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De viktigaste besluten fattar vi tillsammans 

Första veckoslutet i juni samlas 
Röda Korsets medlemmar inför viktiga 
beslut vid en ordinarie stämma i Vasa. 
Vid den ordinarie stämman fattas beslut 
om de gemensamma riktlinjer för verk-
samheten som styr oss alla under de 
kommande tre åren. 

Stämman väljer även en ny ordförande och 
förtroendepersoner till styrelsen samt full-
mäktige. Gemensamma diskussioner och ge-
mensamt beslutsfattande skapar en grund 
för frivilligverksamheten, som presenteras 
även i denna tidning. Hundratals frivilliga 
runt i Finland har deltagit i beredelserna av 
riktlinjerna för verksamheten sedan hösten 
i tiotals verkstäder och vid diskussionsmö-
ten. Under dessa fi na möten har temat för 
de kommande åren sammanfattats i en me-
ning: Vi vill att Finlands Röda Kors verksam-
het skänker glädje, skapar hopp och stärker 
den ömsesidiga tilliten mellan människor och 
förtroendet för den hjälp Röda Korset ger. 

Ordinarie stämman är öppen för alla organi-
sationens medlemmar och anmälningstiden 
pågår fram till utgången av april. Mer infor-
mation om organiseringen fi nns i denna tid-
ning. Kom med och påverka på den ordinarie 
stämman i Vasa – . . !

Ilpo Kiiskinen  
Kommunikationschef 
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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 förbun-
dit 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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LEDARE . .

Overklighetskänsla. Rädsla. Osäkerhet. 
Kraschade ekonomier. Hur kunde det gå 
så här? Vi som har det så bra vi här i up-
pe högra hörnet av nordeuropa. Följderna 
av Coronapandemin är redan många och de 
blir ännu fl er. I skrivande stund har vi inga 
dödsfall i Finland på grund av viruset och 
jag hoppas att de spridningsminskande åt-
gärder som vidtagits håller läget stabilt på 
den fronten. 

Det fl ödar så mycket information om Coro-
na i alla slags medier i dagens högteknolo-
giska Finland att vi får svårt att orka ta till 
oss allt och ännu svårare att veta vad som 
är korrekt information. Min egen strategi är 
att inte följa med de utländska nyhetsfl öde-
na så mycket, utan mera läsa och följa med 
Yle:s och THL:s (institutet för hälsa och 
välfärd) nyheter och informationskanaler. 
För oss vanliga, icke hälso- eller sjukvård-
sutbildade, medborgare kan som bieff ekt 
av överfl ödet av information (och dessvärre 
i någon mån desinformation) leda till mån-
ga olika slags känslor som kan bli ett prob-
lem ifall man inte har någon att prata med 
om sina tankar. 

Just nu råder fredstida undantagstillstånd 
i Finland för att skydda personer som till-
hör någon riskgrupp. Beredskapslagar-
na kan innebära att människor isoleras av 
myndigheter och/eller isolerar sig frivil-
ligt från kontakter med andra människor. 
Här kan Röda Korsets frivilliga komma till 
hjälp. Distriktets avdelningar har beredskap 
att t.ex. upprätthålla vänverksamheten per 
telefon, handla och transportera mat och 
mediciner, hjälp för skolelever med t.ex. 
lunch, mellanmål, läxor osv om föräldrar är 
i jobb eller med annat stöd i hemmet. Det 
här kan ske spontant eller på begäran av 
myndigheterna. Frivilliginsatser som kan 
komma ifråga vartefter och beroende på 
utvecklingen är t.ex. psykiskt stöd (på dis-
tans och/eller personlig), info- och rådgiv-
ningstelefonhjälp, hjälp vid karantän- och 

I Coronas farvatten
isoleringscentraler (ifall sådana upprättas) 
och utrustningshjälp (sjukhustält t.ex. för 
virustestning).

Det bästa vi nu enligt min mening kan gö-
ra för varandra är att följa myndigheternas 
råd och direktiv, hjälpa våra medmännis-
kor på ett säkert sätt samt att ta hand om 
oss såväl fysiskt som psykiskt så att vi or-
kar med den rådande vardagen. Samhällets 
återhämtning efter Corona blir förmodligen 
långdragen, men tillsammans kommer vi 
att klara den här krisen också.

