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LEDAREN 17.8.2018Hungerdagen och styrkan i att göra tillsammans
Jag klättrar upp på en kulle längs en smal 
och brant sandstig och ser mig omkring. Vyn 
är fylld av kåk, byggda tätt intill varandra, så 
långt ögat kan nå. Nästan alla träd är fällda, 
så det är omöjligt att söka skydd från den 
gassande solen. Jag befinner mig i Bang-
ladesh på lägret Cox’s Bazaar, som inhyser 
över en halv miljon människor som flytt My-
anmar. Majoriteten av dem är kvinnor och 
barn som lider av undernäring. 

Jag fortsätter min färd och kommer till 
en liten, anspråkslös skolbyggnad. Därin-
ne sjunger en stor barnskara högt i kör. Jag 
frågar vår tolk vad de sjunger om. Tolken 
svarar: ”Vi är inte ensamma. Vi kan övervin-
na våra hinder.” Det gör mig tårögd, trots att 
jag försöker hålla tillbaka. 

Jag återvänder till fältsjukhuset som upp-
rätthålls av Finlands Röda Kors, bredvid det 
enorma lägret. Tack vare intäkterna som 
samlades in under Hungerdagen, var det 
möjligt att skicka sjukhuset med snabb tid-
tabell från Finland till Bangladesh förra hös-
ten.

Från sorg till hopp
Vid lägret Cox’s Bazaar betyder Hungerda-
gen kejsarsnitt för kvinnor, då det uppstått 
allvarliga komplikationer i samband med för-
lossningen. Kampanjen ger mediciner och 
god vård för en liten pojke som opererats för 
att bli av med en stor och smärtsam cysta. 
Hungerdagen innebär räddade människoliv. 
Och det är tack vare alla er frivilliga som del-
tagit i Hungerdagskampanjen! 

Den enorma insats som krävs vid sjukhu-
set slår mig med häpnad. Förutom vårda-
re, läkare och barnmorskor behövs tolkar, 

logistikarbetare, väktare, chaufförer, städa-
re, kockar och personal inom administrati-
va och ekonomiska uppgifter. Likaså krävs 
en stor insats i samband med Hungerdagen, 
då det behövs bössinsamlare, resultaträkna-
re, chaufförer, skolbesökare, bössutdelare, 
some-administratörer, köksbiträden, brödför-
säljare... Ni frivilliga gör ett enormt arbete 
för att insamlingen blir av. Var stolta över er 
själva och samla ihop ett bra gäng också för 
årets Hungerdag. Ingen kan göra det ensam.

”Tack för att du hjälper till”
Finlands Röda Kors har förbundit sig till att 
administrera sjukhuset vid Cox’s Bazaar 
fram till utgången av året. Biståndsoperatio-
nen är enorm och för att slutföra den behövs 
er hjälp. Låt oss tillsammans ordna en stor-
slagen och inbringande Hungerdag, för att 
försäkra oss om att sjukhuset kan rädda liv 
och hjälpa människor också i fortsättningen.

Läs den här tidningen för tips på hur ni får 
lokal synlighet, rekryterar nya frivilliga och 
förnyar er insamlingspraxis då användningen 
av kontanter minskar.

Människorna som flytt Myanmar berättar att 
de får hopp av frivilliga och anställda vid Rö-
da Korset och Röda Halvmånen. Hopp om att 
världen känner till deras trängda läge.
 
    Låt oss både ge 

hopp och bidra 
med konkret hjälp 
inkommande 
Hungerdag!  
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TYCK TILL på Facebook 
facebook.com/RodaKorsetOsterbotten
facebook.com/punainenristi

BERÄTTA OM EVENEMANGEN 
Lägg ut era evenemang på nätet.
rednet.rodakorset.fi

RING OCH BIDRA
0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

TA KONTAKT
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det skyd-
dar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som har förbundit 
sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en av dem. Röda Korset har rätt 
att använda skyddstecknet för att markera sin verksamhet och övervaka användningen av märket.
Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdelnings-
material under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med  
myynti@rodakorset.fi

Raisa Heinämäki
koordinator för Hunger- 
dagskampanjen

Sommaren övergår så småningom till höst och det är igen dags att blicka framåt mot den 
kommande verksamhetsperioden. 

Utmaningarna är fortfarande att få medlems- och frivilligkåren att växa och att få 
människor intresserade av Röda Korsets verksamhet och de saker vi driver. Bland utma-
ningarna sticker särskilt ut frågan hur vi ska få ungdomar och vuxna med i vår verksamhet. 
Utmaningarna vi möter innebär ett uthålligt och långsiktigt arbete och kräver många männ-
iskors insats. Det stora temat i det här numret är Hungerdagen. 

Fjolårets Hungerdagsinsamling gav ett gott resultat och alla var med och gjorde det. Det 
kan låta som en klyscha, men det bevisades återigen att ju flera insamlare desto bätt-
re resultat. Så låt oss igen göra Hungerdagen till en glad insamling som når alla finlända-
re! Människor intresserar sig för händelser som avviker från vardagslunken. Syns våra in-
samlare i gatubilden så kommer man fram och pratar, köper bröd eller ärtsoppa eller lakrits 
och stoppar en slant i bössan. Utmana alla avdelningens medlemmar att vara med i den här 
glada insamlingen! En passiv medlem ställer garanterat upp ifall någon frågar henom per-
sonligen. 

Det finns mycket nöd i världen och alla kan påverka, som bössinsamlare, som donator el-
ler som stödmedlem i Röda Korset. Avdelningarna är i direkt kontakt med donatorerna som 
lägger sina bidrag i bössan. I de kontakterna uppstår fina möjligheter att berätta vilka be-
hoven är ute i världen, vad våra frivilliga behöver för att kunna hjälpa och vad katastroffon-
dens medel används till.

Jag hoppas att så många som möjligt återigen är med i årets Hungerdagsinsamling och 
önskar alla avdelningar lycka till och riktar ett varmt tack till er alla!

Ricky Berglund
verksamhetsledare
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HUNGERDAGEN  20–22.9.2018

Det blir allt vanligare med betalningar 
per kort eller via mobilen. Därför är 
det nödvändigt att hitta nya insam-
lingssätt vid sidan av bössinsamlingen 
för att göra det lättare för bidragsgiva-
re att engagera sig i Hungerdagen.  

Bössinsamlarna har alltid varit en bärande 
kraft för Hungerdagen och deras synlighet är 
oersättlig. Därför är det viktigt att det finns 
bössinsamlare ute på fältet som kan berät-
ta om alternativa bidragsmetoder. Det lönar 
sig att fördomsfritt bekanta sig med nya bi-
dragssätt och testa åtminstone en ny metod.

1. Allt fler använder MobilePay 
Mobilappen MobilePay hade en halv miljon 
aktiva användare i början av maj och an-
talet växer. Avgiften dras direkt av bank-
kontot och MobilePay fakturerar inte Röda 
Korset för att förmedla betalningar. Det 
finns två betalsätt:

• Att samla in till katastroffonden 
Fäst ett klistermärke på insamlingsväs-
tarna med katastroffondens donations-
nummer 1001. Sätt också fast en rek-
lam på mobila donationsmetoder, alltså 
MobilePay, Pivo och SMS-donationen, på 
insamlingsbössorna. Klistermärken och 
reklam kan beställas avgiftsfritt på Röda 
Korsets webbutik.

