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.. + Roda Korset 

Osterbottens svenska distrikt Nedre torget 1 A, 65100 Vasa Kansliet oppet vardagar kl. 10-15 

E-mail:fornamn.efternamn@rodakorset.fihttps://red net .rodakorset .fi/ osterbotten

Mottagningscentralen i KristinestadLappfjardsvagen 163 c64100 Kristinestad 

Finlands Roda Kors katastroffond Aktia Fl18 4055 1110 0013 97, HELSFIHH Danske Bank FI02 8000 1900 2250 05, DABAFIHH Handelsbanken Fl18 3131 3001 1990 25, HANDFIHH Helsingfors OP Bank Fl14 5780 0710 0116 49, OKOYFIHH Nordea FI06 2219 1800 0680 00, NDEAFIHH S-banken Fl91 3939 0012 3129 30, SBANFIHHSydbottens Andelsbank Fl63 4730 4720 0301 89,HELSFIHHTapiola Fl48 3636 3001 9701 10, TAPIFl22Alandsbanken Fl24 6601 0001 0027, AABA Fl 22

Telefondonation till katastroffonden 0600 12220 ( 20,28 € /samtal + Ina) 0600 12210 ( 10,01 e + Ina) 

Bidrag per textmeddelande skicka textmeddelande SPR till 16499 ( 15 € / st) 

Bidrag via internet www.rodakorset.fi/bidra 

Roda Korsets nätbutik www.rodakorsbutiken.fi Telefonforsaljning 020 701 2211 

Rikssidornas redaktion: Finlands Roda Kors centralbyra/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 2000 Redaktor: Mari Mäkinen, 020 701 2223 Ombrytning: Tanja Korpilahti, 020 701 2247  Bilder: Finlands Roda Kors bildarkiv bversattning: Mikaela Remes, Riia Johansson-Rouvinen Distriktssidornas redaktion: Emma GranholmDistriktssidornas ombrytning: Emma Granholm 
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Verksamhetsledare Ricky Berglund Alterneringsledig fram till 13.2.2018

tf. VerksamhetsledareAnnica Riddar040 195 3602 

Beredskapschef Rolf Sund 020 701 2754 / 040 026 3448 

Ekonomisekreterare Greta Paajanen 020 701 2752 / 040 024 0705 

Samordnare for samhallsverksamheten Emma Granholm 020 701 2753 / 050 566 2642 

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

Mangkulturutvecklare Nina Stubb 020 701 2755 / 040 559 5286 

Folj & gilla oss pa sociala medier: 

� RodaKorsetOsterbotten 

� frk_osterbotten 
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Verksamhetsledare 
Ricky Berglund 
Alterneringsledig fram till 13.2.2018

tf. Verksamhetsledare
Annica Riddar
040 195 3602 

Beredskapschef 
Rolf Sund 
020 701 2754 / 040 026 3448 

Ekonomisekreterare 
Greta Paajanen 
020 701 2752 / 040 024 0705 

Samordnare for samhallsverksamheten 
Emma Granholm 
020 701 2753 / 050 566 2642 

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

Mangkulturutvecklare 
Nina Stubb 
020 701 2755 / 040 559 5286 

Folj & gilla oss pa sociala medier: 

� RodaKorsetOsterbotten 
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140 år av hjälpare 

LEDAREN 7.11.2017

Hungerdagen i september lyckades än en gång tack vare den verksamhet som Röda Korsets 

frivilliga gör. Soppgrytorna puttrade, bröd och lotter fanns att köpa och många andra goda idéer 

förverkligades. Distriktet riktar ett stort tack för insatserna till alla inblandade!

Under sensommaren och hösten har vi fått rapporter om förödelsen efter de många tropiska oväder 

som drabbat befolkningen i såväl väst som öst.  Många människor har dött och ännu flera skadats 

och smittats av olika sjukdomar och virus som en följd av förstörd infrastruktur såsom vatten- och 

avloppssystem.

I Burma eskalerade samtidigt det sektiristiska våldet mot rohingyafolket, som är en av världens 

mest förföljda folkgrupper, och hundratusentals flydde till grannlandet Bangladesh till primitiva 

flyktingläger och svåra umbäranden. De statligt understödda pogromerna inleddes redan i juni 2012 

och rohingyernas levnadsförhållanden har stadigt förvärrats sedan dess. Finlands Röda Kors är aktivt 

med i den humanitära hjälpen åt rohingyafolket i Bangladesh både med personal på plats och med 

materiellt bistånd i form av ett fältsjukhus. Allt detta har skett med stöd av medel som insamlats till 

vår katastroffond under Hungerdagen, samt med stöd av utrikesministeriet.

Finland ser att gå mot bättre ekonomiska tider enligt eniga ekonomister och säger att uppsvinget 

redan är här. I år firar vi 100 år av självständighet. Finlands Röda Kors har varit verksamt i 140 år och 

bidragit till uppbyggandet av det finländska samhället under såväl krigstid som fredstid. Vi har fått 

ett gott anseende, men även mött kritik. Att vi fått kritik visar på att vi varit trofasta våra principer 

och arbetat utifrån vårt mandat, att humanitärt bistå och hjälpa dem i störst behov av hjälp. När 

du som rödakorsare deltar i något av de evenemang som ordnas för hundraåringen Finland, kan du 

med stolthet också komma ihåg vår organisations historia.

Jul i sinnet-kampanjen hör hösten till och gåvokorten som delas ut inom kampanjen kommer säkert 

att glädja många familjer under julen. Dessa konkreta gärningar av hjälp gör förhoppningsvis skillnad 

för mottagarna. Lycka eller att vara lycklig är inte beroende av mycket pengar eller materiella ting. 

Lycka kan var och en finna inom sig eller tillsammans i kretsen av nära och kära, oberoende av 

materiella faktorer.

 

Med tillönskan om en god fortsättning på hösten 

och en god och fridfull jul, 

Ricky Berglund

verksamhetsledare
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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

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi

Kommunikationschefens hälsningar

I JUNI GODKÄNDE FINLANDS RÖDA KORS  
ordinarie stämma den nya verksamhetsstrategin. 
Samtidigt som vi blickar mot svar på framtidens 
utmaningar, firar vi vårt gemensamma jubileums-
år med det 100-åriga Finland.

