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Legoklossen sitter fast i barnets hals 
– vad gör jag?
Många föräldrar funderar över situa-
tioner där ett litet barn kan hamna i 
fara. Har jag färdigheter att hjälpa? 
Vad kan jag göra för att skydda mitt 
barn från olyckor i vardagen?

Jag har tre barn som alla råkat ut för olyck-
or som krävt första hjälpen. En av de allvar-
ligaste situationerna var då ett av barnen i 
skolåldern trillade genom isen i ett djupt di-
ke. Barnet drog sig själv upp från diket och 
kom inomhus, medan jag stod och klädde på 
det minsta barnet.

Min roll var att klä av de våta kläderna, samt 
värma och lugna ner barnet. Samtidigt höll 
jag på att förgås av skräck och självankla-
gelser. Vad kunde jag ha gjort för att förhin-
dra farosituationen? 

En annan gång drog ett av barnen till sig en 
glasvas som stod på bordet, med ett levande 
ljus inuti. Snart stod barnets pannlugg i lågor. 
Som tur fanns vi föräldrar nära – elden släck-
tes snabbt och efter första hjälpen kördes bar-
net till sjukhuset för att gå på läkarmottagning.

I oväntade situationer har jag känt lättnad över 
vetskapen att jag kan hjälpa. Jag har gått hjäl-
parkurser och övat mig i att ge första hjälpen.

Under Rödakorsveckan granskas 
hemmets säkerhet
Under Rödakorsveckan i maj ligger fokus på 
att stärka tryggheten hemma hos barnfamiljer. 
I detta ingår förebyggandet av olyckor och att 
kunna ge första hjälpen ifall något händer.
Motarbetandet av olyckor i hemmet börjar med 
små, men viktiga detaljer. Lägger ni gaffl  ar och 

knivar i diskmaskinen med de vassa delarna 
nedåt, är det tryggt att gå i trappan och be-
varas giftiga ämnen utom räckhåll för barn? 
Är det enkelt att hitta första hjälpen-utrust-
ning vid behov och kan alla familjemedlem-
mar använda den? Röda Korsets checklista 
för vardagen hjälper att förbättra tryggheten 
i hemmet.

Hjälparkurs ger färdigheter 
för hela familjen
På barnfamiljens hjälparkurs kan vuxna och 
barn tillsammans lära sig första hjälpen. Med 
hjälp av en docka eller en teddybjörn kan 
även ett barn lära sig hur man går till väga 
om en legoklosse fastnar i svalget: ”Ett litet 
barn ska tas i famnen så att huvudet place-
ras lägre än kroppen. Ge ett försiktigt men 
bestämt slag med handfl atan mellan skul-
derbladen, fem gånger. Om du är ensam och 
föremålet inte avlägsnas från barnets svalg, 
ring nu nödnumret .”

Välkommen att utbilda barnfamiljer tillsam-
mans med mig till daghem, bibliotek och 
lekparker. Tillsammans skapar vi en engage-
rande Rödakorsvecka!

Niina Hirvonen 
Hälsovårdsplanerare,
Röda Korsets 
centralbyrå
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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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Frivilligas insatser allt viktigare när vädret blir extremare

LEDARE . .

Förra sommarens värmebölja i Europa är än-
nu ett exempel på att klimatförändringarnas 
konsekvenser hela tiden blir mer synliga. 
Röda Korsets klimatcenter i Haag har kons-
taterat att just trenden med dödliga vär-
meböljor på norra halvklotet är bland de 
enklaste att koppla till klimatförändringar 
som skapats av människan. Men att klimat-
förändringarna redan fått konsekvenser är 
ingen nyhet. Rapporterade naturkatastrofer 
som stormar, översvämningar och värmeböl-
jor har femdubblats sedan -talet enligt 
en rapport från World Meteorological Organi-
zation.

Få organisationer hanterar klimatförändrin-
garnas eff ekter i samma utsträckning som 
den internationella rödakorsrörelsen. Årligen 
nås ca.  miljoner människor med katastro-
fhjälp och återhämtningsprogram världen 
över. Det här arbetet utgörs till största delen 
av frivilliga, och det är det som är vår styr-
ka, en stor kår av människor som av egen 
fri vilja hjälper en annan medmänniska i nöd. 
I skrivande stund är det människorna i spå-
ren efter naturkatastrofen i Mocambique, de-
lar av Zimbabwe och Malawi som behöver 
katastrofhjälp. Och som får hjälp. Tack va-
re frivilligas handfasta arbete på plats, tack 
vare internationellt bistånd från såväl inter-
nationella rödakorsrörelsen som olika stater 
och biståndsorganisationer. Vi inom Finlands 
Röda Kors är aktivt med i detta hjälparbete.
I spåren av naturkatastrofer briserar ofta ko-
leraepidemier till följd av förorenat vatten. 

I höst genomförs FRK:s nationella beredskap-
sövning Droppen  och dess tema är vatten-
brist och förorenat vatten och avdelningarna får 
möjlighet att öva för skarpt läge. Längre fram 
i tidningen fi nns mera att läsa om övningen.

Nu i vår har vi Rödakorsveckan som näs-
ta nationella evenemang, där vi upp-
märksammar organisationens grundare 
Henri Dunant och årets kampanjtema 
som är säkerhet i barnfamiljshemmen 
och förstahjälpen kunskaper i vardagen. 
Mera läsvärt om Rödakorsveckan hit-
tas längre fram. Rödakorsveckan är ock-
så ett fi nt tillfälle för medlemsrekrytering

Om litet mer än ett år hålls FRK:s stäm-
ma här i Österbotten, i Botniahallen. Det 
blir ett spännande och roligt uppdrag och 
vi ser fram emot att kunna ta emot och 
träff a ca.  rödakorsare och ge oss al-
la en fi n stämma! Till ett arrangemang 
av stämmokaliber kommer det att be-
hövas många frivilliga funktionärer för 
mångahanda uppgifter, alla lika viktiga.
 
Du kommer väl med!?

Trevlig vår och sommar!

Ricky Berglund
verksamhetsledare
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Rödakorsveckan uppmärksammas i år 
från den 6:e till den 12:e maj. Avdel-
ningarna får material för en koncis och 
aktiverande hjälparkurs som ordnas för 
barnfamiljer. Kampanjveckans teman 
är säkerhet i barnfamiljers hem och 
första hjälpen-färdigheter i vardagen.

Din avdelning kan delta i kampanjen genom 
att ordna hjälparkurser och evenemang för 
barnfamiljer där de rör sig – vid rådgivning-
ar, klubbar, bibliotek eller exempelvis på sko-
lor. Samtidigt kan ni få med nya människor i 
verksamheten!

• Barnfamiljernas hjälparkurs är, som 
namnet säger, en några timmar lång ak-
tiverande utbildning för barnfamiljer, där 
man går igenom första hjälpen-situatio-
ner i vardagen, från stukade vrister till 
näsblödning. Hela familjen är välkommen 
på kurs.

• Kursarrangören får stöd av instruktioner 
för genomförandet och aktiverande kort 
för kursens olika kontroller.

• Avdelningen kan också ordna ett min-
dre evenemang och bjuda in barnfamil-
jer. Under evenemanget kan ni dela ut 
checklistan för en trygg vardag och ge 
anvisningar för första hjälpen med stöd 
av en docka eller teddybjörn. Samtidigt 
bjuder ni givetvis människorna med i av-
delningens verksamhet eller erbjuder en 
kommande hjälparkurs! 