• Följ med avdelningens insamling-
spott  
Via MobilePay är det möjligt att följa 
med hur många donationer just er av-
delning har lyckats håva in. Du kan be-
ställa ett avgiftsfritt donationsnummer 
och en QR-kod för ändamålet på ke-
räykset@punainenristi.fi. Samtidigt får 
ni reklam som fästs på sidan av insam-
lingsbössan. 

2. Kontaktlös betalning med iZettle 
Det lönar sig att överväga användningen 
av iZettle, särskilt vid stationära insam-
lings- och försäljningsplatser. iZettle är en 
förmånlig apparat som endast kräver en 
smarttelefon med internetanslutning och 
den avgiftsfria iZettle-appen för att funge-
ra. Centralbyrån ger er användaruppgifter 
som styr intäkterna direkt till katastrof-

Låt oss göra Hungerdagen synlig ge-
nom evenemang och jippon. Traditio-
nella torgevenemang och konserter 
ger Hungerdagen ypperlig synlighet. 
Här följer två förslag på tillställning-
ar – detaljerade anvisningar finns på 
RedNet. 

•  Kuddinstallation 
I fjol bistod Röda Korset människor i sam-
band med 123 bränder. Vi kan uppmärk-
samma den här betydande insatsen på 
hemmaplan genom att bygga en installa-
tion av 123 kuddar på en synlig plats. Dy-
norna är ett konkret exempel på föremål 
som införskaffas genom Hungerdagsdo-
nationer för att bistå vid nödinkvartering 
av brandoffer.

•  Statyjippo  
Under fjolårets Hungerdag kläddes staty-
er i Röda Korsets insamlingsvästar. Loka-
la medier tipsades om jippot på förhand. 
Också förbipasserade noterade de ”tys-
ta hjälparna” och delade bilder på dem 
på sociala medier med taggarna #hiljai-
nenauttaja och #Hungerdagen. Har ni en 
staty på er ort som kunde bära insam-
lingsvästen i höst? 

Locka med nya frivilliga till 
Hungerdagen? 
Röda Korsets Oma-tjänst är ett nytt informa-
tionssystem för frivilliga som lämpar sig för 
rekrytering av nya personer till olika Hung-
erdagsrelaterade uppdrag. Avdelningens 
egen Facebook-sida är också en viktig kom-
munikationskanal för att sprida information 
om den lokala verksamheten. När ni erbjud-
er uppdrag är det bra att komma ihåg att 
det är få som förbinder sig för evigt till verk-
samheten efter sin första gång. Därför lönar 
det sig att erbjuda lämpliga uppgifter för att 
tröskeln att komma med förblir låg. 

Ta modigt kontakt med medier
Under Hungerdagen vill vi nå ut till störs-
ta möjliga publik på alla håll i Finland. Loka-
la medier, så som gratistidningar, radio och 
dagstidningar är viktiga kanaler för rekryte-
ring av insamlare och bidragsgivare. Ett bra 
mål är att försöka få medierna att ta upp 
Hungerdagen åtminstone tre gånger: en ar-

HUNGERDAGEN  20–22.9.2018

Ta modigt i bruk nya donationssätt  
under Hungerdagen 

Lokal synlighet är viktig

fonden. iZettle kan också användas för 
avdelningens egen medelsanskaffning ge-
nom att styra medel till avdelningens eget 
konto. För detta bör man ingå ett skilt av-
tal med företaget.  Anvisningar finns på 
RedNet.  

3. Enkelt att donera per SMS  
Det lönar sig för insamlarna också att 
göra reklam för SMS-bidrag. Insamlings-
bössorna är färdigt utrustade med ett 
SMS-nummer för bidrag på 10 euro. I de 
små broschyrerna finns också ett alterna-
tivt nummer för 5 euros bidrag. SMS-bi-
draget debiteras direkt på telefonräkning-
en.

4. Samla in på nätet  
När ni rekryterar bössinsamlare, kan ni 
föreslå att de grundar en nätinsamling. 
Nätinsamlingen är en ypperlig insam-
lingsmetod för den som är aktiv på socia-
la medier och ett personligt sätt att bidra. 
Det finns två metoder:

 
• Grunda din egen nätbössa 

Be dina bekanta donera till din bössa på 
oma.punainenristi.fi. 

• Använd Facebook-appen 
Facebook har en insamlingsapp, som 
kan användas för att samla in medel till 
katastroffonden. Appen hittar du genom 
att trycka på “Samla in pengar” i Face-
books meny. När insamlingen är skapad, 
kan du bjuda in alla dina FB-vänner.

5. Beställ och sälj Metrilaku  
Metrilaku-lakrits kan beställas i partier på 
50 påsar. Försäljningspriset för en halv ki-
los påse är 10 euro, varav 4 euro går till 
försäljaren. Genom att sälja 50 påsar ger 
ni 200 euro till katastroffonden. Påsen 
innehåller 10 stycken lakritssnören i olika 
smaker. 

6. Dela ut donationsbrev till postlådor  
Har ni redan testat att dela ut donations-
brev direkt till människors postlådor? De 
färdiga breven behöver bara förses med 
avdelningens Hungerdagsreferens, så att 
intäkterna styrs till avdelningens insam-
lingspott.

tikel som efterlyser insamlare, en om själva 
insamlingen och uppgifter om insamlingsre-
sultatet efter kampanjen. 

Som hjälp för kommunikationen finns färdi-
ga botten för pressmeddelanden, där varje 
avdelning kan fylla i uppgifter för sina loka-
la evenemang. Pressmeddelandemodellerna 
finns på RedNet. Därtill kan ni modigt kon-
takta lokala medier för att erbjuda intervju-
objekt. En intressant intervjuperson kan vara 
en erfaren Hungerdagsinsamlare eller en ny 
frivillig som deltar i sin första insamling.

Ni kan bjuda in lokala medier för att rappor-
tera om ert Hungerdagsevenemang. Email 
och samtal är snabba och praktiska sätt att 
kontakta redaktionerna. Efter samtalet är 
det bra att skicka närmare uppgifter och te-
lefonnummer för en kontaktperson per epost 
till reportern.

Sociala medierna finns överallt 
På sociala medier kan vi nå ut till människor 
i deras vardag. När ni gillar, delar eller kom-
menterar Röda Korsets inlägg på sociala me-
dier, ökar synligheten i hela landet. Det lönar 
sig också att publicera stämningsbilder och 
foton på förberedelserna inför insamlingen 
samt på Hungerdagsevenemangen. Ni kan 
också sprida information om Hungerdagen 
till exempel i ortens egen Facebook-grupp.

Hungerdagskampanjen kommer att få egen 
profil- och bakgrundsbild för sociala medi-
er, som kan laddas ner på RedNet. Hung-
erdagens officiella taggar är #Nälkäpäivä, 
#Hungerdagen och #Hungerday.

På Röda Korsets Oma-tjänst kan ni skapa 
ett Hungerdagsevenemang på adressen va-
paaehtoiset.punainenristi.fi och länka det till 
evenemangskalenderns annons. 

