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Jag hörde på nyheterna i bilradion på väg in till jobbet och det rapporterades om en familj i in-
bördeskrigets Syrien, där stridigheterna nu är inne på sitt fjärde år. Fyra år av krig! Förutom allt 
dödande, förödelsen och ödeläggandet av människors livsmiljöer och infrastrukturen, så är även 
det vanligt med posttraumatisk stress bland speciellt barn och kvinnor. Överväldigande rädslor 
och panikångestattacker m.m. framkallas av något så enkelt som litet för höga ljud eller plötsli-
ga rörelser eller vad som helst. I Irak rapporteras om nya våldsamheter, krisen i Ukraina är fortfa-
rande aktuell, IS – den Islamiska staten – allierar sig med Boko Haram i Nigeria... listan med län-
der där humanitära hjälpinsatser behövs är lång. 

I skrivande stund har vi veckan mot rasism framför oss, den går av stapeln 16 – 22.3. Finlands 
Röda Kors fleråriga projekt som heter Mot rasism! ordnar tillsammans med distrikten en rullan-
de kampanj – Attitydresan. En turnébuss går från Rovaniemi till Helsingfors och den 18.3. hade 
vi den i Vasa. En högklassig konsert ordnades på torget i Vasa med artister som Fredrik Furu & 
Houseband och Siru Airistola. Glädjande många ungdomar var involverade i dagens andra eve-
nemang i Rewell Center och på torget, där en flashmob hade uruppträdande. Förhoppningsvis 
inspirerades många att framöver också vara med som frivillig i Röda Korset. Ett stort och varmt 
tack till alla som medverkat till Attitydresan i Vasa!

Rödakorsveckan 4-10.5. är en annan utmärkt möjlighet att inspirera människor som frivilliga. I år 
är temat vardagens trygghet och att nå unga vuxna genom ett enkelt budskap – Lär dig hjälpa! 
Vardagens olyckor kan förhindras och lindras genom att ha brandvarnare och brandsläcknings-
utrustning i skick, genom att ha fungerande förstahjälputrustning och framförallt genom att ha 
första hjälpen kunskaper. Hur skall vi nå de unga vuxna? S-gruppen och Lokal Tapiola stöder och 
fortsätter samarbeta med Röda Korset för den trygga vardagen och det lönar sig att dra nytta av 
samarbetet med dessa på det lokala verksamhetsstället. Rödakorsveckan avslutas med morsdag 
och inför den är mycket människor och gör sina inköp i S-gruppens butiker, kanske speciellt lör-
dagen 9.5.  är en dag då många människor kan nås. 

I sommar i juni planeras en finlandssvensk medlemsresa till Solferino och så ordnas FM i första 
hjälpen i Rovaniemi. Datumen för dessa är 10-14.6. respektive 6-7.6. Det skulle vara speciellt 
roligt ifall vi skulle medverka med ett eller flera österbottniska lag vid första hjälpen evenemang-
et i Rovaniemi. Det kan fast vara ett lag som är sammansatt av förstahjälpare från flera avdel-
ningar! Distriktet kommer att på olika sätt stöda så att vi kan få ihop ett lag som representerar 
Österbotten. Kom med!

I juli ordnar avdelningarna knatte- och ungdomsläger och den 2-7. augusti hålls det internatio-
nella lägret ”the FiRE Camp” för barn och ungdomar (13-25 år) i Evo. De officiella språken på 
the FiRE Camp -lägret är finska och engelska och alla kurser erbjuds på ett eller båda av de här 
språken. Deltagarna kommer från hela världen och det finns många olika språk på lägret. Teman 
på the FiRE Camp är Röda Korsets principer och verksamhet, naturen och olika kulturer. Lägrets 
hemsida finns på adressen www.thefirecamp.com

Årets Hungerdagen ordnas den 17 – 19.9. och är enligt undersökningar den mest kända insam-
lingen i Finland och är också finländarnas favoritinsamling. Vår uppgift är att göra givandet så 
lätt som möjligt och upprätthålla insamlingens och Röda Korsets goda rykte, så att pengarna via 
katastroffonden kan omvandlas till hjälp där det behövs. 

Vi rödakorsare har många aktiviteter, utbildningar och händelser framför oss att se fram emot.
  
Tack för allt ditt arbete och dina strävanden för Röda Korset! Människor behöver Röda Korset 
och Röda Korset behöver dig.

Verksamhetsledare

Ricky Berglund

 LEDAREN



4

Rödakorsveckan är snart här
- bjud unga vuxna med i första hjälpen-verksamheten!

Ville joggar. Armén kallar och konditionen 
måste förbättras även om det regnar. Plötslig 
ser han hur en bil som kör snabbt får vatten-
planing och krockar med en gatulykta. Ville 
tar upp sin mobiltelefon ur fickan och ringer 
nödnumret 112 och berättar vad som har hänt 
och var han befinner sig.

Hur många personer det finns i bilen? frågar 
jourhavande i nödcentralet. Bara chauffören, 
konstaterar Ville då han tar en titt i bilen. An-
das han? frågar jourhavandet. Ville lyfter den 
hjälpbehövandes huvud upp mot nackdynan 
genom att lyfta från hakans spets och trycka 
med andra handen på pannan. Då känner han 
andningen med handen. Chauffören andas!

Stödj huvudet, håll luftvägen öppen, råder 
nödcentralens jourhavande. Ambulansen är på 
väg. Ville har just räddat ett människoliv.

I Finland inträffar cirka en miljon olyckor årli-
gen och de flesta av dem på fritiden. Nästan 
hälften av dem som omkommer i kollisioner 
kvävs eftersom ingen öppnar offrets luftvägar 
och det medvetslösa offret kvävs. Det spelar 
roll att någon ringer nödnumret vid behov och 
ger första hjälpen. Nödsamtalet drar igång 
hjälpens kedja, första hjälpen kan rädda ett 
människoliv.

Finns det i din avdelning en aktiv första hjäl-
pen-grupp med ivriga larmgruppmedlemmar 
och första hjälpen-jourhavande? Hur många 
nya unga vuxna skulle du vilja ha i din avdel-
nings första hjälpen-grupp? Nu är det dags 
att förverkliga drömmarna! Under Rödakors-
veckan kan du erbjuda särskilt unga vuxna 
små upplevelser av det som de kan lära sig i 
en första hjälpen-grupp. Hur t.ex. öppnar man 
luftvägarna på en medvetslös människa och 
vad innehåller en första hjälpen-väska? 

