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Redo att hjälpa

Finlands Röda Kors grundläggande uppgift 
är att hjälpa när människor behöver hjälp. 
Vi har en särskild uppgift i att bistå myndig-
heterna vid kriser och olyckor. För att alla 
överallt i Finland ska kunna lita på vår hjälp 
måste vi regelbundet testa vår beredskap. 
En gång per stämmoperiod ordnar vi en 
beredskapsövning, som förutom testning av 
beredskapen även är en möjlighet för oss 
att lära oss om och förbättra vår beredskap.

Den senaste övningen ordnades alldeles 
nyss, lördagen den  oktober. Droppen 

 var en riksomfattande beredskapsöv-
ning, vars tema var hantering av en 
vattenkris. Rent vatten är livsviktigt för 
oss alla, även här i Finland. Röda Korsets 
frivilliga och anställda övade tillsammans 
på bland annat kartläggning av hushållens 
behov av hjälp, ordnande av vattendist-
ribution och evakuering samt ledning i 
störningssituationer. Majoriteten av våra 
avdelningar deltog i den gemensamma 
övningen, och många genomförde den i 
samarbete med de lokala myndigheterna.

Det var glädjande att se det stora antalet 
frivilliga i röda västar som syntes såväl i 
gatubilden som i köpcentrum en månad fö-
re Droppen. Under Hungerdagsinsamlingen 
visade vi hur vi är närvarande och redo att 
hjälpa överallt i Finland. Även om kriser 

lätt får oss att tänka på katastrofer ute i 
världen, inträff ar till exempel vattenkriser 
och bränder kontinuerligt även här i Fin-
land. 

Aktiv synlighet och påfyllning av insam-
lingsbössorna under Hungerdagen är av 
mycket stor betydelse med tanke på be-
redskapen för kommande kriser. Katastrof-
fonden ger beredskap att hjälpa snabbt 
när ett behov av hjälp uppstår. Dessutom 
skapar det en känsla av trygghet bland 
folk att se Röda Korsets frivilliga och tillit 
till att en hjälpande hand alltid fi nns nära i 
nödsituationer.

Ett varmt tack för ditt deltagande i både 
Hungerdagen och Droppen!

Marja Lehtimäki
Organisationsdirektör
Finlands Röda Kors
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aineistot@rodakorset.fi . Översättning: Grano Oy
Distriktssidornas redaktion: Österbottens svenska distrikt, Nedre torget A,  Vasa
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TYCK TILL på Facebook 
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

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

RING OCH BIDRA
  ( ,  /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 
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Så är hösten här på riktigt, de första hös-
tovädren och -stormarna har redan dragit 
över landskapet och vi har övergått till 
vintertid. Snart är det jul igen. Röda Kors-
ets höstaktiviteter är många och har som 
brukligt kommit i gång med hög intensitet.

Varmt tack till er alla för årets Hunger-
dagar! Det blev åter en gång en glad och 
positiv insamling där hundratals frivilliga 
deltog. Bössinsamlingen i Österbottens 
svenska distrikts område inbringade 
uppskattningsvis ca   euro och i hela 
landet ca    euro. I skrivande stund 
har avdelningarna getts möjlighet att fort-
sätta insamlandet under hela oktober, för 
att Röda Korset skall kunna rikta katastrof-
fondsmedel till Syrien med anledning av 
det nya krisläge som uppstod i norra delen 
av landet i början av oktober.

I skrivande stund har vi den nationella be-
redskapsövningen Droppen framför oss och 
det är (var) en övning med tema vattenkris 
och hur vi hanterar den. Distriktets frivil-
liga och anställda övade tillsammans med 
fl ertalet myndigheter vid Lappfjärds skola 
och längre fram i tidningen kan du läsa och 
se bilder från övningen. Övningsscenariot 
var utvidgat, men grunden var den samma 
som för alla övningar, hur hantera bristen 
på rent vatten och följderna av det. 
Jag riktar ett varmt tack till alla som deltog 
i övningen, frivilliga hjälpare och statister, 
personalen samt samarbetsparterna från 
myndigheterna!

På höstarna planeras framtidens verksam-
heter i alla avdelningar, distrikt och på 
centralbyrån. År  år dessutom stäm-
moår och beredningen av en ny strategi för 
åren -  har påbörjats och kommer 
att behandlas i olika forum under hösten 
och våren. Det fi nns fortfarande mycket 
att utveckla och vi behöver tänka på vilka 
tyngdpunkter och vilka frågor som är 

Hösthälsningar

LEDARE . .

viktiga i framtiden. Hur kan vi samarbeta 
bättre, vad innebär och medför den allt 
snabbare digitaliseringen, hur får vi fl era 
frivilliga med i verksamheten, hur inverkar 
klimatförändringar på vårt arbete och våra 
uppgifter? Jag uppmanar alla distriktets 
avdelningar att aktivt medverka i bered-
ningen av den ordinarie stämman, utse en 
röstberättigad representant, och komma 
med och påverka!

Det lokala avdelningsarbetet utgör stom-
men inom Röda Korset och detta skall vi 
berätta när vi får tillfälle att prata om Röda 
Korset inför andra och i medlemsvärvnin-
gen. Många avdelningar har upplevt att 
nya aktörer för med sig ny inspiration och 
nya idéer. Med hjälp av t.ex. Oma Röda 
Korset kan avdelningen nå ut till männis-
kor som annars kanske inte skulle nås av 
avdelningens verksamhet och information 
om den. 

En viktig konkret kampanj som kommer 
inom kort och som avdelningarna är aktiva 
med är Jul i sinnet-insamlingen och utdel-
ningen från den. Medlen från Jul i sinnet 
kommer i år igen att glädja mottagarna 
och har betydelse och inverkan. 
Med tillönskan om en god fortsättning på 
hösten och en god och fridfull jul, 

Ricky Berglund
verksamhetsledare

Under beredskapsövningen fanns brandkåren på plats så att vi även 
fi ck öva på hantering av brandsläckare och brandfi lt. Fotograf: Anna 
Stenman
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För avdelningarna är insamlingen Jul i 
Sinnet ett konkret sätt att hjälpa mindre 
bemedlade barnfamiljer i Finland. Genom in-
samlingen, som inleds i slutet av november, 
skaffas presentkort på mat till barnfamiljer 
som lever under svåra förhållanden. Med 
presentkorten kan familjerna köpa mat till 
julbordet. 
Röda Korset och Mannerheims Barnskydds-
förbund, som ordnar insamlingen, lyfter 
samtidigt fram fattigdomen bland barnfa-
miljer och de problem som följer av fattig-
domen. Under årens lopp har nästan 288 
500 familjer fått stöd tack vare insamlingen.

Insamlingen Jul i Sinnet invigs vid Helsingfors 
centralstation torsdagen den  november. 
Yles morgon-tv sänder direkt från öppningen. 
Insamlingsmålet i år är    euro, som 
innebär att totalt   presentkort kan 
delas ut. Värdet på ett presentkort är  euro.
Insamlingen ordnas av Mannerheims 
Barnskyddsförbund och Röda Korset i 
samarbete med Yles morgon-tv, Yle Radio 
Suomi och Radio Vega. Insamlingens 
kommersiella samarbetspartner är K-
matbutikerna, S-gruppen och Lidl. 

Korten till familjerna i god tid
Korten har beställts med en elektronisk 
blankett i oktober och skickas från Röda 
Korsets centralbyrå till de adresser som har 
angetts på beställningsblanketten under 
veckorna – .
 Vi rekommenderar att alla kort delas ut via 
samarbetspartner, det vill säga socialtjänsten, 
immigrationstjänster, rådgivningar, 
församlingarnas diakoniarbete eller någon 
annan samarbetspartner. Om avdelningen har 
beställt korten till sig själv är det viktigt att 
samarbetspartnerna får korten i god tid, så att 
de inte förblir oanvända på grund av försening 
eller julbrådska i övrigt. Presentkortet gäller 
under perioden – . . .  

Synlighet på orterna för Jul i Sinnet 
-evenemang  
Det är bra om avdelningarna och föreningarna 
ordnar ett gemensamt Jul i Sinnet-evenemang 
på sin ort, eftersom ett evenemang ger 
synlighet och bössinsamlingen medel till 
presentkorten. Evenemanget kan ordnas på 
öppningsdagen, torsdagen den  november, 

JUL I SINNET

Insamlingen Jul i Sinnet inleds
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eller senare under insamlingsperioden – när 
det är människor i farten. Det är även en bra 
idé att bjuda in journalister i området. 