Ytterligare information: 
Hungerdagskoordinator  
Raisa Heinämäki, tel. 020 701 2202
Planerare för medelanskaffningen   
Mia Ekström-Huttunen, tel. 020 701 2193
Informatör Outi Huovinen, tel. 020 701 22 44
Webbproducent Seppo Kujanpää,  
tel. 020 701 2226
RedNet / Hungerdagen
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FACE-TO-FACE-INSAMLINGAR OCH NEJ TILL RASISM!KAMPANJER ÅR 2019 OCH DEN NYA DATASKYDDSLAGEN

Den nya dataskyddslagen innebär  
förändringar för insamlingen Jul i sinnet

Insamlingsvärvarna gör ett värdefullt jobb

Kampanjer år 2019 Tack till alla för ert arbete mot rasism!

Den nya dataskyddslagen påverkar in-
samlingen Jul i Sinnet och utdelning-
en av gåvokort. Avdelningarna och för-
eningarna spelar en allt viktigare roll 
när det kommer till att samarbeta med 
kommunens socialväsende, rådgiv-
ningen, skolhälsovården och försam-
lingarnas diakoniverksamhet. 

Vi uppmuntrar avdelningarna vid FRK och 
föreningarna vid MLL att tillsammans ordna 
lokala Jul i sinnet-evenemang under insam-
lingen. På det sättet får insamlingen stor lo-
kal synlighet. Avdelningarna och förening-
arna kommer att få närmare information 
samt tips på evenemangskoncept, modell 
för pressmeddelande och annat material för 
kommunikationsändamål under hösten.
Mera information under hösten.

Ytterligare information:
Koordinator för social välfärd  
Maaret Alaranta, tel. 020 701 2023
Koordinator för medelsanskaffning   
Regina Laurén, tel. 020 701 2199

Kring hälften av våra insamlingsvärva-
re talar engelska som sitt huvudspråk. 
Dra inte likhetstecken mellan personer 
med utländsk bakgrund och svindlare. 
Meddelanden om bedrägerimisstan-
kar i offentligheten och grundlösa po-
lisanmälningar kommer i framtiden att 
försvåra insamlingsverksamheten vid 
både avdelningen och centralbyrån. 

Om du misstänker att du träffat en bluffvär-
vare, ta kontakt med centralbyråns koor-
dinator för face-to-face-insamlingar. Kont-
rollera också av insamlingschefen ifall 
avdelningen fått information om face-to-fa-
ce-insamlingar på sitt insamlingsområde. Ni 

Kampanjkommunikationen sker per 
epost. Avdelningarna har möjlighet att 
uppge vilka kampanjer de är intresse-
rade av och vem som ställer upp som 
kampanjernas kontaktpersoner. Kam-
panjmeddelandena skickas till denna 
kontaktperson samt till ordföranden 
och informatören. Vi kommer att be-
rätta mer om kampanjkommunikatio-
nen i ett senare skede. 

Avdelningarna kommer också att förses med 
aktivitetspaket, som kan användas för eve-
nemangsarrangemang längs med året eller 
för att delta i andra evenemang som arrang-
eras på orten. Som exempel finns paket om 
medlemsvärvning och hjälparkursen.

Kampanjförfarandet kommer att utveck-
las tillsammans med frivilliga. Särskild fokus 

Jag vill tacka mitt team, vår hembas 
Röda Korset och alla som vandrat den 
långa och ibland också gropiga vägen 
för att utveckla arbetet mot rasism och 
för påverkan. Vi har fått jobba med 
kollegor, våra samarbetsorganisatio-
ner, nätverk och tusentals människor 
på olika håll i Finland. På fem år ord-
nade vi hundratals egna evenemang 
och deltog i hundratals tillställningar 
som arrangerats av andra.
 
Under veckan mot rasism förde vi en enga-
gerad kampanj med ett leende på läpparna 
tillsammans med hundratusentals finlända-
re. Vi var synliga såväl på gatan som i soci-
ala medier.

kan också fråga distriktet om saken för sä-
kerhets skull. Dessutom kan centralbyrån 
alltid ge ett säkert besked. Under sommaren 
har insamlingsvärvarna åter lyckats anskaffa 
nya månadsgivare på insamlingsområden vid 
flera avdelningar. Dörrknackningsinsamling 
sker både i större städer och på mindre or-
ter. Insamlingsvärvarna rör sig också i shop-
pingcenter, mindre affärer och på gatan. 

Hur känner du igen Finlands  
Röda Kors insamlingsvärvare?
• På en mörkblå insamlingsväst med Röda 

Korsets logga på vitt botten.
• En rödvit mapp med tomma blanketter 

för månadsgivare.
• Namnkort försett med bild och Polissty-

relsens insamlingstillstånd 1.1.2016–
31.12.2020.

Tilläggsuppgifter:
F2F-koordinator  
Vesa-Matti Salomäki, tel. 020 701 2014 
F2F-regionkoordinator   
Tuomas Mattila, tel. 020 701 2339 
F2F-regionkoordinator   
Markus Högmander, tel. 020 701 2309

kommer att ligga på avdelningsmaterial och 
-kommunikation.

Så här för vi kampanjer år 2019 

• Vändagen 14.2
• Samarbetskampanj för ett mer humant 

Finland under riksdagsvalet 14.4 (Amnes-
ty, Kyrkans utlandshjälp och Finlands Rö-
da Kors) 

• Veckan mot rasism 18–24.3
• Rödakorsveckan 6–12.5
• Hungerdagsinsamlingen 26–28.9
• Beredskapsövning, preliminär tidtabell 

oktober 2019

Ytterligare information: 
Kampanjkoordinator  
Byman Sari  
tel. 020 701 2201

Det har varit lärorikt att stå i främsta le-
det och se utvecklingen i samhällsdebat-
ten kring rasism, hatprat, diskriminering och 
jämlikhet under ett halvt årtionde. Vi har 
varit med om att skriva ett kapitel i historien 
om “rasismen i Finland”. 

Vi har också skapat dialog mellan olika 
grupperingar. Detta är viktigt, eftersom vi 
inte kan få förståelse för varandra utan ett 
sakligt och respektfullt diskussionsklimat.

Arbetet mot rasism och för främjandet av 
jämlikhet fortsätter och jag kommer att job-
ba med er kring temat också i fortsättning-
en. 

Janette Grönfors, tel.  020 701 2156
Koordinator för projektet Nej till rasism! och 
sakkunnig inom rasismbekämpande arbete. 

Laura Kotila

H
anna Linnakko
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HÖSTENS EVENEMANG OCH TÄVLING FÖR AVDELNINGARNA OMA PUNAINEN RISTI OCH FRIVILLIGHET

Ännu hinner du till fjärden!

På frivilligkryssningen Auttajat ulapalla (hjäl-
pare på fjärden) (9–11 november) får du 
verktyg till välbefinnande för frivilliga, ut-
veckling av frivilligledning och möjlighet att 
välkomna och rekrytera nya människor. An-
mälan är öppen till den 16 september eller 
så länge det finns lediga platser.

Mer information om och anmälan till 
kryssningen:  
RedNet/Auttajat ulapalla (på finska)

Frivillig, kläck idéer och  
delta i tävlingen

Vi letar efter idéer till en ny form av nationell 
pop up-nätfrivillighet. De bästa idéerna pre-
senteras under kryssningen Auttajat ulapal-
la (hjälpare på fjärden) och idékläckarna får 
senare delta i utvecklingen av den nya verk-
samheten. I tävlingen eftersöker vi frivillig-
het på nätet eller frivillighet som genomförs 
webbaserat. Kriterierna är att vilken frivil-
lig som helst ska kunna göra det som en en-
gångsföreteelse och att verksamheten främ-
jar människors välbefinnande och/eller ökar 
gemenskapen. 