Ricky Berglund
Verksamhetsledare
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Du har väl redan anmält dig till den ordinarie 
stämma som hålls i Botniahallen, Korsholm? 
Anmälningstiden till stämman började den 
 februari och utgår den  april.  Du kan 

samtidigt anmäla dig till den ordinarie stäm-
man, soarén och förfesten för ungdomar.Du 
hittar den elektroniska anmälningslänken 
på Rednet / Ordinarie stämma  och 
händelse i systemet Oma Röda Korset 
Anvisningar för logibokning hittar du ock-
så på RedNet. Boka logi i tid eftersom hotell-
kvoterna och hotellpriserna upphör den 

 april .

Kallelser till de anmälda postas före  maj. 
Alla får ett programblad till stämman, och 
till röstberättigade representanter sänds of-
fi ciella mötesdokument. På RedNets anmäl-
ningsblankett kan man välja att i stället för 
papperspost få en elektronisk kallelse. För-
hoppningsvis använder så många som möj-
ligt det senare alternativet.  
 
Glädje, hopp och förtroende 
Vad ska vår organisation koncentrera sig på 
under de kommande åren? Hur håller värl-
den på att förändras? Vilka ändringar ska vi 
göra gällande riktningen på vår verksamhet 
och i organisationen? Vid ordinarie stämman 
fattas beslut om Finlands Röda Kors strate-
gi för åren – . Föreslag till riktlinjer 
för verksamheten har sänts till avdelningar-
na och distrikten som har möjlighet att avge 
utlåtanden om förslagen från februari till ut-
gången av mars. 

Utskotten behandlar riktlinjerna för verk-
samheten genom att koncentrera sig på pla-
neringen av den konkreta verksamheten 
lördagen den  juni. Om riktlinjerna tas be-

ORDINARIE STÄMMAN I VASA DEN –  JUNI 

Anmäl dig till den ordinarie stämman 
och reservera hotellrum – nu genast 

slut söndagen den  juni. Vid den ordinarie 
stämman väljs en ny ordförande för organi-
sationen och förtroendepersoner till styrelsen 
och fullmäktige. En valdebatt hålls lörda-
gen den  juni och om valen fattas beslut på 
söndag. Stämmans handlingar kan läsas på 
webbplatsen RedNet/Ordinarie stämma  
och i stämmans Eventos-app.

Ungdomarna öppnar veckoslutet
Förfesten för ungdomar hålls fredagen 
den  juni kl. . – .  på Sokos Hotel 
Vaakuna. Under festen förbereder vi oss in-
för stämman, deltar i en valutfrågning med 
kandidaterna till ordförande och styrelsele-
damöter samt lär oss om hur stämman går 
till. Tillställningen är avgriftsfri för ungdoms-
medlemmar. Festen börjar med en gemen-
sam middag i restaurangen KoKokana på 
Sokos Hotel Vaakuna kl. – . 

Ladda ner appen ordinarie stämman 
i din telefon  
Deltagarna i stämman får för första gången 
en mobilapplikation till sitt förfogande. Med 
hjälp av den kan man följa med förberedel-
serna inför stämman och själva eventet och 
kommunikationen under stämman. Du kan 
ladda ner appen Eventos Mobile i din telefon 
och logga in med PIN-koden . 

Viktiga datum för stämman 
• Anmäl dig till den ordinarie stämman den 

 april och reservera hotellrum. Fråga 
närmar om samåkning på ditt distrikt. 

• Avdelningarna och medlemmarna kan 
skicka in initiativ om organisationens 
verksamhet till den ordinarie stämman 
fram till den  april.

• Kandidaterna till de förtroendevalda som 
väljs under stämman anmäls till valkom-
mittén före den  april. Medlemmarna i 
valkommittén är röstberättigade repre-
sentanter för distrikten. 