Tips för arrangemangen och material 
för kommunikationen fi nns på Jul i Sinnet-
insamlingens sidor på RedNet samt i Röda 
Korsets materialbank.

Att tänka på
• Jul i Sinnet-insamlingens webbplats: 

www.hyvajoulumieli.fi /sv 
• Facebook: Jul i Sinnet-insamlingen 
• Twitter och Instagram: #hyvajoulumieli, 

#julisinnet 
• RedNet (Jul i Sinnet) 
• Mer information fås från distriktsbyrån och 

på adressen joulumieli@rodakorset.fi . 

Instruktioner för utdelning av korten fi nns 
på Jul i Sinnet-insamlingens webbplats på 
RedNet. Det är bra att läsa noggrant igenom 
dem.

Mer information 
Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn    
Koordinator för medelinsamling 
Regina Laurén, tfn   
Kommunikationsexpert 
Sari Häkkinen, tfn   
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JULEN NÄRMAR SIG

Man behöver inte vara 
ensam på julen

En julkalender inleder väntan på julen
Röda Korsets julkalender är en 
traditionell del av väntan på 
julen. I år innehåller kalend-
rarna bilder av illustratörerna 
Raija Riihimäki och Martta 
Wendelin. Kalendrar har 

skickats ut till   hem. Kalenderns rekom-
menderade pris är  euro, och den kan även köpas 
i webbutiken rodakorsbutiken.fi  eller per e-post på 
adressen myynti@punainen-
risti.fi .

Väggkalendrar för år 
Kalendrarna har illustrerats 
av Martta Wendelin och Virpi 
Pekkala.

Gläd någon med ett 
julkort

Röda Korsets present-
kort Betydelsefull gåva
Genom att köpa ett presentkort på en 
Betydelsefull gåva ger du konkret hjälp till någon 
som befi nner sig i en svår situation. Genom att ge 
presentkortet i julklapp visar du samtidigt att du 
bryr dig och vill hjälpa.

Röda Korsets julkaféer sprider glädje och värme 
till dem som behöver sällskap under julen. Även 
de frivilliga som driver kaféerna njuter av stäm-
ningen.

Julkaféerna, som ordnas av Röda Korsets lokala 
avdelningar, är för många ensamma en efter-
längtad ljusglimt under julhelgen, som annars 
kan kännas lång. För de frivilliga skapar de varma 
mötena med olika slags människor julstämning.

De frivilliga hyllar stämningen på julkaféerna
Till exempel på julaftonskaféet i Tammerfors har 
det enligt arrangörerna under tidigare år rått en 
trivsam stämning. Kaféerna har varit ett trevligt 
sätt för både arrangörerna och gästerna att vara 
tillsammans under julen.

– Det bästa på kaféet är stämningen. Vi har ett 
fantastiskt gäng samarbetsvilliga frivilliga, och det 
är lätt att gå fram och prata med människor på 
kaféet, gläds Helka Tikkanen från Finlands Röda 
Kors avdelning i Tammerfors.

Pirkko Kuusisto, som arbetar som frivillig på 
avdelningen i Lojo, är inne på samma linje. Vår 

förhoppning är alltid att det ska vara lätt för vem 
som helst att stiga in genom dörren.

– Det bästa är naturligtvis när främmande 
människor fördjupar sig i en lång diskussion och 
går gladare till sinnes härifrån. Sorlet av röster 
och ljudet av skratt ger även en själv energi för en 
lång tid.

Ordna julkafé
Det är enkelt att ordna ett julkafé. Ett julkafé 
kan ordnas till exempel i avdelningens egna 
lokaler eller i lokaler som tillhör församlingen, 
en samarbetspartner, någon annan organisation 
eller en lokal förening.  Kaféet kan vara öppet på 
juldagen, annandag jul eller nyåret.
 Man kan servera kaff e, saft och glögg (frivillig 
avgift) samt pepparkakor, julstjärnor eller något 
annat tilltugg som har bakats på talko eller 
donerats. Julsånger, spel, tidningar eller något 
annat motsvarande tidsfördriv är ett bra sätt att 
spendera tid tillsammans. Mallar för annonsering 
på anslagstavlor och i tidningar fi nns i Röda 
Korsets materialbank.
Mer information:
Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn   

Våra populäraste Betydelsefulla gåvor är: 

Moderskapsförpackning till någon 
mitt uppe i en katastrof  euro
Moderskapsförpackningen upp-
muntrar mamman att föda på en 
hälsoklinik. Förpackningen innehåller 
en babyfi lt, kläder, vikblöjor och en tvål. Med den 
här gåvan ger du ett barn en tryggare start på livet. 

Rent vatten för ett barn för ett 
års tid  euro
Vatten är en förutsättning för liv. Med 
den här gåvan hjälper du till att rena 
  liter vatten.

En vän till en ensam i Finland 
 euro

Med den här gåvan får en ensam i 
Finland en frivillig vän att prata med 
eller till exempel gå på bio eller handla med.

Läs om de övriga Betydelsefulla gåvorna och köp: 
rodakorsbutiken.fi  > Betydelsefulla gåvor
Mer information: Röda Korsets centralbyrå, 
tfn   
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VÄNDAGEN 14 FEBRUARI

På Vändagen har vi återigen en unik 
möjlighet att förena våra krafter och lyfta 
fram lösningar på ett allvarligt samhälls-
problem: ensamheten. 
 Genom vändagskampanjen Vi ses diskuterar 
vi erfarenheter och konsekvenser av ensamhet, 
uppmuntrar människor att se människorna runt 
omkring sig samt bjuder in folk till Röda Korsets 
verksamhet.

Slutspurt för kommunikationen
Kampanjen Vi ses som har blivit bekant för 
många får i år ett nytt utseende i det färska 
kampanjmaterialet. Materialet kan beställas 
i Röda Korsets webbutik, och det är värt att 
utnyttja det mångsidigt vid olika typer av 
evenemang.

De lokala medierna vill ha autentiska be-
rättelser om verkliga människor, och även den 
stora allmänheten är intresserade av sådana. 
Skulle det ännu fi nnas någon öppen och entu-
siastisk frivillig inklusive vän inom vänverksam-
heten på din ort som de lokala medierna skulle 
kunna intervjua?

I kampanjen på sociala medier kan alla 
delta, även avdelningar som inte har någon 
vänverksamhet. För kommunikationen på 
sociala medier får du hjälp av de färdiga 
materialen som centralbyrån har producerat.

Tillsammans kan vi få ett slut på ensamheten

Under evenemangen presenteras 
vänverksamheten och nya 
vänner lockas med 
Under de senaste åren har Vi ses-kaféerna varit 
populära. Dessutom ordnade några avdelningar 
i fjol lyckade Lär känna någon ny-/Hitta en 
ny vän-/Lär känna en okänd-evenemang i de 
större städerna. Det är alltid värt att ordna ett 
evenemang! Centralbyrån stöder evenemang 
med högst  euro. 

Alla nya genast med i verksamheten
Under  fi ck vi genom kampanjen så många 
som   nya personer, som är intresserade 
av Röda Korsets verksamhet och av att lindra 
ensamhet, att lämna sina kontaktuppgifter till 
oss. Därför är det särskilt viktigt att erbjuda in-
formation och kurser genast efter vändagen. 
Kurserna kan marknadsföras under vändags-
evenemangen. Kom ihåg att anmäla kurserna 
även i Oma.
Läs mer: RedNet > Råd & Rön > Vändagen

Mer information: 
Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn   
Kommunikationsexpert 
Tuuli Daavittila, tfn   

Det nya evenemanget Lär känna någon 
ny, som ordnades senaste vändag, var 
en succé i Jyväskylä. De frivilliga bjöd på 
kaff e, och diskussionerna handlade om 
allt från vädret till djupare ämnen.

Verksamhetsledaren för avdelningen i Jyväs-
kylä, Päivi Polvi, berättar att arrangemangen 
var enkla. Det behövdes en handfull frivilliga 
och en lokal för kaff estunden.

– Vi reserverade ett utrymme i ett kafé invid 
gågatan. Vi frivilliga gick längs gågatan och 
lockade in människor på kaff e. Ibland vägledde 
jag människor att sätta sig vid borden i kaféet, 
ibland satt jag själv med som sällskap. Vid 
varje bord fanns det en frivillig, berättar Polvi.