Arbetsgruppen för projektet Vapaaehtoisuu-
den digitaalinen ekosysteemi (frivillighetens 
digitala ekosystem) väljer ut några genom-
förbara förslag och bjuder de frivilliga som 
lämnat in förslagen på kryssningen. För dem 
som bjudits in till kryssningen (två frivilliga/
förslag) är resan gratis. Tävlingen är öppen 
till den 30 september.

Mer information och tävlingsblanketter:  
RedNet/Avdelningskontor/Nya sätt att idka 
frivilligverksamhet

KAJ t-skjortor 

Humorgruppen KAJ har donerat ca 160 
t-skjortor till Röda Korset. Vi har barnstorle-
kar från 110-160 och vuxenstorlekar från XS 
– XXL. Avdelningarna kan använda t-skjor-
torna t.ex. som lotterivinster, pris i tävling-
ar, för utdelning vid tema-dagar i skolor eller 
som utlottningspresenter vid medlemsvärv-
ning. Det är bara att kontakta oss på kans-
liet och beställa det antal och de storlekar ni 
vill ha. Först till kvarn!
 

De frivilligas nya datasystem är här: OMA
En stor del av avdelningarna och vän-
förmedlingen väntas börja använda 
Oma Punainen Risti och vänförmed-
lingssystemet under hösten. Distrik-
tens anställda erbjuders skolning och  
hjälper till med ibruktagandet och an-
vändningen av de nya verktygen. 

Nanna Katavisto, sekreterare vid avdelning-
en Sydvästra Esbo deltog i pilotskedet och 
har tillsammans med andra frivilliga funde-
rat över hur man ska hjälpa frivilliga som in-
te är så vana med informationsteknik.
Avdelningen beslöt sig att under hösten orn-
da Oma-kvällar, där de som inte har egen 
dator får hjälp med att logga in och bekanta 
sig med Oma

Vid avdelningen i Mäntsälä har man planerat 
att vid behov börja med att skapa e-post-
adresser till frivilliga, eftersom man behö-
ver en e-postadress för att kunna logga in i 
Oma.

Ju fler som använder Oma, desto bättre 
kommer fördelarna med systemet fram. 
Kalle Kivimaa, ordförande för avdelningen 
i Hagalund efterlyser ännu enklare mottag-
ande av nya frivilliga och uppgifter av en-
gångskaraktär, såsom anordnande av böss-
insamling, i Oma. 

Avdelningens aktivitet i Oma 
belönas med medlemmar
 
I värvningen av medlemmar och engageran-
de av frivilliga finns det ett knep som slår 
allt: avdelningens egen aktivitet. För att vi 
ska kunna stärka vårt hjälparbete och för-
bättra vår beredskap, behöver vi ännu fler 
medlemmar och det innebär rekrytering av 
frivilliga och medlemmar. Det lönar sig att ta 
i bruk Oma Punainen Risti på alla avdelning-
ar. När verksamheten är synlig på nätet, hit-
tar folk avdelningens lokala verksamhet. Av 
nya medlemmar kvarblir alltid medlemsav-
giften på 20 euro hos avdelningen. 

Mer information: Projektledare   
Tapani Tulkki, tel. 0400 933 966

Så här tar du i bruk Oma vid din 
avdelning:
1. Ta kontakt med distriktet eller anmäl dig 

till Oma-utbildningen:

Oma-utbildning i Vasa 9.10.2018

 Distriktet inbjuder samtliga avdelningar i 
distriktet att delta med 1-2 representan-
ter i Oma-utbildningen. 

 Tidpunkt: 9.10.2018 kl. 17:30-20:00
 Plats: SFVs utrymmen,  

Handelsesplanaden 23 B, 65100 Vasa
 
 Under kvällen bekantar vi oss med nya 

programmet Oma, dess syfte och funktio-
ner. Vi loggar in och lär oss använda pro-
grammets huvudfunktioner. Örn Witting 
från centralbyrån är med som utbildare. 

 Fundera tillsammans i avdelningen vil-
ka som är mest lämpliga att fungera som 
”digimästare”, dvs. vara avdelningens 
Oma-huvudanvändare och övriga some 
kanaler.  
 
Anmälningar senast fre 5.10 till Emma, 
kontaktuppgifter nedan.

2. Ordna en inledande Oma-verkstad i av-
delningen med hjälp av avdelningens di-
gimästare eller en distriktsmedarbeta-
re, för att strategisera och komma igång 
med användningen.

3. Fundera över de viktigaste rollerna och 
verksamhetspraxisen, och börja använ-
da systemet genom att i Oma skapa en 
stomme av verksamhetsgrupperna vid er 
avdelning. 

4. Börja använda Oma och be avdelningens 
frivilliga att logga in i Oma.

Mer information: 
Rednet.punainenristi.fi/oma 

Distriktets huvudanvändare:
Emma Granholm, tel. 050 566 2642
Lotta Böling, tel. 040 148 9110

Låna material från distriktet 

- Reddiedräkter, 2 olika storlekar 
- Eldriven ballongblåsare 
- Monter/stand, att använda vid ex. mässor 
- Roll-ups 
- Anne-dockor och övrigt FHJ-material 

Boka och kom överens om lånetid!
Christian Nord förevisar t-shirten. Fotograf: Emma G.
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Avdelningar, dra nytta av 
understöden 

Avdelningarna har nu möjlighet att ansöka 
om Bättredag-understöd för att starta upp 
och utveckla verksamhetsformer och pro-
jekt. Exempelvis kanske ni på er ort är in-
tresserade av att starta upp en barn-/ung-
domsgrupp, med pengarna kan ni förslagsvis 
inhandla material eller något ätbart åt grup-
pen för den kommande säsongen. Pengar-
na ni får är inte öronmärkta utan kan se-
dan användas för just de behov som finns 
i gruppen. För en och samma verksamhet 
kan beviljas högst 300 euro i understöd per 
år. Ansökningen om understöd är fortlöpan-
de. Beviljade understöd utbetalas retroak-
tivt jämte rapportering och kostnadsspecifi-
kation. 

Projektunderstöd beviljas för mångkulturel-
la projekt och projekt som stöder integra-
tion samt förebyggande projekt som främ-
jar hälsa och välbefinnande. Projektet måste 
genomföras av frivilliga och baseras på ett 
lokalt behov. En förutsättning för understö-
det är att verksamheten är ny. Det finns 
även önskemål om att den ska bli en perma-
nent del av avdelningens verksamhet. Un-
derstödsbeloppet uppgår till 500–2 000 eu-
ro per år.

Adlibris har donerat 5 000 euro till läxläs-
ningsklubben. Avdelningen kan ansöka om 
understöd till klubbar som är på väg att star-
ta sin verksamhet eller befintliga, fungeran-
de klubbar. Understödet kan användas för 
klubbens verksamhetskostnader och uppgå 
till högst 150 euro per klubb och år. M.a.o. 
om ni är i startgroparna med en läxklubb el-
ler redan har en fungerande så glöm in-
te bort att skicka in en understödsansökan.  
Understöd utdelas så länge pengarna räcker. 