Avdelningarna, också de små, har ivrigt satt 
igång med att arrangera festårets räddarkurser. 
På Hjalparraknare.fi kan man följa med antalet 
utbildade. Vi kommer att överlåta det 100-åri-
ga Finland en magnifik födelsedagsgåva genast i 
början av januari. 

  
  

Majoriteten av de nya frivilliga kontaktar oss 
första gången via webben. Under det gångna 
året har vi haft otaliga diskussioner med er fri-
villiga om vilka digitala tjänster organisationen 
väntas erbjuda. Budskapet är klart: våra webb-
tjänster bör vara lättanvända, de måste vara 
enkla att hitta och alla Röda Korsets webbtjäns-
ter ska fungera med samma inloggningsuppgifter. 

 
 

  
  

Webbtjänstens främsta mål är att det ska vara 
så lätt som möjligt för nya frivilliga att komma 
med i Finlands Röda Kors biståndsarbete. 

Ett lika viktigt syfte är att ge nyckelfrivilliga  
en behändig kanal för att ordna och marknads-
föra evenemang samt kommunicera med frivil-
liga – en som är mer lättanvänd än nuvarande 
RedNet. Samtidigt får alla frivilliga ett eget an-
vändarnamn för att komma åt tjänsterna.

Ilpo Kiiskinen 
Röda Korsets kommunikationsdirektör
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TA KONTAKT
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi

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

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

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmaterial 
under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi
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TACK FÖR ATT DU DELTOG I HUNGERDAGEN

Kampanjer år 2018
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AINO TUOMI-NIKULA och 4 månader gamla Vilho samlade  
in medel vid Tresmedersplatsen i Helsingfors.

Hungerdagens  
intäkter kom omedelbart 
i användning

Enligt en första uppskattning inbringade  
Hungerdagen, hörnstenen för vår beredskap, 
1 250 000 euro via bössinsamlingen. Ett stort 
tack till alla som deltog i insamlingen på ett 
eller annat sätt! 

Alla insatser gjorda för Hungerdagen är otroligt 
värdefulla. De insamlade medlen kom omedel-
bart i användning veckan efter kampanjen då  
vi bestämde oss att lösgöra 500 000 euro ur ka-
tastroffonden för att skicka hjälp till sjukhusen  
i Bangladesh som bistår de hundratusentals 
människor som flytt Myanmar.

Redan under Hungerdagen reste två biståndsar-
betare från Finland iväg för att hjälpa människor 
som drabbats av orkaner i Karibien. Också Fin-
land behövde sin andel av biståndet veckan ef-
ter insamlingen då en brand orsakade förstörel-
se bland annat i Vasa.

Insamlingens totalresultat offentliggörs i no-
vember. I summan adderas de övriga donations-
kanalerna, bl.a. bidrag via sms, webben och  
mobilappen. Hungerdagens bössinsamling  
ordnades 14–17.9.2017.

februari mars april maj  juli september november- 
december

Vändagen 
14.2.

Veckan mot 
rasism   

19–25.3.

Världshälso-
dagen
 7.4.

Rödakors-
veckan
3–9.5.

Olycksfalls-
dagen 
13.7.

Internationella 
första-hjälpen- 

dagen 8.9.

Insamlingen  
Jul i Sinnet  

22.11.–24.12.

Olycksfalls-
dagen
 13.4.

Hungerdags-
insamlingen  

20–22.9.

Världs-
aidsdagen 

 1.12.
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MEDLEMSKAP ÅR 2018

Under den ordinarie stämman i Helsingfors  
i juni godkändes en förenkling av Röda Kors-
ets modeller för medlemskap. Familjemedlem-
skapet avskaffas därför från början av nästa år.  

Det nya fullmäktige behandlar/bekräftar nästa 
års medlemsavgifter och deras fördelning under 
sitt möte i november. Knappt nio procent av alla 
våra medlemmar är familjemedlemmar. 

De förmånliga medlemsavgifterna, stödet för den 
lokala rödakorsverksamheten och ett ställnings-
tagande för humanitet utgör goda skäl att fort-
sätta medlemskapet.

MEDLEMSAVGIFTER OCH TYPER  
AV MEDLEMSKAP 2018

• Årsmedlem 20 €/kalenderår

• Årsmedlem under 29 år  
10 €/kalenderår

• Ständig medlem 300 €

Inkomsterna från medlemsavgifterna delas ut  
till avdelningarna enligt samma modell som tidi-
gare. Avdelningarna får alltså största delen  
av medlemsavgifterna även framöver:

• Nya medlemmars medlemsavgift för det  
första året tillfaller i sin helhet avdelningen.

• Medlemsavgiften för medlemmar under 18 år 
tillfaller i sin helhet avdelningen.

• Mer information om fördelningen i övrigt 
finns på RedNet (Råd & Rön/Medlemsvärv-
ningen)

Ytterligare information:
Distriktsbyråerna

Kampanjkoordinator  
Sari Byman tnf 020 701 2201

CRM-planerare   
Kirsi Lehtinen tnf 020 701 2197 

RedNet (Råd & Rön/Medlemsvärvningen)  

Röda Korsets webbplats (Kom med/bli medlem)

Informationen uppdateras 1.12.2017. För dem 
som blir medlemmar via nätet under december 
månad startar medlemskapet 1.1.2018.

Medlemskapen i Röda Korset förenklas  

GAMMALT  
MEDLEMSMATERIAL  
TAS UR BRUK

•   Från och med 1.1.2018, då familje-
medlemskapet avskaffas, kan gam-
malt material inte längre användas 
(t.ex. broschyrer, flygblad, kvittens-
block). Sluta använda det gamla 
materialet och ta bort det från så-
dana platser där det finns framme.

•   Nytt medlemsmaterial framställs  
till år 2018. Det kan beställas i web-
butiken med avdelningens ID från 
och med 1.12.

INFORMATION OM  
ATT FAMILJEMEDLEM-
SKAPET AVSKAFFAS

•   I den medlemspost som avdel-
ningen skickar ut bör man in-
formera om att familjemedlem-
skapet avskaffas och uppmuntra 
medlemmarna att förnya sitt 
medlemskap.