Enligt Polvi kom förbipasserande gärna in 
på kaff e. Speciellt fi nt var det att se hur bra 
diskussioner som uppstod mellan människorna. 

– Deltagarna var i mycket olika åldrar, 

men de hittade saker mellan himmel och jord 
att prata om. Vi pratade om ensamhet och 
berättade även om vänverksamheten och 
medlemskap.

Evenemanget Lär känna någon ny är ett bra 
sätt att uppmuntra folk till att se och lägga 
märke till andra människor runt omkring sig. 
Även ett kort samtal, en liten gest eller bara 
ett leende kan vara betydelsefullt i en ensam 
människas liv.
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Lär känna någon ny
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WEBBPLATSEN FÖRNYAS

Förnyelsen av webbplatsen rodakorset.fi  framskrider

Säkerhetskampanjer i vinter

Du tricksar väl inte – håll dig på benen!

Webbplatsen rodakorset.fi  förnyas under 
det här året  

Förra gången rodakorset.fi  uppdaterades var 
, och många saker har förändrats inom 

webbdesign sedan dess. I projektet satsar man 
förutom på ett nytt och modernt utseende även 
på att webbplatsens innehåll och struktur ska tjä-
na webbplatsens användare ännu bättre än förut. 
 Majoriteten av besökarna på webbplatsen 
hittar den via en sökmotor och därför produceras 
webbplatsens huvudinnehåll med sökmotorop-
timering i åtanke, det vill säga på ett sådant 
sätt att sökmotorerna hittar webbplatsen bland 
sökresultaten. Samtidigt satsar man på att få 
webbplatsen att fungera på mobila enheter. 
 Eftersom Röda Korset har mycket att informe-
ra om, eff ektiviseras även praxis för produktion 
av innehåll på den nya webbplatsen. Målet är att 
det ska vara så enkelt som möjligt att producera 

Röda Korset deltar aktivt i vinterns 
riksomfattande säkerhetskampanjer. 
Olycksfallsdagen den  december på-
minner oss om att minska riskerna i var-
dagen och kampanjen Håll dig på benen 
för fotgängarnas säkerhet vintertid.

Åren –  är temat för kampanjen 
Olycksfallsdagen olycksfallsrisker under olika 
årstider. Kampanjen riktar sig främst till män, 
som statistiskt sett råkar ut för överlägset fl est 
olyckor. 
 Kampanjen Håll dig på benen främjar säker-
heten för fotgängare vintertid. Den egentliga 
kampanjperioden är i januari. 

Din avdelning kan delta i säkerhetskam-
panjerna till exempel på följande sätt:
• Dela ut checklistor, med hjälp av 

vilka var och en snabbt kan kartlägga 
säkerhetsriskerna hemma. Beställ 
olycksförebyggande material till din 
avdelning (affi  schen Trygg i hemmet, guiden 
Trygga år, säkerhetschecklistor för barn 
och äldre samt kampanjmaterialet Håll 
dig på benen) i Röda Korsets webbutik: 
rodakorsbutiken.fi .

nytt och uppdatera gammalt innehåll. Som platt-
form för den förnyade rodakorset.fi -webbplatsen 
har Episerver valts. Den har redan länge använts 
inom Röda Korset bland annat i Sverige och 
Norge.
 Konceptet för den nya webbtjänsten planera-
des under början av året tillsammans med vår 
partner Digia. För tillfället arbetar man bland 
annat med nödvändiga integrationer, det vill säga 
kontakterna mellan olika system. Även planering-
en och produktionen av nytt innehåll har inletts 
under hösten.
 Förnyelsen av rodakorset.fi  påverkar tills 
vidare inte RedNet eller avdelningarnas och 
distriktens webbplatser. Vi berättar mer om hur 
projektet framskrider under slutet av året på 
RedNet samt i Här och Nu.

Mer information: 
Webbproducent 
Sari Keskinen, tfn   

• Kampanjmaterialet kan laddas ner på 
tapaturmapaiva.fi  och pysypystyssa.fi . 

• Informera om förebyggande av olyckor 
med haschtagarna #ethänkikkaile och 
#tapaturmapäivä på Olycksfallsdagen 
samt #pysypystyssä under kampanjen 
Håll dig på benen.

• Ordna ett informationstillfälle om olycksfall 
eller en avdelningskväll om förebyggande 
av olyckor. Instruktioner fi nns på RedNet: 
rednet.punainenristi.fi /node/
(på fi nska). 

• Ordna ett evenemang för att förebygga 
fallolyckor. Anvisningar för hur man 
kartlägger fallrisker hittar du på RedNet: 
rednet.punainenristi.fi /node/ .

För planeringen och ordnandet av Olycks-
fallsdagen och kampanjen Håll dig på 
benen ansvarar ett olycksfallsförebyggande 
nätverk. Röda Korset samordnar nätverket 
och ansvarar för genomförandet i samarbete 
med närverkets övriga aktörer.

Mer information: 
Planerare inom hälsofrämjande arbete 
Saara Aakko, tfn   
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ORDINARIE STÄMMAN I VASA 2020

På Finlands Röda Kors ordinarie stämma 
sammanträder vi för att diskutera och beslu-
ta om Röda Korsets riktning i framtiden och 
organisationens högsta förtroendepersoner.  
Följande ordinarie stämma ordnas i Vasa den 
6–7 juni 2020. 
 
Vid den ordinarie stämman i Vasa beslutar vi 
tillsammans om verksamhetsstrategin för de 
kommande åren –  samt väljer en ny 
ordförande för organisationen och förtroendeper-
soner till styrelsen och fullmäktige.
 Anmälan till stämman öppnar i början av nästa 
år. Avdelningens styrelse väljer representanter 
med rösträtt till stämman, vilkas antal grundar sig 
på antalet medlemmar som har betalat medlem-
savgiften den  december . Stämmohelgen 
samlar minst   aktiva inom Finlands Röda 
Kors, såväl frivilliga som anställda.

Program för alla
Den ordinarie stämman är en inspirerande och 
eff ektiv sammankomst även för de medlemmar 
som inte är representanter med rösträtt för sin 
avdelning. För helgen planeras intressant program 
för alla oavsett roll. Lördagskvällen kulminerar i 
en gemensam kvällsfest. Platsen är Botniahallen i 
Vasa.
 Mötesarrangemangen har nu inletts, och 
Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt, 
dess  avdelningar och   medlemmar har 
glädjen att stå värdar för nästa års ordinarie 
stämma. 
– Välkommen till Vasa! önskar verksamhetsledare 
Ricky Berglund.

Mer information: 
rednet.rodakorset.fi /node/

Mot ordinarie stämman – 
vi ses i Vasa den 6–7 juni 2020!

Inbjudan till ordinarie stämman
Finlands Röda Kors ordnar sin följande ordi-
narie stämma  – . .  i Botniahallen i 
Vasa.
 Enligt stadgarna för Finlands Röda Kors 
bör styrelsen meddela datum och plats för 
den ordinarie stämman senast fyra månader 
före mötet.
 Under ordinarie stämman har varje 
avdelning en röstberättigad representant 
för varje påbörjat antal av  medlemmar. 
Antalet röstberättigade representanter 
baserar sig på antalet föreningsmedlemmar 
föregående år. Därtill har varje distrikt en 
röstberättigad representant som väljs av 
distriktsstyrelsen och är medlem av ordi-
narie stämmans valnämnd. 
 Under förberedelserna inför mötet bör 
följande stadgeenliga ärenden tas i beaktan-
de: 
• De propositioner som läggs fram under 

ordinarie stämman bör lämnas in till 
styrelsen senast två månader före mötet, 
det vill säga senast . .

• Förslag till nya förtroendevalda bör ges 
senast . . .

• Styrelsen skickar ut en möteskallelse med 
ärendelistan senast en månad före mötet.

• Alla ärenden för behandling skickas till 
avdelningarna och distrikten per post den 
 maj .

