälsorådgivningar
Käynnit iterveyspisteessä
12000
9790

10000
7800

St.

8000

9461

6000

4000

2000

0

Det psykiska stödet behövs
Då en tonårig flicka under hösten mördades i Joutseno var frivilliga från Röda Korset och Vapepa på plats
och gav psykiskt stöd både till invånare och till dem
som via sitt yrke kom i kontakt med fallet. Från Röda
Korset deltog 23 frivilliga i arbetet och sammanlagt blev
det ungefär 200 arbetstimmar för de frivilliga under
dagarna efter mordet.
De ungas skyddshus öppnade sin krischat på portalen Tukinet dagen efter terrordåden i Paris, tiotals
människor deltog i chatten. Terrorattacken skapade
otrygghet och människor upplevde det som positivt att
det fanns möjlighet till diskussion.
Under hösten ordnades utbildarutbildning och fortbildning för utbildarna inom psykiskt stöd. På grund av
flyktingsituationen togs ett nytt material för psykiskt
stöd fram. Broschyren Du har varit med om en upp skakande händelse översattes till arabiska, dari och farsi.

Anvisningarna för första hjälpen
uppdaterades
2013

2014

2015

Vid utgången av året fanns det redan 263 Terhoklubbar. Målet är att det
vid utgången av 2016 skall finnas en Terhoklubb, det vill säga en mötesplats för olika generationer i alla kommuner i Finland.

PETTERI KIVIMÄKI

Vänverksamheten gör att man träffas över generationsgränserna.
Anna-Maria Hollo och Sirkka Halttunen från Kuopio träffas regelbundet.

Under hösten uppdaterades innehållet i första hjälpenutbildningen så att den motsvarar de råd som Europeiska återupplivningsrådet och det Internationella återupplivningsrådet ger.

MIISA KAARTINEN

5000

tagit i Frivilliga räddningstjänstens, Vapepas larmuppdrag. Under året startade 11 nya första hjälpen-grupper runt om i landet.
Styrelsen godkände läkemedelsanvisningarna för
första hjälpen-jourerna. Utbildningsmaterialet om läkemedel i samband med första hjälpen-dejoureringen
blev färdigt och utbildningen har kommit i gång.
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Under hösten gjordes ett avtal med bilskoleförbundet om utbildning av trafiklärare. Utbildningen ger trafiklärarna beredskap att lära ut innehållet i utbildningsmaterialet Att hjälpa vid en trafikolycka.
Utbildarutbildningen för första responsen utvecklades så att den nu består av en närstudiemodul och av
en nätstudiemodul.

Frivilliga i vänverksamheten
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Hälsopunkter i gle
Antalet hälsopunkter utökades. Hälsopunkterna erbjuder på många orter tjänster för hälsovård och välmående. Man har arbetat fram principer för verksamheten och ändamålsenliga metoder. Behovet av mobila
kliniker ökar då social- och hälsovårdstjänsterna centraliseras. I glesbygden saknas ofta hälsorådgivning för
den allt äldre befolkningen.
Rusmedelsarbetet nådde ut till ca 25 000 personer
på festivaler, i köpcentrum och i läroinrättningar. De frivilliga ordnade också utbildningstillfällen för myndigheter.
Kampanjen för att förebygga olyckor i hemmet koordineras nu av Röda Korset. Kampanjen drivs av ett flertal organisationer i samarbete med olika myndigheter.
Olycksfallsdagen 13.5, kampanjen Håll dig på benen och
informationen på nätsidorna kotitapaturma.fi hör alla till
Röda Korsets koordineringsansvar.

De frivilliga inom rusmedelsarbetet
nådde ut till 25 000 människor på olika
festivaler, i skolor och i köpcentrum.
Mångsidig vänverksamhet
Vänverksamheten fortsätter att utvecklas och verksamhetsformerna bli fler. Stöd och verksamhet kunde
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erbjudas människor i olika åldrar och i olika livssituationer, till exempel till unga och till människor som flyttat
hit från andra kulturer. Verksamheten Från ung till ung
finns nu på elva orter. Våra frivilliga möter allt fler som
inte bara behöver en vän utan också professionell hjälp.
Vänverksamheten intresserar finländarna. TV-kanalen Nelonens Vain elämää-sändning gav upphov till många nya vänkurser på olika håll i landet. Superonsdagen
18.11 ordnades 30 kurser.
Fängelsebesökarna hade verksamhet i nio fängelser. Temat för den landsomfattande besöksdagen var
stöd till familjerna.

Efter att Tv-kanalen Nelonens program
Vain elämää sändes ordnades en superonsdag, onsdagen den 18.11 ordnades
30 vänkurser runt om i landet.
Stödet till närståendevårdare erbjöd rekreation, kamratstöd och utbildning
för tusentals närståendevårdare på 64 orter. Må bra-dagar för män som
är närståendevårdare hölls i Nynäs. Ilpo Koivisto, Timo Korhonen och Asko
Hildén.

MERJA JORO

KARI PULLINEN

Kursen Fullt liv som pensionär lockade 170 personer.
En del av dem ville genast komma med som frivilliga

4000

14

Hela Finland leker
Hela Finland leker är ett tre-årigt projekt som stöds av
finska kulturfonden. Projektet är till för att knyta band
mellan olika generationer och för att uppmärksamma
lekens betydelse. Mannerheims barnskyddsförbund och
Finlands Röda Kors förverkligar projektet tillsammans.
Målet är att det vid utgången av år 2016 ska finnas
en träffpunkt för människor från olika generationer, en
Terhoklubb i alla kommuner. Vid utgången av år 2015 var
klubbarna redan 263 till antalet.
Av de vuxna som deltagit
i
Terhoklubbens verksamhet
Vid slutet av
uppger
92 % att verksamheten
året hade redan
påverkar sinnesstämningen på
263 Terhoklubbar ett positivt sätt, 74 % uppger att
inlett sin verkde fått nya vänner via verksamheten.
samhet.

tigaste var att erbjuda närståendevårdarna utbildning
som ökar säkerheten och stöder hälsan och välmåendet. 815 närståendevårdare deltog i någon utbildning.
Utbildningarna,expertföreläsningarna och gruppträffarna bidrog alla till att närståendevårdarna orkar
bättre i vardagen. 584 närståendevårdare deltog i
någon form av rekreationsverksamhet eller gruppverksamhet.

Stödverksamheten för närståendevårdare nådde ut till tusentals
människor på 64 orter.
År 2015 inleddes en landsomfattande telefonservice för närståendevårdare, Juttuluuri. Telefonservicen
ger närståendevårdaren möjlighet att i förtroende diskutera precis vad som helst med en frivillig som utbildats för ändamålet.

Stöd vid pensioneringen

Mathjälp i två distrikt

Projektet Fullt liv som pensionär handlar om att ge
hjälp och stöd med att förebereda sig för den omställning som pensioneringen innebär. Både den som snart
ska gå i pension och den som just blivit pensionär kan
delta, syftet är också att stärka välmåendet.
Under året arrangerades 19 tillfällen, 170 personer deltog. En femtedel av deltagarna var genast villiga att komma med i Röda Korsets frivilligverksamhet.
Ett samarbete med arbetsgivaren inleddes med Uleåborgs stad.

Matutdelning inleddes under hösten i 14 avdelningar i
distrikten Satakunta, Uleåborg och Lappland. Sammanlagt delades 14 000 kg mat ut samtidigt som avdelningarna presenterade sin verksamhet.

I början av hösten inledde ungdomar
kampanjen #duppeltupp som syftar
till att fördubbla antalet frivilliga ungdomar fram till slutet av år 2017.

Rekreation för närståendevårdare
Stödverksamheten för närståendevårdare nådde ut
till tusentals närståendevårdare på 64 orter. Det vik-

De ungas årsmöte hölls i oktober i Jyväskylä. Bland annat jobbade deltagarna
med nya idéer för rekrytering inspirerade av kampanjen #dubbeltupp. 60 ungdomar deltog.

PETTERI KIVIMÄKI

MIISA KAARTINEN

I Evo i Tavastehus samlades i början av augusti ungdomar från 29
olika länder. På Fire-lägret övades katastrofberedskap, man spelade rollspel om humanitär rätt och man funderar på principernas
betydelse för att uppmärksamma att principerna nu firar 50 år.

Verksamheten från ung till ung
ordnades på 11 orter.
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Internationell verksamhet
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Konflikten i Syrien har redan pågått i mer än fyra år.
Över tolv miljoner syrier är i behov av akut humanitärt
bistånd. Våldsamma konflikter rasade under år 2015
också i bland annat Jemen och Sydsudan. Miljontals
människor flydde inom sina hemländer, till grannländer och till Europa.
Syriska Röda Halvmånen och Internationella rödakorskommittén (ICRC) försåg mer än sju miljoner människor med livsmedelsbistånd samt gav cirka femton
miljoner syrier tillgång till rent vatten. Bistånd gavs
också till belägrade områden. Finlands Röda Kors
deltog i det här biståndsarbetet tack vare stöd från
givare och utrikesministeriet. Från Finland skickades
72 000 filtar till Syrien.

Milj. euroa

Hjälp i konfliktområden samt till dem som
har flytt från konflikter
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Över 100 av våra biståndarbetare
i Mellanöstern, i Afrika och i Asien
fick utbildning i internationell
humanitär rätt.
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Sydsudan, Jemen och flyktingar som anlänt
till Europa
Finlands Röda Kors skickade med stöd från utrikesministeriet pengar och biståndsarbetare, bland annat vårdpersonal, till Sydsudan. Dessutom bidrog man med 700
ton hirs. Offer av minolyckor rehabiliterades och utbildades.
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Europeiska unionen

Greta Andersen jobbade på intensivavdelningen på ett sjukhus i Sydsudan.
Sjukhuset tog emot många barn som drabbats av Malaria och av andra
febersjukdomar.

YAMILA CASTRO

ABDUL KADER FAYAD

Det långvariga kriget har lett till en omfattande humanitär kris i
Syrien. Syriens Röda Kors har delat ut mat och rent vatten till miljoner
människor. Från Finland har bland annat filtar sänts till området.