Synlighet i sociala medier 
och på den egna orten
Under veckan är trygghet i vardagen och 
första hjälpen-färdigheter synliga teman. På 
RedNet hittar ni tips samt mallar för press-
meddelanden och informationsblad för 
avdelningens kommunikation. Då kampanj-
veckan pågår lönar det sig att följa med Rö-
da Korsets riksomfattande kanaler på sociala 
medier och dela deras inlägg i avdelning-
ens egna kanaler – bland annat en ny första 
hjälpen-video är att vänta!
Tryckt material för Rödakorsveckan fi nns till-
gängligt i Röda Korsets nätbutik med avdel-

RÖDAKORSVECKAN

Rödakorsveckan ägnas åt första hjälpen-
färdigheter i vardagen

ningens inloggningskoder. Beställ materialet 
till din avdelning senast den . , för att få 
det i tid.

Ytterligare information: 
https://rednet.rodakorset.fi /node/
Kampanjkoordinator Sari Byman, 
sari.byman@rodakorset.fi 

Joonas B
randt

För många bollar i luften? I år kan av-
delningarna använda sig av en ny, tryckt 
planeringsmall för Rödakorsveckan. 
I den skriver avdelningen tillsammans 
ner kampanjens viktigaste faktorer: vem 
gör vad, när och var. Samma mall kan 
användas för att planera kommunikatio-
nen kring kampanjen.
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MOT HUNGERDAGEN

Jippon ger synlighet åt Hungerdagen
bistått med medel som samlats in under fjol-
årets Hungerdag. Avdelningarna fi ck fria hän-
der i utförandet och publikresponsen var 
mycket positiv.

Det var skojigt att förverkliga kuddkonstver-
ket, men i praktiken rätt arbetsamt, berättar 
Sannamari Kortelainen vid avdelningen 
i Vieremä.

– Vädret var en utmaning för oss. Under nat-
ten härjade en höststorm och kuddinstalla-
tionen var utomhus, men den överlevde rätt 
bra. Kuddarna och dynvaren fi ck vi som do-
nationer av invånarna i trakten. Vi samlade in 
dem i samarbete med företagaren för aff ären 
Vieremän Aarretupa. Kommunen deltog ge-
nom att låta oss använda hörnet av ett torg.

Nya betalsätt: MobilePay och iZettle
Avdelningarna har varit duktiga på att ta i 
bruk nya betalsätt. Över  avdelningar har 
beställt ett MobilePay-nummer för sin avdel-
ning och många använder katastroff ondens 
allmänna nummer. iZettle-koder används vid 

 avdelningar.

De bästa resultaten för MobilePay uppnåddes 
vid sådana avdelningar där insamlarna var 
välutbildade gällande användningen och ak-
tivt erbjöd betalsättet till bidragsgivarna. 

I fjol gjorde Hungerdagen sitt fjärde 
bästa resultat någonsin: 2,8 miljoner i 
intäkter. Ta vara på de bästa tipsen för 
din avdelning! 

Då användningen av kontanter minskar, har 
frivilliga en ökad roll när det gäller att göra 
Hungerdagen synlig i gatubilden. Att Hunger-
dagen lyckades så bra i fjol är tack vare alla 
er som fungerade som livslevande Hunger-
dagsreklam runtom i landet!

Här följer några tips på lyckade evenemang. 
Praktiska anvisningar hittar du på Hunger-
dagssidorna på RedNet.

Klä statyer i insamlingsvästar
Det här var redan andra gången som fl era av-
delningar prydde statyer med insamlingsvästar.

– Vid Libelits avdelning klädde vi västen på en 
staty av en skidåakare. Vi postade en bild på 
statyn i lokala Facebook-gruppen ”Haloo kuu-
luuko Liperi”, bjöd in människor i insamlingen 
och tackade dem efteråt. Många gillade inläg-
gen och gav oss positiva kommentarer, berät-
tar Sami Varis vid Libelits avdelning.

Kuddkonstverket symboliserar 
att hjälpen fi nns nära
Kuddkonstverket var en idé som uppstod år 

, då man ville föra fram budskapet om 
Röda Korsets hemlandshjälp.  kuddar re-
presenterade de  brandolyckor där man 

– Vi stod bakom butikskassorna och frågade al-
la passerande ifall de använder MobilePay, för-
klarar Lisa Fordell vid Esbo svenska avdelning.

Avdelningen i Tammerfors lyckades med iZettle 
särskilt tack vare evenemanget Soppaa ja suk-
kia på Centraltorget. Vid Östra Helsingfors av-
delning fi ck man i sin tur goda resultat genom 
att använda MobilePay då man samlade in bi-
drag på arbetsplatser.

Ytterligare information på RedNet: 
rednet.rodakorset.fi /node/
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PRINCIPERNA I HANDLING

Enligt Röda Korsets stadgar är en av 
organisationens grundläggande uppgif-
ter att ”beskydda liv och hälsa, försva-
ra människovärde och mänskliga rättig-
heter”. Med beskydd avses verksamhet 
som strävar efter att allas rättigheter 
förverkligas och människovärdet re-
spekteras. Med vad innebär beskydd för 
vardagen vid avdelningarna?

När vi jobbar för människor i svagare ställ-
ning möter vi personer som av en eller an-
nan orsak inte kan eller vågar stå upp för 
sig själva och sina rättigheter. Den frivilliga 
kan möta en sådan person i fl era olika sam-
manhang: under en första hjälpen-jour, på 
De Ungas Skyddshus, inom vänverksam-
het riktad till äldre personer, mångkulturell 
verksamhet eller mathjälpen, på en fl ykting-
förläggning eller sociala medier eller under 
ett larmuppdrag – egentligen var som helst. 
Det är bra att gemensamt fundera vid avdel-
ningen ifall vi känner igen en person som är 
i behov av beskydd när vi träff ar en sådan. 
Uppmärksammar vi situationer som gör per-
soner sårbara och kan vi då handla på rätt 
sätt?

Att skydda är att ta ansvar
Vi förverkligar uppdraget att beskydda ge-
nom att försäkra oss om att vi inte skadar 

Vad innebär beskydd?

den hjälpta genom våra egna handlingar. I 
praktiken innebär det vill exempel att våra 
frivilliga är välutbildade och handlar ansvars-
fullt, att verksamhetsmiljön är trygg för alla 
och att vi tar hand om dataskyddet och tyst-
nadsplikten.

Röda Korsets verksamhet utgår från jämlik-
het och respekt för människan. För att för-
säkra oss att dessa premisser uppfylls, lönar 
det sig att fundera vid avdelningen ifall verk-
samheten når ut till alla som den är riktad 
till, eller om det kan fi nnas hinder som kan 
leda till att de som mest är i behov av hjälp 
blir utanför. Oftast är det bästa sättet att öka 
avdelningens tillgänglighet att ta med mål-
gruppen i planeringen och verksamheten.

Ni är inte ensamma med era 
funderingar
Trots att det i första hand är myndigheter-
nas roll att försäkra att människors trygghet 
och grundläggande rättigheter garanteras, 
bör var och en av oss ha förmågan att känna 
igen en person som är i behov av skydd, och 
ha mod att se till att personen får rätt slags 
hjälp.

Ytterligare information: 
Planerare Aleksi Seilonen, 
aleksi.seilonen@rodakorset.fi 

Joonas B
randt
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DROPPEN 2019 NÄRMAR SIG

I samband med beredskapsövningen 
Droppen 2019 den 26.10 testas Röda 
Korsets beredskap att bistå i situa-
tioner där tillgången till rent vatten 
minskar eller upphör helt och hållet. 
Varje avdelning planerar sin egen 
övning runt temat. Som stöd fi nns 
färdiga övningsmodeller.