Mer information: RedNet/Råd&Rön/Avdel-
ningsbyrån/Bidrag till avdelningarna

Vi funderar ofta på medlemsvärvning inom 
Röda Korset. Våra medlemmar blir äldre och 
det är inte alltid lätt att rekrytera nya. Re-
sultatet är ett sjunkande medlemstal. Hopp-
lösheten kommer över oss. Styrelsearbetet 
verkar inte intressera den yngre genera-
tionen. Nya medlemmar kan vara av olika 
slag, de kan vara stödmedlemmar som vi in-
te ser mycket av men som genom sin årli-
ga inbetalning ser till att Finlands Röda Kors 
och dess avdelningar har en ekonomisk bas 
att stå på. Sedan kan det finnas medlemmar 
som inte gärna vill sitta med i styrelser ut-
an istället aktiverar sig i en verksamhet. Men 
om vi nu börjar vi med att fundera hur vi 
kan få stödmedlemmar.

Börja med att fråga
Hur många vänner eller bekanta har du frå-
gat om de vill bli medlem i Röda Korset i år? 
Hur många frågade du på det senaste röda-
korsevenemanget?

I en större studie som gjorts bland allmän-
heten om frivilligengagemang frågade man 
människor som är engagerade varför de är 
eller inte är det. Det visade sig att bland de 
som inte var engagerade ville majoriteten 
egentligen ansluta sig. Orsaken till att de in-
te redan anslutit sig var att de inte hade bli-
vit tillfrågade.

I Röda Korsets nationella strategi 2018-2020 
är målsättningen att öka medlemstalet med 
10 % fram till slutet av 2020. I klara tal be-
tyder det att en avdelning med 60 medlem-
mar behöver rekrytera 6 nya medlemmar på 
tre år, och bibehålla redan inskrivna med-
lemmar. Alltså två till tre nya medlemmar 
per år. Om varje styrelsemedlem (av säg 
t.ex. åtta) föresätter sig att fråga fem per-
soner i sin närkrets eller som man stöter på 
evenemang under de kommande åren har 
40 personer tillfrågats. Kom också ihåg ny-
finländarna som ofta redan har ett gott öga 
till Röda Korset. Sannolikheten är att åtmins-
tone en del av dessa svarar JA! 

Någon frågade mig: ”Men vad ska man sä-
ga då?”. Jag skulle föreslå att du tänker till-
baka på när du själv blev medlem. Kanske 
var det genom en vänkurs, när du hjälpe till 
att samla in medel på Hungerdagen eller för 
att du såg vad Röda Korset gjorde ute i värl-
den och du tänkte att du ville vara med i den 
rörelsen. Kanske var det för att Röda Korsets 
frivilliga eller styrelsen på din ort verkade ha 
så trevligt ihop samtidigt som de hjälpte an-
dra i trakten. Ofta är det en känsla av ge-
menskap och att man känner att man gör 
något för någon annan som är tilltalande. 

Storytelling och kommunikation
Det bästa sättet att väcka människors positi-
va känslor för ett tema, en organisation eller 
infallsvinkel är att belysa den med en hjärte-
värmande historia. 

Medlemsvärvning – ett hopplöst företag? Efter ett evenemang på ett äldreboende, 
berätta gärna för andra om hur glada de 
äldre är över att ni kommer på besök. Be-
rätta om vänskapen mellan vänfamiljen 
som deltagit i vänkursen och den ensam-
kommande killen från Afghanistan, eller 
om gemenskapen damerna i stickcafét har 
tillsammans. 

Det finns många forum genom vilka en av-
delning kan dela sina historier. De som är 
med på sociala medier kan dela avdelning-
ens historia på avdelningens egen face-
book-sida eller instagramkonto. Be lokaltid-
ningen eller lokal-TV att göra ett reportage 
om ett evenemang eller någon form av so-
cial samvaro ordnat av Röda Korset. När ni 
lägger inbetalningskort i postlådan till by-
borna vid Hungerdagen så är ett förslag att 
utöka innehållet med ett kort brev om vad 
avdelningen gjort under året, gärna kryd-
dat med någon solskenshistoria! Det be-
höver inte vara hjältedåd, Röda Korset be-
står av vanliga människor som vill göra 
saker för andra vanliga människor genom 
att skapa glädje och gemenskap. Motivera 
människor så att de nästa gång de blir till-
frågade tackar JA till att bli medlem i vår fi-
na organisation.
 
Verktygsduken som stöd för  
avdelningarna
Kom också ihåg att om ni vill utveckla av-
delningens arbete gällande medlemsvärv-
ning, kommunikation, verksamhet och sty-
relsearbete ska ni be att få en workshop 
med Föreningskickens ”Verktygsduk” till-
sammans med oss från distriktet. Vi har 
gjort detta tillsammans med några avdel-
ningar och verktyget är lätthanterat och 
riktigt roligt att jobba med. Ta en kväll med 
styrelsen och jobba med detta, vi garan-
terar att det med lätthet kommer nya tan-
kar och idéer som med en liten insats kan 
göra stora resultat. Vid vår årliga höstträff 
för medlemmar 17.11 kommer vi att få en 
presentation av hur verktygsduken för för-
eningar fungerer av Föreningskickens pro-
jektledare Pernilla Howard. Ytterligare en 
orsak att anmäla sig till höstträffen. Mer in-
fo om träffen längre fram i tidningen.

Nina Stubb, 22.8.2018

Kuvaaja: Petteri K
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SAMHÄLLSVERKSAMHET HÄNDER UNDER HÖSTEN

Nygammal
medar-
betare
Sedan i våras har 
jag förmånen att få 
arbeta som sam-
ordnare för sam-
hällsverksamheten 
på Österbottens 
svenska distrikt. 
Arbetsplatsen är 
bekant sedan tidi-
gare eftersom jag för några år sedan vikarie-
rade som samordnare för ungdomsverksam-
heten. Tack vare detta känner jag också en 
hel del avdelningsaktiva och har haft glädjen 
att få träffa några av distriktets alla styrelser.

Till mina arbetsuppgifter hör att upprätthål-
la, stöda och utveckla frivilligverksamheten 
inom samhällsverksamheten. Vänverksam-
het är en viktig del av Röda korsets arbete 
på hemmaplan och de frivilligas insats ovär-
derlig. I dagens samhälle när människor allt-
mer tenderar att bli socialt isolerade är Röda 
korsets vänverksamhet mycket viktig.

Lotta Böling, tel. 040 148 9110
lotta.boling@rodakorset.fi

Ofrivilligt ensamma har förhöjd risk att drab-
bas av bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar och 
depression. Detta på grund av att ensamhe-
ten skapar ett kroniskt stresstillstånd i krop-
pen i kombination med att man som ensam 
sällan är motiverad att motionera och äta 
hälsosamt.

Ensamheten kan drabba människor i al-
la åldrar och det är viktigt att även förstå att 
ensamheten är en känsla, inte ett faktum. 
Det betyder att du kan uppleva dig själv som 
ensam trots att du är omgiven av människor. 
Du kanske saknar någon att dela dina inner-
sta tankar med eller har en partner som inte 
förstår dina behov. Ensamhetskänslan är helt 
enkelt ett sätt för kroppen att signalera att 
du inte har tillräckligt med socialt utbyte.