Milj. euro
Milj.
euroa

25,0
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Afghanistan och tysta katastrofer
Den humanitära krisen i Afghanistan pågår och delvis
utvidgas när säkerhetssituationen försämras. I synnerhet hälsotjänsterna är otillräckliga, till och med 36 procent av befolkningen är helt utan bashälsovård. Finlands Röda Kors riktade utrikesministeriets humanitära
hjälp via ICRC, i form av penningbidrag och utrustning,
till ett värde av en miljon euro.
Organisationen skickade pengar och biståndsarbetare till Ukraina. Stödet till offer av ”tysta katastrofer” exempelvis i Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Libyen, Somalia och Tchad
fortsatte.

Hälsostation till jordbävningsdrabbade
Nepal
I april drabbades Nepal av en jordbävning med magnituden 7,8 på Richterskalan. I jordbävningen omkom
nästan 9000 människor och över 17 000 blev skadade.
850 000 hem förstördes. Röda Korset hjälpte i nöden
redan från början.

Finlands Röda Kors skickade en logistikgrupp och
en bashälsostation till platsen. På stationen vårdades sammanlagt 5 729 patienter tills man överlämnade
utrustningen till lokalborna. Utöver verksamheten på
hälsostationen gick finländarna omkring i bergsbyarna,
tog emot patienter och vårdade hälsoproblem. På plats
arbetade 49 finländska biståndsarbetare: logistiker,
tekniker, vårdare, barnmorskor, läkare samt it- och
kommunikationsexperter.
Finlands Röda Kors riktade sammanlagt 1,17 miljoner euro, som bidragsgivare och utrikesministeriet hade
donerat, till att hjälpa jordbävningens offer. Med medlen
delades ut bl. a. biståndsartiklar så som köksutrustning,
filtar och verktyg. Vår organisation har stött katastrofberedskap och utvecklingsprojekt i Nepal redan i åratal
och arbetet pågår fortfarande.

Ihärdigt arbete för att stoppa ebola
Röda Korset har deltagit i arbetet mot ebola sedan epidemins början i december 2013. Epidemin är den värsta
i historien och under den har cirka 28 000 människor
insjuknat. Antalet dödsoffer är över 11 000. I nuläget
finns det bara få smittor men epidemin är inte officiellt över.
I operationen deltog år 2015 cirka 2 881 utbildade
frivilliga. Med hjälp av frivilliga utfördes 54 504 trygga
begravningar och psykosocialt stöd erbjöds till uppemot 400 000 människor. Ebolainformation nådde
Röda Korsets ebolasjukhus i Kenema och i Kono i Sierra Leona stängdes.
Närmare 3 000 frivilliga deltog som stöd på sjukhuset. Tack var dem kunde
54 000 begravningar ordnas så att de var trygga, psykiskt stöd gavs till
omkring 400 000 människor.

EMIL HELOTIE

Jordbävningen i Nepal ledde till att över 800 000 hem totalförstördes,
9 000 människor omkom. Över 5 000 människor fick vård på den hälsvårdscentral som Finlands Röda Kors skickade till Nepal. Våra biståndsarbetare besökte också bergsbyar för att ge vård. Samarbetet med Nepals
Röda Kors fortsätter.

På den hälsostation som sändes
till Nepal vårdades över 5 000
patienter. Dessutom åkte vi ut till
bergsbyar för att ge vård.

MIRVA HELINIUS

Uppemot 16 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp i Jemen. Finlands Röda Kors bistod med
500 000 euro utrikesministeriets stöd. Tack vare biståndsoperationen i Jemen fick över 2,2 miljoner jemeniter mat, vatten och hälsovård.
Över en miljon asylsökande anlände år 2015 till
Europa. Vår organisation riktade 120 000 euro ur katastroffonden för att hjälpa flyktingar och invandrare i
Grekland, Italien och Serbien samt skickade filtar till
området.
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Finlands Röda Kors stod för en
betydande insats då det gällde att
besegra ebola-epidemin i Västra
Afrika. 25 av våra biståndsarbetare
jobbade i Sierra Leone, i Liberia och
i Guinea.
miljontals människor. På Röda Korsets ebolasjukhus i
Kenema och i Kono i Sierra Leone vårdades sammanlagt cirka 1 474 patienter. De båda enheterna avslutade
sin verksamhet år 2015.
Finlands Röda Kors stod för en betydande insats då
det gällde att besegra ebola-epidemin i Västra Afrika.
25 av våra biståndsarbetare jobbade i Sierra Leone, i
Liberia och i Guinea.

Stöd till översvämningsområden
De värsta översvämningarna på åratal påverkade över
1,3 miljoner människors liv i Myanmar; 15 000 hem blev
förstörda och nästan 300 000 familjer tvingades tillfälligt lämna sina hem. Vi skickade till landet 400 000 euro
humanitärt stöd som utrikesministeriet hade beviljat. Med stödet bistod man invånarna i de värst drab-

Det femåriga katastrofberedskapsprojektet gav resultat i Filippinerna.
Röda Korset har lärt sig att planera
beredskap, öva evakueringar och
utbilda beredskapsgrupper. Familjer
har förbättrat sin kännedom och
skolbyggnader har skyddats mot översvämningar.

Hälsa med hjälp av frivilliga
Finlands Röda Kors och Land Rover inledde samarbete
i våras. Syftet är att leverera vatten och bättre hälsa till
24 000 människor i Tadzjikistan. Bara cirka hälften av
invånarna och skolorna på landsbygden i Tadzjikistan
får rent vatten.
Finlands Röda Kors stödde hälsoarbete bland annat
också i Ghana, Sierra Leone, Elfenbenskusten, Kenya,
Sydsudan, Myanmar, Nordkorea, Kambodja och Burundi.

Donationer till mottagningsverksamheten
Logistikcentret är en del av Röda Korsets hjälpberedskap internationellt och i hemlandet. Beredskapen
att hjälpa här hemma testades under hösten i samband med arrangemangen kring mottagningen av asylsökande. Till 80 olika förläggningsenheter skickades
mellan september och december 192 materialförsändelser. Antalet donationer som inflöt var väldigt stort.
Kläder och skor skickades till fem länder: Ukraina,
Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Mongoliet, sammanlagt 161 870 kilo. Efter jordskalvet i Nepal skickades
i samarbete med Danska Röda Korset en logistikenhet,
i samarbete med Tyska Röda Korset en hälsovårdsstation och för att stöda Norska Röda Korsets sjukhus en
röntgenenhet till Nepal.

På Filippinerna övades evakuering, skolor skyddades och man utbildade
frivilliga beredskapsteam. Kunskap behöver alla, det var lärdomen efter
katastrofen hösten 2014.

EMIL HELOTIE

TATU BLOMQVIST

Över 300 000 familjer måste fly sina hem på grund av översvämningar.
Röda Korset hjälpte över 50 000 människor, bland annat med hjälp av
ekonomiskt stöd från Finlands utrikesministerium.

bade områdena. Röda Korset delade ut biståndsartiklar
såsom tillfälliga skydd, myggnät, vatten och vattenreningstabletter till över 50 000 människor.
Också Malawi drabbades av svåra översvämningar i
början av året. Röda Korset levererade biståndsartiklar
såsom vatten, köks- och hygienutrustning och myggnät till 2 000 familjer.
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Kommunikation
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År 2015 var de stora nyheternas år. Medierna intresserade
sig för asylsökarna, ensamheten och för de nya anvisningarna för första hjälpen. Vår insats i Nepal efter jordbävningen fick mycket synlighet mot slutet av våren.
Medierna följde med de asylsökandes liv i mottagningscentralerna, vårt arbete där, man intresserade sig
också för hur invånarna i området förhöll sig till asylsökarna och vilken hjälpvilja som fanns. Vi fick respons,
både positiv och negativ. Å ena sidan fick vi ta emot
många hatiska kommentarer, å andra sidan fick vi 10 000
nya frivilliga via våra webbsidor.
Anvisningen Tre sätt att hjälpa som vi lanserade
hjälpte oss att bättre rikta vår egen kommunikation.
Våra experter fick synlighet till exempel då det gällde
att berätta om hur verkligheten såg ut i Syrien och i
andra länder från vilka asylsökande anlände.
Under hösten bekantade sig såväl Röda Korsfederationens generalsekreterare Elhadj As Sy som FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon sig med verksamheten på
våra mottagningscentraler.
Vi ordnade också kampanjer där vi samarbetade
med medierna: Jul i sinnet, Näsdagen, Vit månad (YLE)
och Vain elämää (Nelonen). Av våra projekt fick Nej
till rasism, Fullt liv som pensionär och Terhoklubbarna
mest synlighet.
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Hemsidan rodakorset.fi hade
900 000 besök. På Facebook
följs vi av 69 000 personer,
på twitter av 8 500 personer.

Gymnasieeleven Olga Mertaniemi från Uleåborg återupplivade
en 17-årig skolelev, återupplivning hade hon lärt sig i skolan.
Finlands Röda Kors belönade Olga med första hjälpens
hedersplakett i brons.

TEIJA SOINI

TATU BLOMQVIST

Utmärkelsen Humanitär handräckning gavs till Tv-serien Fixa vårdhemmet (Hoivakoti
kuntoon, YLE). Redaktörerna Annukka Roininen och Tiina Merikanto tog emot utmärkelsen i samband med Röda Korsdagen i maj i Helsingfors. Utmärkelsen överräcktes
av fullmäktiges ordförande Eero Rämö och generalsekreterare Kristiina Kumpula.
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Återvinningsvaruhusen Kontti stärkte sin närvaro på
sociala medier. En ny Facebooksida lanserades i samband med vändagen, sidan har nu 2 500 följare. Mot
slutet av året togs ett Instagram-konto i bruk för att
varuhusen bättre än tidigare ska kunna informera om
sin verksamhet. Konttis synlighet i redaktionellt material var också bättre än tidigare.
De ungas skyddshus har sidor på Facebook, Twitter och på Instagram, sidorna fick hundratals nya följare under året. Synligheten i traditionella medier växte
också. Som stöd för skolsamarbetet arbetades en ny
elektronisk broschyr fram och vi var med och förverkligade den broschyr som Röda Korset gjorde för högstadier.
De ungas blogg (www.henrygoeslive.com) hade i
medeltal 4 000 besökare i månaden.