Det lönar sig att bjuda in evenemangsbesöka-
re efter kampanjveckan t. ex. till en Välkom-
men till första-hjälpen-grupp i maj. Besökar-
nas kontaktuppgifter kan man enkelt samla 
med det nya ICE- och utlottnings/kontakt-
kortet. Det våriga evenemanget erbjuder en 
möjlighet att berätta om avdelningens verk-
samhet på hösten och samtidigt får man ett 
minne av verksamheten som räcker över som-
maren.

Målet med Rödakorsveckan är att vi får så 
många unga vuxna som möjligt med till var-
je första hjälpen-grupp. Det lönar sig i god tid 
i avdelningarna fundera över hur och var man 
bäst når de unga vuxna. 

Erbjud dem roliga upplevelser och bjud dem 
med i vår organisations verksamhet. Det är 
inte en omöjlig uppgift men då den förverkli-
gas kan det ändra ungas och hjälpbehövan-
des liv.

Niina Hirvonen
Hälsovårdsplanerare

TYCK TILL i Facebook 
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

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

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

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 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 verksam-
het och övervaka användningen av märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
I organisationsvyn på rodakorsbutiken.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmate-
rial. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 20 00
Redaktör: Mari Mäkinen, 020 701 22 23, mari.makinen@rodakorset.fi, ombrytning: Liisa Åker, 020 701 22 28, liisa.aker@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 22 31, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion:   Distriktssidornas ombrything:
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 RÖDAKORSVECKAN 4-10.5.2015

Nu ska man ivrigt planera 
ett evenemang under Rödakorsveckan
Första hjälpen-kunskapers viktighet och vardagens trygghet hävs fram i början av maj då 
organisationen syns riksomfattandet under Rödakorsveckan med många intressanta eve-
nemang från norr till söder. I år strävar vi efter att få särskilt unga vuxna med i vår första 
hjälpen-verksamhet. Därutöver ska man få människor att fundera över sin egen och sin 
närkrets trygghet.

Man har gjort några små förändringar i den 
traditionella Att kunna hjälpa-evenemangs-
modellen. På samma sätt som åren innan kan 
varje avdelning välja det förverklingssättet 
som passar just dem. 

1. I stället för Att kunna hjälpa-tävlingen har vi 
 en checklista som kan delas ut på evene-
 mang som avdelningen ordnar. På listan kan 
 du kolla hur trygg din vardag är och om du 
 har t. ex första hjälpen-utrustning.

2. Första hjälpen-väskans utseende ändras 
 på grund av den nya leverantören men 
 innehållet är det samma. Väskan kan 
 presenteras var som helst t.ex. på skolor, 
 läroanstalter, på arbetsplats och på utrym-
 men av vår samarbetspartner LokalTapiola 
 och S-gruppens verksamhetsställen 
 (Prismor, S-market, ABC-stationer). För att 
 presentera väskan behövs det minst en 
 person, som känner till innehållet och kan 
 berätta hur man använder utrustningen.

3. Att kunna hjälpa-kunskapsbanan har 
 kompletterats med nya stationerna. För-
 utom stationerna från förra åren med bilder 
 finns det också en station som berättar hur 
 man  öppnar luftvägarna på en medvetslös 
 människa, geogömmorna och Tryggt hem-
 ma-broschyren (endast på finska). Banan
 kan varieras enligt evenemangsplats, mål-
 grupp och antalet organisatörer.

Vi satsar på att människorna som deltar i eve-
nemangen behåller sitt intresse för Röda Kor-
set och i framtiden kunde vara med i vår or-
ganisations verksamhet på ett sätt eller ett 
annat. Vi uppmuntrar avdelningarna att ta i 
bruk det nya ICE- och utlottnings/kontaktkor-
tet som gör det lätt att samla kontaktuppgif-

ter. Vi hoppas också att avdelningen redan i 
maj kunde ordna ett evenemang där de som 
har deltagit i evenemangen under Rödakors-
veckan bjuds in. Det kan antingen vara ett 
Välkommen till en första hjälpen-grupp- eve-
nemang eller ett annat trevligt evenemang 
med låg tröskel, såsom ett vårtalko eller en lä-
gereldkväll där man kan berätta om avdelning-
ens verksamhet.

Principerna fyller 50 år

Kampanjveckan erbjuder en bra möjlighet att 
fira Röda Korsets medelåldriga principer. Det 
lönar sig att framhäva i synnerhet frivillig-
het, humanitet och opartiskhet. Första hjäl-
pen-kunskaperna hör till alla, var och en har 
rätt att få hjälp och bli hjälpt. Man kan berät-
ta om principerna som firar ett jubileumsår på 
kampanjevenemangen eller under Bättere-
dag-insamlingen om er avdelning har intresse 
att ordna en bössinsamling.  

• Beställ materialet i första hand i web-
 butiken www.rodakorsbutiken.fi 
 senast 20.4.2015. 

 Om det inte är möjligt att beställa i web-
 butiken beställa med beställningsblanket
 ten som finns i kampanjbrevet.

• Läs mer om kampanjen och Att kunna 
 hjälpa-evenemangsmodellen på RedNet: 
 rednet.rodakorset.fi/veckan

Ytterligare information:
Kampanjplanerare Sari Byman, 020 701 2201, 
sari.byman@rodakorset.fi

Informatör Mari Mäkinen, 020 701 2223, 
mari.makinen@rodakorset.fi 
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 RÖDAKORSVECKAN 4-10.5.2015

Ta i bruk det nya ICE- och utlottnings/kontaktkortet

För att stödja rekryteringen i avdelningarna har man producerat ett nytt ICE- och utlott-
nings/kontaktkort. Kortet gör det lätt att ta kontakt med förbipasserande och öppna dis-
kussionen om avdelningens verksamhet och frivilligas möjlighet att komma med. Kortet 
passar utmärkt för att använda under Rödakorsveckan och vid alla andra evenemang som 
avdelningen ordnar.

Samla kontaktupp-
gifter med korten

Kortet är tvådelat.  
Röda Korset behåller 
utlottningsdelen med 
kontaktuppgifterna 
och evenemangsbe-
sökaren får ICE-de-
len. Efter evene-
manget skickas  
utlottnings- och kon-
taktkorten till cen-
tralbyrån i returkuver-
tet med porto betalt. 
Innan man skickar 
korten lönar det sig 
att avdelningarna vid behov sparar personer-
nas kontaktuppgifter i utlottnings- och kon-
taktkorten för sig själva.