• Till avdelningarna och distrikten sänds en 
offi  ciell kallelse och förslag till riktlinjer 
för verksamheten före den  maj. I sam-
ma paket skickas valkommitténs förslag 
till förtroendevalda och ett programblad 
för stämman.   
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FOSTRARAVDELNING, RIKTLINJER OCH FHJ-UTBILDNINGSSYSTEMET

Röda Korset delar en gång under 
stämmoperioden ut en utmärkelse för 
förtjänstfullt fostrande arbete inom lo-
kalavdelningen. Utmärkelsen lyfter 
fram avdelningens betydelse som stöd 
för ungdomsarbetet och tar fram god 
praxis för att aktivera ungdomar med 
i verksamheten. Utmärkelsen delas ut 
vid ordinarie stämman i Vasa den 
7 juni 2020.

Fostraravdelningen får som utmärkelse en 
fempersoners studieresa till Geneve för 
att bekanta sig med internationella Röda 

Röda Korsets styrelse godkände i janu-
ari två mycket olika riktlinjer som båda 
är lika viktiga. Det hör både till frivil-
liga och till anställda att bekanta sig 
med riktlinjer som gäller sexuella tra-
kasserier och dataskydd. I frågor som 
gäller båda riktlinjerna kan man kon-
takta distriktet eller centralbyrån. 

Riktlinjerna för dataskyddet gäller all be-
handling av personuppgifter på Röda Kor-
set. Till riktlinjerna anknyter även ett 
trepartsavtal mellan centralbyrån, distriktet 
och avdelningen som ska behandlas på av-
delningarna i år.  

Röda Korsets kurser enligt första hjäl-
pens utbildningsprogram har omarbe-
tats i början av året. Omarbetningen 
gäller inledningsvis livräddande första 
hjälpen EA 1®- ja EA 2®.

I samband med omarbetningen har ett na-
tionellt kompetensregister tagits i bruk där 
uppgifter om giltiga första hjälpen-utbild-
ningar och kompetens i första hjälpen spa-
ras. Dessutom har kurser som kombinerar 
nätbaserat lärande och närutbildning bli-

Ge din röst och föreslå vem som får utmärkelsen 

Gör dig förtrogen med riktlinjerna 

Utbildningssystemet för Första hjälpen 
har omarbetats

Korset. Därutöver får två avdelningar he-
dersomnämnande och de får inbjudan till 
centralbyrån i Helsingfors. 

Kunde din avdelning hör till de tre främsta? 
Lämna ditt förslag om den bästa fostrarav-
delningen före den  april och fyll i den 
elektroniska blanketten på adressen: 
RedNet / FRK Unga

Mer information:
Ungdomsverksamhetskoordinator 
Tiina Lehtovirta, 
tfn   .

Förebyggande av sexuella trakasserier, 
sexuellt ofredande och utnyttjande är vik-
tigt överallt, även i Röda Korsets organisa-
tionsverksamhet. Riktlinjen styr agerandet 
i rätt riktning om du själv blir utsatt eller 
får kännedom om att någon annan blivit 
utsatt för sexuellt trakasseri eller utnytt-
jande. Om tidpunkten och formen för kur-
serna som ordnas i ämnet meddelas i ett 
senare skede. 

Läs mer:
RedNet – dataskydd

vit möjliga. Intyg enligt gammalt ska inte 
länge delas ut till kursdeltagarna. 

Finlands Röda Kors och Punainen Risti En-
siapu Oy har ingått ett partneravtal som 
gör det möjligt för Röda Korsets avdelning-
ar och distrikt att även i framtiden erbjuda 
första hjälpen-kurser för sina frivilliga och 
anställda. 

Läs mer:
Ensiavunkouluttajat.fi 
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RÖDAKORSVECKAN –  MAJ 

Rödakorsveckan fi ras i år under tema-
na vardagens färdigheter i första hjäl-
pen och hemmets trygghet. Din av-
delning kan ta tag i temat genom att 
ordna en hjälparkurs för barnfamiljer 
eller något annat evenemang för fa-
miljer, exempelvis på bibliotek, klub-
bar eller på rådgivningen.