Synligheten i olika sociala medier ökade märkbart
över hela linjen och det avspeglade sig också i antalet
besökare på våra nätsidor. 900 000 människor besökte
under året adressen rodakorset.fi, en ökning med hälften jämfört med 2014. Den mest intensiva aktiviteten
på nätet hade vi i september då flyktingsituationen
tillspetsades och intresset för organisationen växte.
Också under kampanjen Nej till rasism märkte vi tydlig
ett ökat some-intresse. Över tre miljoner nåddes av
de nyheter som publicerades under kampanjen enligt
Facebooks statistik. Kampanjen #attitydresan som
pågick under veckan mot rasism nådde över en halv
miljon människor.

Antalet följare i social medier ökade

Röda Korsets styrelse beviljade YLE utmärkelsen Humanitär handräckning för programserien Fixa vårdhemmet
(Hoivakoti kuntoon). TV-programmet A-studio följde
under hösten 2014 hur personalen på vårdhemmet Tervakanto i Somero förnyade hemmet med hjälp av coaching. Samtidigt uppmuntrade man i programmet människor att göra små goda gärningar för att pigga upp
åldringarnas vardag.
Republikens president beviljade förtjänstmedaljer,
39 i guld, 52 i silver och 145 i brons. Dessutom beviljades 37 förtjänsttecken av organisationens styrelse.

Året var ett rekordår för Röda Korset då det gäller sociala medier och nätet överlag. På Facebook slog vi nytt
rekord i synlighet då ett av våra inlägg nådde närmare
en halv miljon människor i samband med näsdagen.
Antalet följare på Twitter fördubblades nästan jämfört med året innan, mot slutet av året hade vi 8 500
följare. På våren öppnade vi ett konto på Instagram, vid
utgången av året hade det 900 följare.

Verksamhetsledare vid Amnesty, Frank Johansson, överlämnade före julen
Ljuspriset till tusentals Rödakorsfrivilliga som hjälpte asylsökande. På plats
fanns Helvi Loijas från Noormarkku, Noora Aho från Helsingfors, Joonas
Niemi från Åbo och William Rivera från Helsingfors.

MIIKKA PIRINEN

TOMI ASIKAINEN

I december besökte FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon mottagningscentralen Auramo i Vanda. Han träffade människor som bodde där och tackade
finländarna för medkänsla och för konkret hjälp. Centralens verksamhet
presenterades av Petri Kaukiainen, verksamhetsledare för Helsingfors och
Nylands distrikt.

Yle fick utmärkelsen Humanitär
handräckning
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Medelanskaffning
Nälkäpäivän tulos

Hungerdagens resultat
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Som helhet var året både framgångsrikt och mångsidigt då det gäller medelsanskaffning. Vårens direktkampanj med brev lyckade mycket bra och jordbävningen i Nepal satte igång en stor insamlingsoperation.
Det kraftigt växande antalet asylsökande, Röda Korsets
aktiva roll samt de nedskärningar som regeringen
gjorde i biståndsanslagen bidrog till att antalet bidragsgivare ökade betydligt. Människor tog ställning,
inte bara genom att ge bidrag utan också genom att
ansluta sig som medlemmar.
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Hungerdagen drog in 4,2 miljoner euro
Röda Korsets största årliga insamling, Hungerdagen
nådde det bästa resultatet någonsin under sin 35-åriga
historia. Särskild vikt hade lagts vid rekryteringen av
nya insamlare och både medlemmar och bidragsgivare
utmanades genom riktade budskap att delta. Insamlarreserven växte. Företagen deltog aktivt i insamlingen och den direkta utpostningen till bidragsgivare gav
ett mycket gott resultat. Alla som deltog var med och
bidrog till att Hungerdagens resultat slog rekord.
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Avdelningarna som deltog i Hungerdagsinsamlingen
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Hungerdagen drog in 4, 2 miljoner
euro, det bästa resultatet i
insamlingens 35-åriga historia.
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*Baserar sig på distriktens redovisningar

PETTERI KIVIMÄKI

Teuvo Tuppurainen serverar ärtsoppa för tjugonde året i rad under Hungerdagen i Jyväskylä. Juhani Liimatainen tyckte soppan smakade utmärkt.

PETTERI KIVIMÄKI

Hungerdagen aktiverade i Jyväskylä. Antalet insamlare mångdubblades.
Marianne Tiitinen deltog i insamlingen Tanja Nieminen håller i bössan.
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Tuoteryhmien bruttotuoton suhteellinen jakauma
Produktgruppernas
proportionella bruttofördelning

Ett stort antal nya månadsgivare
Ett rekordantal nya månadsgivare kom med under året,
totalt 16 064. Under hösten anmälde sig nya månadsgivare via nätet i en takt vi aldrig tidigare varit med
om, tiotals nya månadsgivare per dag. Det mest populära alternativet då det gällde att rikta sin donation
var alternativet där hälften går till katastroffonden och
hälften går till verksamheten i hemlandet.
Informationen till givarna utvecklades och automatiserade för att garantera att alla givare får aktuell
information om hur deras gåva nått fram och hur den
påverkat livet för mottagaren. Teleteamet som inledde
verksamheten i början av året har också bidragit starkt
till att vi på ett helt nytt sätt haft möjlighet att ha kontakt med våra givare och med andra människor som är
intresserade av vår verksamhet.

Månadsgivarna ökade, 16 000
personer är nu månadsgivare.
Företag, samfund och vänner med i hjälpen
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24 %

33 %

6%

29 %

Suurarpajaiset

Storlotteri
Grafiska produkter
Graafiset tuotteet
Säkerhetsprodukter
Första hjälpen-produkter
Turvatuotteet
Organisationsservice
Ensiaputuotteet

Järjestöpalvelutuotteet

S-gruppen och LokalTapiola är fortfarande våra huvudsamarbetspartners. De var med och stödde band annat
Rödakorsveckan och vändagen liksom de stödde många
andra av våra kampanjer och evenemang.

Jordbävningen i Nepal fick insamlarna på fötter. I Helsingfors deltog bland andra nepaleserna
Sagar Thapa och Krishna K.C. som bor i Finland.

LEENA KOSKELA

TATU BLOMQVIST

Ungdomarna inspirerades att samla in. Daniel
Westerholm samlade in en bra summa i Ekenäs.
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Över 1 500 företag
deltog i insamlingen
Jul i Sinnet

Katastroffondens insamlingsintäkter
ochkeräystuotot
övriga bidrag
Katastrofirahaston
ja muut lahjoitukset
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Samarbetet med Accenture fortsatt också. Personalen
på Accenture erbjuder oss sin yrkeskunskap i olika utvecklingsarbeten inom Röda Korset, personalen på Accenture kan också delta som frivilliga i vår verksamhet. Skyddshusen och annan verksamhet i hemlandet, flyktingarbetet och katastroffonden intresserade
många andra företag, vi fick ta emot både pengadonationer och varudonationer. Bland annat samarbetade
vi med Apotekarförbundet, Ilovirta och Land Rover.
Kampanjen Kedjereaktion uppmanade folk att hjälpa till genom att cykla. I kampanjen deltog 216 företags- kommun- och kompislag, kampanjen inbringade
91 000 euro. Skolorna uppmuntrades att delta i insamlingarna, vi informerade dem om olika möjligheter att
hjälpa och vi fortsatte utveckla de modeller som redan
tidigare lanserats.
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Insamlingen Jul i sinnet slog rekord: 1,7 miljoner euro. 22 000
familjer kunde tack vare det få ett presentkort, 4 000 kort fler
än julen innan.

TATU BOMQVIST

TEEMU ULLGRÉN

Anssi Kela bekantade sig med vänverksamheten och samlade in kläder till
sylsökande. – Roligt, belönande och viktigt sammanfattade han sina
upplevelser i Tv-programmet Vain elämää.
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Blodtjänst, Kontti-varuhusen och De ungas skyddshus
Finlands Röda Kors verksamheter Blodtjänst, Kontti- återvinningsvaruhusen
och De ungas skyddshus hör juridiskt till centralförvaltningen och deras
verksamhet återfinns i centralförvaltningens bokslut.

Blodtjänst
- pålitlig och trygg
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Kampanjens mål; 2 000 grupper som ger blod år
2016 nåddes alltså ett år i förtid.
Stamscellsregistret fick 4 615 nya donatorer vilket är
rekord. Över 3 000 medlemmar finns nu med i registret
som vuxit kraftigt under de senaste åren.

Stamcellsregistret fick 4 615 nya
donatorer. I registret finns nu över
30 000 namn.
Andelen nya givare av alla blodgivare var 14 procent.

UZI VARON

JARI HÄRKÖNEN

Blodtjänst producerar årligen ca 200 000 slutprodukter med röda blodkroppar. Produkterna används vid blodtranfusioner på sjukhusen i Finland.

150000

St.

Blodtjänsten står på en stabil grund och verksamhetsförutsättningarna är utomordentliga. Blodgivarna är
aktiva och nätvärket av blodgivare fungerar effektivt
liksom de laboratorier som stöder produktionen av blodprodukter. Också Finlands stamcellsregister som upprätthålls av Blodtjänsten samt den service som stöder
organ- och stamcellstransplantationer har en etablerad
ställning inom hälsovården i Finland.
Blodtjänst separerar det blod som donerats till röda
blodkroppar, blodplättar och till plasma samt sköter om
blodproduktsservicen på de finländska sjukhusen. Blod
samlas in och blodprodukter tillverkas enligt sjukvårdens behov.
Under år 2015 samlade vi in total 209 407 påsar helblod på våra tio fasta blodgivningspunkter och under
de sammanlagt 1 237 blodgivningstillfällen som den
mobila blodtjänsten ordnade. Vi minskade helt planenligt antalet insamlade helblodsprodukter med 3 %
eftersom användningen av röda blodkroppar minskat.
Av de som gav blod var 14 % nya blodgivare. Registrerades blodgivargrupper, så kallade ”BlodGrupper”
fanns det 2 229 vid årets slut.
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Antalet Konttien
kunder i Kontti-centralerna
asiakkaat

I maj skrev vi under ett hyresavtal med Yhtyneet
Medix Laboratoriot Oy:n (YML) och år 2016 kommer YML
att flytta in i Stenhagen som vår underhyresgäst. Under
2015 hade blodtjänst i medeltal 536 anställda, den sammanlagda arbetsinsatsen motsvarar 443 heltidanställda
personer.
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Kontti –
mängden donationer
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Sammanlagt jobbade 1 052 personer på Konttivaruhusen. 27 personer avlade sin försäljar-yrkesexamen på något Kontti-varuhus.
Kontti gav under året 159 000 kg kläder till den
internationella hjälpen. Finlands Röda Kors förde
under år 2015 kläder till Ukraina, Kirgisien, Tadzjikistan, Kazakstan och till Mongoliet.