Centralbyrån sköter om de riksomfattande
utlottningarna som sker 15.4, 15.8 och 
15.12.2015. Som pris finns t.ex. hotellpresent-
kort, glass och iPad Minis. De returnerade kor-
ten deltar alltid i utlottningarna som är kvar.

Det är möjligt att ordna lokala utlottningar

Ifall avdelningen vill kan den ordna en lokal ut-
lottning och använda utlottnings- och kontakt-
korten där. Då drar avdelningen först de lokala 
prisen och tar upp vinnarnas kontaktuppgifter. 
Efter det skickas utlottnings- och kontaktkor-
ten till centralbyrån. ICE- och utlottnings/kon-
taktkorten kan man beställa i webbutiken. Med 
beställningen får man alltid instruktioner, ett 
returkuvert och en prisreklam där det finns ut-
lottningens regler på baksidan.

Centralbyrån kontaktar 
evenemangsdeltagare 

Centralbyrån kan ringa till dem som har del-
tagit i evenemang och lämnat sina kontakt-
uppgifter. Man tackar dem för att de har del-
tagit i evenemanget och möjligtvis deltagit i 

Röda Korsets 
verksamhet 
och stött den. 
Man kan ock-
så erbjuda t.ex. 
medlemskap, 
frivillighet, ett 
elektroniskt ny-
hetsbrev, må-
nadsbidrag osv. 
Vid telefonsam-
talen utnytt-
jas information 
i FRK:s register 
och anteckning-
ar i utlottnings/
kontaktkorten 

som avdelningen har gjort. Avdelningen kan 
t. ex. anteckna på kortet att personen fun-
derar över att bli medlem. Då kan saken tas 
upp i telefon. Man hoppas att avdelningarna 
anger evenemangets namn och ort (t.ex. RKV 
Björneborg) så den som ringer vet att perso-
nen har varit på evenemanget under Röda-
korsveckan i Björneborg.

Medlemmar deltar också i utlottningarna

Alla Röda Korsets medlemmar deltar i de 
riksomfattande utlottningarna. Ju tidigare man 
betalar sin medlemsavgift desto flera utlott-
ningar man deltar i. Ständiga medlemmar är 
också automatiskt med i utlottningarna.
Genom att värva nya medlemmar får man all-
tid en ny lott per en ny medlem. Medlemsvär-
varens kontaktuppgifter bör anges alltid med 
den nya medlemmens information.

Läs mer på RedNet: 
rednet.rodakorset.fi/jasenhankinta

Ytterligare information:
Kampanjplanerare 
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@rodakorset.fi

ICE- och utlottnings/kontaktkortet
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ORGANISERANDE AV EN UTLOTTNING ELLER EN GISSA-TÄVLING

I smålotteriet bör vinsternas sammanlagda 
värde vara minst 35 procent av lotternas sam-
manlagda försäljningspris. Den minsta vinsten 
måste vara lika stor som lottens pris. Utlott-
ningsredovisningen bör utföras genast efter 
evenemanget. Man måste ändå inte utföra re-
dovisningen om man endast har sålt lotter-
na till personer som alla hör till organiserande 
gemenskapen.

När behöver man ett utlottningstillstånd?

Avdelningen måste söka om ett utlottningstill-
stånd då lotternas sammanlagda pris är över 
500 euro, lotterna säljs på ett öppet publik- 
evenemang och vinsterna inte delas ut på 
samma evenemang.

Den lokala polisanstalten beviljar föremål- 
utlottnigstillståndet då föremålutlottningen 
ordnas t.ex. på en enda kommuns område. 
Tillståndet söks skriftligt och det kan bevil-
jas maximum för sex månader. Föremålutlott-
ningstillståndet kostar 59 euro.

Man bör göra en vinstlista om vinster 
och ett utlottningsprotokoll om utlott-
ningen. Avdelningen bör leverera ut-
lottningsredovisningen inom fem må-
nader till den lokala polisanstalten.

Vilka regler måste man beakta
vid en Gissa-tävling

För en Gissa-tävling behöver man ing-
et tillstånd utan det räcker att man har 
anmält tävlingen till den lokala polisen 
fem dagar före tävlingen. Anmälningen 
kostar 26 euro. För övrigt gäller sam-
ma regler som i utlottningarna.

Gissa-tävlingen är ett roligt sätt att 
väcka publikens intresse. Man kan t.ex. 

be människor att gissa hur många kaffebönor 
det finns i en burk eller hur mycket kurbitsen 
på bordet väger. Enligt reglerna måste målet i 
gissa-tävlingen vara antingen ett fenomen el-
ler ett föremål som man på förhand klart kan 
definiera. 

Man kan inte använda varken ett på förhand 
utlottat resultat eller t.ex. resultatet i en 
idrottstävling som mål för gissandet. Ingen får 
veta det rätta resultatet på förhand.

Ytterligare information:
Koordinator för medelanskaffning
Regina Laurén, 020 701 2199, 
regina.lauren@rodakorset.fi

• Utlottningstillståndsansökning och 
 redovisningsblanketterna samt 
 detaljerade instruktioner: 
 www.poliisi.fi/luvat

• Utlottningslaget (1047/2001) och 
 Statsrådets förord om utlottningar 
 (1345/2001): www.finlex.fi 
 reglerar utlottningens organisering

Vill avdelningen ordna en föremålsutlottning?
Enligt utlottningslagen kan avdelningen ordna en föremålsutlottning utan utlottningstill-
stånd då lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 2000 euro och både lotternas 
försäljning och vinstens utdelande sker på samma evenemang. Då talar man om ett 
smålotteri.

Li
is

a 
Å

ke
r

Helsingfors Degeröavdelning presenterade sin verksamhet 
under Degerödagen. Laura Tarvonen (t.v) Anna-Liisa Salo, 
Marja Perttu-Tapaninen och Liisa Ruohonen.
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FESTIVALEN VÄRLDEN I BYN 

På Röda Korsets avdelning för internationellt 
biståndsarbete berättas med Riskzoner-tab- 
lettapplikationen om katastrofernas inverk-
ningar på utvecklingen. Samtidigt kan man be-
kanta sig med bilder och minidokumentärer 
som berättar om Röda Korsets arbete. I avdel-
ningen kan man också öva första hjälpen-kun-
skaper.

Festivalbesökarna kan delta i hjälpandet

Då en katastrof inträffar måste Röda Korset 
ha beredskap att dra igång en nödhjälpinsam-
ling. På festivalen värvar vi nya ivriga hjälpare 
som lovar att fungera som bössinsamlare un-
der septembers Hungerdagskampanj. Hunger-
dagen är en beredskapsövning till hela organi-
sationen och en utmärkt möjlighet till alla nya 
hjälpare att prova på den trevliga och belö-
nande bössinsamlingen.