• Hjälparkursen för barnfamiljer är två tim-
mar lång och en dynamisk kurs i första 
hjälpen för hela familjen. Under kursen 
betar man av olika uppgiftsstationer kring 
första hjälpen i vardagen, från näsblod till 
stukad vrist. Ett färdigt kurspaket gör det 
enkelt att ordna kursen även för såda-
na avdelningar som inte har en egen för-
sta hjälpen-grupp. Det avgiftsfria paketet 
omfattar anvisningar för utförandet, upp-
giftsstationernas arbetsblad och intyg.

• Ni kan även ordna ett mindre evene-
mang till vilket ni bjuder in familjer. Ni 
kan dela ut checklistor om tryggheten 
i hemmet, vilka är avsedda för olika ål-
dersgrupper, och visa hur man ger första 
hjälpen vid sår, t.ex. på en docka eller 
nallebjörn. Bjud samtidigt in personer till 

Lär dig vardagens färdigheter 
i första hjälpen under Rödakorsveckan

avdelningens verksamhet och kommande 
hjälpkurser.

Deltagare till kurserna genom 
marknadsföring på sociala medier 
Ett eff ektivt sätt att nå föräldrar i barnfamil-
jer är att bjuda in dem till hjälparkurser och 
pröva avgiftsbelagd marknadsföring på soci-
ala medier. På sociala mediemarknaden får 
ni ett meddelande om de grupper ni valt och 
som syns på sociala medier.

Anvisningar och mallar för marknadsföring-
en fi nns på RedNet/Rödakorsveckan Under 
kampanjveckan är det skäl att följa med Rö-
da Korsets riksomfattande kanaler på sociala 
medier och dela publikationerna på avdel-
ningens egna kanaler.

Beställ material före den 20 april
Till din avdelning kan du beställa paketet 
Hjälparkurs för barnfamiljer, checklistorna 
och annat material för Rödakorsveckan i Rö-
da Korsets webbutik. Beställ materialet se-
nast den  april så hinner du få allt i tid.

Anvisningar och tips: 
rednet.rodakorset.fi /node/

Joonas B
randt
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HUNGERDAGEN –  SEPTEMBER 

Hungerdagen ordnas för 40:e gång-
en. Hunger och brist på mat är fortfa-
rande aktuella, i likhet med år 1981 då 
kampanjen introducerades. Vi vill hjäl-
pa södra Afrika som hotas av hungers-
nöd. Det förändrade klimatet orsakar 
torka vilket gör odling och uppfödning 
av boskap omöjligt. En del människor 
tvingas klara sig utan mat till och med 
i tre dagar. 

Hungerdagen återgår till begynnelsens dagar 
Vi vill få människor att förstå att man 
kan klara sig med mindre
På Hungerdagen återgår vi till kampanjens 
ursprung och utmanar människor att funde-
ra på sina konsumtionsvanor. Vi uppmuntrar 
människor att leva enkelt den dag och do-
nera det som sparats in till människor i en 
sämre ställning. Kampanjens ursprungliga 
idé var ju att under en dag äta lätt och do-
nera inbesparingarna till insamlingen. 

Vilka minnen väcker Hungerdagen?
Hungerdagen har under fyra decennier vux-
it till en insamling som har en speciell plats i 
fi nländarnas hjärtan. Det har skett tack vare 
de frivilligas långsiktiga arbete. Även i år ger 
vi nya och gamla frivilliga en möjlighet att 
ta på sig Röda Korsets insamlingsväst och få 
erfarenhet av ett unikt möte med dem som 
ger en donation till insamlingen.

En bild säger mer än tusen ord
Det lönar sig att förbereda sig inför kam-
panjen redan nu genom att ur egna eller av-
delningens arkiv söka bilder med historiska 
motiv. De berättar om insamlingens kontinu-
itet och väcker trevliga minnen till liv. Bilder-
na kan publiceras i egna kanaler och av dem 
kan man skapa populära bildpar som kan 
delas på sociala medier.

Mer information: 
Samordnare för Hungerdagen 
Raisa Heinämäki, tfn   

H
eidi Ihalainen 
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Frivilliga är Hungerdagens hjärta. Utan frivilliga hade 
Hungerdagen aldrig ens uppstått. Bilden från år 1985. 

Hungerdagsinsamlarna systrarna Hanna och Mari Välimaa av årgång 2006 och 2019. 