Vi hoppas att alla avdelningar aktivt 
medverkar i beredningen av den ordi-
narie stämman och utser en represen-
tant till den. Kom med och påverka!
Finlands Röda Kors, Styrelsen
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 UTBILDNING

Röda Korsets riksomfattande utbildardagar hålls 
den –  januari på Varala idrottsinstitut. 
I programmet ingår bland annat
• fortbildningar för olika utbildningslinjer
• coachning i att dra de nya utbildningsmodulerna
• teman som främjar gemensamma 

utbildarfärdigheter.
Anmälan öppnas i slutet av oktober och stängs 
efter trettondagen.

Vill du bli frivillig utbildare?
Röda Korset börjar utbilda frivilliga utbildare i 
kommunikation för att stärka avdelningarnas 
kommunikation. 
 Utbildarens uppgift är att utbilda andra frivilliga 
i frivilligkommunikationens moduler, som det nu 
fi nns två av: grundläggande utbildning i avdel-
ningskommunikation (  h) och sociala medier (  
h). I ett senare skede kommer det att produceras 

I samarbete med skolorna har vi en fi n möjlighet 
att nå ut till hela åldersgrupper. Som skolbesökare 
får du lära känna barn och unga samt göra Röda 
Korset känt i skolor och på läroanstalter.

Röda Korsets skolsamarbete är påverkansarbete 
när det är som bäst: att förmedla ett budskap om 
humanitet till unga och samtidigt göra avdelning-
ens verksamhet känd på orten. 
 För att barn och unga ska kunna bli intresse-
rade av vår verksamhet och gå med i den i något 
skede av sitt liv, behöver de veta vad Röda Korset 
står för. Därför är samarbetet med skolor 
alltid även en investering i avdelningens 
framtid.

Undervisningsmaterialen i användning på 
avdelningarna
Vi är en uppskattad aktör bland lärarna och en 
önskad gäst i skolorna. De frivilliga skolbesökarna 
förgyller skolvardagen med Röda Korsets teman.
Röda Korset har paket för skolbesök inom tre 
olika teman:
• På lektionen FRK – Hjälpare! lär vi känna Röda 

Korsets arbete i Finland och ute i världen samt 
pratar om frivilligverksamhetens betydelse.

• Lektionen Attitydtalko! utmanar eleverna att 
fundera över vanliga fördomar samt orsaker till 
rasism och dess olika uttryckssätt.

• På lektionen #FintAttDuBeaktar vill vi 
få ungdomarna att tänka på att ta andra i 

beaktande och betydelsen av att bli sedd. 
Ungdomarna utmanas att göra helt vanliga 
handlingar, där de beaktar andra i skolan och 
hemma.

Om du är intresserad av en utbildning för skolbe-
sökare ska du kontakta din distriktsbyrå!

Skolmaterialen i användning 
på avdelningarna
Vi vill stödja lärarna i deras viktiga fostringsarbete 
och erbjuda högkvalitativa och kostnadsfria un-
dervisningsmaterial till stöd för undervisningen. 
Röda Korsets material för skolor och läroanstalter 
innehåller information om livet på olika håll i värl-
den: om globala utmaningar, krigslagar, ensamhet, 
rasism, första hjälpen, rusmedel samt olika sätt 
att hjälpa. Mycket av undervisningsmaterialet 
kan utnyttjas även på avdelningens evene-
mang och utbildningsdagar. 
 Tipsa samarbetsskolorna och lärare som 
du känner om undervisningsmaterialet!
Du hittar materialet enkelt på adressen 
www.rodakorset.fi /skolor. 

Läs mer om material för skolbesök samt sam-
arbetet med skolor och läroanstalter på RedNet: 
rednet.rodakorset.fi /skola.

Tips: Läs det nya undervisningsmaterialet i huma-
nitär rätt på nätet: www.rodakorset.fi /skolor/
stod-undervisningen/humanitar-ratt
Om det inte fi nns någon utbildare i humanitär rätt 
på din avdelning, men ni ändå skulle vilja ordna en 
utbildning eller ett skolbesök om ämnet, vänligen 
kontakta distriktet eller centralbyråns rådgivare i 
humanitär rätt, Jani Leino, tfn   .

Skulle du vara en 
bra skolbesökare?

fl er moduler. Kommunikationsutbildarens uppgift 
lämpar sig väl för frivilliga som 
• från tidigare har utbildarbehörighet inom någon 

linje
• har arbetserfarenhet inom kommunikation 

ELLER utbildning i kommunikation ELLER 
gedigen erfarenhet av mångsidig och modern 
frivilligkommunikation

• är ivriga att stärka såväl sin egen avdelnings 
kommunikation som grannavdelningarnas 
kommunikation och sporra avdelningar till att 
använda nya kommunikationssätt.

Det första fortbildningstillfället för de som vill 
bli utbildare i kommunikation ordnas under 
utbildardagarna i januari. Du kan anmäla dig via 
din distriktsbyrå. Distriktet föreslår deltagare och 
centralbyrån gör de slutliga valen.  

Välkommen att stärka Röda Korsets kommunika-
tion och synlighet! 
Mer information från din distriktsbyrå eller kom-
munikationsexperten 
Noora Kero: tfn   .

Riksomfattande utbildardagar 
–  januari
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MEDLEMSKAMPANJ

Medlemsvärvningen har gett avdelningarna 
nya aktiva

Sedan 2018 har mycket gjorts runt om 
i landet för att värva nya medlemmar. 
Avdelningarnas medlemsvärvning förtjänar 
stort beröm, eftersom nya medlemmar och 
frivilliga stärker Röda Korsets beredskap 
i hela landet. Även om din avdelning ännu 
inte deltar aktivt fi nns det ingenting som 
hindrar er från att börja nu!

Det arbete som har gjorts sedan förra året 
för att värva medlemmar har visat sig vara 
produktivt. Över hälften av avdelningarna har 
börjat använda Oma Röda Korset, medlems-
material har förnyats och olika utbildningar 
har ordnats. Som ett resultat av detta har det 
redan värvats fl er nya medlemmar än totalt 
under hela fjolåret.
 Fram till mitten av september hade avdel-
ningarna värvat över   nya medlemmar. 
Så många som  avdelningar har redan nu 
ökat sitt medlemsantal. Över  avdelningar 
hade fått lika många nya medlemmar som de 
gamla medlemmar som hade lämnat avdel-
ningen.
 En aktiv medlemsvärvning lyckas när 
de frivilliga kommer ihåg att aktivt erbjuda 
människor medlemsbroschyren och att bli 
medlemmar via Oma Röda Korset. Av de nya 
medlemmarna har en stor del kommit med 
på allvar: de har även gått med i frivilligverk-
samheten. Det här är en bra grund för resten 
av året och även värvningen av nya frivilliga 
till avdelningen med tanke på det kommande 
årets verksamhet.

Beslut om att värva nya medlemmar i 2020 
års verksamhetsplan 
Det är bra att i avdelningens verksamhetsplan 
skriva in ett tydligt beslut om att värva nya 
medlemmar och utöka antalet medlemmar. 
Konkreta åtgärder inklusive datum är det 
bästa sättet att säkerställa att man kommer 
att lyckas nästa år. Skriv in datumen och de 
ansvariga personerna för bya- och stadsdelse-
venemangen i verksamhetskalendern. 
 Antalet nya medlemmar och frivilliga 
går hand i hand. Ju fl er frivilliga, desto fl er 
medlemmar, och ju fl er medlemmar, desto fl er 
frivilliga.

Fler människor, mer hjälp
Många avdelningar har märkt att nya aktörer 
även för med sig ny inspiration och nya idéer 
till avdelningens verksamhet. Med hjälp av 
Oma Röda Korset har många avdelningar 
nått ut till människor, som annars inte skulle 
ha nåtts av avdelningens verksamhet eller 
kommunikation. 
 På nationell nivå har man tydligt märkt att 
även traditionell värvning ansikte mot ansikte 
bär frukt. Det lyckas enkelt med hjälp av den 
uppdaterade medlemsfl yern.

Beställ gratis medlemsfl yers till avdelningen 
till evenemang och utbildningar i slutet av året 
i Röda Korsets webbutik: 
www.rodakorsbutiken.fi .
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OMA RÖDA KORSET

Redan nu omkring 6 500 frivilliga 
i Oma Röda Korset

Nya och befi ntliga frivilliga registrerar sig 
mycket aktivt i Oma Röda Korset. I systemet 
fi nns värdefull information för avdelningen 
om bland annat de frivilligas intressen och 
tillgänglighet för olika uppdrag.