Avdelningarna erbjuds två övningsmodel-
ler som tagits fram av distrikten och central-
byrån: en övning med låg tröskel, samt en 
avancerad övning med avdelnings- och or-
ganisationssamarbete. Genom att kombinera 
dessa kan avdelningen också bygga upp en 

Avdelningarnas Droppen2019-bered-
skapsövning underlättas av färdiga modeller

Vad gör myndigheterna 
då en vattenkris inträff ar?

Under en vattenkris kan förorenat vatten 
orsaka en epidemi. För att få situationen 
under kontroll är myndigheternas vikti-
gaste uppgifter att 

• informera människor om hushållsvatt-
nets kvalitet

• ge direktiv gällande vattenanvänd-
ningen och eventuella restriktioner 
(till exempel uppmana att koka 
dricksvattnet) samt 

• införskaff a och dela ut rent vatten 
vid behov.

Trots att myndigheterna har ansvar för att 
bistå människor om en vattenepidemi in-
träff ar, kräver oväntade situation extra 
krafter för att alla de som är i behov av 
hjälp och information kan nås så snabbt 
som möjligt. I dessa situationer behövs 
Röda Korset.

Hur kan Röda Korset bistå 
i samband med en vattenkris?

I samband med en vattenkris fungerar 
Röda Korset som myndigheternas stöd. 
Frivilliga kan till exempel 

• kartlägga elektricitets-, vatten- och 
värmesituationen i hushåll, samt in-
vånarnas mående och hjälpbehov

• dela ut myndigheternas anvisningar 
till boenden i pappersformat och via 
sociala medier

• hjälpa myndigheter i utdelningen av 
rent vatten och biståndsförnödenheter

• larma extra hjälp via Vapepa-nätver-
ket, dvs Frivilliga räddningstjänsten

• ifall situationen drar ut på tiden, tar 
organisationen hand om frivilligas 
underhåll, arrangemangen kring ar-
betsscheman och tillgången till 
material.

Låt vännerna delta i Droppen 2019!
Vänverksamhetens frivilliga har en vik-
tig roll i Droppen -övningen, efter-
som vänner besitter god lokalkännedom 
och har kontakt med personer i sårbar 
ställning, som eventuellt kan vara i be-
hov av hjälp. Den frivilliga kan åtmins-
tone kontakta sin vän och fråga hur 
denna klarar sig – kontrollera att perso-
nen har vetskap om störningen och till-
gång till rent vatten.

mångsidig, gemensam övning. Övningsmo-
dellerna baserar sig på realistiska störnings-
situationer där Röda Korsets frivilliga skulle 
bistå myndigheter också i verkligheten. Båda 
övningsmodellerna är designade för att stär-
ka Röda Korsets helhetsberedskap.

Läs mer om övningsmodellerna 
på RedNets Droppen -sidor: 
rednet.rodakorset.fi /beredskapsovning

201
9
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VI MÖTER VARANDRA

Finlands Röda Kors, Amnesty Interna-
tional och Kyrkans utlandshjälp bju-
der alla med i förändringen mot ett 
mer rättvist Finland genom kampan-
jen Människor emellan. Vems historia 
skulle du vilja ta del av, eller vad vill 
du berätta om dig själv? Vems röst gör 
sig inte hörd i vårt samhälle? 

Röda Korset är en populär samarbets-
partner bland festivalarrangörer. 
Vi erbjuder evenemangen första hjäl-
pen-jour och frivilliga inom rusmedels- 
och sexualhälsoarbete.

• Alla första hjälpen-jourer bör antecknas i 
HUPSIS-systemet.

• När en första hjälpen-grupp gör avtal 
med en festival frågar gruppen om andra 
frivilligas tillträde till festivalen.

• När ni bett festivalarrangören om lov att 
ha jour under evenemanget, meddela 
om detta på den nationella festivallistan: 
http://bit.ly/festarit . En utlottning ord-
nas bland alla som bett om jourtillstånd!

• Frivilliga inom programmen för hälsof-
rämjande verksamhet anmäler sig på en 
och samma lista. Listan fi nns på RedNet 
under sidorna för första hjälpen-grupper, 
festivalarbete och sexualhälso- och rus-
medelsarbete.

Kampanjen Människor emellan utmanar alla 
fi nländare att möta främmande människor 
med annorlunda bakgrund, och dela sina 
berättelser. Vi alla har en egen, unik historia, 
men också mycket gemensamt – känslor, 
minnen och förhoppningar för framtiden. 

• Om en frivillig inom hälsofrämjande ar-
betet, som hör till en annan avdelning, 
deltar, meddelas detta till första hjälpen-
gruppen i regionen, eller om gruppen in-
te har jour under evenemanget i fråga, 
meddelas deltagandet till avdelningens 
ordförande.

Ytterligare information: 
festarit@rodakorset.fi 

Kom med och var en del av förändringen 
– låt oss mötas #människoremellan!

Sommarens festivaljourer nalkas – gör så här!

Julia Tavast
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I bästa fall kan möten minska ensamhet, 
marginalisering och hatretorik.

Delta på plats eller via nätet
Var och en kan delta i mötesutmaningen i sin 
egen vardag. För att underlätta utmaning-
en har arrangörerna skapat så kallade Mö-
teskort, som kan laddas ner på kampanjens 
webbplats. Korten kan användas som en del 
av den egna avdelningens evenemang och 
verksamhet. Ni kan ordna ett helt mötescafé 
kring konceptet och be olika aktörer på orten 
att komma med och dela sina berättelser. 

På webben kan man delta i kampanjen ge-
nom att skriva inlägg på sociala medier om 
sina betydelsefulla möten och utmana andra 
att delta med taggen #manniskoremellan.

Ytterligare information: vainihmisia.fi /sv/ 
Mirva Helenius, kampanjchef, 
info@vainihmisia.fi 
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RESURSER FRÅN UTBILDNINGEN

Under våren 2019 ordnar Finlands 
Röda Kors utbildningar med naturte-
mat för frivilliga runt om i Finland. 
Utbildningarna arrangeras tillsammans 
med Sininauhaliitto.

Luonto osaksi hyvinvointia-utbildningen va-
rar fem timmar och den är avsedd för alla 
frivilliga som arbetar med seniorer och närs-
tåendevårdare. Utbildningen ger deltagarna 
information, färdigheter och tips för hur man 
kan utnyttja naturen och omgivningen både 
hemma och i grupp- och fritidsverksamhet. 
Under dagen får du röra dig i naturen och 
göra olika skapelser av naturens material.

Vårens utbildningar:
• ( .  Uleåborg, FRK:s kurscentrum 

Hietalinna)

Många organisationer informerar ak-
tivt om möjligheterna till testament-
donationer. Detta är viktigt även för 
Röda Korset. För de som funderar på 
en testamentdonation ger vi informa-
tion om vår verksamhet och vi kan 
även handleda dessa personer till en 
opartisk jurist som kostnadsfritt kan 
hjälpa med att göra upp ett testamen-
te. Samtliga distriktsbyråer ordnar i år 
även en testamentkväll.

Frivilliga kan också hjälpa! Man kan beställa 
testamentbroschyrerna i webbutiken och er-
bjuda dem till exempel till banker och bibli-
otek. Om du vill ordna en testamentkväll får 
du anvisningar och råd från centralbyrån.

Vi söker även berättelser från donationsgiva-
re att använda i kommunikationen om denna 
kampanj. Känner ni någon som kunde va-
ra villig att ge ett ansikte till kampanjen? Alla 
tips är varmt välkomna!