Vändagen firades i Kontti i Vanda, på bilden Roosa Tuomainen.

JUSSI VIERIMAA

Kontti-varuhusens roll i hjälpkedjan förstärktes ytterligare: kläder till de
asylsökande, nya frivilliga, givare och kunder.
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LEENA KOSKELA

Kontti-varuhusen kunde förse
10 000 asylsökande med
kläder.
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Konttis ställning som en länk i Röda Korsets hjälpkedja förstärktes ytterligare. Varuhusen tog emot stora
mängder av donationer riktade till asylsökande och såg
till att varorna nådde flyktingförläggningarna. Tidvis var
mängden saker som donerades så stor att frivilliga och
på några orter också anställda inom staden deltog i
arbetet med att sortera donationerna. Sammanlagt har
Kontti förmedlat kläder till mellan 10 000 och 15 000
asylsökande.
Kontti-varuhusens sammanlagda försäljning överskred under året 9,5 miljoner euro vilket är 13 % mera
än året innan. I många av Kontti-varuhusen slog man
försäljningsrekord i synnerhet mot slutet av året ökade
försäljningen. I mars öppnades ett Kontti-varuhus i
Esbo, både kunder och givare hittade snabbt det nya
varuhuset och den positiva trenden höll i sig hela året.
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De ungas skyddshus –
effektiv stöd

Asiakkaiden
määrän
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Antalet klienter
i skyddshusen
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Ungefär 80 procent av kunderna
på krisboendet på De ungas
skyddshus kunde återvända
till sina egna hem, till sin
stödbostad eller till sin
närgemenskap.

Syftet var att nå allt yngre klienter i ett allt tidigare skede.

HANNA LINNAKKO

PIETARI HATANPÄÄ

De ungas skyddshus fick mycket positiv respons för flexibilitet och för
förmåga att lyssna på både de unga och på föräldrarna.
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Verksamheten vid de ungas skyddshus nådde ut till
fler hjälpbehövande ungdomar än någonsin tidigare.
Det berättar en hel del om hjälpens effektivitet att
80 % av de ungdomar som sökte sig till krisinkvartering kunde återvända hem, till sitt stödboende eller
till sin närmiljö.
Grundservicen som krisinkvartering, familjerumsverksamhet samt stöd för att bli självständig användes av
742 ungdomar. I skyddshusen tog man sig an 1 057 ungdomar vilket är klart fler än tidigare år. Den vanligaste
orsaken till att de unga sökt sig till skyddshemmet
är konflikter hemma, på andra plats kommer psykisk
ohälsa.
Målsättningen var att fånga upp allt yngre ungdomar i ett allt tidigare skede. För att uppnå detta
besökte vi i synnerhet skolor och den grundläggande
utbildningens sjätte årskurs. Under året hade skyddshemmet något fler riktigt unga kunder, (under 14 år)
jämfört med tidigare år.
Vi fick god respons på vår förmåga att lyssna på de
unga och på deras föräldrar, på vår förmåga att bemöta
dem med respekt och för vårt professionella kunnande.
De familjer som fick hjälp upplevde det som särskilt viktigt att servicen var tillgänglig utanför tjänstetid och att
hjälpen var snabb.

1174

26

Centralförvaltningens verksamhet
Personal

Anställda inom centralförvaltningen

Verksamheten kring förläggningar för asylsökande innebar också ett ökat behov av att rekrytera personal och
erbjuda stöd. I början av augusti hade Röda Korsets
förläggningar cirka 100 anställda, i slutet av året cirka
1 500. Kompetenta och kunniga anställda behövdes för
förläggningarna.
Det största enskilda projektet för att utveckla hela
personalen är Talko för det gemensamma bästa, som
fortsätter att stärka en kultur som bygger på enhet,
samarbete och glädjen att hjälpa.

Ekonomi och
utvecklingsverksamhet
Som organisation lyckades vi väl med att svara på de
behov som uppstod i samband med mottagningen av
asylsökande. Distrikten ansvarade i huvudsak för förläggningsverksamheten, medan de anställda vid centralbyrån ökade sitt beredskaps- och övriga stöd.
Inkomster fick vi bättre än väntat, trots att avkastningen av vår placeringsverksamhet låg något under
vårt långsiktiga mål. Centralförvaltningens resultat för
räkenskapsperioden var ett överskott på fem miljoner
euro. Överskottet uppstod speciellt i Blodtjänsts verksamhet.
Centralförvaltningens överskott innehåller en extraordinär intäkt på 3,2 miljoner euro för överlåtelse av
nyttjanderätt till fastighet. Utgifterna för grundlig renovering i Blodtjänsts hyrda verksamhetslokal på 2,9 miljoner euro har bokförts som kostnad för Blodtjänst.
Förnyandet av vårt ekonomi- och rapporteringssystem kom igång ordentligt under hösten. Det nya systemet tas i bruk stegvis under åren 2016 och 2017.
Det är allt viktigare att inse betydelsen av dataförvaltning för verksamheten. Vårt moderna system för
klienthantering hjälpte i synnerhet till att göra medelanskaffningen lyckad under det gångna året. Vi förbereder också utveckling och stöd för handledningen av
frivilligverksamheten. På så sätt kan till exempel nya
volontärer lättare hitta sin plats inom organisationen.
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Sammanlagt

Av centralförvaltningenutbetala
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41 045 269

32 692 553

33 602 613

Riskhantering
Riskhantering är en väsentlig del av vår verksamhet. Vi
identifierar, analyserar, bedömer och hanterar de viktigaste strategiska, operativa, ekonomiska och skaderiskerna med framförhållning. Målet med riskhanteringen är att se till att vi som organisation uppnår våra mål
på bästa möjliga sätt och tryggar verksamheten även
under föränderliga förhållanden.
Riskhanteringen inom vår organisation bygger på de
riktlinjer som har slagits fast av styrelsen. Riskhantering och därmed förknippad bedömning, planering och
styrning av verksamheten ingår i ledningens arbete. I
det ingår också god intern översyn och utbildningen i
samband med det fortsatte under år 2015.
Förutseende och systematisk riskhantering stärker
verksamheten, vårt anseende och förtroendet för hur
Röda Korset fungerar. Den snabba ökningen i verksamheten kring förläggningar för asylsökande förutsatte
att vi utvecklade våra verksamhetsmetoder bland annat
i fråga om ledning och serviceproduktion.
Den ekonomiska osäkerheten inom Finland och
Europa fortsätter. Det gör det svårare att planera vår
ekonomi, i synnerhet i fråga om hur vi bedömer vår
inkomstutveckling. Det är klart att Finland står inför
nödvändiga strukturella reformer och beslut om besparingar och att dessa kan försvåra även vår verksamhet.
Centralförvaltningens värdepappersplaceringar
sköts av en kapitalförvaltare som har valts genom
konkurrensutsättning. Riskerna i samband med placeringsverksamheten hanteras i samråd med huvudkapitalförvaltarens experter.
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Centralförvaltningens internt tillförda medel 2015
4242

Medlemsavgifter och övriga bidrag

4253
3618
3378
3493
3670

Produktmarknadsföring

8954
8784

Katastroffonden

13975
7183

Placeringsintäkter

7606

Milj. euro

8939
1560
2936
4785

Ersättningar från stst och kommun

2119

Övrig intäkter

3959
4010
3513

RAY understöd

3797
4139

19498

UM understöd

25586
22941
13882

Övriga intäkter från ordinarie verksamhet

13635

66580

15486

66830

Blodtjänstens omsättning och övriga
inkomster

66212
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2015

Offentlig finansiering 2015

Penningautomat
föreningen RAY

4 138 735

Allmänt understöd

364 000

De ungas skyddshus
Frivilliga räddnings
tjänsten

945 000
696 000

Invandrarprogrammet

282 368

Alkohol- och drogförebyggande arbete

102 305

Projektet Mot rasism

344 235

Hiv-programmet

212 220

Kampanjen mot hemoch fritidsolyckor
Paikka auki
(Stället öppet)- programmet (*
Projektet Fullt liv
Stödverksamhet för
närståendevårdare
Genomförande av verksamhetsstyrningssystemet

87 764

Fem städer
De ungas skyddshus

1 038 000

Arbets- och
näringsministeriet

Migrationsverket

Flyktingarbete,
MAVA-projektet

1 985 000

150 000

Europeiska
flyktingfonden

Centralförbundet för
studieverksamhet

Social- och hälsovårds
ministeriet

Projektet Frivilliga inom
flyktingarbetet (VAPAA)
och MAVA-projektet

Utbildning 32 000

Kampanjen Sommargummi

15 000

42 000

18 318
227 555
486 986

114 318

Vänverksamhet: Helsingfors
och Nylands distrikt och
Västra Finlands distrikt 257 666

ECHO

Utrikesministeriet

Internationel verksamhet

IHL, Humanitär rätt

4 676 000

147 000

Ungdomsverksamhet

Kansainvälinen toiminta

100 000

Europeiska kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd

22 941 000

Europeiska unionen
*) Paikka auki är ett hjälpprogram av RAY som
främjar ungdomars färdigheter i arbetslivet
och möjligheter att finna sysselsättning.
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Flyktingarbete