Ensamhet går att bryta! Det går att öva upp 
sina sociala färdigheter men det kräver att 
man har viljan och faktiskt tar till vara de 
möjligheter som finns.

Tillsammans bekämpar vi  
ensamhet

Tack vare ett understöd från Fadderortsstif-
telsen får vårt distrikt tillsammans med Folk-
hälsans Förbund möjlighet att börja jobba 
förebyggande mot ensamhet och samtidigt 
stöda, stärka och utveckla lokalavdelningar-
na. 

Röda Korsets avdelningar och Folkhälsans 
föreningar kommer i kontakt med många 
ensamma människor. Genom att förnya och 
utveckla vår verksamhet kan vi tillsammans 
bekämpa ensamheten och nå ut till fler per-
soner. 

En livskraftig organisation har större möjlig-
het att möta de lokala behoven och tanken 
är att nya gemenskaper kan födas runt om i 
vår region.

Finansieringen från Fadderortsstiftelsen 
sträcker sig fram till slutet av 2020.

Ensamhet

Frivillig ensamhet är något positivt och en 
av tillvarons guldkanter. Tänk er småbarns-
mamman som ensam får fara till butiken, 
kontorsarbetaren som väljer att komma ti-
digt till jobbet en morgon för att få tänka 
ostört eller ni själva som stänger om er och 
låter er svepas med i en spännande bok. Fri-
villig ensamhet är något som ger, den tillför 
oss något och det är i den som vi kan växa, 
utvecklas och hittar i vila.

Ofrivillig ensamhet däremot är krävande och 
påverkar oss negativt. Forskning visar att 
det är lika skadligt för hälsan att vara ensam 
som att röka. Ensamhet har inbland kallats 
”en av vår tids största folksjukdomar”. 

Fadderforum hösten 2018
Fadderforum är ett nytt koncept vi provar 
på i distriktet. Forumet kommer att ersät-
ta regionmötena som tidigare år hållits på 
hösten.

Syftet med fadderforumen är att hitta kon-
tinuitet i samarbetet avdelningarna och 
distriktspersonalen emellan. Fadderom-
rådena indelas i grupper enligt (nygam-
la) kommungränser och således hoppas vi 
även hitta naturliga områden som samar-
betar och känner till varandra. 

Vi inbeder hela avdelningsstyrelser och öv-
riga nyckelfrivilliga att delta i områdets 
fadderforum.

Utbildning för utbildare hösten 2018

I höst ordnas utbildarutbildning på svenska i Helsingfors inom temaområden ungdoms- 
och organisationsverksamhet, mångkultur och socialtjänst. Mer information om 
utbildningarnas struktur, innehåll och kostnader hittar du här:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/51568

Våra utbildningar är givande och roliga! Du får en möjlighet att själv utvecklas och bidra 
till en meningsfull fritidssysselsättning. Samtidigt som du i förlängningen får inspirera 
andra att vara en del av Röda Korsets globala rörelse genom att stöda medmänniskor i 
utsatta situationer. Blev du intresserad? Då skall du bli frivillig utbildare för Röda Korset!

Mer information:
Mångkulturutvecklare Nina Stubb, 040 559 5286
Barn- och ungdomsverksamhet, Malin Sunabacka, 040 824 2225
Samhällsverksamhet, Lotta Böling, 040 148 9110
Organisationssekreterare, Emma Granholm, 050 566 2642  

Datum Avdelningar Fadder

25.9 Purmo, Esse, Terjärv Malin

1.10 Vörå, Oravais, Maxmo Nina

25.10 Nykarleby, Munsala, Pensala, Jeppo Emma

30.10 Björköby, Kvevlax, Replot, Korsholm norra Malin

1.11 Kristinestad, Tjöck, Lappfjärd-Härkmeri Nina

5.11 Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Rolf

6.11 Karleby sv., Gamlakarleby, Kronoby, Nedervetil, Öja Rolf

7.11 Malax, Petalax, Bergö, Korsnäs Emma

7.11 Smedsby-Böle, Solf, Korsholms södra Malin

8.11 Vasa, Sundom, Gamla Vasa Nina

20.11 Närpes, Övermark, Pörtom Emma

Höstens teman för fadderforumen är: 
- Avdelningens syfte och uppgift
- Oma-programmets uppstart 
- Kaffepaus med rejäla mått för småprat
- Årsskiftets måsten: J-kort, statistik m.m.
- Föreningskickens verktygsduken poängterar  
kommunikationen
- Hungerdagen, med facit i hand

I tabellen här bredvid presenteras datum och 
fadderområde. Snart är faddrarna i kontakt 
med mera infomation om plats och tidpunkt. 
Märk in datumet redan nu i kalendern.  
Välkomna!
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BEREDSKAP

När vi läser detta nummer av Här och Nu så har vi en skön och avkopplande sommar bakom 
oss och kan med laddade batterier ta oss an höstens utmaningar.

En kort tillbakablick på första halvan av året. Utbildningarna har rullat på som vanligt, två ef-
terspaningskurser har ordnats: en finsk- och en svenskspråkig och de lockade bra med delta-
gare. För fhj-gruppverksamheten kan nämnas att en riktad lokal jourkurs ordnats i Kronoby 
för förstahjälpengruppens medlemmar.

Distriktets avdelningar har också vid några tillfällen använt sig av rätten att bevilja medel ur 
Katastroffonden vid plötsliga olyckor och händelser som inträffat på deras område.

Under halvåret kan speciellt noteras en större efterspaning i Nedervetil som tog en hel dag 
i anspråk och engagerade cirka 100 frivilliga. I Vasa kom ett larm på sommaren om en för-
svunnen 5 årig pojke. Han kom till rätta under tiden frivilliga höll på att samlas. I båda dessa 
händelser deltog utbildade frivilliga i ett av Röda Korset och Frivilliga räddningstjänsten or-
ganiserat uppdrag. Alla engagerade personer ställde upp på frivillig basis utan tanke på egen 
nytta eller vinning. Kort och gott kan man konstatera att folk ställde upp för att konkret hjäl-
pa sina medmänniskor och myndigheterna i det samhälle där vi alla verkar och bor.

Under året har vi aktivt gått in för att använda oss av OHTO både vid alarmering och sam-
mankallning av frivilliga samt vid slutrapportering av uppdragen. Via OHTO ser sammankalla-
ren i realtid hur många personer som fått larmet samt hur dessa svarat på uppropet. ”Kom-
mer”, ”kommer inte” eller ”kommer senare” är det som intresserar vid ledningsplatsen där 
verksamheten byggs upp och leds för frivilligas del.

Förstahjälpen grupperna har speciellt under sommaren haft ett flertal dejoureringar runt om i 
Österbotten; marknader, idrotts- och andra evenemang har varit merparten av uppdragen.

Vi behöver hela tiden fler som engagerar sig på olika nivåer i vår verksamhet och därför för-
söker vi hålla ett visst utbud på kurser som kunde öppna dörren för nya människor att ta del 
av vår verksamhet. 

På kommande i höst:
- Fadderforum med Röda Kors avdelningarna
- Sov tryggt-evenemang, Vasa, 5.9.2018
- Hungerdagen 20-22.9.2018.
- Frivilliga räddningstjänsten, Landskapskommittén.
- Träffar med grupper och aktiva

Med hälsning om en god och energisk start på hösten!