Blodtjänstens egen avdelning

I Blodtjänstens avdelning kan man snurra på 
lyckohjul och fråga om blodgivning och om att 
delta i stamcellregistret. Blodgivningen är ett 
lätt sätt att hjälpa medmänniskor. Varje var-

Det internationella storlägret FiRE (Finnish 
Red Cross Experience) erbjuder en ungdom ett 
utmärkt sätt att komma med i Röda Korsets 
verksamhet. Lägrets organiserare utmanar alla 
distrikten att få en buss full av 13-25-åriga 
deltagare med i storlägret. Distriktet kan själv 
bestämma bussens storlek och utseende.  

På lägret blir ungdomen förtrogen med organi-
sationens värderingar och hela verksamhets-
fält från första hjälpen till vänverksamheten 

Stor synlighet för Röda Korset på festivalen 
Världen i byn 23–24.5.2015

Finlands största utvecklingsamarbets- 
och organisationsevenemang

• Temat för årets festival är utveckling och 
 de geografiska tyngdpunkterna Afrika 
 och Mellanöstern.

• Man hittar Röda Korsets avdelning för 
 biståndsverksamhet på Järnvägstorget. 

• Blodtjänstens tält och Helsingfors och 
 Nylands distrikts Mahdollisuuksien tori 
 -tält (Möjligheternas torg) finns i Kajsa-
 niemiparken.

• Festivalen ordnas i Kajsaniemiparken och 
 på Järnvägstorget i Helsingfors på lörda-
 gen 23.5 kl. 11-20 och på söndagen
 24.5 kl. 11-18

• Evenemanget har fri entré.

 Läs mer om evenemanget: 
 www.maailmakylassa.fi 

DET INTERNATIONELLA STORLÄGRET FIRE

”Vi vill att det ska komma en buss full av lägerdeltagare från varje distrikt!”

dag behövs nästan tusen blodgivare för att få 
blodprodukter att räcka till patienters ständi-
ga vård.

och från mångkulturalismen till den frivilliga 
räddningstjänsten. Efter lägret som innehåll-
er utbildningar och äventyr har ungdomen bra 
förutsättningar att fortsätta med Röda Korsets 
verksamhet i sin egen lokalavdelning.

Det internationella storlägret FIRE i Evo 
2–7.8.20 (Finnish Red Cross Experience) 

Mer information och anmälningar:
www.thefirecamp.com/

Världen i byn-festivalen intar Kajsaniemiparken och Järnvägstorget i Helsingfors det sista 
veckoslutet i maj. Röda Korset är festivalens huvudsamarbetspartner i år och syns 
mångsidigare än någonsin förut på festivalen. FRK har tre separata avdelningar och 
gott om program på scenen från ett band från Sierra Leone till internationella gäster.

Sommarens 
storläger
närmar sig:
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ETT BRA SÄLLSKAP ÄR FÖRFRISKANDE!

På våren 2015 ordnas två välmåendeläger för 
närståendevårdare och för män egna välmå-
endedagar i kurscentret Nynäs.

• Välmåendedagarna för män ordnas 
 21-22.5.2015, Psykologen Atte Varis 
 fungerar som sakkunnig 

• Tidpunkten för lägret för närstående-
 vårdare som sköter om sitt barn/sin ung-
 dom är 4-6.6.2015

• Välmåendelägret för alla närståendevår-
 dare ordnas 3-5.9.2015

Samvaro och nya broschyrer för närståendevårdare

Mer information, lägrens program och ansök-
ningsblanketterna hittar man på RedNet.
rednet.punainenristi.fi/node/14926

Ytterligare information
Koordinator för närståendevård 
Sisko Aalto, 020 701 2121,
sisko.aalto@rodakorset.fi
 
Planerare för närståendevårdens 
stödverksamhet Siina Lepola, 020 701 2133
siina.lepola@rodakorset.fi 
(broschyrbeställningar)

Broschyrer för närståendevårdarnas stödverksamhet har förnyats. Man kan beställa den 
nya broschyren och postkortbroschyren Kanssakulkijat (Medgångarna) från centralbyrån.

JUTTULUURI

Juttuluuri som öppnades i mars
betjänar närståendevårdare

Med utbildade frivilliga kan närståendevår-
darna tala om livets stora och små saker som 
oroar dem. Sådana kan t.ex. vara ensamhet, 
sömnlöshet på grund av bekymmer, skydds-
löshet, upplevande av våld eller förlorande av 
sin nära människa.

De utbildade frivilliga jourerar i Juttuluuri på 
numret 020 388100 på torsdagar kl. 13-15.00

Samtalsavgifter:
• Fast telefon 0,08 € + 0,07 €/min
• Mobiltelefon 0,08 € + 0,2 €/min

Röda Korsets Juttuluuri har skapats för dem som vårdar sin nära människa hemma och 
som behöver någon som de kan tala med konfidentiellt.

(endast på finska)

(endast på finska)
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HUNGERDAGEN 17 -19.9.2015

De flesta svarade på frågan 
Hur kunde ni utveckla er avdel-
nings Hungerdag nästa år? med 
att det finns mest att utveckla med 
värvningen av ansvarspersoner 
och insamlare. Motivationen mins-
kar om man har för mycket ansvar 
men också om man har för lite an-
svar. Det är bra om man i god tid 
kan fundera på ett rättvist arbets-
delegerande under Hungerdagen i 
avdelningarna.

Delta i insamlingsledar-
utbildningar och i en FB-grupp

Det är väldigt rekommenderat att 
delta i insamlingsledarutbildningar-
na. Där kan frivilliga från olika av-
delningar växla erfarenheter med 
varandra. För att förstärka kontakt mellan av-
delningarna har vi öppnat  Facebookgruppen 
”Punaisen Ristin keräystoiminnan vapaa-
ehtoiset” (Röda Korsets insamlingsverksam-
hets frivilliga). Gruppen fungerar som frivilli-
gas diskussionsforum där man kan dela med 
sig erfarenheter och tips gällande insamling-
ar. Det är frivilligt att delta i gruppen och den 
är inte en officiell informationskanal för Röda 
Korset. Gruppen är stängd så att man kan dis-
kutera öppet men ändå enligt etiketten. För 
alla avdelningar nödvändig information delas 
fortfarande via avdelningsbrev och RedNet.