•   Information om att familjemed-
lemskapet avskaffas skickas till 
familjer med familjemedlemskap. 
Vi informerar också om saken i 
tidningen Hjälpens värld (nr 4)  
i november.
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JUL I SINNET 23.11.–24.12.2017

Jul i Sinnet-insamlingen startar en dag tidigare

Insamlingen inleds med en stor invigning på 
Helsingfors centralstation, undantagsvis redan 
torsdagen den 23.11. På invigningen uppträder 
Pete Parkkonen. Yles morgon-tv sänder di-
rekt från invigningen.  

I år ordnas även ett andra invigningsevene-
mang – ett jippo som ordnas av FRK och Man-
nerheims Barnskyddsförbund den 24.11 i Va-
sa. Där deltar även Yle Österbotten.  Morgon-tv 
informerar om insamlingen dagligen fram till 
22.12.2017 och insamlingsresultatet offentliggörs 
nationellt på julafton. 

Ge korten till familjerna i god tid
Insamlingsmålet är 2,1 miljoner euro, och samman-
lagt 30 000 presentkort värda 70 euro delas ut.  

Jul i Sinnet-korten skickas till distrikten vecka 44 
och vidare till avdelningarna under vecka 46–47. 
Röda Korset och Mannerheims Barnskyddsför-
bund väljer ut hjälpbehövande familjer i samar-
bete med bland annat diakoniarbetare, rådgiv-
ningar och sociala myndigheter.

Avdelningarna och deras samarbetspartner bör 
dela ut korten till familjerna i god tid, så att famil-
jerna hinner använda korten före julhelgen så att 
de inte blir oanvända. Man bör också kontrollera 
att varje kort är märkt med mottagarens namn. 

KOM IHÅG

• Jul i Sinnet-insamlingens webbplats:   
www.julisinnet.fi

• Facebook: Hyvä joulumieli -keräys

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli)

• Mer information fås från distrikts - 
byrån eller genom att skicka e-post till 
adressen joulumieli@punainenristi.fi

Presentkorten gäller under tiden 7.–24.12.2017. 
Instruktionerna för utdelning av Jul i Sinnet-pre-
sentkort har också uppdaterats, så läs igenom 
dem omsorgsfullt.

Insamlingen ordnas av Mannerheims Barn-
skyddsförbund och Röda Korset i samarbete 
med Yles morgon-tv, Yle Radio Suomi och Ra-
dio Vega. Insamlingens kommersiella partner är 
K-matbutikerna, S-gruppen och Lidl. 

Ytterligare information: 
Koordinator för socialt välmående   
Maaret Alaranta, tnf 020 701 2123

Koordinator för medelinsamlingen  
Regina Laurén, tnf 020 701 2199

Informatör Mari Mäkinen, tnf 020 701 2223

FÖRBIPASSERANDE bjöds på pepparkakor och glögg på Helsingfors järnvägsstation november 2016.
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JULKAFÉERNA OCH VÄNDAGSKAMPANJEN

Kanske du kan ordna ett julcafé på din ort?

Vi ses på Vändagen!

Caféerna, som är öppna för alla, erbjuder  
ett trevligt sätt både för arrangörer och  
deltagare att tillbringa tid tillsammans.

Det finns många som saknar omväxling till  
jul helgerna, så caféerna är även ett bra tillfälle  
att värva nya frivilliga med. Man kan också  
delta genom att baka.

– Julen är en ensam tid för många. Julcaféet  
erbjuder en möjlighet att träffa andra och kom-
ma med som frivillig under julhelgerna, just då 
många gärna har någon sysselsättning, säger 
Maaret Alaranta, koordinator för socialt  
välmående. 

På Röda Korsets julcaféer har man förenat män-
niskors vilja och behov att vara tillsammans Jul- 

caféet är ett starkt budskap om att ingen  
behöver vara ensam.

Frivilliga från Helsingfors- och Nylands distrikt 
har under de senaste åren ordnat julcaféer på 
flera orter. Förra julen spreds caféerna också till 
Tavastlands distrikt. Utifrån de tidigare årens 
goda erfarenheter är syftet att utvidga verksam-
heten ännu mer.

Ytterligare information och tips för att ordna  
ett julcafé hittar du på RedNet (Vänverksamhet) 
och i materialbanken finns mallar för annonser 
för anslagstavlor och  tidningar. 

Ytterligare information:
Koordinator för socialt välmående   
Maaret Alaranta, tnf 020 701 2123

Vi fortsätter även nästa år att fira vändagen 
med temat Vi ses-vi ser-temat. Tillsammans 
förebygger vi ensamhet och framhäver be-
tydelsen av att se och uppmärksamma våra 
medmänniskor.

Vi uppmuntrar avdelningarna att ordna Vi ses- 
vi ser-evenemang och inspirera nya människor 
med i frivilligverksamheten. Varje vän är guld 
värd  och utför ett betydande arbete för att 
minska ensamheten.

Att vara med och arrangera ett vändagsevene-
mang är ett enkelt sätt att komma med i verk-
samheten. Marknadsför evenemangen brett  
eftersom de som behöver en vän får informa  - 
tion om verksamheten på dessa evenemang. 

Ytterligare information:
Koordinator för socialt välmående   
Maaret Alaranta, tnf 020 701 2123 

Gå med i vändagsgruppen på RedNet (Ystävän-
päivä) och läs mer om kampanjen! Sidorna blir 
färdiga tills årsskiftet.
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RÖDA KORSET FÖRSTA HJÄLPEN AB

Röda Korset Första Hjälpen Ab  
har inlett sin verksamhet

Totalt 38 anställda i distrikten och vid central-
byrån förflyttades till bolaget Röda Korset Förs - 
ta hjälpen Ab från och med 1.9.2017, då den 
nya organisationen inledde sin verksamhet. 

Målet har varit en smidig och obemärkt föränd-
ring i relation till kunderna, vilket i huvudsak 
lyckats, trots att det förekommit vissa utmanin-
gar och fördröjningar gällande produktförsälj  -
ning och nätbutikens verksamhet.

Var sker försäljningen  
av första hjälpen-produkter?
Röda Korsets Första hjälpen-nätbutik finns på 
adressen www.ensiaputuote.fi. Det går fortsätt - 
ningsvis också att köpa första hjälpen-produkter 
och -intyg i samband med distriktsbyråernas ut-
bild ningscenter samt på affärerna i Helsingfors, 
Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, S:t Michel, Uleåborg, 
Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo. 