Enligt prognoserna fortsätter bristen på mat 
fram till våren . När vi ordnar en lyck-
ad insamling ingår vi en historisk hjälpkedja. 
Med intäkterna från Hungerdagen kan vi de-
la ut hjälp i form av mat och kontanter. 
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KURSER OCH EN NY LÄROMEDELSTJÄNST

Läromedelstjänsten är gratis och 
erbjuder information till skolelever 
i olika åldrar. Teman är krigets regler, 
global fostran, första hjälpen och 
hälsa, jämlikhet och vänskap. 

För distrikten och avdelningarna är det vik-
tigt att nå vuxna som arbetar bland barn och 
unga. Informera lärare och skolor på din ort 
om tjänsten. Det lönar sig att utnyttja ma-

Röda Korsets nya och korta kurser har 
planerats för frivilliga och de främjar 
gemensamma färdigheter. De modulba-
serade kurserna har indelats i tre 
kategorier:

. För alla frivilliga gemensamma kurser 
som ger mer information om 
Röda Korset 

. För alla frivilliga gemensamma kurser 
som ger mer information om interaktion 
och ledarskap.  

. Uppgiftsbaserade kurser 
(t.ex. Som stöd för integrationen)

Exempel på nya kurser

Nyfi ken på Röda Korset (  h) ersätter 
kursen Under gemensam fl agg. Kursen är 
lämplig för frivilliga, personer som funderar 
på att ställa upp som frivilliga och personer 
som vill veta mera om organisationens verk-
samhet.

Ta i bruk den nya läromedelstjänsten 

Bekanta dig och delta i eff ektiva kurser 

terialen även i samband med distriktens och 
avdelningarnas evenemang.

Materialen Riskzoner och Även krig har reg-
ler kan användas för att presentera organi-
sationens verksamhet och det internationella 
hjälparbetet. Genom visuellt eff ektfulla och 
åskådliga helheter kan man sätta sig in 
i bland annat klimatförändringen och fl yk-
tingskap. Det går även enkelt att använda 
vissa enskilda delar av materialet. 

I tjänsten kan man även hitta färdigt mate-
rial för morgonsamlingar som gör det enkelt 
att exempelvis göra ett kort skolbesök under 
Hungerdagen. Man behöver inte registrera 
sig i tjänsten, men genom att logga in som 
lärare får man anvisningar om hur material-
et kan användas och rätta svar till uppgifter-
na. Endast en del material kräver inloggning 
eftersom de är avsedda att användas under 
ledning av en vuxen.

Läs mer: sproppimateriaalit.fi   

Hej! Kompetens i växelverkan (  h) är 
en övningsorienterad närutbildning. Den ger 
beredskap för möten bland annat på mässor, 
under kampanjer och för att fungera i grupp.

Mångfald i frivilligverksamheten (  h) 
ger resurser att hitta sätt att studera fördo-
mar och normer och förstå konsekvensen av 
dessa i samband med möten och interaktion.

Resursdagen för frivilliga ( –  h) är en 
kurs kring välbefi nnande, ork och tack. Den 
ger möjlighet att utbyta erfarenheter och få 
kamratstöd och ger beredskap på att förstå 
gränserna mellan de olika rollerna i ens liv. 

Som stöd för integrationen (  h) ersätter 
kursen Nykomlingens stöd Under kursen be-
handlas fl yktingskap, integration och rasism 
samt frivilligverksamhet som stöder integra-
tionen.

Mer information: RedNet / Gemensamma 
material för utbildare
Lokala kurser: Oma Röda Korset

FR
K
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RÖDA KORSET SYNS PÅ SOMMAREVENEMANGEN 

Festivaler och andra sommarevene-
mang sysselsätter Röda Korsets jour-
havande inom första hjälpen, frivilliga 
inom rusmedelsarbete och sexualhälsa 
samt frivilliga inom psykiskt stöd. När-
varon skapar viktig synlighet för orga-
nisationen och våra skickliga frivilliga. 
I sommar behövs ännu fl er frivilliga ef-
tersom avsikten är att öka antalet plat-
ser för tillnyktring. I RedNet fi nns i 
våra anvisningar om hur man inrättar 
platser för tillnyktring.