Beredskapschef
Rolf Sund, tel. 0400 263 448
rolf.sund@rodakorset.fi

Frivilligas engagemang är pålitligt

SAMHÄLLS-, BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

I början av juni ordnade Ungdomsutskottet 
en lekdag i Karlsbo-området i Oravais. Lo-
kalavdelningen bjöd på goda muffins, kex 
och saft åt alla. Vi hade med oss ballonger, 
pyssel och klistermärken att dela ut efter le-
karna. Vi samlade ihop lekredskap och fun-
derade ut vilka lekar som kunde fungera för 
alla. 

Det blev en intensiv och mycket lyckad lek-
dag! Vi hade även en fantastisk blandning av 
språk och när våra egna språkkunskaper in-
te räckte till så hjälpte barnen och ungdo-
marna varandra så att alla kunde vara med. 
Det var ett möte av kulturer, nationaliteter, 
språk och en delad entusiasm för att ha ro-
ligt. Så lika vi leker, så lika vi är.

Linnea Kaján, 
medlem i Österbottens ungdomsutskott

Ungdomsutskottets lekdag Babycafé

Måndagen den 10 september kl.10.00 star-
tar höstens Babycafé-tematräffar. Un-
der hösten kommer det att ordnas åtta oli-
ka träffar med teman som Det första maten, 
Babyns motoriska utveckling och Barnsäker-
het i bil. Det fullständiga programmet sätts 
ut på Facebook och RedNet under de kom-
mande veckorna. 

Babycaféet riktar sig till nyblivna och blivan-
de föräldrar som vill träffas och diskutera ak-
tuella ämnen med sakkunniga och andra för-
äldrar. 

Mer information: Samordnare 
Malin Sunabacka, tel. 040 824 2225

Vänkurser

Det finns planer på några vänkurser un-
der hösten. Först ut är en kurs i samarbete 
med Malax-Korsnäs medborgarinstitut. Kur-
sen hålls i Petalax under två måndagskväl-
lar, 24.9 och 1.10, mellan klockan 18.30 och 
20.00. Mera information kan fås av Lotta el-
ler via medborgarinstitutet. 

Vi återkommer till andra kurser när exak-
ta datum är spikade. Önskar er avdelning att 
en kurs hålls på orten är det bara att ta kon-
takt med distriktet för stöd med planering, 
marknadsföring och genomförande. 

Tredje åldern

Diskussionsgrupperna för blivande och ny-
blivna pensionärer fortsätter i Vasa och 
det är ett koncept som vi hoppas att kan 
få spridning vidare ut i distriktet. Det finns 
gruppledare som är villiga att dra grupper 
även på andra orter än i Vasa. Kanske det 
skulle vara ett sätt för just er avdelning att 
nå ut till nya människor?

Tredje åldern kommer också att ordna ett 
halvdagsseminarium i slutet av hösten, tors-
dag 29.11.2018, på Folkhälsanhuset i Vasa. 
Under eftermiddagen får vi lyssna till olika 
föreläsare och diskutera relevanta frågeställ-
ningar som finns bland nyblivna pensionärer. 
Alla är välkomna med på seminariet, man 
behöver inte ha deltagit i någon diskussions-
grupp innan.

Har ni frågor, idéer eller bara vill prata bort 
en stund är det bara att ta kontakt! Jag ser 
framemot en givande höst med gott samar-
bete och många nya möten.

Mer information: Samordnare 
Lotta Böling, tel. 040 148 9110

Inka Porttila
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AVDELNINGSVERKSAMHET

Det är dags igen att ansöka om utmärkelser 
och medaljer. Avdelningarna sänder sina för-
slag till distriktsbyrån. Aktivmärke och för-
tjänsttecken beviljas direkt av distriktssty-
relsen, medan förtjänstmedaljernas förslag 
sänds vidare till centralybrån efter prövning. 
Vänligen sänd in avdelningens förslag senast 
onsdagen 31.10.2018 till distriktskansliet. 

Observera att kriterierna för beviljande av 
förtjänstmedaljer har ändrats. Det är inte 
längre ett krav att man tidigare ska ha be-
viljats en bronsmedalj för att man ska kun-
na beviljas en silvermedalj. Det räcker att 
personen är medlem och varit frivillig i minst 
20 år. Om personen tidigare har beviljats 
en förtjänstmedalj i brons, ska det ha gått 
minst 10 år sedan dess. 

Vem i er avdelning har erhållit utmärkel-
ser och när? Be om en rapport från di-
striktskansliet, som uppger vem som erhål-
lit vad och när. 

Mer information om uppdateringarna och 
blanketter hittas via Rednet/Råd&Rön/Avdel-
ningsbyrån: 
https://rednet.rodakorset.fi/Blanketter

Utmärkelser

Avdelningarnas höstmöten 
nalkas 

Var ute i god tid, planera och bjud in till av-
delningens höstmöte. Vid höstmötet väljs 
nya styrelseledamöter och det komman-
de årets verksamhetsplan och budget god-
känns. Höstmötet ska hållas innan utgången 
av november månad. 

Kom ihåg att bjuda in nya medlemmar och 
frivilliga för att bekanta sig med er, verk-
samheten och möjligheten att påverka. 

Vänligen sänd avdelningens verksamhets-
plan och budget samt en kopia av det
justerade protokollet från höstmötet till di-
striktkansliet före utgången av december.

Mer information: Organisationssekreterare   
Emma Granholm, tel. 050 566 2642
emma.granholm@rodakorset.fi

Utbildning för avdelningarnas 
regionala verksamhets-
granskare lördag 24.11.2018

Lördagen 24:e november kommer Liisa Kar-
hu från centralbyrån för att utbilda regiona-
la frivilliga verksamhetsgranskare i Öster-
botten. Utbildningen innehåller bland annat 
FRK:s värden, verksamhet och verksamhets-
policyn, grunder i ekonomi, planering, ut-
förande och rapportering av verksamhets-
granskning, samt vanliga utmaningar vid 
granskningsarbetet.

Utbildningen är praktiknära och med rum 
för diskussion, där verksamhetsgranskning-
ens betydelse för organisationens rykte och 
allmänhetens förtroende betonas. Målsätt-
ningen med utbildningen är att träna upp 
kompetenta och väl förberedda verksam-
hetsgranskare så att verksamhetsgranskan-
det blir en källa till positiva erfarenheter för 
avdelningarnas verksamhet. Dessutom ska 
utbildningen erbjuda en möjlighet till lättare 
tillgänglig hjälp och vägledning.

Märk in datumet i kalendern, och tillfråga era 
nuvarande verksamhetsgranskare om intres-
se. Mera information under höstens gång via 
distriktets utskick och Rednet. 

Mer information: Verksamhetsledare 
Ricky Berglund, tel. 050 517 7245

FRIVILLIGVERKSAMHET

Här sitter jag nu, augusti månad, nyss hemkommen från gruppledarutbildningsdagar i Ny-
näs, Heinola. Dagarna har varit fyllda av utmaningar, nätter med allt för lite sömn. 
Anledningen till att jag anmälde mig till ledarskapsutbildningen är nog att jag alltid vill ut-
veckla mig själv, lära mig nya saker, våga utmana mig själv.