Kontakta skolor i god tid

Enligt erfarenhet är det bra att kontakta sko-
lor i god tid redan på våren. Enligt distriktens 
information kommer 15 % av Hungerdagens 
bössinsamlings inkomster från skolorna. På 
områdena där man mest aktivt utför skolsam-
arbete är skolinsamlingens inkomst till och 
med 45 % av hela distrikts resultat.

Erfarenheter av skolsamarbetet
• ”Varje år kontaktar jag skolorna på vårt 
 område först via e-post och ber om svar på 
 deltagandet. Därefter ringer jag de skolor 
 som inte har svarat på min e-post.”

• ” Vi hade en lekfull tävling om vilken klass 
 samlar in mest pengar. Den vinnande klas-
 sen fick bl.a. FRK:s utbildning på två timmar 
 om hur man använder insamlingsmedel och 
 om första hjälpen. Belönandet har ökat 
 skolans insamlingsinspiration.”

• Vi har en tradition att 6-klassister samlar in 
 i små grupper under en dag. En grupp sam-
 lar in under en timme.

Mer information:
Planerare för medelanskaffning
Mia Ekström-Huttunen, 020 701 2193,
mia.ekstrom-huttunen@rodakorset.fi

Hungerdagskoordinator 
Raisa Heinämäki, 020 701 2202, 
raisa.heinamaki@rodakorset.fi

Med rättvist arbetsdelegerande till höstens Hungerdag

Hungerdagens responsenkät utredde i vilka saker frivilliga känner att de behöver mest 
hjälp. Mest hjälp saknade man i arbetsdelegerandet mellan avdelningsmedlemmarna. 
Det fanns många som kände att ansvaret hopas på för få människor. Därefter saknades 
mest hjälp med insamlarvärvningen och som tredje var utbildning.

Delta i gruppen: ”Punaisen Ristin keräystoiminnan vapaa-
ehtoiset” och dela med dig dina idéer eller fråga om 
erfarenheterna av andra frivilliga.  
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KONTTI-KEDJAN VÄXER 

Röda Korsets Kontti-kedja har öppnat ett 
nytt återvinningsvaruhus i Morby i Esbo i 
mars. Kedjan har nu tio varuhus runt om i 
Finland. Huvudstadsregionens första Kontti 
inledde sin verksamhet i Dickursby i Vanda 
på hösten 2012.

- Vi letade efter ett lämpligt lokal i Esbo. Ut-
rymmen med utmärkta trafikförbindelser som 
hittades i Morby är ljusa och rymliga, glädjs Pau-
liina Jalola, Kontti-chefen i Esbo.

Kläder från Kontti till världens krisområden

I kontti säljs rena och hela saker som har do-
nerats till Kontti. Inkomsterna från Kontti an-
vänds till Röda Korsets biståndsarbete i Fin-
land och ute i världen. I varuhuset i Esbo balar 
man också kläder som skickas till internatio-
nellt klädbistånd.

- Förra året skickades rekordartade myck-
et kläder från Kontti till världens krisområden.  
Särskilt vinterkläderinsamlingen till Ukraina 
som Kontti-varuhusen organiserade på hösten 
fick människor att donera sina onödiga kläder, 
berättar Jalola.

Esbos Kontti tar redan emot bidrag 

Esbos Kontti har redan börjat att ta emot bi-
drag.  Kontti tar endast emot föremål och klä-
der som är i gott skick. 

Smutsiga och söndriga bidragsföremålen för-
orsakar avfallskostnader till Kontti, vilket för-
minskar inkomsterna till biståndsarbetet.

Bidrag kan man lämna i insamlingslådan som 
är i entrehallen i varuhuset i Esbo samt i Kont-
ti-insamlingslådorna i köpcentret i Munkki-
niemi, Prisma i Kyrkslätt och på Fabriksgatan i 
Helsingfors. För möbler och stora bidragen er-
bjuder Kontti i Esbo en kostnadsfri hämtnings-
tjänst.

Hälften av inkomster från Kontti i Esbo an-
vänds till verksamhet av Finlands Röda Kors 
Helsingfors och Nylands distrikt, 25 % redo-
visas till katastroffonden och resten 25 % an-
vänds för att utveckla Kontti-verksamheten.

 Röda Korsets Kontti
 Länsmansåker 6, 02770 Esbo
 Kundtjänst: 040 845 6987

Mer information:
Kontti-chefen
Pauliina Jalola, 040 580 3027,
pauliina.jalola@rodakorset.fi

Huvudstadsregionens andra Kontti-varuhus
öppnades i Esbo

K
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Kai Peltonen arbetar i Konttis hämtnings- och transport-
tjänsten i Esbo.

Elmi Abdulgadir sorterar bidragen i Esbos Kontti.

K
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en
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TERHOKLUBBAR REDAN 
I ÖVER HUNDRA KOMMUNER

Förra året nådde vi över hundra nya frivilliga som 
inte tidigare hade varit med i Röda Korsets eller 
Mannerheims Barnskyddsförbunds verksamhet. Fri-
villiga har berättat att man har hittat nya vänner, 
betydelsefull verksamhet och psykiskt förfriskning 
i Terhoklubbarna. Att göra saker tillsammans i en 
grupp är det bästa medlet för att förhindra ensam-
het.

Väckte ditt intresse? Som frivillig i Terhoklubben 
behöver du inget specialkunnande. Det räcker att 
du är med med din egen personlighet och livserfa-
renhet!

Titta på exempel på vårt mångsidiga program
www.kokosuomileikkii.fi/
terhokerho/missa-terhokerho/

Om det inte ännu finns en Terhoklubb din kommun, 
kontakta ditt områdes lekambassadör.

Röda Korset får regelbundet 
kontakttaganden från människor 
som vill minnas organisationen 
i sitt testamente och frågar hur 
man kan göra en testamentedo-
nation. 

Centralbyråns medelanskaff-
ningsenhet råder testamen-
tegörarna i praktiska ärenden 
oberoende av om man vill rikta 
testamentet till Röda Korsets 
riksomfattande verksamhet 
eller till förmån för distriktet 

eller avdelningen. För att svara på frågor har man 
producerat Ett gott beslut-testamenteguiden som 
man kan laddas ner på webben. Avdelningarna kan 
också beställa testamenteguiden i webbutiken un-
der organisationsvyn.