Ytterligare information: 
mia.ekstrom-huttunen@rodakorset.fi  eller 
tfn   

• . . Västra Finland, Jyväskylä
• . . Savolax-Karelen, Kuopio
• . . Satakunta, Björneborg (lägergår-

den Koivuniemi, Pastuskeri)
• . . Sydöstra Finland (ort bekräftas 

senare)
• . . Helsingfors, Nordsjö (Skata gård)
• . . Helsingfors, Nordsjö (Skata gård)

Dagen är kostnadsfri för deltagarna och ma-
terial och servering ingår. Deltagarna står 
själva för resekostnaderna.

Ytterligare information och detaljerat pro-
gram enligt ort fås av distriktets arbetare in-
om stödverksamheten för närståendevården, 
eller av nårståendevårdens koordinator 
Sisko Aalto sisko.aalto@rodakorset.fi 

Naturen som en del av välmående 
– utbildningar för frivilliga

En testamentdonation är ett bra beslut
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WEBBSIDORNA FÖRNYAS

Röda Korset är en av samarbetspartnerna till 
löpevenemanget Running Day. I fjol deltog 

  löpare i evenemanget, som arrange-
ras årligen i maj.

I år behövs sammanlagt  frivilliga för att 
ta hand om vätskestationen som fi nns under 
löprutten. Vätskestationen ligger i Helsing-
fors centrum, i närheten av Finlandiahuset.

Eftersom det är många löpare kommer det 
att vara liv och rörelse vid stationen hela da-
gen. Arbetsturerna för frivilliga är ändå bara 
några timmar och uppgifterna är enkla.

Anmäl dig med via Oma-systemet senast 
. . : vapaaehtoiset.punainenristi.fi /

event/ . Ytterligare information fås av 
Eeva Arrajoki tfn   .

Webbplatsen Rodakorset.fi  förnyas i 
år. Tjänsten förnyades senast år  
och den nuvarande tekniska plattfor-
men är redan föråldrad: exempelvis 
stöder den inte olika tekniska appa-
rater. Också innehållet behöver upp-
dateras. I projektet satsar vi på en ny 
fräsch layout samt mångsidigt och 
användarvänligt innehåll. 

För Rodakorset.fi  och dess undersidor, som 

publiceras senare, är den tekniska platt-
formen Episerver, som även används vid 
Sveriges och Norges Röda Kors. Projektet 
genomförs av IT-företaget Digia och inleds i 
februari. Mer information om dess framskri-
dande kommer att fi nnas i Här och Nu och 
på RedNet.

Ytterligare uppgifter: webbproducent Sari 
Keskinen, sari.keskinen@rodakorset.fi 

Rodakorset.fi  förnyas

Visste du att:
• Fallolyckor orsakar en betydande del av 

olycksfallen som kräver sjukvård och le-
der till att människor förolyckas. 

• I takt med att befolkningen föråldras, 
ökar också antalet fallolyckor.  procent 
av olyckorna bland fi nländare över  år 
är en följd av att falla omkull eller trilla 
från en låg höjd. 

• Rusmedelsanvändning påverkar fallolyck-
orna: årligen dör över  personer när 
de faller berusade. Då personer åldras, 
påverkar rusmedelsanvändningen genom 
att ytterligare försvaga försämrad balans 
och motorik. 

Du som är frivillig inom hälsofrämjande verksamhet, 
delta i arbetet med att bekämpa fallolyckor!

Kom med som frivillig till löpevenemanget 
Helsinki City Running Day 18.5.2019

Som frivillig inom den hälsofrämjande verk-
samheten har du en viktig roll i arbetet att 
minska fallolyckor och deras följder! Vid häl-
sorådgivningarna är det naturligt att ta upp 
fallolyckor och rusmedelsanvändning i sam-
band med övrig upplysning. Frivilliga inom 
rusmedelsarbete är vana vid att ta upp rus-
medelsanvändning och kan också ta fall-
olyckor i beaktande i samband med sin 
verksamhet. Ni kan också ordna temaevene-
mang som behandlar förebyggandet av fall-
olyckor. 

Anvisningar och ytterligare information: 
rednet.punainenristi.fi /terveyspisteet.
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MEDLEMSVÄRVNINGSKAMPANJ

I januari startade Röda Korsets med-
lemsrekryteringskampanj, som i år har 
två huvudbudskap: “Som medlem är 
du en hjälpare”, som talar till männ-
iskors vilja att hjälpa, och ”Ge en liten 
stund för att bli hjälpare”, som 
förmedlar hur snabbt och enkelt man 
kan bli medlem.

Det lönar sig att använda de här budskapen 
när ni rekryterar nya medlemmar.

Beställ nytt tryckt material 
på nätbutiken
• Medlemsbroschyren lämpar sig för rekry-

tering och att delas ut vid evenemang. 
Den fi nns på fi nska svenska och engelska.

• Medlemsaffi  sch (A ): på fi nska och 
svenska

• Rollups för evenemang (avgiftsbelagda): 
på fi nska och svenska

• Välkomna era nya medlemmar med 
medlemspostkort och använd dem som 
inbjudan till evenemang (gammal modell)

• Häfte med kontantkvitton (gammal modell)

Gör er beställning genom att logga in i or-
ganisationsvyn på adressen punaisenristin-
kauppa.fi 

Videor och bilder i materialbanken 
På RedNets medlemsrekryteringssidor hit-
tar du material som ni kan använda och de-
la med er. På RedNet hittar du också en länk 
till materialbankens bildkorg, där ni kan väl-
ja bilder och videor att användas i avdelning-
ens kommunikation. 

• Delbara bilder för sociala medier: ”Kaff e-
koppsbilder” är speciellt designade för att 
rekrytera nya medlemmar. Bilderna kan 
användas till exempel för att berätta hur 
intäkterna från medlemsavgifter används 
för att utbilda frivilliga inom vänverksam-
heten.

• Videor: I bildbanken fi nns också två vi-
deor, båda med versioner av varierande 
längd, som lämpar sig för olika kanaler. 
Två av videorna fi nns också på Röda Kor-
sets Facebook-sida, därifrån de kan delas 
direkt: https://www.facebook.com/pg/
punainenristi/videos/

RedNets medlemsrekryteringssidor fi nns på
adressen: rednet.punainenristi.fi /
jasenhankinta. Hela materialet kan användas 
året runt och uppdateras under våren.

Man kan också bli medlem via 
smarttelefonen
Nu är det enklare än någonsin att bli med-
lem, då en ny kanal för medlemsinträde och 
betalning av medlemsavgiften öppnats i Rö-
da Korsets Oma-tjänst. Man kan bli medlem 
via sin smarttelefon och genast betala med-
lemsavgiften på nätbanken. Det går också 
att beställa en faktura.

De som anmält sig som frivilliga erbjuds 
medlemskap då de loggar in sig på Oma.

Om du själv ännu inte hunnit betala din per-
sonliga medlemsavgift, kan du göra det via 
Oma: netapps.fi /spr-liity/

Material för avdelningarnas medlemsrekrytering

I samband med förändringen höjdes ersätt-
ningsbeloppen och olycksfallsförsäkringarnas 
omfattning utvidgades. 