Internationell verksamhet

776 000

Undervisnings- och
kulturministeriet

80000

Utredning av användningen av fonder med egen täckning
1. Antti Ahlströms fond
Användningsändamål:
Användning 2015:
		

Hjälp till sjuka och behövande efter bedömning
38 000,00 euro – utveckling av frivilligverksamhet på institutioner
30 000,00 euro – hälsorådgivningsverksamhet

2. Olga och Jalmari Välimaas fond
Användningsändamål:
Till åldrings- och vänverksamhet
Användning 2015:
13 500 euro
3. General Mannerheims och friherre von Troils fond
Användningsändamål:
För Finlands Röda Kors verksamhet i krig och fred
Användning 2015:
25 000 euro – för första hjälpen-gruppernas verksamhet
4. Jaakko Bascharoffs fond
Användningsändamål:
		
Användning 2015:

För effektivering av vården av läpp-, käk- och gomspalt, bl.a. utbildning av läkare
och talterapeuter
23 167,87 euro

5. Minna Emilia Frisks fond
Användningsändamål:
Användning 2015:

För bistånd till krigsblinda
13 600 euro

6. Julius och Irene Frisks fond
Användningsändamål:
För att bistå krigsblinda
Användning 2015:
18 100 euro
7. Bröderna Markus och Henry Schatelowitz’ fond
Användningsändamål:
För att bistå krigsinvalider från Helsingfors
Användning 2015:
Fonden användes inte/bidrag utdelades inte.
8. Ines och Arthur Dahlströms fond
Användningsändamål:
Den årliga avkastningen överfördes till katastroffonden eller enligt Finlands
			Röda Kors styrelses överläggning till något annat aktuellt ändamål.
Användning 2015:
Fonden användes inte/bidrag utdelades inte.
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BOKSLUT
Resultaträkning
		

1.1–31.12.2015

1.1–31.12.2014

117 210 355,47

116 378 661,85

-48 696 962,99
-1 800 930,29
-82 812 810,03
7 316 854,78

-43 716 623,33
-1 742 504,01
-82 800 732,52
7 643 393,12

-8 783 493,06

-4 237 804,89

ORDINARIE VERKSAMHET
Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Överföring av medel från katastroffonden
Över-/underskott

Medelanskaffning 		
Bidrag, katastroffonden
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

13 975 001,68
263 185,50
7 025 745,88

8 784 107,72
389 388,00
7 357 010,92

Insamlingskostnader, katastroffonden
Övriga kostnader

-1 416 761,06
-3 765 248,20

-1 339 370,51
-3 131 371,83

7 298 430,74

7 821 959,41

Över-/underskott

Investerings- och finansieringsverksamhet		
Intäkter
Kostnader
Över-/underskott
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Allmänna bidrag
Räkenskapsperiodens resultat
Överföring av medel från katastroffonden
Överföring av medel från självtäckande fonder
Räkenskapsperiodens under-/överskott
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8 938 528,02
-2 578 063,37

7 605 934,48
-2 893 668,99

13 658 895,39

12 534 224,90

3 196 489,86
0,00
364 000,00

0,00
-750 000,00
364 000,00

17 219 385,25

12 148 224,90

-11 936 607,74
-244 177,19

-7 614 176,92
-111 149,61

5 038 600,32

4 422 898,37

Balansräkning
			
			
31.12.2015
31.12.2014
A K T I V A 							
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar 						
		 Immateriella rättigheter		
3 395 288,72		
3 422 652,78
					
Materiella tillgångar
		 Markområden
84 093,96		
84 093,96
		 Byggnader och konstruktioner
2 196 410,06		
2 300 102,78
		 Maskiner och inventarier
2 564 886,47		
1 781 361,54
		 Förkosttsbetalningar och övriga
		 pågående nyanläggningar
999 181,32
5 844 571,81
628 022,18
4 793 580,46
Placeringar
		 Markområden
		 Byggnader och konstruktioner
		 Övriga aktier och andelar
		 Övriga utgifter med lång verkningstid
SJÄLVTÄCKANDE FONDER
		 Värdepapper
		 Kassa och bank

231 254,28		
728 795,83		
86 874 150,77		
482 673,03
88 316 873,91

350 254,28
742 719,03
87 252 244,15
579 229,39

88 924 446,85

5 268 419,88		
5 669,25
5 274 089,13

5 092 073,51
32 101,16

5 124 174,67

RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
		 Varor			

7 438 494,09		

7 286 646,27

Fordringar
		Långfristiga
			
Övriga fordringar		

1 441 508,17		

1 657 708,17

		Kortfristiga
			
Kundfordringar hos distrikten
			
Kundfordringar
			
Övriga fordringar
			
Resultatregleringar

2 210 104,29		
4 750 196,97		
4 360 273,05		
7 660 946,77
18 981 521,08

Kassa och bank		
A KT IVA

401 811,62
5 845 803,94
5 340 515,98
4 790 041,80

24 870 723,64		

16 378 173,34
18 166 009,07

S A M M A N L A G T		 155 563 070,55		
145 753 391,61

PA S S IVA
EGET KAPITAL
Bundna fonder
		 Självtäckande fonder
		 Fond för marknadsvärde
		 Reserv för katastroffonden
Övriga fonder
		 Blodtjänstfond
		 Fond för samverkan
		 Fond för marknadsvärde

4 615 679,01		
658 410,12		
16 590 302,24
21 864 391,37

4 383 052,37
741 122,30
11 970 549,28

17 094 723,95

23 546 309,70		
247 046,00		
7 057 652,89
30 851 008,59

23 546 309,70
198 883,00
7 695 362,86

31 440 555,56

Vinst från tidigare perioder
Räkenskapsperionden resultat

39 720 674,96		
5 038 600,32
44 759 275,28

35 345 939,59
4 422 898,37

39 768 837,96

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
		 Lån från penninginrättning		
Kortfristigt
		 Lån från penninginrättning
		 Erhållna förskott
		 Skulder till distrikten
		 Skulder till leverantörer
		 Övriga skulder
		 Resultatregelringar

28 866 392,93		

918 107,13		
3 602 286,21		
493 663,64		
8 176 141,09		
6 771 747,03		
9 260 057,28
29 222 002,38

924 142,84
6 769 838,36
283 775,70
6 367 692,52
4 468 739,41
8 844 549,54

29 790 535,77

27 658 738,37

P A S S I V A SA M M A N L A G T		 155 563 070,55		 145 753 391,61
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Noter till bokslutet 31.12.2015
PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET
Värdering och periodiseringsprinciper
Bestående aktiva och avskrivningar
Finansiella instrument
FRK tillämpar den metod i 5:2a § i bokföringslagen enligt vilken de finansiella instrument som får värderas
till verkligt värde värderas till sitt verkliga värde i balansräkningen. Som verkligt värde noteras det marknadsvärde som det finansiella instrumentet hade vid bokslutsögonblicket.
Finns det dock inga pålitliga marknader för det finansiella instrumentet, fastställs det verkliga värdet utifrån
marknadsvärdet för det finansiella instrumentets delar eller för liknande finansiella instrument eller så bestäms värdet med hjälp av de modeller och metoder för värdering som är allmänt vedertagna på finansieringsmarknaderna.
En orealiserad förändring av det verkliga värdet redovisas i fonden för verkligt värde under eget kapital,
eftersom det är fråga om sådana finansiella instrument i balansräkningens aktiva som inte innehas i handelssyfte.
Övriga finansiella instrument, exempelvis aktieindexlån, värderas till anskaffningspris.
Euriborbundna lån med fast ränta har skyddats genom avtal om ränteutbyte. Det verkliga värdet för avtalen har redovisats i noterna till bokslutet.
Materiella och immateriella tillgångar
De materiella och immateriella tillgångarna har redovisats i balansräkningen till direkt anskaffningsutgift
minskad med planmässiga avskrivningar.
Aktiverade investeringar har avskrivits enligt plan.
Utgifter för grundlig renovering av hyrda lokaler, som ägs av andra, bokförs som kostnader.
Understöd för investeringar har redovisats som minskning av anskaffningsutgiften.
Avskrivningstider
Avskrivningarna av bestående aktiva har fastställts enligt på förhand uppgjord plan som huvudsakligen
grundar sig på linjär avskrivning.
Avskrivningarna grundar sig på beräknade ekonomiska brukstider och är som följer:
Immateriella rättigheter		
Övriga långfristiga utgifter
Maskiner och inventarier		
Byggnader och konstruktioner
Centralbyråns byggnad		