Ladda ner testamenteguiden:
www.rodakorset.fi/donationer/
gor-ett-testamentbidrag

Mer information:
Planerare för medelanskaffning 
Mia Ekström-Huttunen, 020 701 2193, 
mia.ekstrom-huttunen@rodakorset.fi

TESTAMENTEGUIDE, KONDOLEANS- 
OCH GRATULATIONSADRESSER

Ta i bruk 
Ett gott beslut-testamenteguiden

Röda Korset berättar om testamentedonationer 
också med annonser i tidningar.

Röda Korsets textningstjänst för kondoleans- 
och gratulationsadresser innebär adressen, 
textningen och adressens leverans. Hela pa-
ket kostar 25 euro. Omslagsbildalternativ och 
versförslag hittar man på adressen 
www.rödakorsbutiken.fi under textnings-
tjänsten för adresser.

Om du beställer via webbutiken skriv den öns-
kade versen eller kondoleanstexten i ytterliga-
re information. Genom e-post kan man skicka 
beställningar till adressen myynti@punainen-
risti.fi. Förutom vers- eller kondoleanstexten 
ange också leverans- och faktureringsinforma-
tion i beställningen.

Via telefon kan man göra
beställningen på vardagar
kl. 8.30- 16 tfn 020 701 2211

Mer information:
myynti@rodakorset.fi

Terhoklubbarnas vår är full av rolig samvaro

Frivilliga i Terhoklubben blev förfriskade och växlade idéer 
10.12.2014 i Vesilahti. På bilden från vänster Ritva Latva-
la-Korpela, Liisa Flinck-Vasama, Sirpa Lakervi, Seija Lehto, 
Ritva Priha, Aila Ollonen och  Katriina Reponen.

Beställ kondoleans- och gratulations-
adresser i Rödakorsbutiken

N
o
o
ra Pajari

Våren med projektet Hela Finland leker har dragits igång med fart. Det finns Terhoklubbar i över 
hundra kommuner. Klubbarna och programmet planeras tillsammans och alla deltagare har möjlighet 
att påverka på det som görs i klubbarna.

www.kokosuomileikkii.fi/
terhokerho/leikkilahetit/
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UNGDOMSVERKSAMHETEN

Hej!

Tack för Ert varma välkomnande! Redan från 
första dagen på distriktskansliet har jag nju-
tit av att vara omringad av er alla samt av den 
helhet vi tillsammans bildar. Röda korset är en 
stor organisation med mycket godhjärtat folk. 

I skrivandets stund har jag jobbat dryga mån-
aden och redan har allt satt fart. Det planeras, 
ordnas, utförs och skolas på alla håll. Om jag 
får säga det själv, så matchar organisationen 
min personlighet väl. Ser fram emot allt kul vi 
tillsammans kan skapa, och framförallt bidra 
med! Om vi inte redan träffats, hoppas jag att 
vi så småningom råkar på varandra, och helst i 
ett Röda Kors-sammanhang! 

Emma Granholm i ett nötskal: Ung kvinna som 
befinner sig mitt i livet. Gift småbarnsförälder 
som dagligen traskar med hunden Charlie. Ut-
bildad tradenom. Nybliven husägare, det vill 
säga, flytten är ett faktum. Drömmer nu just 
om trädgårdsland och målfärg. Kokar gärna 
utsökt husmanskost, men kokar även av inspi-
ration. 

Ungdomsutskottet och ungdomar 
2015

Ungdomsutskottet fortsätter sin verksamhet 
även detta år. Vi har ett aktivt utskott av tio 
personer i åldern 19–27 år som träffas 1-2 
ggr/månad.

Utskottets roll är att göra ungas röst hörd i 
hela organisationen samt att ordna/delta i ro-
liga och intressanta evenemang både regio-
nalt och nationellt. 

Ungdomsläger på Mickelsörarna 
27.-30.7 

Knatteläger på Kronvik lägergård, 
Sundom 27.-.29.7

Planeringen inför sommarens Röda Kors -läger 
är i full gång, och lägg nu lägrens datum bak-
om örat. Knatteläger ordnas för de yngre bar-
nen (åk 3-5) där lek, simning och äventyr står 
på schemat. Ungdomarna (åk 6-9) åker ut-
skärs till Mickelsörarna och övernattar 3 nät-
ter. Samla alla barn och ungdomar och kom 
med på sommarens läger! 

Vill du, eller känner du någon som vill delta 
aktivt i lägerplaneringen eller medverka under 
själva lägret? Ännu hinner du med i gemen-
skapen! Tag kontakt med Sune Glader 050-
585 1119 och berätta om dig själv och vad du 
är intresserad av.
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SAMHÄLLSVERKSAMHETEN

Finlandssvensk vänträff i Österbotten

Vänträffen är ett tillfälle för alla rödakorsvän-
ner i Svenskfinland, nuvarande eller blivande, 
att träffas och njuta av ett varierande program 
i trevlig samvaro. Tanken är att ”gamla” vän-
ner skall få ny inspiration och blivande vänner 
skall få en inblick i vad det innebär att vara 
rödakorsvän, alla som är intresserade är varmt 
välkomna med!

Österbottens svenska distrikt står i år som 
värd för vänträffen som ordnas 11-12 april. 
Hotell Rantasipis fräscha utrymmen med havs-
utsikt, möjlighet att gå över till badavdelning-
en samt god mat och program skall få oss att 
trivas. Programmet är varierande med semina-
rier, workshops samt kvällsunderhållning. Vid 
intresse vänligen anmäl dig till mig via telefon 
nr. 020 701 2753. Det är även möjligt att en-
dast delta i vissa programpunkter och delta-
garavgiften räknas därefter.

Lördag 11.4.2015

13:30 – 14:15  Inkvartering och välkomstkaffe med smörgås

14:15 – 16:30  Seminarium

   • Mångkulturutbildarna Luzilla Backa och Senada Arnautovic 

16:30 – 18:00  Workshops

   • Delta antingen i olika workshops eller njut en stund på hotellets   

     badavdelning. Inträde till badavdelningen 15 euro/person.

18:00 –  Middagsbuffé på restaurang Waskia, samvaro och kvällsprogram

Söndag 12.4.2015

 

          – 09:30  Frukost (för de som övernattar, annars 12euro/person)

09:30 – 12.00  Seminarium. Föreläsare Mia Backlund m.fl.

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.00  Röda korsets eftermiddagssnack

14.00   Avslutningskaffe

                         Samordnare för Samhälls- 
    och Ungdomsverksamheten

Emma Granholm
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FÖRSTA HJÄLPEN OCH HÄLSOVÅRDSVERKSAMHETEN

Hej på er!