Under sommaren  gick det inte en endaste 
dag utan att någon skulle ha skapat en profi l 
i Oma. Tack till alla frivilliga för detta! I början 
av höstsäsongen har farten varit hisnande. För 
tillfället registrerar sig –  nya människor 
varje månad i Oma Röda Korset. 
 I början var det avdelningarnas ansvariga 
frivilliga som skapade frivilligprofi ler, liksom för-
modligen även du. Och oroa dig inte fastän du 
ännu inte skulle ha hunnit skapa en profi l – det 
går snabbt och du hinner ännu bra.

Värdefull information om intressen och 
kompetens
De frivilliga har svarat mycket aktivt på frågorna 
i Oma Röda Korset. Nästan alla har angett vad 
de är särskilt intresserade av eller vilka saker 
som bäst beskriver deras kompetens. 
 Vi vet också vid vilka tidpunkter de frivilliga 
bäst hinner delta i verksamheten – på vardagar, 
helger, morgonen, dagen eller kvällen. Också 
den informationen fi nns i Oma. Visste du att  
procent av de som har skapat en profi l, nästan 
  frivilliga, bäst kan utföra frivilliguppdrag 

på vardagar under dagtid?
Bra att genast kontakta nya frivilliga

Det är bra att snabbt kontakta nya frivilliga. 
Meddelandet eller samtalet kan inledas med 
tack: tack för att du har anmält dig i Oma Röda 
Korset och att du vill hjälpa. 
 Sedan är det dags att lyssna på nykomling-
ens önskemål. Även om du eller din avdelnings 
medlemsmästare redan har gått in och tittat 
vad den nya personen har angett för intressen 
och kompetenser i Oma, är det ändå bra 
att fråga vad den nya potentiella aktören är 
intresserad av. Det är bra att låta personen själv 
berätta med egna ord om sina önskemål och 
låta hen ställa egna frågor.

Viktigt att hitta ett intressant uppdrag
Vad är nykomlingens följande konkreta steg? 
Är det en kurs, ett besök i en verksamhets-
grupp eller en träff  med dig eller avdelningens 
medlemsmästare? Från fall till fall kan det vara 
något av dessa eller någonting annat. 
 Det viktigaste är att ni tydligt kommer över-
ens om fortsättningen. Ju snabbare nykomling-
en tar sina första steg, desto mer sannolikt är 
det att din avdelnings nya frivilliga får en trevlig 
start på sin hobby och sitt hjälparbete.
 Skapa din frivilligprofi l i Oma eller logga in i 
Oma och se vilka typer av uppdrag de frivilliga 
på din egen avdelning är intresserade av: 
oma.rodakorset.fi 

Mer information: 
Projektledare Tapani Tulkki, tfn   

Intressen som de frivilliga har anmält 
i Oma

  Arbeta med barn och unga
  Arbeta med äldre
  Stödja en invandrare
  Handledning och undervisning
  Organisering av verksamheten
  Främja hälsa och välbefi nnande
  Samla in medel
  Arbeta i grupp
  Internationalism
 Delta i larmuppdrag
 Ge första hjälpen
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HÄLSOHYDDA I SENEGAL TACK VARE FRK KRONOBY 

I Västafrika, i landet Senegal, 
fi nns långt ute i ”bushen” en li-
ten by med namnet Bakamack. 
I den byn fi nns en hälsohydda, 
ett litet hus, med namnet 
”Mbind Bigg”. På en skylt på 
väggen, under namnet Mbind 
Bigg, står upplysningen att hu-
set är en ”don de Croix Rouge 
de Kronoby, Finlande”. 
Senegal var tidigare en fransk 
koloni och därför är det offi  ciella 
språket ännu franska. Mbind Bigg 
är serere och betyder ”Biggs hus”. 
Bigg är smeknamnet för Brita 
Svedlund-Hästö. Hon satt med i 
styrelsen för FRK i Kronoby men 
avled tyvärr och hann inte uppleva 
att projektet blev verklighet.

Hälsohydda i Senegal

I Kronoby fanns ett barnlöst par, som ville testamentera sin egendom till Röda Korset. De 
ville att pengarna skulle bli till nytta och hjälp för ”barnen någonstans i Afrika”. Det råkade 
sig också så att en kronobyfamilj hade arbetat i FMS tjänst i Senegal och hade en hel del 
kontakter där. 
Hela projektet började med att vi tog kontakt med chefsläkaren i Fatick distriktet – Fatick 
är en liten stad där vi (paret Häggblom) arbetat och har kontakter. Vi frågade chefsläkaren 
var i distriktet behovet av en hälsohydda är som störst. Han gav namnet på några byar och 
vi åkte ut på inspektionsrunda. Det blev ett antal möten i skuggan under ett träd i de olika 
byarna och småningom fattades beslutet om i vilken by hälsohyddan skulle byggas.

Bygget påbörjades och avancerade och 
efter en tid med vissa problem och bakslag 
kunde Case de Santé de Bacamack invigas. 
Röda Korset i Kronoby hade också för-
bundit sig att bekosta utbildningen av en 
sanitär och en matrona, vilka sedan skulle 
ansvara för verksamheten i hälsohyddan. 
Utbildningen gick ut på att sanitären fi ck 
vara  mån tillsammans med en sjuks-
kötare på en hälsocentral och lära sig de 
vanligaste och enklaste sjukdomarna och 
behandlingarna. Matronan fi ck vara lika 
lång tid med en barnmorska och lära sig 
att sköta normalförlossningar och också 
lära sig inse när patienterna bör skickas 
vidare för mera professionell hjälp. 
Vilka två som skulle skickas på utbildning 
bestämdes på ett gemensamt byamöte; 
kriterierna var att de ska kunna läsa och 
räkna, vara pålitliga och åtnjuta förtroende 
bland byborna. I byn utsågs också en 
kommitté som ska ha del i ansvaret för 
hyddan.

Skylten på hälsohyddan. Fotograf: Bo-Gustav Dahlbacka

Sanitären visar hur han fört bok över patienter. Fotograf: Bo-Gustav 
Dahlbacka
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HÄLSOHYDDA I SENEGAL FORTS

När sanitären och matronan väl 
var utbildade så begärde vi ännu 
av sjukskötaren i den hälsocentral 
som hälsohyddan lyder under att 
få en lista över mediciner som 
behövs i en dylik hälsohydda. 
Röda Korset i Kronoby köpte 
mediciner enligt denna lista och 
donerade som ett startbidrag, med 
informationen att dessa mediciner 
ska generera pengar för att köpa 
nya mediciner.Hälsohyddan i 
BacaMack inledde sin verksamhet 

 och vid ett besök i byn i april 
 kunde vi till vår stora glädje 

se att verksamheten fungerar 
där på ett bra sätt. Sanitären har 
noggrant fört bok över patienter 
som kommit – namn, symptom, 
behandling, resultat. Varje månad 
kommer också sjukskötaren från 
ansvariga hälsocentralen och 
vaccinerar barnen i byn.

Mediciner fanns också och man har kunnat förnya förrådet efter behov. Nu berättade sanitä-
ren dock om ett problem som uppstått: senegalesiska staten har uppmanat alla hälsostatio-
ner att ge gratis medicin åt barn under  år och staten ska ersätta efterhand. Sanitären har 
gett medicin som behövts till barnen men har ännu inte sett till några pengar från staten. 
Han var verkligt orolig för hur han ska kunna skaff a nya mediciner om inte pengarna från 
staten kommer.

Byns framtid.Fotograf: Bo-Gustav Dahlbacka

Mona Häggblom
Vice ordförande/insamlingsledare
FRK Kronoby avdelning

Medicins-
kåpet.
Fotograf: 
Bo-Gustav 
Dahlbacka

Matronan som utbildats i att sköta normala 
förlossningr. Fotograf: Bo-Gustav Dahlbacka

Utanför hälsohyddan i april . Fotograf: Bo-Gustav Dahlbacka
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN

Ungdomsutskottet i 
Österbotten söker nya 
medlemmar!
Ungdomsutskottet är ett förtroende-
organ för ungdomar vars uppgift är 
att behandla ärenden som gäller ung-
domsverksamheten i distriktet. Målet 
är bl.a. att utveckla ungdomsverk-
samheten och att tillsammans med 
ungdomssamordnaren stöda avdelnin-
garna i dessa frågor. 
Varje termin söker vi nya krafter till 
ungdomsutskottet eftersom antalet med-
lemmar hela tiden ändras p.g.a. studier, 
arbete och andra livsförändringar. För att 
upprätthålla ett aktivt utskott söker vi fl er 
unga som vill vara med i den regionala 
ungdomsverksamheten.
I nuläget har vi en bra kärngrupp men 
skulle gärna ha en bättre regional sprid-
ning och fl er medlemmar så att verksam-
heten kan fördelas på fl er personer. Har 
ni i avdelningen aktiva, drivna ungdomar i 
ålder –  år som är intresserade av att 
engagera sig i ungdomsverksamheten på 
distriktsnivå? Tipsa ungdomssamordnare 
Malin Sunabacka om att hen fi nns eller be 
hen själv ta kontakt. Inga speciella förkun-
skaper krävs, det viktigaste är att hen är 
engagerad och vill jobba för Röda Korsets 
värden!