5 år
5 och 10 år
5 och 10 år
20 och 40 år
4%

Erhållna understöd, testamenten och bidrag						
Penningautomatföreningens verksamhetsunderstöd har beaktats i resultaträkningen under ”allmänna
understöd”. Projektunderstöden ingår i intäkterna för verksamhetsområdet i fråga.
Av dem har den del som motsvarar realiserade kostnader upptagits som intäkt. Oanvända understöd har
bokförts under erhållna förskott och oredovisade givna understöd under förskottsbetalningar. I erhållna
understöd ingår återbetalningsansvar.
Erhållna testamenten och bidrag upptas som intäkt när testamentet eller bidraget är slutgiltigt och
lagakraftvunnet. Insamlingarna intäktsförs när insamlingsredovisningen är färdig.
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Principer för kostnadsfördelning
Till verksamhetsområdena har hänförts deras särkostnader och en andel av de gemensamma kostnaderna. Vid
uträkningen av de gemensamma kostnaderna har orsaksprincipen iakttagits så noggrant som möjligt.
Organisationsverksamheten och centralenhetstjänsterna innehåller dels de intäkter och kostnader för organisationsverksamheten, som med hänsyn till väsentlighetsprincipen inte har hänförts till verksamhetsområdena, dels
summan av de administrativa tjänster som har intäktsförts via centralbyrån.
Fonder
Bundna fonder
En bunden fond bildas i balansräkningen, ifall friheten att disponera medlen i betydande mån begränsats för Finlands Röda Kors förvaltningsorgan genom ett testamentariskt förordnande eller någon annan extern viljeyttring. En
bunden fond prsenteras som självtäckande fond, om meningen varit att fondmedlen ska hålla isär från de övriga
medlen. Användningen av medlen i bundna fonder samt de orealiserade och realiserade fondintäkterna hänförs
till fondkapitalet. Överföringarna till bundna fonder och användningen av fonderna presenteras i bokslutet på en
egen rad före raden Räkenskapsperiodens över-/underskott.
Finlands Röda Kors samlar in medel till sin katastroffond för att kunna ge snabb hjälp såväl i hemlandet som internationellt. Ur katastroffonden finansieras också långsiktigt utvecklingssamarbete.
För att få in medel till fonden arrangerar Finlands Röda Kors insamlingar och annan medelanskaffning samt tar
emot bidrag och testamenten. Ändamålsbundna bidrag tas emot till fonden endast då dessa anvisats för verksamhet som överensstämmer med Röda Korsets verksamhetsprinciper. De donerade medlen ska användas för det
angivna ändamålet.
Fondens användning presenteras under ordinarie verksamhet i respektive verksamhetsområdesgrupp.Överskottet
som bildats av fondens förkovran överförs till fonden som bokslutsdisposition innan räkenskapsperiodens överskott.
Om insamlingskostnadsprocenten (15 %) överskrids, täcks den överstigande andelen med organisationens övriga
medel.
Övriga fonder
De övriga fonderna är inte till sitt användningsändamål bundna.
I fonden för verkligt värde bokförs orealiserade förändringar i det verkliga värdet för finansiella instrument som
inte innehas för handel, såsom framställts under punkten finansiella instrument i principerna för upprättande av
bokslutet.
Den gemensamma verksamhetsfonden är en med styrelsens beslut bildad fri fond, vars verksamhetsprincip är
att med hjälp av utvecklingsprojekt landstäckande stärka förverkligandet av målen i den av organisationens ordinarie stämma fastslagna strategin. Styrelsen beslutar årligen om den andel som ska fonderas, vilken baserar sig
på Kontti-kedjans resultat och den intäktsfördelningsmodell som godkänts för respektive år. Andelen som fonderas och användningen av fonden behandlas som intern överföring inom det egna kapitalet.
Genomsnittligt personalantal
Beräkningssättet har ändrats till årsverken. Arbetsförhållandets längd räknas i förhållande till kalenderårets månader.
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Noter till resultaträkningen

					
1. Ordinarie verksamhet
Ordinarie verksamhetens intäkter sammanlagt

2015

2014

117 210 355,47

116 378 661,85

		 Nationell beredskap
			Intäkter
				 RAY-intäkter
				 Övriga intäkter
			 Intäkter sammanlagt

1 067 984,26
2 865 402,89
3 933 387,15

1 030 702,24
387 203,62
1 417 905,86

			Kostnader
				 Personalkostnader
				 Övriga kostnader
			 Kostnader sammanlagt
			 Täcks ur katastroffonden
		 Nationell beredskap sammanlagt

1 234 446,39
3 496 242,25
4 730 688,64
-591 053,64
-206 247,85

666 016,93
1 538 629,37
2 204 646,30
-519 616,25
-267 124,19

		 Internationell verksamhet
			Intäkter
				 Ersättning från staten
				 Övriga intäkter
			 Intäkter sammanlagt

22 941 355,16
7 481 827,30
30 423 182,46

25 585 540,12
7 407 094,08
32 992 634,20

			Kostnader
				 Personalkostnader
				 Pengar och materiell hjälp
			Hjälpverksamhet sammanlagt
			 Täcks ur katastroffonden
		 Internationell verksamhet sammanlagt

8 027 721,12
29 120 810,95
37 148 532,07
-6 725 801,14
451,53

5 576 422,62
34 506 670,90
40 083 093,52
-7 122 764,37
32 305,05

		 Skyddshusen
			Intäkter
				RAY-intäkter
				 Ersättning från kommuner
				 Övriga intäkter
			 Intäkter sammanlagt

945 000,00
1 037 997,96
43 488,30
2 026 486,26

945 000,00
1 032 487,97
150 070,02
2 127 557,99

			Kostnader
				 Personalkostnader
				 Övriga kostnader
			 Kostnader sammanlagtsä
		 Skyddshusen sammanlagt

2 077 144,35
527 517,14
2 604 661,49
-578 175,23

2 022 873,75
565 037,29
2 587 911,04
-460 353,05

		 Kontti-kedjan
		Intäkter
				 Försäljning
				 Ersättning från staten
				 Övriga intäkter
			 Intäkter sammanlagt

9 584 058,45
1 241 822,75
133 796,00
10 959 677,20

8 401 342,56
1 120 308,15
170 592,07
9 692 242,78

			Kostnader
				 Personalkostnader
				 Anläggnings-/utvecklingskostnader för Kontti
				 Övriga kostnader
				 Distriktens resultatandel
				 Katastroffondens resultatandel
			 Kostnader sammanlagt
		 Kontti-kedjan sammanlagt

3 654 581,33
524 390,28
4 452 978,05
1 138 000,00
696 832,96
10 466 782,62
492 894,58

3 204 773,43
380 408,01
4 119 334,38
1 138 000,00
585 054,20
9 427 570,02
264 672,76

		 Blodtjänst
			Intäkter
				 Omsättning
				 Övriga verksamhetsintäkter
			 Intäkter sammanlagt

65 080 997,87
1 131 094,23
66 212 092,10

65 836 448,76
994 037,45
66 830 486,21

			Kostnader
				Lagerändring
				 Personalkostnader
				 Material och tjänster
				 Hyror
				 Övriga kostnader
			 Kostnader sammanlagt
		 Blodtjänsts överskott/underskott före avskrivningar

159 021,00
26 001 808,71
16 929 687,61
5 136 171,88
14 959 588,82
63 186 278,02
3 025 814,08

-84 303,00
26 133 428,15
17 103 844,55
5 552 803,43
11 964 482,41
60 670 255,54
6 160 230,67
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		 Organisationsverksamhet och centralbyråns tjänster 			
			Intäkter
				 RAY-intäkter
1 761 753,47
1 457 000,95
				 Ersättning från staten
446 742,52
486 287,84
				 Övriga intäkter
1 447 034,31
1 374 546,02
			 Intäkter sammanlagt
3 655 530,30
3 317 834,81
			Kostnader				
				 Personalkostnader
5 624 625,54
4 722 055,72
				 Övriga kostnader
5 671 569,09
5 430 770,98
				 Kostnader sammanlagt
11 296 194,63
10 152 826,70
				 Täcks ur katastroffonden
0,00
-1 012,50
				 Stöd för hjälpverksamheten sammanlagt
-7 640 664,33
-6 833 979,39
				 Avskrivningar
-1 800 930,29
-1 742 504,01
				 Löner, medelanskaffning och placeringar
-2 073 635,55
-1 391 052,73
			Överskott/underskott
-8 780 493,06
-4 237 804,89
2. Personalkostnader sammanlagt
			 Löner
			 Arvoden
			 Pensionskostnader
			 Övriga lönebikostnader
			Resultaträkningens personalkostnader
		 Keskimääräinen henkilölukumäärä
		Centralbyrån
		Skyddshusen
		Kontti-verksamhet
		Blodtjänst
		
Sammanlagt

36 870 631,14
161 494,74
7 349 760,04
4 312 077,07
48 693 962,99

32 572 491,79
120 061,35
7 323 544,56
3 700 525,63
43 716 623,33

189
44
64
536
833

155
42
61
525
783

263 185,50
1 075 856,50
1 339 042,00

389 388,00
960 445,00
1 349 833,00

3. Medlemsavgifter
			 Centralbyrån
			 Distrikt och avdelningar
			Hela organisationens medlemsavgifter
4. Investerings- och finansieringsverksamhet
			Intäkter				
				Dividender
67 441,18
35 020,28
				 Hyror
2 779 310,62
2 737 326,97
				Räntor
-4 319,64
7 223,79
				 Försäljningsvinster
5 544 612,05
4 213 645,90
				 Övriga intäkter
551 483,81
612 717,54
			 Intäkter sammanlagt
8 938 528,02
7 605 934,48
			Kostnader
				Räntor
				Reparationer
				Försäljningsförlust
				 Övriga kostnader
			 Kostnader sammanlagt
			Investerings- och finansieringsverksamheten sammanlagt

456 338,39
177 091,50
324 725,16
1 619 908,32
2 578 063,37
6 360 464,65

515 480,92
709 910,52
280 012,27
1 388 265,28
2 893 668,99
4 712 265,49

57 500,00
67 199,69
6 700,00
17 017,59
148 417,28

40 597,93
62 892,82
12 755,79
39 334,24
155 580,78

5. Revisorernas arvoden
		 1. Revisorsarvoden
		 2. Särskild revision
		 3. Skattetjänster
		 4. Övriga arvoden
		 Sammanlagt

6. Extraordinära intäkter
Försäljning av nyttjanderätt i Skeppsredaregatan

3 196 489,86
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Noter till balansräkningen
2015

2014

Immateriella rättigheter
		 Utgiftsrest 1.1
		 Ökningar
		Minskningar
		 Utgiftsrest före avskrivningar
		 Räkenskapsperiodens avskrivningar enl. plan
		 Nedskrivningar
		Utgiftsrest 31.12

3 422 652,78
1 061 748,69
0,00
4 484 401,47
-1 089 112,75
0,00
3 395 288,72

3 824 986,55
752 036,90
0,00
4 577 023,45
-1 004 284,42
-150 086,25
3 422 652,78

Byggnader och konstruktioner
		 Utgiftsrest 1.1
		 Utgiftsrest före avskrivningar
		 Räkenskapsperiodens avskrivningar enl. plan
		Utgiftsrest 31.12

2 300 102,78
2 300 102,78
-103 692,72
2 196 410,06

2 403 795,50
2 403 795,50
-103 692,72
2 300 102,78

Maskiner och inventarier
		 Utgiftsrest 1.1
		 Ökningar
		Minskningar
		 Utgiftsrest före avskrivningar
		 Räkenskapsperiodens avskrivningar enl. plan
		Utgiftsrest 31.12