Det är bra att komma ihåg att utbudet vid affä-
rerna är mindre jämfört med nätbutiken och öp-
pettiderna begränsade. Vid affärerna kan pro-
dukterna köpas med bank- eller kreditkort eller 

faktureras via FO-nummer. Avdelningarna får ra-
batt för första hjälpen-produkter i vanlig ordning. 

Varför höjs priserna? 
I samband med bolagiseringen omfattas verk-
samheten vid Röda Korset Första hjälpen Ab av 
mervärdesskatten och därmed läggs en mervär-
desskatt på 24 % på alla våra första hjälpen-ut-
bildningar och –produkter (moms 10 % för böc-
ker). I praktiken innebär det här bland annat att 
priset på ett första hjälpen-intyg utökas med 
moms på 24 %, och då blir försäljningspriset  
i fortsättningen 10 € (inkl. moms 24 %).

Ytterligare information: 
Utbildare 
Isabella Olli, tfn 050 345 1561

Västra Finlands distriktschef  
Anne Heiskanen, tfn 0400 775 479

Verkställande direktör  
Anne Pelliinen 

RÖDA KORSETS FÖRSTA HJÄLPEN-ENHET inledde sin verksamhet med ett gemensamt seminarium för den fasta personalen  
i Nynäs 4.–5.9.2017.
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JULKALENDRAR, KORT OCH PRESENTER

En kalender ger stämning i väntan på julen

Röda Korsets julkalender är en traditionell del av 
väntan på julen. I år har vi två kalendrar, illustre-
rade av Raimo Partanen och Martta Wendelin.

Man har skickat kalendrar till 135 000 hem.  
Rekommenderat pris för kalendern är 7,90 euro 
och man kan också beställa den i nätbutiken  
rodakorsbutiken.fi eller myynti@punainenristi.fi.

Röda Korset och Yle Fem har i samarbete gjort 
en Buu-klubben-kalendern även i år. Kalendern 
kan man beställa från Yle yleshop.yle.fi.

Betydelsefulla gåvor
Genom att välja Betydelsefull gåva ger du kon-
kret hjälp till någon som befinner sig i en svår 

livssituation. Samtidigt visar du den som  
får gåvan att du bryr dig och vill hjälpa.  
Betydelsefulla gåvor är bland annat:

GRÖT FÖR EN HEL BY  
10 €
Med hjälp av den här gåvan  
kan Röda Korset leverera 30 
kg vete- och majsmjöl dit där 
det inte finns tillräckligt med 
mat. Tack vare denna gåva får 
invånarna av en hel by en mål-
tid.

EN VÄN TILL DEN ENSAMME  
25 €
Denna gåva förändrar en en-
sam människas vardag. Med 
hjälp av denna gåva får en en-
sam människa sällskap av en 
frivillig vän samt trygghet och 
ett budskap som vi alla vill hö-
ra: Man bryr sig om dig.

Beställningar och mer  
information: 
rodakorsbutiken.fi

Ljusstake
En tidlös ljusstake som  
representerar gediget 
finländskt hantverk.

Julkort
Gläd någon med  
ett julkort. Portot för 
julkorten är betalt.

Beställ produkter genom att logga in på organisationsvyn med avdelningens ID rodakorsbutiken.fi.  
Mer information och frågor: myynti@punainenristi.fi tai tnf 020 701 2211.

Fler julkort och gåvor finns i Hjälpens värld som utkom 8.11.

Kalendrar
Våra nostalgiska 
väggkalendrar sprider 
glädje hela året.
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ETT NYTT MENTORSKAPSPROGRAM FÖR FRIVILLIGA STARTAR

Röda Korset främjar integrationen av asyl-
sökande genom att erbjuda dem möjligheter 
att bekanta sig med finländska arbetslivet. 

Det nationella projektet, som stöds av Accenture,  
kartlägger färdigheterna hos asylsökande vid 
flyktingförläggningar och stöder deras möjlig-
heter att komma in i arbetslivet genom en 1–3  
veckor lång praktisk arbetslivsorientering (PRAO). 

–Hittills har projektet inte egentligen märkts av 
vid Röda Korsets lokalavdelningar, men det här 
kommer att ändras. Vi startar ett mentorskapspro- 
gram som är en alldeles ny form av frivilligverk-
samhet, berättar projektchef Miska Keskinen.

Frivilliga spelar en viktig roll  
Mentorskapet förutsätter inte en lång arbets kar-
riär, utan motivationen är det viktiga. Röda Kor-
sets frivilliga som är i arbetslivet kan erbjuda sina 
kunskaper och ge sitt stöd till asylsökande eller 
nya kommuninvånare som redan beviljats uppe-
hållstillstånd. De kan öppna dörrar till det finländ-
ska arbetslivet och upplysa om praxis när det gäl-
ler arbetssökande, arbetsplatser och arbetskultur.

– Den som vill hjälpa kan vara mentor också  
under en kort tid. Mentorskapet är ett sätt att 
överföra sina egna kunskaper till invandrare och 
personer som hotar att marginaliseras, säger 
Pauli Heikkinen, verksamhetsledare vid Egent-
liga Finlands distrikt, som varit med om att ut-
veckla projektet. 

Just nu är utvecklingen av mentorskapsprog-
rammet igång och en piloteringsfas håller på  
att starta. I framtiden kommer programmet att 
använda sig av Röda Korsets digitala färdighets-
märken. Arbetslivsprojektet har tre deltidsan-
ställda vid Röda Korsets distrikt i Egentliga  
Finland, Uleåborg samt vid Helsingfors och  
Nylands distrikt.  

Kartläggningen av färdigheter och arbetslivs-
orienteringen kommer att förverkligas vid alla 
flyktingförläggningar som administreras av  
Röda Korset.