Frivilligverksamhetens försäkringar har uppdaterats
Bekanta dig med försäkringarna: 
rednet.rodakorset.fi /forsakringar



12

DELEGATHÄLSNINGAR

Befi nner mig i Filippinerna sedan dryga  
månader tillbaka på ett halvårs delegatup-
pdrag för Finlands Röda Kors. Bor i mång-
miljonstaden Manila, som med sina mer än 

 miljoner invånare är världens mest tätbe-
folkade stad. Filippinerna består av mer än 

 öar och är beläget i det så kallade ty-
fonbältet som dominerar den västra delen 
av Stilla havet. Landets geografi ska läge in-
nebär att Filippinerna årligen drabbas av upp 
till  tropiska stormar under monsunperi-
oden som sträcker sig från juni till decem-
ber. Det fi nns inga landmassor som dämpar 
eff ekten av de tropiska stormarna innan de 
når land och stormarna har därför ofta fö-
rödande konsekvenser för de låglänta, tät-
befolkade kustområdena. Vissa år under 
monsunperioden drabbas landet förutom av 
tropiska stormar och tyfoner också av sky-
fall, översvämningar och jordskred. I tillägg 
är Filippinerna beläget i den så kallade ”eld-
ringen” (Pacifi c ring of fi re), ett område i 
Stilla havet var såväl jordbävningar som vul-
kanutbrott är vanligt förekommande. Enbart 
på de fi lippinska öarna fi nns  aktiva vulka-
ner. 

Det geografi ska läget i tyfonbältet och eld-
ringen innebär att Filippinerna hör till ett 
av världens mest katastrofdrabbade länder 
(tredje fl est naturkatastrofer efter Vanuatu 
och Tonga,  World Risk Report). 

Finlands Röda Kors har samarbetat med Fi-
lippinernas Röda Kors sedan år  och 
haft projekt i landet sedan år . Mån-
ga kommer säkert ihåg tyfonen Yolanda hös-
ten  och den nödhjälpsinsamling som då 
gjordes runtom i distrikten. I tillägg till me-
del från katastroff onden sände FRK då en 
logistik ERU (Emergency Response Unit), 
som enheterna för snabb biståndsverksam-
het kallas, till Tacloban och en hälsoklinik 
till Östra Samar, två av de värst drabbade 
områdena i landet. I dagsläget har Finlands 
Röda Kors i tillägg till mig  andra delega-
ter på plats här i Manila, Jukka-Pekka Kaa-
sinen som jobbar med katastrofberedskap 
på regionalnivå i Asien, logistikdelegat Mar-
jo Leppänen och FRK delegat Rajeev KC som 
jobbar med katastrofberedskap för Interna-
tionella Rödakorsfederationen.

Michaela tillsammans med med-
lemmar från barangaystyrelsen, 
Cagayan i nordöstra Filippiner-
na. Barangay är den lägsta ad-
ministrationsnivån i Filippinerna, 
motsvarar ungefär kommun-
delsstyrelse (foto: kollega från 
PRC)

Delegathälsningar från Filippinerna!
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DELEGATHÄLSNINGAR 

Kollegor från Filippinska Röda Korset förbereder för 
distribuering av biståndsmaterial (foto: Michaela Sö-
dergård, FRK)

Som katastrofberedskapsdelegat jobbar jag 
tillsammans med Filippinska Röda Korset och 
Tysklands Röda Kors med ett pilotprojekt 
kallat Forecast based Action (FbA), som på 
svenska närmast kunde översättas till ”vä-
derprognosbaserade åtgärder”. Traditionellt 
sett bistår ju Röda Korset och andra huma-
nitära organisationer i katastrofsituationer 
medan vi inom projektet jobbar med före-
byggande åtgärder baserat på meteorologis-
ka prognoser. Tanken är att vi genom vissa 
åtgärder kan bidra till att reducera konsek-
venserna av extrem väderlek såsom tor-
ka, tyfoner och översvämningar och därmed 
minska mänskligt lidande, materiella skador 
och i bästa fall även rädda människoliv.
Rent konkret innebär detta för Filippinernas 
del att Röda Korset exempelvis hjälper till 
med att förstärka tak och väggar innan tro-
piska stormar når land, evakuering av män-
niskor och boskap vid hot om översvämning 
eller distribution av frön som kräver min-
dre vatten när torkan hotar risskörden. Röda 
Korset har i tillägg till Filippinerna FbA pi-
lotprojekt i  av de mest katastrofdrabba-
de länderna i världen, från Equador och Peru 
i Sydamerika till Malawi, Mozambique, Sudan 
i Afrika och Bangladesh, Mongoliet och Ne-
pal i Asien. 

Varma Röda Korshälsningar från Manila, 
Michaela Södergård

FbA testövning 
i Samar, förs-
tärkning av hus 
(foto: Joonas 
Brandt, FRK)
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BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Veckan mot rasism
Kampanjen uppmärksammades även det-
ta år kring den internationella dagen mot ra-
sism som infaller den  mars varje år. I 
Österbotten tjuvstartades kampanjen re-
dan lördagen . .  med ett jippo på Va-
sa torg. Ungdomsutskottet tillsammans med 
Vasa svenska avdelning och Internationella 
klubben bjöd på våffl  or, musik, information 
om antirasism, övrigt material och ballon-
ger. Evenemanget var välbesökt, närmare 

 personer ville diskutera temat över en 
våffl  a och njuta av den positiva stämningen. 
Som en extra överraskning ordnade Vasa öv-
ningsskolas gymnasiums skolkör en sång-
fl ash mob i Rewell center med låten You’re 
the voice av John Farnham. 

Fotograf: Ulf Lassander

Distriktets babycafé 
I skrivande stund är vi halvvägs in på vår-
terminen och så även vårens Babycafé-te-
maträff ar som ordnas varannan måndag på 
Folkhälsanhuset i Vasa. Träff arna är öppna för 
alla föräldrar med barn under ett år som är 
intresserade av att diskutera aktuella ämnen 
med sakkunniga och andra föräldrar. Träff arna 
hålls samtidigt som Folkhälsans familjecafé så 
även äldre syskon är välkomna med och kan 
leka med större barn i rummet bredvid. Ef-
teråt är det gemensamt kaff e med tilltugg.

Program våren  :
.   Amning (Amningsutbildare Jenni   

 Havulehto & Susanne Strömfors)  

.   Giftfri vardag (Ekologirådgivare   
 Anita Storm)

.   Det lilla barnets sömn (Linnéa Roos)

.   Mamma-babydans
  (Elina Kortet - Kipinä)

.   Föräldraskap   & psykisk hälsa 
 (psykiatrisk sjukskötare/familjetera  
 peut Camilla Pitkänen)

.   Bära ditt barn – ergonomiska bärdon  
 (Heidi Holmblad & Evelina Sparf, 
 Bärsjalsföreningen)

.   Tygblöjor (Erika Keto, 
 Vasa tygblöjotek)

.   Träning efter graviditeten 
 (Fysioterapeut Elin Nordling)

.   Sommaravslutning (Jannica Silvan-  
 der-Koskinen & Malin Sunabacka)

Tidpunkt:  Måndagar kl. . - .  
  (varannan vecka)
Målgrupp:  Blivande och nyblivna 
  föräldrar med baby 
Pris:   Träff arna är kostnadsfria, 
  kaff e/te med tilltugg 
   /vuxen (betalas kontant)
Anmälning:  Anmäl dig på förhand till 
  malin.sunabacka@rodakorset.fi 
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BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET 

Sommarens läger

Planeringen av årets två sommarläger är i 
full gång. Knattelägergruppen planerar att 
hålla sitt barnläger ute på Kronvik lägergård 
i vanlig ordning. Lägret har för många barn 
blivit en uppskattad sommaraktivitet så av-
delningarna i Korsholm har även detta år 
gått samman för att ordna ett traditionellt 
barnläger – . . .