1 781 361,54
1 286 170,19
0,00
3 067 531,73
-502 645,26
2 564 886,47

1 615 544,93
549 493,55
0,00
2 165 038,48
-383 676,94
1 781 361,54

Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar
		 Utgiftsrest 1.1
		 Ökningar
		 Minskningar
		Utgiftsrest 31.12

628 022,18
2 654 336,84
-2 283 177,70
999 181,32

453 089,95
1 305 359,27
-1 130 427,04
628 022,18

Värdering av finansiella instrument till verkligt värde
		Räntefonder
		 Verkligt värde
		 Anskaffningsvärde
		 Förändring

42 332 376,56
40 208 370,42
2 124 006,14

41 982 321,04
39 010 856,36
2 971 464,68

Aktier och aktiefonder
		 Verkligt värde
		 Anskaffningsvärde
		 Förändring

33 267 802,93
28 334 156,18
4 933 646,75

34 513 347,40
29 789 449,22
4 723 898,18

		 Verkligt värde sammanlagt
		Förändring i fonden för verkligt värde

75 600 179,49
-637 709,97

76 495 668,44
2 511 577,10

Övriga aktier och andelar
Aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag
		 Bokfört värde

8 598 324,41

8 945 154,41

Övriga aktier och andelar
		 Bokfört värde

1 386 460,14

1 387 452,31

Övriga värdepapper
		 Bokfört värde

1 271 070,70

405 852,96

18 116,03

18 116,03

86 874 150,77

87 252 244,15

Noter till balansräkningens aktiva:					
				
1. Förändringar i bestående aktiva

2. Övriga aktier och andelar

Övriga placeringar
		 Bokfört värde
Sammanlagt
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3. Resultatregleringar
RAY-fordran
Fordran från ministerium
EU/ECHO-fordran
Arbetsmarknadsstöd
Centralbyråns övriga resultatregleringar sammanlagt
Kontti-kedjans resultatregleringar
Hyresfordringar
Blodtjänsts resultatregleringar
Sammanlagt

156 211,86
1 915 656,78
926 321,83
44 383,02
1 671 879,76
1 480 619,96
32 079,44
1 433 794,12
7 660 946,77

157 787,00
81 246,55
458 568,78
21 830,08
1 671 529,52
1 153 091,60
33 863,85
1 212 124,42
4 790 041,80

2 210 104,29
111 617,72
2 321 722,01

401 811,62
22 094,78
423 906,40

65,00
480,00

38 392,79
270,73

4. Fordringar hos övriga FRK-enheter
Försäljningsfordringar hos distrikten 31.12
Försäljningsfordringar hos avdelningarna 31.12
Försäljningsfordringar sammanlagt
Resultatregleringar hos distrikten 31.12
Resultatregleringar hos avdelningarna 31.12
Försäljningsfordringar hos avdelningarna ingår i Försäljningsfordringar i balansräkningen.
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Noter till balansräkningens passiva:
1. Förändringar i eget kapital och fonder
Självtäckande fonder sammanlagt
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Skulder till FRK
Kapital 31.12
Fonden för verkligt värde
Eget kapital sammanlagt 31.12
Skulder till FRK:
FRK har betalat understöd utdelade av de självtäckande fonderna 106.500,00,
då fonderna vid utdelningstidpunkten inte hade likvida medel.

4 265 001,82
410 925,67
0,00
-161 367,87
-5 380,60
106 500,00
4 615 679,02
658 410,11
5 274 089,13

4 153 852,21
238 085,94
-2 827,46
-122 466,81
-1 642,06
118 050,55
4 383 052,37
741 122,30
5 124 174,67

1 307 331,04
125 959,12
0,00
-68 000,00
-1 649,29
68 000,00
1 431 640,87
201 819,37
1 633 460,24

1 270 856,89
72 841,58
-865,05
-35 000,00
-502,38
35 000,00
1 342 331,04
226 743,84
1 569 074,88

Bundnda fonder fondvis
Antti Ahlström d.y. Fond
		 Kapital 1.1
		 Intäkter
		Försäljningsförluster
		 Understöd
		 Kostnader
		 Skulder till FRK
		 Kapital 31.12
		 Fonden för verkligt värde
		 Eget kapital sammanlagt 31.12

Jaakko Bascharoffs fond
		 Kapital 1.1
1 272 061,32
		 Intäkter
122 560,94
		Försäljningsförluster
0,00
		 Understöd
-23 167,87
		 Kostnader
-1 604,80
		 Skulder till FRK		
		 Kapital 31.12
1 369 849,59
		 Fonden för verkligt värde
196 374,60
		 Eget kapital sammanlagt 31.12
1 566 224,19

1 218 688,01
69 851,42
-829,54
-15 166,81
-481,76
10 750,55
1 282 811,87
217 435,96
1 500 247,83

Irene och Julius Frisks fond
		 Kapital 1.1
85 102,59
		 Intäkter
8 199,49
		Försäljningsförluster
0,00
		 Understöd
-18 100,00
		Kostnader
-107,35
		 Skulder till FRK		
		 Kapital 31.12
75 094,73
		 Fonden för verkligt värde
13 137,72
		 Eget kapital sammanlagt 31.12
88 232,45

93 494,38
5 358,81
-63,64
-13 650,00
-36,96
13 650,00
98 752,59
16 681,09
115 433,68

Minna Emilia Frisks fond
		 Kapital 1.1
338 066,89
		 Intäkter
32 572,17
		Försäljningsförluster
0,00
		 Understöd
-13 600,00
		Kostnader
-426,49
		 Skulder till FRK		
		 Kapital 31.12
356 612,57
		 Fonden för verkligt värde
52 189,11
		 Eget kapital sammanlagt 31.12
408 801,68

337 723,04
19 357,24
-229,88
-18 650,00
-133,51
18 650,00
356 716,89
60 255,89
416 972,78
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2015
General Mannerheims och friherre Birger von Troils fond
		 Kapital 1.1
		 Intäkter
		Försäljningsförluster
		 Understöd
		Kostnader
		 Skulder till FRK
		 Kapital 31.12
		 Fonden för verkligt värde
		 Eget kapital sammanlagt 31.12

645 109,80
62 155,23
0,00
-25 000,00
-813,84
25 000,00
706 451,19
99 588,90
806 040,09

2014
634 428,94
36 363,50
-431,85
-25 000,00
-250,79
25 000,00
670 109,80
113 193,59
783 303,39

Bröderna Markus och Henry Schatelowitz minnesfond
		 Kapital 1.1
35 389,09
		 Intäkter
3 409,68
		Försäljningsförluster		
		Kostnader
-44,64
		 Skulder till FRK		
		 Kapital 31.12
38 754,13
		 Fonden för verkligt värde
5 463,19
		 Eget kapital sammanlagt 31.12
44 217,32

33 504,75
1 920,39
-22,80
-13,25
0,00
35 389,09
5 977,85
41 366,94

Olga och Jalmari Välimaas fond
		 Kapital 1.1
223 446,89
		 Intäkter
21 528,72
		Försäljningsförluster		
		 Understöd
-13 500,00
		Kostnader
-281,89
		 Skulder till FRK
13 500,00
		 Kapital 31.12
244 693,72
		 Fonden för verkligt värde
34 494,64
		 Eget kapital sammanlagt 31.12
279 188,36

225 750,47
12 939,32
-153,66
-15 000,00
-89,24
15 000,00
238 446,89
40 277,96
278 724,85

Inez och Arthur Dahlströms fond
		 Kapital 1.1
358 494,20
		 Intäkter
34 540,32
		Försäljningsförluster		
		Understöd		
		Kostnader
-452,30
		 Skulder till FRK		
		 Kapital 31.12
392 582,22
		 Fonden för verkligt värde
55 342,58
		 Eget kapital sammanlagt 31.12
447 924,80

339 405,73
19 453,68
-231,04
0,00
-134,17
0,00
358 494,20
60 556,12
419 050,32

Katastroffonden
		 Katastroffonden 1.1
		 Bidrag till katastroffonden
		 Testamenten till katastroffonden
		 Kontti-kedjans andel av kat.fondens intäkter
		 Insamlingskostnader
		 varav personalkostnader
		 Insamlingskostn. som täcks med övriga intäkter
		 Använts utrikes
		 Använts inrikes
		 Katastroffonden 31.12
Gemensam verksamhetsfond
		 Gemensamma verksamhetsfonden 1.1
		 Överföring från vinstmedel
		 Gemensamma verksamhetsfonden 31.12
		
		
		
		

Ackumulerade överskott 1.1
Överföring till gemensamma verksamhetsfonden
Räkenskapsperiodens överskott
Ackumulerade överskott 31.12

11 970 549,28
12 782 330,75
495 837,97
696 832,96
-2 038 393,94
-621 632,88
0,00
-6 725 801,14
-591 053,64
16 590 302,24

11 999 765,48
7 149 558,55
1 049 494,97
585 054,20
-1 648 098,08
-308 727,57
478 167,28
-7 122 764,37
-520 628,75
11 970 549,28

198 883,00
48 163,00
247 046,00

0,00
198 883,00
198 883,00

39 768 837,96
-48 163,00
5 038 600,32
44 759 275,28

35 544 822,59
-198 883,00
4 422 898,37
39 768 837,96
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2. Resultatregleringsskulder
		 Skuld på semesterlön och semesterpenning
		 Soc.kostnader för semesterlöneskuld
		 Skatteskuld
		 Ersättning för medelanskaffning till distrikten
		 Räntor på lån
		 ArPL-skuld
		 Insamlingen Jul i sinnet (MLL/FRK)
		 Centralbyråns övr. resultatregl.skulder sammanlagt
		 Blodtjänsts resultatregleringsskulder
		 Kontti-kedjans resultatregleringsskulder
		Sammanlagt

2015

2014

1 946 239,59
460 480,29
14 201,00
105 912,08
5 582,00
190 126,52
486 935,21
958 519,16
4 653 459,79
438 601,64
9 260 057,28

1 416 564,63
326 801,46
0,00
85 814,79
16 679,03
288 978,24
721 463,58
1 179 071,29
4 525 426,38
283 750,14
8 844 549,54