Sommaren närmar sig med stormsteg, här 
nedan finns det litet försmak av det som är på 
gång inom första hjälpen och hälsovårdssidan 
före sommaren.

Första hjälpen gruppträff

Vill gärna samla alla er första hjälpen grup-
per i Österbotten till en gemensam träff för 
att utbyta tankar och idéer och för att få um-
gås. Temat för kvällen kan vara den komman-
de jour kursen. Vill att ni i första hjälpen grup-
pen funderar ut några frågor och tankar vad 
ni har och sätt dem gärna på mail till mig före 
träffen. Träffen kommer att ordnas onsdagen 
den 29.4 kl. 18.30. Platsen får preliminärt 
vara distriktskontoret här i Vasa. Ser sedan 
hur många anmälda det kommer och från vil-
ken grupp och kan bestämma platsen för träf-
fen utgående från det. Sista anmälningsdag 
för träffen är onsdagen den 15.4 kl. 14. An-
mäl er till mig eller till Rolf Sund. Frågorna kan 
lämnas in samtidigt som anmälan till träffen.

Kurs i första hjälpen jourtjänst

Första hjälpen jourtjänst kursen kommer att 
ordnas lördagen och söndagen den 16 – 
17.5 Platsen och programmet för kursen är 
ännu i skrivande stund inte fastspikat. Reser-
vera hela dagarna 16.5 ca kl. 10.00 – 18.00 
och söndagen den 17.5 ca kl. 9.00 – 18.00. 
För att få delta i första hjälpen jour tjänst kur-
sen behöver man ha ett giltigt FHJ 2 intyg. Sis-
ta anmälningsdag till kursen är onsdagen den 
6.5 kl. 14, men anmäl er gärna så fort som 
möjligt ni vet hur många som deltar. Priset för 
kursen är 35€ / person, avgift för lunch och 
kaffe tillkommer.

Första hjälpen lärarträff

Första hjälpen lärarträffen ordnas onsdagen 
den 15.4 kl. 17.30 här på distriktskontret 
på Nedre torget 1 A. Suomen Turvakauppa 
-”killarna” kommer hit och förevisar sina pro-
dukter. Träffen kostar 20 €, där ingår kaffe/ te 
och smörgås.  Kom med och träffa andra uf-
h:are och utbyt idéer och tankar. Har ni något 
speciellt ämne ni vill diskutera under träffen 
får ni gärna maila till mig före träffen. Anmäl 
er senast 1.4 kl. 14 till undertecknad.

Soliga  vårhälsningar!

Samordnare för Första Hjälpen 
    och hälsovårdsverksmaheten

   
Isabella Olli
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MÅNGKULTURVERKSAMHETEN

Våren i Attitydresans tecken
 
De senaste två månaderna har långt gått till 
att koordinera Röda Korsets jättesatsning på 
kampanjen mot rasism under vecka 12. I år 
kallad Attitydresan.  Det har nätverkats, ar-
rangerats, mobiliserats och informerats bland 
organisationer, skolor, artister, privatpersoner, 
fotbollsspelare, media och Röda Korsare. Och 
det har varit så roligt att ser hur folk engage-
rar sig för en god sak. För mångfald och mot 
fördomar. För Röda Korsets principer humani-
tet, opartiskhet och universalitet. 

Jag har ibland fått rysningar av välbehag då 
det droppat in e-post med frågor hur man kan 
engagera sig, eller bilder på ungdomar som 
förbereder sig för att uppträda på torget eller 
då någon frivillig ringt mitt i veckan och frågat 
om hen kan komma och hjälpa till med något 
under dagen för hen har ledig dag i dag! Det 
finns en stor och god kraft som jag hoppas vi 
skall kunna ta vara på också efter den 18.3.

Dessutom har vi fyra nya mångkulturutbildare 
som blir ”utexaminerade” nu under våren; Ra-
mieza Mahdi, Luzilla Backa, Micaela Finneman 
(dessa tre Vasa avdelning) och Senada Arnau-
tovic (Närpes avdelning). Just nu har jag inget 
fint gruppfoto av dem men jag lovar att sät-
ta in ett i nästa nummer av ”Här och Nu”. Så 
kom ihåg att ni kan ta dem till hjälp för olika 
projekt. Kanske vill vi ordna aktionsgrupper, 
handledarkurser för läxhjälpare eller annat i 
mångfaldens tecken.

Det har också kommit en förfrågan om Röda 
Korset kunde vara med och ordna ”Vi läser till-
sammans” grupper med ett antal samarbets-
parter. ”Vi läser tillsammans” är ett koncept 
som utvecklats för att hjälpa invandrare med 
språket.  Detta är under diskussion och om 
och när vi vidareutvecklar idén lovar jag mera 
information!

I flera av Österbottens kommuner har det ta-
gits emot kvotflyktingar under det senas-
te året och jag har fått många rapporter om 
trevliga tillfällen och träffar mellan flykting-
ar och Röda Korsare. Har också hört om hur 
aktiva ni varit där ute och hittat boende och 
hushållsattiraljer och hur ni stöttat och hjälpt 
till. Ni skall veta att er insats gör skillnad! Jag 
har träffat flyktingar som efter åratal i Finland 
ännu kommer ihåg namnen på de finländare 
som de först mött, som de först fått stöd av 
och som de först blivit vänner med! Ni står för 
ansvar och trygghet!

I skrivande stund väntar jag (som på solens 
uppgång) på onsdagen den 18.3 dagen då 
Attitydresan stannar på Hållplats Vasa. Det 
blir aktiviteter i Rewell och stor show ”Vaasa 
Against Racism” på torget.

Tack till er alla som varit med och gjort det 
möjligt: unga och gamla, finländare och per-
soner med invandrarbakgrund, medlemmar, 
frivilliga, kolleger, skolelever och samarbets-
parter. Tack också till praktikant Mahdi Norou-
zi som kom som sänd från ovan för att hjälpa 
oss under en mycket stressig tid. Det har varit 
en helt fantastisk resa!  Låt oss fortsätta vå-
ren i Attitydresans underbara anda av kreativi-
tet, motivation och värme!  Ha det så bra och 
njut!