Ungdomslägret kommer att göra en favo-
rit i repris från förra året och åka ner till 
Ekorrsele, Sverige för att uppleva ett även-
tyrsläger i den rikssvenska vildmarken –

. . . Utöver själva resan mellan Vasa 
och Ekorrsele kommer deltagarna att få ta 
del av program som forsränning, höghöjds-
bana och första hjälpen i vildmarken. Mål-
gruppen är fortsättningsvis unga i åldern 

–  år. 

Lägerledare sökes!
Eftersom årets ungdomsläger blir en stor 
satsning med lägerplats utomlands, annor-
lunda program och längre resor betyder det 
att det kommer att krävas fl er ledare un-
der lägret och mera planering inför lägret. 
Även Knattelägergruppen söker för tillfället 
efter nya medlemmar, både för planeringen 
av lägret samt personer som vill ställa upp 
som ledare i sommar. Är du intresserad av 
ett lägeruppdrag så hör av dig till ungdoms-
samordnare Malin Sunabacka på malin.su-
nabacka@redcross.fi .

Fotograf: Teemu Ullgrén

Familjecafé i Närpes
Trevliga nyheter för alla föräldrar och små-
barn i Syd-Österbotten, onsdagen . .  
kl. .  drar Röda Korset tillsammans med 
Folkhälsan igång ett nytt Familjecafé i Folk-
hälsans seniorhus i Närpes. Är du leksugen, 
kaff esnål eller bara vill umgås med andra 
barnfamiljer är du varmt välkomna med! 
Målgruppen är barn i åldern –  år med fö-
räldrar.

Temat för den första träff en är kulturskillna-
der i föräldraskapet & uppfostran. Kom med 
och diskutera eller bara för att leka och um-
gås!

Familjecaféet kommer i fortsättningen att 
ordnas ungefär varannan vecka och varje 
träff  kommer att ha ett tema anpassat efter 
barnfamiljens behov. Håll utkik efter kom-
mande datum!

Plats:  Folkhälsans seniorhus (Mejerivägen) 

Kostnad: Gratis att besöka. Kaff e med till-
tugg  /vuxen.

Ev. äldre syskon är också välkomna med 
fastän målgruppen är –  år!
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När vi läser detta nummer av Här och Nu så 
har vi redan avverkat en del av vinterns och 
vårens glädjeämnen och utmaningar. Det 
är främst två saker jag vill puff a för nu, ef-
terspaningskursen och den regionala bered-
skapen.

I vår kommer ännu en efterspaningskurs att 
ordnas, i Korsholm ( - . . ). Det fi nns 
ännu lediga platser och du kan anmäla dig 
till kursen i Tölby via Kors-holms vuxeninsti-
tut.

Under majmånad kommer vi att sät-
ta igång med att förverkliga det region-
ala beredskapsprojektet i Österbotten. Inom 
Finlands Röda Kors avses med regional be-
redskap samarbetsområden för avdelningar 
inom ett distrikt som har ett gemensamt be-
redskapsmässigt mål samt förmåga och vilja 
att samarbeta. Varje avdelning förvaltar fort-
sättningsvis sina egna resurser och distriktet 
stöder och sam-ordnar den regionala bered-
skapen.

Målet med den regionala beredskapen är 
att med hjälp av delade resurser garante-
ra hjälpförmåga av en jämnare kvalitet i hela 
Finland samt svara på regionala hot alltef-
ter respektive regions särdrag. I praktiken 
består beredskapsplaneringen i varje ens-
kilt område av en planeringsprocess och en 
skriftlig beredskapsplan för området.

Indelning av distrikt i 
beredskapsområden

FRK:s distrikt gör områdesindelningen i sa-
marbete med avdelningarna i distriktet med 
beaktande av distriktets beredskapsbehov 
och andra särdrag.Vid områdesindelningen 
ska följande beaktas:

• Den regionala beredskapsplaneringen 
ska vara i linje med myndighetssamar-
betet.

• Avdelningarna i området ska ha förmåga 
och vilja att tala samma språk.

• Områdets storlek och antal avdelningar 
ska vara i relation till distriktets storlek.

• Området ska vara meningsfullt med tan-
ke på människors och resursernas rör-
lighet.

• De nuvarande naturliga samarbetsstruk-
turerna bör beaktas.

Områdesindelningen föreskrivs inte i stad-
garna utan kan justeras vid behov i sam-
förstånd mellan avdelningarna och distriktet. 
Vanligtvis omfattar ett område cirka –  
avdelningar, alltefter antalet avdelningar i 
distriktet och deras storlek.

Minimikriterier för regional beredskap

Finlands Röda Kors alla beredskapsområden 
ska uppfylla minimikriterierna för be-redska-
pen i området. Området ska kunna produ-
cera tjänster i uppgifter inom första hjälpen, 
bistånd i hemlandet, första omsorgen och 
psykiska stödet. Dessutom ska området ha 
tillräcklig beredskap att ordna nödhjälpsin-
samlingar.

Om kriterierna inte uppfylls utarbetar distrik-
tet tillsammans med avdelningarna i områ-
det en plan om vilka åtgärder man ska vidta 
för att åtgärda problemet. Det-samma gäller 
om det ser ut som om resurserna är ringa till 
exempel i relation till folkmängden eller avs-
tånden i området. 

Minimikriterierna för de olika funktionerna är 
följande:

Första hjälpen
Det ska fi nnas en grupp som uppfyller kri-
terierna för jourberedskapen vid åtminstone 
en avdelning i området. Denna första hjäl-
pen-grupp ska kunna larmas via systemet 
OHTO. Gruppen ska ha rätt och möjlighet att 
agera i hela området.

Bistånd i hemlandet ur katastroff onden
Det ska fi nnas en utbildad kontaktperson för 
biståndet i hemlandet vid varje avdelning i 
området.Kontaktpersonerna ska kunna lar-
mas via OHTO.

Beredskapshälsningar
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Första omsorgen 
Det ska fi nnas åtminstone +  utbildade ex-
perter i första omsorgen tillgängliga i områ-
det.Experterna ska kunna larmas via OHTO.
De frivilliga i området ska ha tillräcklig ut-
rustning till sitt förfogande.

Psykiskt stöd
Det ska fi nnas åtminstone en grupp i områ-
det som uppfyller kriterierna för grupper för 
psykiskt stöd.Denna grupp ska kunna larmas 
via OHTO. Gruppen ska ha rätt och möjlighet 
att agera i hela området.

Beredskap att ordna insamlingar
Det ska fi nnas en uppdaterad insamlingsplan 
vid varje avdelning i området.Det ska fi nnas 
en utbildad insamlingsledare vid varje avdel-
ning i området.Insamlingsledarna ska kunna 
larmas via OHTO.

Med hälsning om en god och energisk fort-
sättning på våren!

Rolf Sund

OMA

Dags att utse avdelnin-
gens digimästare/
OMA-ansvariga!

Varför behöver vår avdelning OMA?
Utöver funktionen att samla frivilliga 
kommer avdelningarnas hela förvaltning 
att fl yttas till det elektroniska verktyget 
OMA. Inom kort kommer avdelningarna 
att få tillgång till sina medlemmar (inkl. 
medlemslistor), skapa verksamhetsg-
rupper och händelser, följa upp statistik 
samt  fylla i J-korten i systemet.

De avdelningar som distriktspersonalen 
besökt i samband med vårmötena nu i 
mars och april har uppmanats utse en 
digimästare/OMA-ansvarig för att sköta 
om avdelningens funktioner i program-
met samt ta hand om/förmedla vidare 
de frivilliga som registrerar sig.