493 663,64
200 774,00
4 730,83
205 504,83
1 848 493,06

283 775,70
216 665,84
5 251,81
221 917,65
1 986 345,34

3. Skulder till övriga FRK-enheter
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Leverantörsskulder till distrikten 31.12
Resultatregleringsskulder till distrikten 31.12
Resultatregleringsskulder till avdelningarna 31.12
Sammanlagt
Låneskulder till avdelningarna 31.12

Säkerheter och ansvarsförbindelser
				
1. Tillgångar som lämnats som säkerhet för skulder
och värdet av givna säkerheter
			
Inteckningar som ställts som säkerhet för skulder
		 Strukturerat skuldebrev
		 Som säkerhet ställda inteckningar

2015

2014

900 000,00
5 403 440,00

1 800 000,00
5 403 440,00

Inteckningar som ställts som säkerhet för skulder
		 Företagslån

28 800 000,00

28 800 000,00

Som säkerhet ställda inteckningar
		 Bulevarden 5 aktier

28 487 680,00
11 000 000,00

28 487 680,00
11 000 000,00

106 601,09

106 601,09

871 344,48
661 579,25
1 532 923,73

1 004 210,17
907 130,04
1 911 340,21

Hyresansvar för verksamhetslokaler:
		 Betalas följande räkenskapsperiod
		 Betalas senare
				
5. Blodtjänsts övriga ansvar

4 301 335,83
22 277 535,11
26 578 870,94

4 330 882,20
27 291 993,43
31 622 875,63

Hyror för maskiner och utrustning:
		 Betalas följande räkenskapsperiod
		 Betalas senare
				
6. Kontti-kedjans hyresansvar

16 679,24
7 623,52
24 302,76

15 010,20
17 560,88
32 571,08

Avtal om allmän pantsättning
		 Insättningsbevis hos tullstyrelsen nr 474787,
		 medlen på konto 142824-4113
För Blodtjänsts hyresgaranti pantsatta depositioner
2. Ansvar för avtal om ränteutbyte
Ränteutbytesavtalets underliggande tillgång är 10 miljoner euro
och avtalets gängse värde är -558 358 euro
3. Leasingansvar
Obetalda belopp för leasingavtal:
		 Betalas följande räkenskapsperiod
		 Betalas senare
				
		 De nämnda leasingavtalen är i regel på tre år
		 och omfattas inte av inlösningsvillkor.
4. Blodtjänsts hyresansvar

Hyresansvar för affärslokaler:				
		 Betalas följande räkenskapsperiod
1 872 270,89
1 857 851,00
		 Betalas senare
1 450 370,30
2 405 395,00
				
3 322 641,19
4 263 246,00
7. Arrendeansvar		
Arrendeansvar:				
		 Betalas följande räkenskapsperiod
38 448,30
38 045,70
		 Betalas senare
786 056,37
824 504,67
				
824 504,67
862 550,37
8. Besittningsrätt
Besittningsrätt för efterlevande make/maka stipulerat för
bostadsaktier som erhållits genom testamente, värde 130 000 euro. 			
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Underskrifter till verksamhetsberättelsen och bokslutet
STYRELSEN FÖR FINLANDS RÖDA KORS							
							
Helsingfors den 22 april 2016							
							
						
							
Pertti Torstila			 Christel von Frenckell-Ramberg		
Henri Backman		
ordförande			 vice ordförande		
vice ordförande
							
							
							
Otto Kari			 Eija Karine		
Hannu Harri		
vice ordförande			 ledamot		
ledamot
							
							
							
Irmeli Metsänen 			 Maria Pietikäinen		
Alpo Tanskanen		
ledamot			ledamot		
ledamot
							
							

Markku Suokas			 Kristiina Kumpula				
ledamot			generalsekreterare				
							
							

							
							

Bokslutsanteckning							
							
							
Om utförd revision har i dag avgetts berättelse.						
							
							
Helsingfors den 29 april 2016							
							
PricewaterhouseCoopers Ab							
							
							
							
Jan Holmberg			
CGR, PwC Ab			
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Jarmo Kuntonen		
GRM		

Pertti Hiltunen		
CGR
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Förteckning över använda bokföringsböcker					
Egentliga bokföringsböcker:
Balansbok		inbunden
Bokslutsspecifikationer fyra separat inbundna böcker
Huvudbok		digital
Dagbok			digital
Hjälpböcker:				
Försäljningsreskontra
hjälpbok
Inköpsreskontra		hjälpbok
Lagerbokföring		hjälpbok
Bokf. av anläggningstillg. hjälpbok
Lönebokföring		digital

ANVÄNDA VERIFIKATSLAG

9
11
13
14
20
21
30
34
40
41
42
43
45
50
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Kalkylmässiga transaktioner
Banker
Fakturabetalningar
Fakturabetalningar på maskinspr.
Inköpsfakturor
Betalning av fakturor
Försäljningsfakturor
Hänföring av försäljn.resk.fakturor
Memorialverifikat
Löner
Reseräkningar
Bokföring av motposter
Excel-memorialverifikat
Bokföring av resultat

Finlands Röda Kors
Fullmäktige

Styrelsen

Sammanträdde två gånger under 2015 och behandlade stadgeenliga ärenden som bokslut, beviljande
av ansvarsfrihet och storlek på medlemsavgiften,
men också bl.a. kontroll av distriktens ekonomi och
stödsystem samt flyktingkrisen.

Sammanträdde åtta gånger under 2015 och behandlade
152 ärenden såsom ekonomi, verksamhetsplaner och
– berättelser regelbundet samt bl. a. verkställande av
stämmans beslut, internationellt bistånd, medlemskap,
ägarpolitik, ungdomsfrågor samt mottagningsoperationen.

Ordförande		
Vice ordförande		

Rämö Eero
Yli-Pirilä Pia

Ledamöter		
Annala Lassi
			Basilier Linda
			Ek Johan
			Forsblom Outi
			Häkkinen Juha
			Kuokkanen Hannu
			Kuusela Katja
			Käki Esko
			Laine Virpi
			Lindholm Max
			Luiro Anne
			Murto Pasi
			Mustonen Juha
			Nordström Ralf
			Parkkari Juhani
			Peltonen Göran
			Päivinen Jenni
			Rasinkangas Jarno
			Salo Veli-Matti
			Saloniemi Pia
			Soininen Katariina
			Stenros Ville
			Vänni Hanna
Representanter för ministerier
			Kaukoranta Päivi
			Nerg Päivi
			Palojärvi Jaana
			Siitonen Simo
			Stenman Kristina
			Voipio-Pulkki Liisa-Maria

Ordförande		
Torstila Pertti
Vice ordföranden		
Backman Henri
			Kari Otto
			von Frenckell-Ramberg Christel
Ledamöter		
Harri Hannu
			Karine Eija
			Metsänen Irmeli
			Pietikäinen Maria
			Suokas Markku
			Tanskanen Alpo
Utvecklings- och personalutskottet
Sammanträdde fyra gånger och behandlade 35
ärenden.
Ordförande		
Vice ordförande		

Backman Henri
Laitinen Sami

Medlemmar		
Carlstedt Henrik
			Kainulainen Harri
			Lumme-Tuomala Riitta
			Metsänen Irmeli
			Piispanen Elina
			Portin Anders
Blodtjänstens styrelse
Sammanträdde sju gånger och behandlade 95
ärenden.
Ordförande		
Vice ordförande		

Komi Kirsi
Suokas Markku

Medlemmar		
Koponen Juha
			Kronman Gunvor
			Martikainen Tarmo
			Parkkola Kai
			Saini Timo
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Skyddshusens direktion

Första hjälpen- och hälsokommittén

Sammanträdde fyra gånger och behandlade 36
ärenden.

Sammanträdde tre gånger och behandlade 27
ärenden.

Ordförande		
Vice ordförande		

Ordförande		
Vice ordförande		

Kari Otto
Kumpula Kristiina

Medlemmar		
Heikkinen Pauli
			Karine Eija
			Kuronen Sirpa
			Suurpää Leena
			Warma Eija
Kontti-direktionen
Sammanträdde fyra gånger och behandlade 47
ärenden.

Siitonen Simo
Backman Henri

Medlemmar		
Castrén Maaret
			Haikala Olli
			Kärnä Helena
			Määttä Teuvo
			Putko Lasse
			Silfast Tom
			Vertio Harri
Placeringskommittén
Sammanträdde fem gånger och behandlade 40 ärenden.

Ordförande		
Vice ordförande		

Harri Hannu
Kumpula Kristiina

Medlemmar		
Ekelund John
			
Ilén Paula fram till hösten
			2015
			Kervinen Hannele
			Levänen Antero
			Paloheimo Susanna
			
Saarela Pertti från och med
			hösten 2015

Ordförande		

Kumpula Kristiina

Medlemmar		
Räsänen Mika
			Torsti Esko
			Väisänen Tapani
Revisionskommittén
Sammanträdde fyra gånger och behandlade 40 ärenden.
Ordförande		

von Frenckell-Ramberg Christel

Ungdomskommittén
Sammanträdde fyra gånger och behandlade 53
ärenden.
Ordförande		
Vice ordförande		

Kari Otto
Musta Laura

Medlemmar		
Harri Hannu
			Kuokkanen Hannu
			Liikanen Erkki
			Neilimo Kari
			Nikula Pekka
			Nokela Rauni

Förlikningsnämden
Medlemmar		
Juhajoki Joonatan
			
Magd Noora som sakkun
Hade inga sammankomster år 2015.
			
nigmedlem från och med
			25.9.15 				
Ordförande		
Torstila Pertti
			Malinen Tomi
			
Mattjus Camilla från och
Medlemmar		
Korhonen Helena
			med 25.9.15
			Kumpula Kristiina
			Mettovaara Julia
			Nygård-Taxell Rachel
			Väisänen Teemu från och
			Paatero Pekka
			med 25.9.15
			
Åkerlund Hanna fram till
			25.9.15
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Humanitet
Opartiskhet
Neutralitet
Självständighet
Frivillighet
Enhet
Universalitet

rodakorset.fi
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