Ytterligare information:

Projektkoordinator  
Miska Keskinen, tnf 040 546 6440 

ASYLSÖKANDE – kompetenskartläggning och arbetspraktik (PRAO)

Mentorn delar sina arbetslivsfärdigheter  
med invandrare

Över 90  
asylsökande har fått 
arbete med hjälp av 

aktivitetsstöd

1500
asylsökandes 

kompetens har 
kartlagts

650 
genomförda 

praktikperioder

Diplom för god
praxis inom

integration 2016 
(Arbets- och näringsministeriet)

“Jag vet nu mer  
om arbetslivs - 

kulturen i Finland, 
tack!”

 
och positiv 

erfarenhet som 
berikar arbets-
gemenskapen”

”En spännande 
möjlighet att 
lära sig något 

nytt”

”Utbyte av
expertis mellan 

parterna”Två 

Alla
Röda Korsets

mottagningscentraler 
deltar

nationella och 
många lokala  

arbetslivspartner
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PROJEKTET STARTTIVOIMAA HJÄLPER INVANDRARE OCH KVOTFLYKTINGAR

Stöd i vardagssysslorna försnabbar integrationen

Projektet Startkraft, som främjar integratio-
nen av invandrare och kvotflyktingar, har nu 
pågått i ett år. Att få stöd i vardagssysslorna 
har klart varit en av de verksamhetsformerna 
som bäst stöder integrationen.

I praktiken delas hjälpen in i tre faser. Under den 
första träffen går den frivilliga och personen 
som integreras igenom praktiska saker i rela-
tion till hem och boende. Under den andra träf-
fen bekantar de sig med närliggande service och 
vardagssysslor. Den tredje träffen går ut på att  
delta i någon lokal verksamhet.  

Just nu finns det Vardagshjälpsgrupper på 13  
orter och hjälpen sker alltid lokalt.

Hur kan din avdelning delta?
Projektet har verksamhet vid fyra distrikt och  
redan under det första året har man samlat in 
goda erfarenheter när det kommer till att starta 
upp verksamheten och bygga samarbetsnätverk. 

Ni kan exempelvis börja med att ta kontakt med 
den person som ansvarar för integration i kom-
munen för att inleda samarbete. Ifall kommu-
nen ska ta emot nya invånare, är det ett enkelt 
och effektivt att inleda vardagshjälpen i det här 
sammanhanget. Vardagshjälpen är konkret och 
kortvarig verksamhet dit också nya frivilliga har 
lätt att komma med.

Vad händer näst? 
Det är viktigt att utveckla integrationsmodel ler 
och stöda frivilliga, så att främjandet av integra-
tion lyckas så bra som möjligt och för att det ska 
vara möjligt att reagera på utmaningar. Nu lägger 
projektet fokus särskilt på att utvecklingen och 
förverkligandet av frivilligas arbetshandledning. 
Det är också viktigt att skapa nätverk och avtals-
praxis mellan myndigheter och organisationer. 

H
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VILKET STARTKRAFT-PROJEKTET?

• Målgruppen är asylsökande och kvot-
flyktingar från utvecklingsländer som 
fått uppehållstillstånd.

• Utvecklar modeller för integration och 
stärker samarbetet mellan organisa-
tioner, kommuner och myndigheter.

• Projektet genomförs i 34 kommuner. 
Redan 25 organisationer deltar och 
500 människor har kommit på loka-
la träffar.

• Finansieras av EU:s asyl-, migrations- 
och integrationsfond. 

Läs mer på RedNetistä (Tieto ja taito/
Starttivoimaa).

VARDAGSHJÄLPENS TEMAKVÄLL i Tammerfors våren 2017.

Ytterligare information:
Planerare av frivilligverksamheten Ismo Nuutinen, tnf 020 701 2160 • Regionsanställd vid Tavastlands 
distrikt Hanne-Miia Ollikainen, tnf 0400 170 237 • Regionanställd vid Savolax-Karelen Piia Jounila, 
tnf 040 737 2179 • Regionanställd vid Sydöstra Finlands distrikt Ulla Laakso, tnf 040 860 1053 • Re-
gionanställd vid Egentliga Finlands distrikt Miska Keskinen, tnf 040 546 6440 
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KORTFATTAT

Välkommen på organisationskurs 

Organisationskurs för avdelningarnas (nya) för-
troendevalda. Kursen ger inblick och stöd i sty-
relsearbetet, samt ger möjlighet att lära känna 
andra Röda Kors aktiva.

Tid:  lördagen 20.1.2018 kl. 9-16
Plats: distriktskansliet
 Nedre torget 1 A, 65100 Vasa
Pris:  15 euro
 innehåller utbildningsmaterial, lunch

Anmälan senast 16.1.2018 till:
 emma.granholm@rodakorset.fi eller tfn
 050-566 2642
  
 VÄLKOMMEN! Vill du hjälpa ungdomar  

i en svår livssituation på webben?

De ungas skyddshus söker frivilliga jourhavande 
till Sekaisin-chatten, där ungdomar får diskute-
ra anonymt och konfidentiellt om sådant som 
de går och grubblar på. Vanliga orsaker att vän-
da sig till chatten är bland annat ångest, rela-
tionsproblem och depression. 

Frivilliguppdraget är flexibelt och kan utföras  
var som helst. Den som vill kan göra sitt jours-
kift hemifrån eller på det närmaste skydds huset. 
Jour turerna för Sekaisin-chatten, som koordineras 
av Föreningen för Mental Hälsa i Finland, ordnas 
främst på kvällar och ett typiskt skifte pågår  
i en timme.  

Frivilliga bör vara minst 23 år och ha gått en  
utbildning, som tillsvidare ordnas på orter med 
De ungas skyddshus. Skyddshusens proffs inom  
kris- och familjearbete fungerar som stöd för 
jourhavande.

De ungas skyddshus finns i Esbo, Helsingfors, Tam - 
merfors, Åbo och Vanda. Utöver webbjouren väl-
komnar vi nya frivilliga till vår övriga verksamhet!

Ytterligare information: 
Kris- och familjearbetare   
Petri Laiho, tnf 040 726 1307

Är du intresserad av övrig frivilligverksamhet  
vid de Ungas skyddshus? Kontakta ditt närmas-
te skyddshus rodakorset.fi/ungasskyddshus.

Så här namnger du  
avdelningens Facebook-sida

Centralbyråns kommunikationsenhet rekom-
menderar att avdelningarnas Facebook-sidor  
namnges enligt formen Finlands Röda Kors 
(ort) avdelning. Exempelvis Finlands Röda  
Kors Kumlinge avdelning.