Ibland undrar jag, vad är det för människa som utsätter sig för sånt här. Ja, det låter kanske 
lite negativt men tänk er att man packar ihop sitt pick och pack och frivilligt går bland stock 
och sten, berg och dalar i regn och rusk, gassande sol och älgflugor runt huvudet för att öva, 
öva och öva. Öva på att bli bättre på ledarskap. Man sitter på kursbänken och lyssnar på in-
spirerande utbildare, kunniga och duktiga. Man delar med sig av olika erfarenheter, lär sig av 
varandras framgångar och mottgångar. Diskuterar och ifrågasätter sig själv och ibland andra. 
Lyssnar och försöker ta in så mycket som möjligt.

Jag försöker samla mina tankar, men det är svårt. Mycket har hänt under våra fyra dagar på 
Nynäs herrgård. Mina tankar flyger iväg, studsar där inne bland alla intryck och minne. Vilka 
ska jag välja, vilka ska jag dela med mig av. Jag har minnen av underbara människor. Min-
nen av övningar i samarbete, att ge och ta order, kommunikation, första omsorg, fhj, hlr, 
mentaltstöd. Minnen av samtal med kursvänner en del djupa samtal en del mindre. Sam-
tal om goda erfarenheter men även misslyckanden. Samtal om drömmar och visioner på 
bastubänken, vid sjön. Fruktträdgården, herrgården, alla vackra byggnader. De frivilliga som 
ger av sin tid och ställer upp som offer för att jag skall kunna öva mig på att bli bättre på 
ledarskap. Att se gemenskapen och glädjen bland de frivilliga.
 
Jag tänker på dagarna i november 2017 då vi inledde vår utbildning, redan där kände jag att 
med detta gäng kommer jag att ha mycket roligt. Och skrattat har vi gjort, som den gång-
en när vi gick i skogen mellan olika övningar, pratade och skrattade vi så mycket så ingen av 
oss märkte att vi gått lite fel, si sådär en 2 km. Det är då du vet att du har roligt!

Jag är oerhört tacksam för att jag fick chansen att gå denna kurs. Jag hoppas att den ordnas 
snart igen och gärna på Nynäs så att fler kan ta del av denna speciella herrgård. Med risk för 
att låta klychig men detta är något jag kommer att bära med mig nära hjärtat, ett minne för 
livet.
 
Får du chansen, ta den!
 
Åsa Björklund, gruppledare kurs 95/18
Nyckelfrivillig i Åbolands distrikt, Vårdö 20.8.18

Att vara del av något större, en gemenskap, Röda korset

Kuvaaja: akl. ”Kartanon päärakennus syksyllä”

Medlemmarnas höstsamling i 
Vasa lördag 17.11.2018

Boka in lördag eftermiddag 17.11.2018 i ka-
lendern som upptagen. Distriktet ordnar då 
den årliga höstsamlingen. Ifjol besökte vi 
Umeå och svenska Röda Korset. I år tänkte 
vi bjuda in till en eftermiddagsträff med kort 
föreläsning om föreningsaktivetet- och be-
teende, mingel och mat samt österbottnisk 
stand up. Plats, tidpunkt och mer informa-
tion meddelas under hösten.

Varmt välkomna alla medlemmar i Österbot-
tens svenska Röda Kors distrikt! 

Evenemangsplanerare:
Emma Granholm, 050 566 2642
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LÄGERSOMMAREN 2018

Vi har haft en aktiv lägersommar i Österbotten även detta år. Intresset har varit stort 
både för Knattelägret i Sundom och för ungdomslägret som i år packade ihop sig och reste 
till Ekorrsele, Sverige. Ett stort tack till alla som på olika sätt varit delaktiga i planeringen och 
genomförandet av lägren!

Knattelägret

Knattelägret, som även detta år ordnades på Kronvik lägergård, gick av stapeln 30.7–1.8. I 
lägret deltog 26 barn från årskurs 3–5, 8 hjälpledare, 1 ansvarig ledare och ett antal frivilliga 
vuxna rödakorsare. 

Trots det varma vädret och en del åska så hann barnen med en hel del program under de tre 
dagarna. Till en början handlar det mycket om att lära känna varandra, både för deltagarna 
och ledarna. Därefter var det mycket lekar, spel, simning, afrikansk dans och förstås kvälls-
disco på programmet. Barnen fick också arbeta tillsammans i hjälpledarnas samarbetsbana, 
grilla korv och pinnbröd, öva första hjälpen och bekanta sig med Röda Korsets verksamhet. 

Knattelägrets ledare, övre raden: Amanda, Mette, Ellen, Sandra, Elsa (lägerledare), Kalle, Jesper.  
Nedre raden: Yoanna, Sebastian. Fotograf: Kalle Valkeakari, hjälpledare.  
 

Ungdomslägret

Detta år var det ett lite annorlunda lägeräventyr som deltagarna och ledarna med spänning 
fick ge sig ut på. På söndag kväll den 15.7 träffades 30 ungdomar, 7 hjälpledare och 8 vuxna 
ledare i Vasa hamn för att med Wasaline styra kosan mot Ekorrsele vildmarkscamp i Sverige. 
Lägret pågick fram till torsdagen 19.7.

Under dessa dagar fick deltagarna bl.a. ta del av information om Röda Korset, första hjälpen, 
simning i Vindelälven, kondomkörkort, höghöjdsbana, teambuildning och forsränning. Några 
av deltagarna fick även testa ”jättegungan”, d.v.s. fritt fall från 25 meters höjd. Sista läger-
dagen besökte gruppen Röda Korset avdelning i Lycksele samt Lycksele djurpark. 

LÄGERSOMMAREN 2018

Vildmarkslägret bjöd m.a.o. på mycket trevlig samvaro, soliga och varma dagar, fartfyllda 
äventyr men också lugn och ro. Mottot ”NO WIFI - just peace and quiet” fungerade bra ute i 
vildmarken och responsen från deltagarna var enbart positiv. 

Den positiva stämningen på lägret gav mersmak och planeringen av nästa läger inleds redan 
i september 2018.
 B

ilder: U
lf Lassander, N

ina Eklöf.
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Kontaktuppgifter      Kanslipersonal
Finlands Röda Kors
Österbottens svenska distrikt 
Nedre torget 1 A, 65100 Vasa  

Kansliet öppet vardagar kl. 10-15 

E-mail: 
fornamn.efternamn@rodakorset.fi 
 
Webbsidor 
https://rednet.rodakorset.fi/osterbotten 
www.rodakorset.fi

Mottagningscentralen i Kristinestad 
Lappfjardsvagen 163 c 
64100 Kristinestad

Röda Korsets nätbutik 
www.punaisenristinkauppa.fi 
Telefonforsäljning 020 701 2211

Följ oss på Facebook för att få information 
om aktualiteter, evenemang, kurser m.m
www.facebook.com/RodaKorsetOsterbotten/

Verksamhetsledare  
Ricky Berglund  
020 701 2750 / 050 517 7245 

Beredskapschef  
Rolf Sund  
020 701 2754 / 040 026 3448 

Ekonomisekreterare  
Greta Paajanen  
020 701 2752 / 040 024 0705 

Organisationssekreterare  
Emma Granholm  
020 701 2753 / 050 566 2642 

Samordnare för samhällsverksamheten
Lotta Böling
040 148 9110

Samordnare for ungdomsverksamheten  
Malin Sunabacka  
020 701 2757 / 040 824 2225  

Mångkulturutvecklare  
Nina Stubb  
020 701 2755 / 040 559 5286