Världsaidsdagen
I snart trettio år har organisationer världen 
över uppmärksammat den internationella 
Världsaidsdagen den  december. 
Dagen instiftades för att öka människors 
kännedom om hur hiv kan bekämpas samt 
för att minska fördomarna om sjukdomen 
och diskrimineringen av hiv-smittade. Ni 
kan uppmärksamma dagen exempelvis 
genom att ordna ett ljusevenemang, dela 
ut informationsmaterial om könssjukdomar 
eller hålla kondomkörkortet på en skola i 
nejden. Material för sexualhälsa fi nns att 
beställa avgiftsfritt på punaisenristin-
kauppa.fi .

Träff punkten
Träff punkten, som är ett samarbete 
mellan Röda Korset, FinFami och 
Folkhälsan i Österbotten, är en mö-
tesplats där unga vuxna under  år 
har möjligheten att få information om 
och diskutera aktuella och relevanta 
ämnen. 
Under träff arna fi nns det inbjudna gäster 
som berättar sin historia kopplat till 
kvällens tema. Efteråt blir det gemensam 
diskussion och kaff e med smörgås. 
Under hösten ordnas tre Träff punkten-
kvällar:
• Torsdagen .  med temat Högkäns   

lighet och ångest
• Torsdagen .  med temat mobb-

ning
• Onsdagen .  med temat HBTIQ

Plats: Eksalen på Folkhälsanhuset Wasa, 
Rådhusgatan , Vasa
Klockslag: .
Pris: Gratis inträde.
Anmälan: Senast dagen före per e-post 
till Yvonne Nyberg: yvonne.nyberg@
folkhalsan.fi  eller tel. -  .

Välkommen!

Även krig har regler 
Diskutera världens fenomen med 
skolelever!
Hurdan är vägen för en fl ykting? Vilka 
konsekvenser har klimatförändringen? Vem 
skyddas av krigets regler? Hur kan vi bäst 
klara världens risker?
Elevernas kunskaper om världens konfl ik-
ter, klimatförändringen och exempelvis 
fl yktingskapet baserar sig ofta på nyhets-
rubriker som väcker debatt och ibland även 
rädsla bland de unga. Därför är det viktigt 
att diskutera riskerna även i skolan.
Med hjälp av det helt nya undervisnings-
materialet Även krig har regler kan ni 
sätta er in i världsomfattande samhälleliga 
utmaningar som orsakas av väpnade 
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BARN- OCH  UNGDOMSVERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN

Babycafé
Tematräff arna för blivande och nyblivna 
föräldrar har nu funnits i tre år och 
intresset för babycaféet har stadigt ökat. 
Höstens träff ar inleddes måndagen .  och 
säsongen avrundas med en julavslutning 

. , vi träff as varannan måndag mellan 
kl. –  på Folkhälsanhuset Wasa.
I nuläget har hälften av träff arna hållits 
och kvar på programmet är första hjälpen 
för småbarnsföräldrar, babyns motoriska 
utveckling, refl ektivt föräldraskap och en 
mysig julavslutning. Höstens hela program 
och mera information om de enskilda träf-
farna hittar du på oma.rodakorset.fi !

FO
TO

G
R

A
F:

 L
A
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Föräldra-barnverksamhet 
i avdelningen?
Under åren med Babycafé-verksamhe-
ten har det visat sig att det fi nns ett 
stort intresse och behov av verksam-
het på svenska för daglediga föräldrar 
med småbarn, åtminstone i Vasa-
Korsholmsregionen. Konceptet i sig är 
inget invecklat och behöver inte kräva 
stora ekonomiska resurser, med goda 
samarbetsparter kan många praktiska 
frågor lösa sig enkelt. 
Verksamheten är både en form av vän-
verksamhet samt en verksamhet för barn, 
träff arna är naturligtvis öppna för alla och 
innehållet kan formas så att det öppnar 
upp även för familjer med olika typer av 
bakgrund. 
Är ni i avdelningen intresserade av att 
starta upp en ny verksamhetsform så 
rekommenderas varmt att pröva på 
detta koncept. Det är roligt, givande och 
målgruppen är mycket tacksam att ordna 
verksamhet för. Under träff arna får ni en 
chans att visa på organisationens breda 
utbud och en chans att synas och fi nnas 
på er ort. Är ni intresserade men behöver 
lite hjälp på vägen så kontakta gärna 
ungdomssamordnare Malin Sunabacka, så 
planerar vi vidare tillsammans!
Årliga engångsunderstöd på  fi nns 
att söka för avdelningar som vill starta 
ny verksamhet, mera information och 
ansökningsblanketter hittar du på rednet.
rodakorset.fi /battredagbidrag.

Malin Sunabacka
Samordnare för ungdomsverksamheten

Målgruppen för träff arna kommer även 
i fortsättningen att vara nyblivna eller 
blivande föräldrar som vill få mera infor-
mation om och diskutera aktuella teman 
för den nyblivna familjen. 
Själva tematräff en är alltid avgiftsfri men 
vill du stanna kvar över en kaff e/te med 
tilltugg kostar det /vuxen (betalas 
kontant). Kom ihåg att anmäla dig på 
förhand till malin.sunabacka@redcross.fi . 
Caféet ordnas samtidigt som Folkhälsans 
familjecafé, vilket betyder att äldre syskon 
har möjlighet att leka i rummet bredvid

konfl ikter. Studera det avgiftsfria undervis-
ningsmaterialet och lärarens anvisningar 
på den digitala plattformen www.rodakor-
set.fi /skolor.
Helheten Riskzoner ger information om 
bl.a. klimatförändringen, fl yktingskap, 
orkaner och andra risker som världen stö-
ter på. Informationen kan användas som 
stöd i undervisningen. Materialet fi nns på 
adressen www.riskienkeskella.fi /sv.



16

MÅNGKULTUR

Fördomsfri föregångare
Det är några månader tills veckan mot 
rasism, närmare bestämt ,  månader 
då veckan infaller vecka  varje år, 
men redan nu skall ni börja fundera på 
vem ni skulle vilja nominera till årets 
mottagare av utmärkelsen Fördomsfri 
Föregångare. 
Ifjol tilldelades det TEAM  VIS och deras 
ledare och ordförande Mikael Rönnkvist 
för att de har en öppen och välkomnande 
attityd och det har pratats upp till  språk 
på träningarna och fi nns också ungdomar 
med funktionsvariation i laget. 
Mikael berättar att det TEAM  vill ha en så 
stor rekryteringsbas som möjligt. På det 
sättet blir träningen både rolig, lärorik och 
spännande men framförallt så hittar laget 
alltid nya talanger bland de rekryterade. 
Mikael stack inte under stol med att det är 
naturligt i ett fri-idrottslag att ha det som 
en drivkraft. 