Kom ihåg att den som utses inte be-
höver vara en styrelsemedlem! 
Huvudsaken att det är någon som har 
ett intresse för elektroniska verktyg 
samt att det är en person som styrelsen 
har förtroende för. Ett protokoll där det 
framgår vem som utsetts till OMA-ansva-
rig bör sedan sändas till distriktet så att 
vi kan ge de rättigheter som behövs.

Under höstens fadderforum kommer vi 
att gå igenom OMA utförligare men re-
dan i månadsskitet augusti-september 
kommer vi att ordna tre utbildnings-
tillfällen som riktar sig till avdelningarnas 
digimästare. Tanken är att digimästarna i 
sin tur utbildar avdelningsstyrelsen.

Utbildning av digimästare:

Torsdag .  kl  i norr

Tisdag .  kl .  Vasa

Torsdag .  kl .  i söder

Mera info på kommande under våren!
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MÅNGKULTUR

Inom Röda Korset är de sju principer den 
viktigaste grundstenen i arbetet. Humani-
teten eller medmänskligheten är den som 
också styr de andra sex principerna. Rö-
da Korsets etiska principer går också hand i 
hand med principerna. 

Vad betyder humaniteten i vårt vardagliga 
engagemang i Röda Korset och som rep-
resentanter för Röda Korset? Jag tror att 
vi ibland glömmer detta. Vi ser inte att vi 
också bör ”utöva medmänsklighet” på vå-
ra ”vanliga” medmänniskor. Jag pratar om 
de som i vår åsikt inte direkt är nödlidande, 
off er eller i utsatta situationer, jag pratar 
om de som snarare är villiga att bli med-
lemmar av Röda Korset för att de vill bidra, 
de som funderar på att bli medlemmar, de 
som vill engagera sig i någon aktivitet eller, 
kanske i bästa fall, vill starta någon ny ak-
tivitet inom Röda Korsets ramar. 

Humanitet är ett gott bemötande. Det är 
närvaro, vänlighet och saklighet oavsett 
vilken person eller personlighet man har 
att göra med. Människor behöver bli sed-
da och hörda, och som representant av Rö-
da Korset tycker jag det är extra viktigt att 
komma ihåg detta.

Se alla människor som likvärdiga och po-
tentiella Röda Korsare. Diskvalifi cera dem 
inte för att de har en knepig personlighet, 
eller för att du hört saker om dem, för att 
de inte gör saker på samma sätt som du, 
för att de har en accent eller inte är så bra 
på svenska. 

Det händer oss alla när vi är trötta och 
stressade att vi inte ger en entusiastisk 
medmänniska en chans att komma med 
sin idé. Det gäller att försöka ha en neut-
ral inställning och lyssna till slut. Ta sedan 
ställning – inte redan innan personen har 
fått berätta. Det är så lätt hänt att avdel-
ningen eller organisationen blir stämplad 
som ”oengagerad” pga att en enskild med-
lem är trött eller har en dålig dag. Alla får 
vi ha dåliga dagar men bemöter man män-
niskor med respekt dagen till trots och sä-
ger ”kan du kontakta mig en annan dag 
istället – jag är så trött just nu” så kommer 

vi så oändligt mycket längre. Kanske är 
det en ny resurs till lokala avdelningen av 
Röda Korset, en kommande styrelsemed-
lem, en möjlighet till nya aktiviteter som 
annars inte får en chans. Kom också ihåg 
att, så länge avdelningen är beredd att 
inkorporera nya aktiviteter under avdel-
ningens beskydd, så kan man få stöd av 
distriktet för uppstart om det kommer nå-
gon ny entusiastisk medlem som vill star-
ta något. 

Kom ihåg att ALLTID skilja på sak och 
person. Har någon beslutit sig för att va-
ra med i Röda Korset kan vi anta att hen 
har en idé om att Röda Korset gör världen 
till ett bättre ställe och hen vill vara en del 
av det. Vi kommer inte långt om vi börjar 
indela oss i olika grupperingar som inte 
vill samarbeta pga diverse orsaker. Längst 
kommer vi när vi sätter oss ner och läg-
ger upp mål som vi alla tillsammans kan 
jobba för! 

Det är också viktigt att vi visar varandra 
uppskattning och att vi säger TACK! Det 
spelar ingen roll om det är jätteinsatser 
eller små; alla som gör något frivilligt och 
medmänskligt i Röda Korsets tecken fört-
jänar ett tack! Får man det är sannolik-
heten så mycket större att man kommer 
tillbaka och ställer upp fl er gånger. 

Vi kan i Röda Korset göra skillnad på fl e-
ra olika sätt. Vi kan göra det genom akti-
viteter och hjälpinsatser och vi kan göra 
det genom det sätt vi bemöter människor. 
Vi är en världsomspännande organisation 
som gör en enorm skillnad och det är fri-
villigkrafterna som bär organisationen. Vi 
skall vara stolta över det!

Jag, en rödakorsare

Våra sju principer hittas 
i sin helhet här:
 https://www.rodakorset.fi /principer
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MÅNGKULTUR           GEMENSKAPSLÄGER

Några tips för bra bemötande – 
en bra dialog

• Var närvarande, vänlig och neutral.
• Förklara Röda Kors angelägenheter 

sakligt och var transparent. 
• När du är av annan åsikt kan du börja 

med att säga: ”Jag upplever att… ” så att 
människor vet att det är din uppfattning 
inte en universell sanning du framför.

• Skilj på sak och person, var noga med 
att inte gå till personangrepp.

• Undvik missunnsamhet och avundsjuka. 
Det tar inte en diskussion framåt.

• Kom ihåg att alltid tacka och visa upps-
kattning för människor som gjort en in-
sats, liten eller stor, för Röda Korset.

Vårhälsningar från Nina

Sista veckan i mars, - . . , hölls det 
traditionella veteranlägret på Österhankmo 
lägergård i Korsholm. Röda Korset ordnar 
i samarbete med Vasa krigsveterandistrikt 
läger för veteraner, deras fruar och änkor 
samt lottor. Detta år valde vi att kalla lägret 
för gemenskapsläger och ge övriga seniorer 
möjlighet att komma med på läger ifall del-
tagarna från veterandistriktet inte skulle fyl-
la alla platser.

Intresset var dock stort och  deltagare, 
från Karleby i norr till Korsnäs i söder, infann 
sig på måndagsförmiddagen. Efter att få fått 
oss installerade på rummen fortsatte dagen 
med att lära känna varandra och de som var 
bekanta sedan tidigare fi ck uppdatera sig om 
vad som hänt sen senaste gång de träff ades.

Lägret besöktes av ett antal gäster som fö-
reläste för oss. Vi fi ck bland annat lära oss 
om hur ensamhet och gemenskap påverkar 
vår hälsa, om hur vi ska sköta om våra tän-
der på bästa sätt och vilka hjälpmedel det 
fi nns att ta till när möjligheten att läsa van-
liga böcker försvinner. De som önskade fi ck 
sina hörapparater putsade och vi gymnasti-
serade både kropp och knopp varje dag. 
Under förra årets läger hade vi besök av Ma-
lax TV som gjorde ett program om lägret och 
deltagarna blev intervjuade. Programmet 
sändes i Malax TV under hösten  och nu 
under årets läger passade vi på att titta på 
inspelningen.