Som profilbild på sociala medier bör  
avdelningarna INTE använda:

• Röda Korsets logga

• en cirkulär produktlogga 

• skyddssymbolen.

Ytterligare information: 
Webbproducent  
Seppo Kujanpää, tnf 020 701 2226
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Personalförändringar  
i Materialgruppen

Materialgruppen vid centralbyråns kommunika-
tionsenhet är organisationens eget team för mark - 
nadsföring och reklam, som planerar och koncep-
terar kommunikationsmaterial för alla kanaler. 

Materialgruppens medlemmar är koordinator  
Merja Tummunki, AD Suvi Hämäläinen, copy-
writer Hanna-Leena Karjalainen, grafisk desig-
ner Tanja Korpilahti, praktikant inom grafisk  
design Ella Koponen samt översättare  
Riia Johansson-Rouvinen. 

Berätta hur vi kan hjälpa!  

Du kan kontakta materialgruppen per e-mail  
aineistot@punainenristi.fi eller beställa mate-
rial genom ett beställningsformulär i material-
banken (aineistopankki.punainenristi.fi). 

Ytterligare information:
Materialgruppens koordinator  
Merja Tummunki, tnf 020 701 2200

KORTFATTAT

Ungdomslägergruppen

Ungdomslägergruppen planerar att eventuellt 
hålla nästa sommars ungdomslägerläger i 
Lycksele, Sverige, i samarbete med svenska 
Röda Korset. Det betyder att det kommer att 
krävas fler ledare under lägret och mera 
planering inför lägret. 

Är du intresserad av att vara med i planeringen 
och/eller genomförandet av själva lägret så hör 
av dig till distriktets ungdomssamordnare. Läger-
gruppen träffas i medeltal en gång i månaden.

Ytterligare information:
Samordnare för ungdomsverksamheten 
Malin Sunabacka, tfn 020 701 2757

Babycafé  
Tematräffar för nyblivna föräldrar

Under våren ordnade Röda Korset i samarbe-
te med Föreningen Folkhälsan i Vasa fem tema-
träffar för blivande och nyblivna föräldrar. Må-
let var att ge den nya familjen stöd och verktyg 
för en positiv och fungerande vardag samt att 
ge föräldrar möjligheten att diskutera aktuella 
teman med sakkunniga. Sammanlagt ett sextio-
tal föräldrar plus barn deltog i de fem träffarna. 

Under hösten har nya träffar ordnats och i skri-
vande stund är det ännu tre träffar kvar:

13.11  Vad kan babyn äta?  
 Kostvetare Silvia Englund
27.11  Kemikaliebanta vardagen  
 Ekologirådgivare Anita Storm
11.12  Julavslutning
 
På höstens träffar har vi bl.a. diskuterat eller 
kommer att ta upp teman som högläsningens 
betydelse, mamma-babyyoga och det lilla bar-
nets kost. Målgruppen är i första hand föräld-
rar med barn under ett år eller blivande föräld-
rar, men alla föräldrar med barn är välkomna om 
temat passar. Folkhälsans familjecafé är öppet 
samtidigt så det finns alltid möjlighet för äldre 
barn att leka i rummet bredvid.

Ytterligare information:
Samordnare för ungdomsverksamheten 
Malin Sunabacka, tfn 020 701 2757

Världsaidsdagen

I snart trettio år har organisationer världen 
över den uppmärksammat den internationel-
la Världsaidsdagen den 1 december. Dagen in-
stiftades för att öka människors kännedom om 
hur hiv kan bekämpas samt för att minska för-
domarna om sjukdomen och diskrimineringen 
av hiv-smittade. 

I avdelningen kan ni delta i kampanjen genom 
att förslagsvis ordna ett ljusevenemang, dela 
ut informationsmaterial om könssjukdomar el-
ler hålla kondomkörkortet på en skola. Material 
finns att beställa på punaisenristinkauppa.fi.

Ytterligare information:
Samordnare för ungdomsverksamheten 
Malin Sunabacka, tfn 020 701 2757
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ÖSTERBOTTENS UNGDOMSUTSKOTT

Nya medlemmar sökes

Ungdomsutskottet är ett förtroendeorgan för ung-
domar vars uppgift är att behandla ärenden som 
gäller ungdomsverksamheten i distriktet. Målet är 
bl.a. att utveckla ungdomsverksamheten och att 
tillsammans med ungdomssamordnaren stöda av-
delningarna i dessa frågor. 

Ungdomsutskottets sammansättning ändras he-
la tiden p.g.a. den livssituation våra medlemmar 
är i, därför söker och bjuder vi kontinuerligt in nya 
medlemmar för att bibehålla ett aktivt utskott. 

I nuläget har vi ett bra kärngäng men skulle gärna 
ha en bättre regional spridning och fler medlem-
mar så att verksamheten kan fördelas på fler per-
soner. Har ni i avdelningen aktiva, drivna ungdomar 
i ålder 16–29 år som är intresserade av att enga-
gera sig i ungdomsverksamheten på distriktsnivå? 
Tipsa ungdomssamordnare Malin Sunabacka om 
att hen finns eller be hen ta kontakt direkt. 

Verksamhet
Innan vi tar jullov har ungdomsutskottet ännu två 
större evenemang inbokade. 

Fredagen den 1.12 planerar ungdomsutskottet till-
sammans med internationella klubben att upp-
märksamma världsaidsdagen genom att ordna ett 
fackeltåg i Vasa centrum och därefter dela ut kon-
domer och informationsbroschyrer på torget. 

I mitten av december är tanken att ordna en upp-
följning till lekdagen för flyktingbarn som ordna-
des på området Karlsbo i Oravais i slutet av maj. 
Ett trettiotal barn deltog i vårens lekdag och för-
hoppningsvis är det lika många som vill vara med 
och fira in julen med lekar och lite julgott. 

Vill du delta i något av evenemangen så hör av dig 
till ungdomssamordnaren snarast möjligen!

Ytterligare information:
Samordnare för ungdomsverksamheten 
Malin Sunabacka, tfn 020 701 2757

Ungdomarnas  

Internationella klubb i Vasa

Ungdomsutskottets viceordförande Kalle Val-
keakari har under hösten startat upp en ung-
domsgrupp vid Vasa övningsskolas IB-linje. 