Mångkulturutvecklare

Nina Stubb
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BEREDSKAPSVERKSAMHETEN

Hej

Efterspaningskurs ordnas i Kronoby och mål-
sättningen är att vi efteråt kan få en funge-
rande frivillig räddningstjänstkommitté i Kro-
noby kommun som leder och koordinerar 
verksamheten lokalt. Det är därför av största 
betydelse att också Röda Kors aktiva mark-
nadsför och puffar för detta evenemang. Gi-
vetvis är alla varmt välkomna att delta. Man 
kan delta bara fredag eller lördag och förstås 
båda dagarna. Jag vill passa på att påpeka att 
Frivilliga räddningstjänsten också behöver per-
soner som inte vill eller känner sig bekväma 
med att röra sig i terrängen med i verksam-
heten. Det finns ett flertal uppgifter vid t.ex. 
ledningscentralen som ledare, sekreterare och 
underhåll som också skall skötas vid en efter-
spaning.

Efterspaningskurs i Kronoby 17 – 18.4.2015

Fredag 17.4.2015

18.00  Välkomst kaffe

18.30  Kursen öppnas. Presentation av Frivilliga räddningstjänsten

18.45  Beredskap för efterspaningar, alarmering och alarmgrupper. 

  Utrustning vid efterspaning

19.30  Efterspaningsmetoder

21.00  Kvällen slutar

Lördag 18.4.2015

9.00  Välkomst kaffe

9.30   Österbottens polisinrättning: ledning vid eftersök av försvunnen

  person och användning av MSO (Managing Search Operations) 

  metoden vid eftersök.

12.00  Lunch

13.00  Övningen börjar i terrängen (vid Sandbacka vårdcenter)

17.00  Genomgång av dagen och övningen (ungefärlig tid)

Trygg hemfärd!

Anmälan: 
Anmäl dig senast 10.4.2015 till Niklas Kortell 
0400-793633 (niklas.kortell@hotmail.com) el-
ler Rolf Sund 0400-263448 (rolf.sund@red-
cross.fi).

Kursplats: 
Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4, 68500 
Kronoby.

Pris: 
Lunch till självkostnadspris.

Övrigt:
För övningen i terrängen 18.4, ta med kläder 
som tål att användas utomhus och håller dig 
torr och varm. Ta även med dig en kompass 
(om du har tillgång till en).

Beredskapschef

Rolf Sund
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ÅRSMÖTE 25.4. 2015

Möteskallelse

FRK Österbottens svenska distrikts avdelning-
ar kallas till distriktets ordinarie   
ÅRSMÖTE.

Lördagen den 25.4.2015 i Jakobstad 

Plats: Campus Allegro, Rotundan. 

Adress: Köpmansvägen 10 

Årsmötets dagsprogram:

10.00   Välkomstskål och fullmaktsgranskning 

10.30   Info och kort rundvandring i Campus med arkitekt Roger Wingren

11.15  Gemensam lunch 

12.00  Välkommen – Jan-Erik Nyman, Jakobstad  avdelningsordförande

12.05    Årsmötesförhandlingar   

  Utdelning av medaljer 

 

14.00  Kaffe  

14.30   Erfarenheter från delegatarbete för FRK i Syd-Sudan – Mariann Björk

15.00   Avslutning  

Lunchmeny:  
Salladsbord, kycklingfilé i gräddtimjansås, 
ris/klyftpotatis, bröd, matdrycker. 
Kaffe. Eftermiddagskaffe med chokladkaka.
Pris 20 € som betalas på stället.  

Anmälan: 
Anmäl er senast torsdagen den 16.4.2015 
till Greta på distriktskansliet tfn 0400-240705. 
Uppge eventuella dietönskemål.

Med soliga årsmöteshälsningar! 
 

Verksamhetsledare

Ricky Berglund

Alla Röda Kors-medlemmar hälsas varmt välkomna att delta i årsmötet!
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STYRELSEINFORMATION

FRK Österbottens svenska distriktsstyrelse 
informerar:

Distriktsstyrelsens möte 16.3.2015

Distriktsstyrelsen godkände vid sitt möte di-
striktets bokslut och årsberättelse för räken-
skapsperioden 1.1. – 31.12.2014 och beslöt 
framlägga det för fastställande vid årsmötet. 
Styrelsen sammankallar årsmötet lördagen 
25.4. i Jakobstad.

Distriktets årsmöte 25.4.2015 i Jakob-
stad

Distriktets årsmöte hålls lördag 25.4.2015 i 
Jakobstad  vid Campus Allegro, Köpmanga-
tan 10. Vid årsmötet behandlas stadgeenliga 
ärenden samt utdelas förtjänsttecken. 

Bokslut och årsberättelse 2014

Årets bokslut visar ett underskott om 5 
915,63 euro (-5 892,13 euro år 2013). Resul-
tatet påverkades speciellt av uttaget av verk-
samhetsbidrag  från de egna fonderna, vilket 
blev lägre än det uttag som budgeterats.
Den ordinarie verksamhetens  underskott  var 
158 620 euro (130 921 euro). Räkenskapspe-
riodens intäkter var 2 113 306 euro 
(2 659 086 euro) och kostnaderna 2 271 926 
euro (2 661 006 euro). Ekonomiplanestödet 
som centralbyrån betalar var 40 000 euro eller 
samma som föregående år.

De centralaste verksamheterna i distriktet har 
presenterats i årsberättelsen. För Mottagings-
centralen i Kristinestad har en egen verksam-
hetsberättelse upprättats och godkänts  av di-
striktsstyrelsen.

Fördomsfri föregångare 2015

Styrelsen beslöt tilldela Mia Backlund från 
Nykarleby utmärkelsen Fördomsfri föregångare 
år 2015 för sitt mångåriga aktiva engagemang 
som frivillig inom det humanitära arbetet med 
flyktingar och integrationen av mångfalden i 
Röda Korsets verksamhet. Överlämnandet av 
utmärkelsen sker på Vasa torg den 18.3.2015 
under Attitydresans koncert/show .

Informationsärenden

Ungdomsledarstuderande Mahdi Norouzi 
från Optima i Jakobstad har praktiserat på di-
striktskansliet 16.2. – 20.3.2015 och jobbat 
tillsammans med mångkulturutvecklaren inför 
Attitydresan-evenemanget i Vasa, vilket ingår i 
kampanjen veckan mot rasism.

Ordförandeträffar för avdelningarnas ordfö-
randen, viceordföranden och distriktstyrelsens 
medlemmar hålls med regional spridning 12.3 
(Närpes), 19.3.(Vasa) och 24.3. (Esse). 
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VECKAN MOT RASISM

Vaasa Against Racism

Onsdagen den 18.3 ordnades kampanjen Vaa-
sa Against Racism i Vasa. Det bjöds på akti-
viteter i både Rewell Center och på torget. 
Evenemanget lockade en stor folkskara till 
centrum och stämningen var på topp!