Fördomsfri föregångare de senaste 
fem åren:

: Mia Backlund  
• för långvarigt arbete och stöd till fl yk-

tingar och invandrare i Österbotten

TEAM  VIS – Fördomsfri föregångare  Fotograf: Ricky Berglund

 : Gunilla Sand och Helena Malm 
•  för aktivt och personligt stöd till de 

asylsökanda som anlände  och 
bodde på  Österbottens svenska dist-
rikts nödinkvarteringar
: Wasa Teater  

•  för medvetandehöjande verksam-
het gentemot allmänheten genom 
ögonöppnande  teateruppsättningar 
och We See You evenemang och för 
möjliggörande av  teaterupplevelser för 
asylsökande och andra med fl ykting-
bakgrund 

: Inger Ylikoski och Lina Teir
•  för långvarigt och idogt arbete för och 

”advocacy” för asylsökande och pap-
perslösa i  Österbotten

: TEAM  VIS och Mikael Rönnkvist
•  för mångfaldig och välkomnande 

verksamhet där alla är välkomna och 
känner sig  inkluderade – 
tvåvägsintegration genom idrott
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MÅNGKULTUR FORTS. OCH HÄLSNING FRÅN JAKOBSTAD SVENSKA AVDELNING

Kvotfl yktingar
Den nya regeringen har höjt kvoten 
för fl yktingar till Finland med  
personer, från  till  individer. 
Under några år efter fl yktingkrisen var 
kvoten tillfälligt ökad till  med  
platser öronmärkta för fl yktingar från 
Syrien. Antalet kommunplatser över hela 
Finland var i fjol  men regeringens 
beslut var att ta emot endast  kvotfl yk-
tingar därmed var det många kommuner 
som varit redo att ta emot kvotfl yktingar 
som blev tilldelade en mindre kvot än den 
man angivit att man var beredd att ta. 
Korsholm ville ha en kvot på  individer 
men blev tilldelad . Jakobstad (vilket 
innebär ett samarbete mellan Larsmo, 
Nykarleby, Kronoby, Pedersöre och 
Jakobstad) var beredd att ta emot en 
kvot på  men blev tilldelade . Vasas 

 individer blev  och slutligen Karleby 
som var beredd på  fi ck en kvot på 

 individer. Alla av dessa har ännu inte 
anlänt och många behöver vänfamiljer och 
stöd för att hitta in i det fi nländska sam-
manhanget. Därför ordnas det vänkurser 
och mångkulturella vänkurser på ett antal 
ställen i Österbottens distrikt denna höst. 
I skrivande stund har Vasa svenska avdel-
ning just avslutat sin tredelade vänkurs. 
I Larsmo kommer Röda Korset att ordna 
en mångkulturell vänkurs i samarbete 
med integrationsenheten i Jakobstad 
lördagen den . . Uppmana vänner och 
bekanta som vill göra en insats, vara en 
medmänniska och få nya erfarenheter och 
kunskaper att delta! Eller delta själv om du 
aldrig gått en mångkulturell vänkurs – det 
är spännande och lärorikt och det förpliktar 
inte att bli vän förrän man gått kursen och 
sedan tagit ställning. Mer om kursen under 
Samhällsverksamheten. 
Jakobstad (med tidigare nämnda samar-
betskommuner) är tillsvidare den enda 
kommunen i Österbotten som har ett poli-
tiskt beslut på kvoten inför år , antalet 
är . Vi håller tummarna att kommunen 
får ta emot det antal man berett sig på.

Nina Stubb
Mångkulturutvecklare

Allsångskonsert i Jakobstad
Så här passligt i mörkaste november pas-
sar det bra att piggas upp av vackra bilder 
från senaste sommars allsångskonsert som 
arrangerades av FRK Jakobstads svenska 
avdelning. 
Mariann Björk som skickat in bilderna 
berättar att konserten är en tradition 
sedan fl era år tillbaka och den ordnas 
alltid på tisdag under Jakobsdagar. Under 
konserten går man från avdelningen runt 
med insamlingsbössor och samlar in medel 
till barn - och ungdomsverksamhet.
För musiken stod Max Portins spelmanslag 
samt en kör.

Allsångskonsert under Jakobsdagar . Fotograf: Mariann Björk

Fotograf: Mariann Björk
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PISARA POHJANMAA BEREDSKAPSÖVNING I LAPPFJÄRD

Beredskapsövning i Lappfjärd .

Lördag .  arrangerade FRK Österbottens svenska distrikt och Migrationsverket en 
övning med fokus på storskalig invandring och inkvartering. Övningen baserade sig långt 
på de strukturer, personal och kunnande som fi nns vid Röda Korsets mottagningscentral i 
Kristinestad. Personalen vid mottagningscentralen är utbildade för att hantera plötsliga och 
utmanande situationer. Speciell fokus hade lagts på kost och logi, upprätthållande av goda 
sanitära förhållanden, hälsovård, logistik samt it-kunnande.
Under övningen registrerades och inkvarterades ca  personer. Mottagningscentralen 
ordnade inkvarteringen samt ombesörjde de nödvändigaste basförnödenheterna. I övningen 
deltog frivilliga statister, hjälpare, personal samt Österbottens räddningsverk.

Text och foto: Anna Stenman

Personalen förbereder sig för registrering.

Knappt hälften av statisterna anlände med buss 
och blev registrerade direkt i bussen.

De nyanlända 
fi ck varsitt 
inkvartering-
skit genast 
de steg in 
genom dörren 
vid boendet. 
Kitet innehöll 
sängkläder 
samt tallrik, 
mugg och 
bestick
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PISARA POHJANMAA BEREDSKAPSÖVNING I LAPPFJÄRD

Lili-Ann Brolund, FRK Malax avdelning och Britta 
Hedman, FRK Lappfjärd-Härkmeri avdelning 
delade ut inkvarteringskit och hjälpte till där det 
behövdes.

Från logis-
tikcentralen i 
Kalkku var Janne 
Järvinen på plats 
och med hjälp av 
frivilliga restes 
ett inkavrte-
ringstält upp på 
gården utanför 
boendet.

En av 
statisterna 
som ställ-
de upp 
var erfa-
renhet-
sexperten 
Stina 
Österbro, 
styrelse-
medlem 
i FRK 
Korsnäs 
avdelning

På plats var också Österbottens rädd-
ningsverk. Alla som deltog i övningen 
fi ck prova på att släcka brand både 
med släckningsfi lt och skumsläckare.

Personalen 
vid FRK 
Österbottens 
svenska 
distrikt. 
Fotograf: Ulf 
Lassander



20

VÄNVERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN

Vänmärken

Med anledning av vänverksamhetens  
års jubileum fi nns en vacker brosch i trä 
tillgänglig som tack till frivilliga. På dist-
riktskansli fi nns ännu många broscher kvar, 
så de avdelningar som ännu inte beställt 
dessa tackgåvor ombeds ta kontakt. Av-
delningarna själva bestämmer till vem och 
hur de delas ut och vi har här möjlighet att 
vara generösa med tanke på hur många 
broscher vi fi ck till vårt distrikt. 

Vändagen  
Än har vi en del veckor kvar fram till julen 
men förr än vi anar det blir dagarna ljusare 
igen och ett nytt år står framför oss. När 
vi väl är inne på  kommer februari 
och vändagen snabbt på. Därför är det 
redan nu läge att börja planera framåt och 
fundera på olika möjligheter det fi nns för 
vändagen . 
Alla har inte en vän och ensamheten är ett 
allt större problem för många. Det krävs 
inte stora arrangemang för att förgylla en 
medmänniskas vardag. Kanske ett pop-up 
café i lokala butiken eller en vändagssam-
ling i biblioteket kan vara något att fundera 
på? Ortens åldringsboende uppskattar 
kanske att få besök med lite allsång och 
extra gott bulla? Det fi nns säkert en rad 
olika samarbetspartners runt om i Öster-
botten som också vill vara med och jobba 
för att lindra den ofrivilliga ensamheten. 

Centralbyrån stöder ordnandet av 
lokala evenemang med max  euro 
förutsatt att:

. Evenemanget är öppet för allmänheten 
och för avdelningens eget folk.

. Lokala medier har informerats om 
evenemanget

. Besökaren kan under evenemanget 
ansluta sig som frivillig eller bli medlem 
i Röda Korset.

. Evenemanget fi nns som händelse i 
OMA.

. Ett responsformulär om evenemanget 
har fyllts i efteråt.

I november sänds mera information från 
centralbyrån ut till kontaktpersonerna för 
vänverksamheten/avdelningarnas ordfö-
randen gällande vändagen .