Tanken är att gruppen skall vara en tvåspråkig 
aktionsgrupp som samarbetar med ungdoms-
utskottet men även utför egna uppdrag, i 
första hand kring Röda Korsets stora kampan-
jer. I mån av möjlighet kan gruppen också 
tänka sig att ställa upp vid andra Röda 
Kors-evenemang om behov och intresse finns. 

Ytterligare information:
Samordnare för ungdomsverksamheten 
Malin Sunabacka, tfn 020 701 2757

HUNGERDAGEN 2017  
Ungdomsutskottets ordförande Simone Berlin med insam-
lingsbössan utanför Replot Sale under hungerdagen 2017.
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MÅNGKULTUR

Pilotering av vänkurs för att stöda 
ensamkommande

Vasa svenska avdelning har tillsammans med 
distriktet ordnat en pilotvänkurs för perso-
ner som vill stöda ensamkommande invandrar-
ungdomar. Innan kursen ordnas ett informa-
tionstillfälle för att inbjuda intresserade av att 
få höra mera om kursens innehåll och upplägg.

Kursen var uppskattad och vi fick fina betyg i 
utvärderingen. Utvärderingen ger oss verktyg 
att göra den ännu bättre. 

Vi hoppas i framtiden kunna hålla motsvaran-
de kurs på andra ställen i Österbotten där det 
finns ett behov för stöd just till ensamkomman-
de unga och unga vuxna som ju är i en speciellt 
utsatt situation. Tack till alla de som deltog! 

Ytterligare information:
Mångkulturutvecklare 
Nina Stubb, tfn 020 701 2755

Mot rasism projektet avslutas - 
arbetet går vidare #jagärmeddig

Trots att Mot Rasism projektet avslutas nu i de-
cember 2017 så slutar inte Röda Korsets arbete 
för att stöda personer utsatta för rasism, för-
domar och marginalisering. 

Veckan mot rasism kommer även nästa år 
(vecka 12) och årets tema är #jagärmeddig 
”olenkanssasi #imwithyou. Temat vill påmin-
na oss om att integration går båda vägar. Det 
handlar om att bygga broar, lära av varandra 
och stå sida vid sida och skapa ett samhälle 
där alla kan vara sig själva och få bidra, få vara 
en resurs och ha en meningsfull vardag. Kam-
panjen är också en möjlighet att samla och in-
spirera nya människor att aktivera sig i Röda 
Korset om de sedan är unga eller personer av 
invandrarbakgrund eller någon som bara tidiga-
re inte kommit sig för. Att jobba för en målsätt-
ning inspirerar och Röda Korsets principer blir 
omsatta till personliga åtgärder. 

Så börja redan nu fundera på idéer och kom 
med i kampanjen år 2018!  

ÖSTERBOTTENS UNGDOMSUTSKOTT

Bild nedan från Veckan mot rasism 2016.
Foto: Maria Bergman
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ÖSTERBOTTENS UNGDOMSUTSKOTT

ÖSTERBOTTENS SVENSKA DISTRIKT

Den 11.10 ordnades en utbildning med Central-
byråns Mot Rasism ansvariga för att lära ut hur 
vi stöder personer som blir utsatta för hat-
brott. 

Hatbrotten ökade markant efter hösten 2015 
då det kom många asylsökande till Finland och 
vi har senare också sett en ökning efter hän-
delserna i Åbo den 19 augusti i år. Personer 
skall inte behöva vara rädda för att de ser an-
norlunda ut, inte pratar finska eller svenska el-
ler har ett icke-finländskt namn. Studier visar 
att det i Finland i dag är ett faktum att många 
personer av invandrarbakgrund känner sig 
otrygga när de rör sig på allmänna platser. 

Vad som ytterligare oroar är att det vid rasis-
tiska händelser på allmän plats har visat sig va-
ra sällsynt att någon går emellan, eller säger 
till utövaren att vara tyst eller att han beter sig 
opassande, kanske visar man inte ens stöd el-
ler solidaritet för den utsatta genom att närma 
sig honom henne för att ge en känsla av trygg-
het. Det kan innebära att den utsatta, utöver 
sin obehagliga upplevelse, får känslan att den 
allmänna opinionen i Finland är att man är min-
dre värd om man är av invandrarbakgrund el-
ler utseendemässigt skiljer sig från majoriteten 
finländare. Därför är arbetet mot fördomar och 
rasism ytterst viktigt!

Vi kan lära oss känna igen rasism och agera 
och reagera på det. Vara i beredskap så att sä-
ga. Vår organisation kan också fungera som en 
mötesplats där människor av olika bakgrund 
och ålder kan träffas, må bra och lära av var-
andra. Vår organisation är ganska homogen till 
sitt medlemskap och styrelseuppsättningar. Vi 
skall bli duktigare på att bjuda in folk i olika 
åldrar, av olika bakgrund och erfarenhet – det 
berikar och ger ny kunskap och nya infallsvink-
lar! 

På Röda Korsets organisationsdagar i oktober 
pratade vi mycket om Röda Korsets medlem-
skap och hur vi kan lyckas engagera fler per-
soner. Diskussionen handlade speciellt om den 
yngre generationen. De tre nyckelorden som 
nämndes som lösningar på utmaningen var: 
TILLTRO, MAKT och ANSVAR. 

Jag tror faktiskt att det är så ”enkelt”. Unga, 
liksom personer av invandrarbakgrund måste 
känna att vi som redan är aktiva i organisatio-
nen har tilltro till dem. Vi måste lita på de re-
surser de har, som de kan dela med sig av. Kan-
ske är någon tex duktig på att marknadsföra 
saker via sociala medier, kanske vill de skapa 
en filmklubb som tar upp aktuella ämnen i värl-
den eller kanske är någon kreativa och vill vara 
en resurs vid ”loppisen” eller klädinsamlingen. 

Vi måste våga dela med oss av makten och an-
svaret. Får man makt och ansvar så blir syssel-
sättningen också meningsfull och givande. Na-
turligtvis skall man få stöd och handledning 
också. Då kan aktiviteter vid Röda Korset bli 
en grundsten för vidareutveckling i t ex arbets-
livet. Det kan Röda Korset erbjuda utöver den 
fina gemenskapen och den glädje man får av 
hjälpa andra! 