Gemenskapsläger

Manikyr på gång. Fotograf:Lotta Böling
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GEMENSKAPSLÄGER

Med på lägret som hjälpledare fanns Mona 
Granholm, Anja Hjort, Lili-Ann Brolund och 
David Ekblad. De hjälpte till med allt från 
att bära matbrickor vid måltiderna till att ge 
manikyr, fotvård, mäta blodtryck och masse-
ra nacke och axlar. Sällan har lägerdeltaga-
re blivit så ompysslade som av detta gäng! 
Stort tack till hjälpledarna för allt det fi na ar-
bete ni gjorde och stort tack till deltagar-
na som under tiden delade med sig av sitt liv 
och sina erfarenheter.

Deltagarna tyckte om att sjunga och vi 
stämde ofta upp med sången ”Ju fl er vi är 
tillsammans”. Det var bra att vi övat våra 
stämmor hela lägret eftersom vi sista kväl-
len fi ck besök av Allsångspatrullen från Ma-

Deltagare i gemenskapslägret

lax som sjöng för och tillsammans med oss. 
Stämningen var på topp och vissa pigga del-
tagare tog sig en sväng om. 

Redan den kvällen framfördes vissa öns-
kemål gällande låtval till nästa års läger. I 
matsalen hade vi dukat med långbord och 
vi fi ck tårta till kvällskaff et och det blev en 
verkligt fi n kväll att minnas länge.

Hela gemenskapslägret genomsyrades av 
just gemenskap och god stämning. Delta-
garna var så positiva och glada och det är en 
sann glädje att få arbeta med dessa läger. Vi 
skildes åt med en kram och förhoppningen 
att vi får träff as igen nästa år.
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        SAMHÄLLSVERKSAMHET

Verktygsduken kom till via ett projekt kallat 
föreningsKICK och är ett hjälpmedel i plane-
ringen av strategi och kommunikation. Före-
ningars styrelser har möjlighet att använda 
sig av detta hjälpmedel och genom att anv-
ända sig av den här metoden så underlättas 
utvecklingen av verksamhet på ett konkret 
och överskådligt sätt. 

Verktygsduken förutsätter att man konkret 
slår sig ner runt samma bord och kommuni-
cerar med varandra. Meningen är att verk-
tygsduken (som i verkligheten är ett stort 
papper och inte ett tygstycke) läggs ut som 
en duk på ett bord som alla styrelsemed-
lemmar kan samlas kring. Tillsammans dis-
kuterar man sig igenom alla dukens delar, 
allt från att bygga sitt ”strategihus” till att 
fundera ut en kommunikationsplan.

En del av Röda Kors avdelningarna har re-
dan använt sig av verktygsduken och res-
ponsen har varit väldigt positiv. Det ger en 
tydlig och klar bild av både vad vi sysslar 
med men ger oss även möjlighet att fånga 
upp svagheter och utvecklingsförslag. För 
att man ska hinna genom alla verktyg krävs 
en helkväll, alternativt att man delar upp 
det på två kortare samlingar.

Är er styrelse intresserad av att samlas 
kring verktygsduken så kommer vi gärna ut 
från distriktet och är med under kvällen. Ta 
kontakt med Lotta Böling så planerar vi vi-
dare tillsammans.

Vårt gemensamma projekt med Folkhäl-
sans Förbund ilaag, tillsammans i Österbot-
ten fortsätter. Vårens stora satsning i Vasa är 
något som vi kallar Fredagkväll ilaag. Varan-
nan fredagskväll under våren träff as vi i Va-
sa svenska avdelnings lokal på Sandögatan. 
Tanken är att erbjuda en samlingspunkt med 
låg tröskel och ge människor möjlighet att 
umgås utan att behöva prestera något. 

Fredagkväll ilaag har inga teman eller förut-
bestämt program utan vi dricker kaff e och 
kanske spelar sällskapsspel om andan faller 
på. Vår målsättning är att Fredagkväll ilaag 
ska vara att ställe att komma och hänga på 
när man hinner, vill och orkar för att få nya 
bekanta och kanske så småningom även nya 
vänner.

Verktygsduken

Fredagkväll Ilaag
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SAMHÄLLSVERKSAMHET        ÅRSMÖTE

Uppslutningen under de kvällar vi hittills 
haft öppet har varit stor. Besökarna har va-
rit både yngre och äldre och trots att ingen 
känt varandra sen tidigare har det aldrig va-
rit svårt att få i gång diskussioner. Besökar-
na har gett uttryck för att det varit roligt 
och ett trevligt alternativ till att sitta ensam-
ma hemma och se på tv. 

Fredagkväll ilaag är ett koncept som vi gär-
na sprider till andra orter i Österbotten. De 
naturliga samlingspunkterna som tidigare 
fanns runt om i byarna försvinner mer och 
mer och tröskeln att bjuda hem folk verkar 
bli allt högre. Därför tror vi att det fi nns ett 
behov av en samlingsplats där man helt en-
kelt bara får träff as, bjuds det dessutom på 
kaff e är det en bonus.

Från projektets håll har vi hunnit besöka en 
del orter för att träff as tillsammans med Rö-
da Korsets och Folkhälsans styrelser. Träf-
farna har varit givande och nya nätverk har 
skapats. På fl era orter har de frivilliga blivit 
inspirerade och bestämt sig för att tillsam-
mans, ilaag, jobba vidare på någon idé om 
ny verksamhet man kunde skapa lokalt.

Är er avdelning intresserad av en sådan träff  
är det bara att ta kontakt med Lotta så sätts 
bollen i rullning. Än fi nns det möjlighet att 
boka in nån kväll i maj eller juni om ni öns-
kar, men vi bokar gärna redan nu in träff ar 
för hösten.

Välkommen på FRK 
Österbottens svenska 

distrikts årsmöte! 
Lördag den . .  Kl .

Plats: Övermalax Uf Solhem, Viasvä-
gen ,  Övermalax

Program:

.  Välkomstskål och
  fullmaktsgranskning

.  Upplevelser från Palu, 
 Indonesien, Stefan Simonsen,   
 FRKs delegat

.  Gemensam lunch

.  Välkommen - Tina Holms,   
 FRK Malax avdelnings 
 ordförande
 Utdelning av medaljer och 
 utmärkelser
 Årsmötesförhandlingar
 Kaff e

.  Avslutning

Lunchmeny:
Övermör kassler med pepparsås, rostad 

örtpotatis och grekisk sallad eller 
vegetariskt alternativ.

Pris: 

Anmälan till Anna Stenman på distrikts-
kansliet tfn -   eller 

anna.stenman@redcross.fi  senast
torsdagen den . . . 

Uppge eventuella dietönskemål!

Alla rödakorsmedlemmar hälsas varmt 
välkomna att delta i årsmötet! 
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Kontaktuppgifter             Kanslipersonal
Finlands Röda Kors
Österbottens svenska distrikt 
Nedre torget  A,  Vasa 

Kansliet öppet vardagar kl. -  

E-mail:
fornamn.efternamn@rodakorset.fi 

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

Mottagningscentralen i Kristinestad 
Lappfjardsvagen  c

 Kristinestad

Röda Korsets nätbutik 
www.punaisenristinkauppa.fi  
Telefonforsäljning   

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

Verksamhetsledare 
Ricky Berglund 

   

Beredskapschef 
Rolf Sund

   

Organisationssekreterare 
Anna Stenman 

   

Samordnare för samhällsverksamheten
Lotta Böling

  

Samordnare for ungdomsverksamheten 
Malin Sunabacka 

    

Mångkulturutvecklare 
Nina Stubb 

  

Utbildare förstahjälpen
Punainen Risti Ensiapu Oy
Isabella Olli

  