Lotta Böling
lotta.boling@redcross.fi 

Ju mer vi syns ute i samhället desto lättare 
är det för människor att kunna och våga ta 
kontakt med oss. Vi kan bygga nätverk och 
rekrytera nytt folk till vår verksamhet.
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FADDERFORUM

Fadderforum
Förra hösten ordnade FRK Österbottens svenska distrikt för första gången s.k. Fadderforum, 
ett koncept som ersätter våra traditionella regionmöten. Fadderforumen är ett tillfälle för 
oss på distriktet att träff a er avdelningsmedlemmar på mer småskaliga träff ar. Träff ar där 
ni rödakorsmedlemmar i de närmast liggande avdelningarna får en möjlighet att träff as och 
tillsammans med er fadder från distriktet diskutera er avdelnings situation, samtidigt som ni 
får information om grundläggande avdelningsaktivitet och rödakorsverktyg.
Tanken är m.a.o. att vi diskuterar avdelningsverksamhet, funderar på framtiden och eventu-
ellt skapar nya samarbetsmöjligheter över avdelningsgränserna. Distriktet bjuder på en liten 
matbit.
Därför önskar vi nu Dig varmt välkommen på din avdelnings fadderforum! Sprid gärna infor-
mationen vidare till alla avdelningsmedlemmar!
Då du får denna tidning i din hand har ca två tredjedelar av fadderforumen redan ägt rum 
och intresset för fadderforumen har varit stort! 

FADDERFORUM 2019
Målgrupp: Avdelningsmedlemmarna i FRK 

Österbottens svenska distrikt

Klockslag: 18.00 - 21.00

Teman:
• Avdelningens situation och verksamhet
• Kommunikation
• OMA
• Ändringar i beredskapen
• Hungerdagen 2019
• Höstens händelser

Tisdag 1.10.2019
•Avdelningar: Purmo, Esse & Pedersöre
•Personal: Malin (fadder) & Anna
•Plats:  Föusfiness, Essevägen 74, Esse

Tisdag 8.10.2019
•Avdelningar: Malax, Petalax, Bergö, Korsnäs
•Personal: Anna (fadder) & Malin
•Plats: Strand-Mölle, Sjövägen 271, Molpe

Onsdag 16.10.2019
•Avdelningar: Kristinestad, Tjöck, Lappfjärd-
Härkmeri
•Personal: Nina (fadder) & Rolf
•Plats: Garagecenter, Kristinestad

Tisdag 22.10.2019
•Avdelningar: Närpes, Övermark, Pörtom
•Personal: Anna (fadder) & Lotta
•Plats: Café Albert, Närpesvägen 35, Närpes

Tisdag 5.11.2019
•Avdelningar: Smedsby-Böle, Solf, K:holms södra
•Personal: Malin (fadder) & Lotta
•Plats: Hotel Vallonia, Centrumvägen 3, 65610 
Korsholm

Tisdag 3.12.2019
•Avdelningar: Kronoby, Terjärv, Nedervetil
•Personal: Rolf (fadder) & Lotta  
•Plats:: meddelas senare

Onsdag 2.10.2019
•Avdelningar: Vörå, Oravais sv, Maxmo
•Personal: Ricky (fadder) & Lotta
•Plats: Norrvalla, rum Egil

Onsdag 9.10.2019
•Avdelningar: Björköby, Kvevlax, Replot, 
Korsholms norra
•Personal: Malin (fadder) & Nina
•Plats: Dallas Pizza Palazzo, Västerviksv.24, Vasa

Torsdag 17.10.2019
•Avdelningar: Vasa, Sundom, Gamla Vasa
•Personal: Nina (fadder) & Ricky
•Plats: 1 rum o kök, Hovrättsespl.13A, Vasa

Torsdag 24.10.2019
•Avdelningar: Nykarleby, Munsala, Pensala
•Personal: Ricky (fadder) & Lotta
•Plats: FAF, Bankgatan 6, 66900 Nykarleby

Tisdag 19.11.2019
•Avdelningar: Karleby, Gamlakarleby, Öja
•Personal: Rolf (fadder) & Lotta 
•Plats: Sokos hotell Kaarle, Karleby

Tisdag 10.12.2019
•Avdelningar: Jakobstad, Larsmo
•Personal: Rolf (fadder) & Malin
•Plats: ABC Jakobstad
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PÅ GÅNG I ÖSTERBOTTEN

VÄLKOMMEN
med på

VÄNFAMILJSKURS

Är du nyfi ken på vad det innebär att vara 
vänfamilj till nyanlända? Kom med på vän-
kurs för att bekanta dig med uppdraget 
och inspireras. Kursen är kostandsfri och 
förpliktar inte till ett engagemang.

Lördag . .
Kl. . - .
Equity, Kackurvägen ,  Larsmo

Anmälan senast .  till lotta.boling@
redcross.fi  eller på tfn   

Kursen är ett samarbete mellan Röda Korset 
och Integrationsenheten i Jakobstads-
regionen

Organisationskurser 
Distriktet ordnar två organisationskurser 
för avdelningarnas nya styrelsemedlemmar 
nästa år. 

Lördag .  Kl . -  i södra delen 
av distriktet.

Lördag .  Kl . -  i norra delen 
av distriktet.

Kursen ger inblick och stöd i styrelsear-
betet, samt ger möjlighet att lära känna 
andra Röda Korsare. Mera information 
kommer senare.

Har du bekantat dig med vårt nya digi-
tala verktyg OMA? Om inte så är det hög 
tid att du gör det och samtidigt skapar dig 
en egen profi l. OMA är ett bra verktyg och 
ju fl er frivillig som fi nns där desto bättre 
fungerar det.
oma.rodakorset.fi 

Ni hittar distriktets nya Facebook sida 
under:
Finlands Röda Kors Österbottens svenska 
distrikt
Gå in gilla och följ med vad som är på 
gång!

Knattelägergruppen i 
Korsholm söker nya medlem-
mar! 
Årligen ordnar rödakorsavdelningarna i Kor-
sholm ett sommarläger för barn i årskurs -  
på Kronvik lägergård, kallat Knattelägret. 
Det tre dagar långa lägret har en lång tradi-
tion bakom sig och är ett uppskattat koncept 
bland deltagarna.

För att kunna fortsätta denna fi na tradition 
behöver lägergruppen nu fl era medlemmar 
till planeringsgruppen. Gruppens första möte 
kommer att hållas i januari. Är du intresse-
rad av att engagera dig i barnverksamheten 
vänligen meddela ditt intresse till ordförande 
Ida Berg på idaberg @gmail.com!



23

PÅ GÅNG I ÖSTERBOTTEN

Seminariet erbjuder 
konkreta tips och 

medvetenhet kring 
frågor gällande ny 

vardag för ekonomin 
som pensionär, 

intressebevakning och 
testamentering. 

Tidpunkt: Tors 28.11.2019 kl 13-16 
Plats: Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25, Vasa 
Anmälan senast 25.11 till: 
lotta.boling@redcross.fi eller tfn 040 148 9110 

Tredje Åldern 
seminarium  

för pensionärer 

Intressebevakning och vardagsekonomi 

JULGLÖGG

Distriktet hälsar dig medlem, frivillig, 
utbildare, förtroendevald, 

styrelsemedlem, anställd och 
intresserad av vår verksamhet 

välkommen på glögg! Mingel och fri 
samvaro!

Tisdag 10.12 kl 15-17 vid Silta, Strandgatan 6, 
Karleby (ingång via Chydenia, vån.3) 
Onsdag 11.12 kl 15-18 vid SFV:s mötesutrymme, 
Handelsespl. 23B, Vasa
Torsdag 12.12 kl 15-17 vid Garagecenter,
Hästhagsvägen 4, Kristinestad



24

Finlands Röda Kors
Österbottens svenska distrikt
Nedre torget 1 A, 65100 Vasa 

Kansliet öppet vardagar kl. 10 - 15 

E-post:
fornamn.efternamn@rodakorset.fi 

Webbsidor
https://rednet.rodakorset.fi /osterbotten
www.rodakorset.fi 

Mottagningscentralen i Kristinestad 
Lappfjärdsvägen 163 c
64100 Kristinestad

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

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

Verksamhetsledare 
Ricky Berglund 
050 517 7245 

Beredskapschef 
Rolf Sund
040 026 3448 

Organisationssekreterare 
Anna Stenman 
050 566 2642 

Samordnare för samhällsverksamheten
Lotta Böling
040 148 9110

Samordnare for ungdomsverksamheten 
Malin Sunabacka 
040 824 2225  

Mångkulturutvecklare 
Nina Stubb 
040 559 5286

Utbildare i första hjälpen
Punainen Risti Ensiapu Oy
Isabella Olli
050 345 1561

Kontaktuppgifter       Kanslipersonal