Ytterligare information:
Mångkulturutvecklare 
Nina Stubb, tfn 020 701 2755

Röda korset jobbar för ett välmående samhälle och välkomnar alla 
med i organisationen 
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ÖSTERBOTTENS SVENSKA DISTRIKT

Fadderverksamheten stöder avdelningen

Varje avdelning har en fadder på distriktskansliet. Verksamhetens syfte och fadderns huvuduppgift 
är att fungera som närstöd till avdelningens styrelse och nyckelfrivilliga. 

Avdelningens och fadderns uppgift är att tillsammans med avdelningen hitta praktiska lösningar till 
uppgifter som känns betungande, eller hjälpa och stöda då avdelningen ex. startar en ny verksam-
het och hjälpa till med organisationsärenden i alla former.

Fadderavdelningarna uppdelade enligt följande:

Malin    Nina    Rolf   Emma
- Esse    - Kristinestads sv.  - Karleby sv  - Närpes
- Purmo   - Lappfjärd-Härkmer  - Gamlakarleby - Övermark
- Terjärv   - Tjöck    - Kronoby  - Pörtom
- Korsholms norra  - Vasa svenska  - Nedervetil  - Petalax
- Replot   - Sundom   - Öja   - Korsnäs
- Björköby   - Gamla Vasa    - Pedersöre  - Malax
- Kvevlax   - Oravais   - Jakobstad  - Bergö
- Smedsby-Böle  - Vörå    - Larsmo.  - Nykarleby
- Solf    - Maxmo      - Jeppo
- Korsholms södra         - Munsala
           - Pensala

Medlemskryssning till Umeå 
lördagen 7.10.2017

Vid kryssningen deltog totalt 
36 medlemmar från 12 olika 
avdelningar. På turresan 
höll vi konferens och i 
Umeå gjorde vi besök hos 
lokala Röda Kors kretsen. 
På hemresan avnjöt vi 
skärgårdsbuffén och hade 
trevligt.

Tack alla ni som var med!



19
   

 
3.11.2017 

 
KUTSU 
 
Vapepa-foorumi 25.-26.11.2017 
 
Vapepa foorumi järjestetään Vaasassa 25.-26.11.2017 
Ohjelmaan voi osallistua joustavasti. Osallistumiset yksilöidään ilmoittumisen yhteydessä. 
Osallistumismaksut vapaaehtoisille sisältäen ohjelman, majoituksen ja ruoat:  

 Perjantaista sunnuntaihin 80 e (2 hh jaettu huone) 
 La-su tai pe-la 40 e (2 hh jaettu huone) 
 Vain lauantai 20 e (ei yöpymisiä) 
 Lisämaksu 1hh huone 37,50 e / yö 

 
Ilmoittautumiset 15.11.2017 mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/Vapepafoorumi_9307 
 
 
OHJELMA 
 
Perjantai 24.11. 

Klo 10-17  Valmiuspäälliköiden työkokous 
Klo 18  Päivällinen  
Kaukaa saapuvien ilta ja majoittautuminen 

 
Lauantai 25.11.  

Klo 9-12  Oheisohjelmaa (kiertoajelu) tai työpajoja (Vallonia) 
 Aihealueiden vuorovaikutteisia työpajoja (klo 9 ja 10:30):  

OHTO tutuksi, Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa ja Vapepa, Meneekö viestisi perille 
– puheviestinnän keinoja, Lahja 100v Suomelle – auttajakurssi, Kehittämistyö-
ryhmien havainnot (HeTu, etsintä, koulutus)  
sekä Maakuntien puheenjohtajien kokous (klo 9) 

 Oheisohjelma: tutustumiskierros Vaasaan 
Klo 12-13  Lounas 
Klo 13-18  Seminaari (Korsholm-Sali) 

 Avaus  
 Koordinaatiojärjestön terveiset 
 Kokonaisturvallisuus ja järjestöyhteistyön haaste Vapepalle 

o Tarja Wiikinkoski, Länsi-ja Sisä-Suomen avi 
 Sisäisen turvallisuuden strategia ja Vapepa,  

o Jouni Pousi, SM 
 Katsaus ajankohtaisiin asioihin  
 Vuoden 2017 yhteenveto sanoin ja kuvin 
 Valtakunnallisen Pelastajan julkistaminen ja huomionosoitusten jako 

Klo 19-  Illallinen ja illanvietto (Vallonia) 
 
Sunnuntai 26.11. 

Klo 9-11  Työpajat (Vallonia) 
 OHTO tutuksi, Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa ja Vapepa, Meneekö viestisi perille 

– puheviestinnän keinoja, Lahja 100v Suomelle – auttajakurssi.  
Klo 10.30 Päätössanat 
Klo 11-12 Lounas           

 
 
Lisätietoja: Arsi Veikkolainen, arsi.veikkolainen@redcross.fi   
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Kom med på en kreativ och inspirerande 
WORKSHOP i föreningsutveckling 
 
Ta med dig din förenings styrelse till en workshop där ni på ett 
effektivt sätt får arbeta med er förenings strategi och kommunikation. 
Detta är en ypperlig chans att en gång för alla strukturera 
verksamheten och skapa tydliga planer för vidareutveckling. 
 
FöreningsKICK är ett Leader-finansierat projekt vars mål är att 
stärka föreningsverksamheten i svenska Österbotten. Under 
projektets gång har konkreta verktyg för föreningsutveckling skapats, 
och dessa har sammanställts på en verktygsduk, som föreningar 
under handledning får arbeta med under denna workshop. 
 
Under februari månad ordnas tre workshopstillfällen avsedda endast 
för Röda Korsets avdelningar. För bästa resultat ska så många som 
möjligt ur styrelsen delta (minimikrav 2 pers/styrelse). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information: 
Projektledare Pernilla Howard 
pernilla.howard@centria.fi 
+358 40 808 6649 
 
www.allegroink.fi/foreningar 
 

WORKSHOPAR för Röda Korset: 
 

Tisdag 6.2.2018 kl. 18.00-20.30 
Tisdag 13.2.2018 kl. 18.00-20.30 
Tisdag 20.2.2018 kl. 18.00-20.30 

 
 