Kom med på kursen
För alla som deltar i festivaler ordnas en 
kurs –  maj . Platsen meddelas på 
RedNet under våren. Lördagen är reserverad 
för en gemensam tillställning och söndagen 
är en utbildningsdag för varje verksamhets-
form (jourhavande inom första hjälpen, sex-
ualhälsa och psykiskt stöd) 

Sommargummikampanjen inleds i maj
Den traditionella YleXPop öppnar än en gång 
Sommargummikampanjen. YleX radiokana-
lens gratiskonsert ordnas i år i Jyväskylä den 

 maj. Sommargummikampanjen deltar i 
många evenemang i sommar, såsom Tam-
merfors Blockfestival, Ilosaarirock i Joensuu 
och Qstock i Uleåborg. 

Budskapet Sommargummi och trygg sex 
sprids förutom av YleX även av Röda Korsets 

Festivaljourerna närmar sig 

frivilliga inom sexualhälsa och cancerförbun-
dens och Befolkningsförbundets sakkunniga. 
Kampanjen stöds av social- och hälsovård-
sministeriet. Följ kampanjen på Facebook 
(Sommargummikapanjen) och Instagram 
(@kesäkumivirallinen). 

Delta i kursen för alla som arbetar frivilligt 
på festivaler RedNet / Första hjälpen-
grupper / Evenemang

Kontakta: festarit@rodakorset.fi .

Leena Koskela

Festivaljourens ABC 
• Kör in alla jourer inom första hjälpen 

i HUPSIS.

• I samband med att EH-gruppen av-
talar med Festivalarrangören ber 
FH-gruppen tillträde för frivilliga till 
festivalen. En utlottning sker bland 
dem som bett om tillträde.

• Alla frivilliga meddelar joursituatio-
nen till den riksomfattande festival-
listan: bit.ly/festarit   

• Avdelningens frivilliga som främjar 
hälsa och som kommer till området 
meddelas första hjälpen-gruppen el-
ler ordföranden, om gruppen inte 
har jour. 
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PROJEKTET OIL SPILL OCH NYA VINDAR KRING MÅNATLIGA BIDRAG

Röda Korset utbildar frivilliga till del-
tagare i omfattande och långvariga si-
tuationer när hjälp behövs, såsom 
oljeolyckor i Östersjöområdet. Till pro-
jektet Oil Spill som samordnas av Åbo 
universitet hör totalt 13 partner från 
Finland, Sverige, Danmark, Estland, 
Lettland och Litauen. Förutom Röda 
Korset deltar Egentliga Finlands rädd-
ningsverk, Neste och Finlands Natur-
centrum.

Personer som använder MobilePay i Fin-
land kan nu enkelt bli månadsgivare till ka-
tastroff onden. Sättet att ge ett bidrag är 
snabbt och tryggt, oberoende av i vilken 
bank bidragsgivaren är kund. Man kan bli 
månadsgivare på Röda Korsets webbplats 
eller direkt i den egna MobilePay-appen.  

Beredskapen för oljeolyckor förbättras

Månatlig donation i MobilePay är nu möjligt

Till Röda Korsets uppgifter hör att planera 
kurser och övningar samt att främja sam-
arbetet med regionala räddningsverk. God 
praxis är gemensamt för aktörerna i pro-
jektet, och det tillvägagångssätt som ska-
pas under projektet kan framöver utnyttjas 
vid bekämpning av olja vid stränderna och 
under andra storolyckor.

Nya kurser för frivilliga 
i oljebekämpning och ledning
Våren  införs Världsnaturfondens kurs 
för utbildare i oljebekämpning på prov i 
projektet och likaså Röda Korsets helhet 
bestående av första hjälpen och oljebe-
kämpning. Med hjälp av dessa har första 
hjälpen-grupperna beredskap inför oljebe-
kämpningssituationer.

I projektet deltar Frivilliga räddnings-
tjänsten Vapepas samarbetsgrupper för 
oljebekämpning i Egentliga Finland (för-
söksområde), Norra Österbotten och Kaja-
naland. Efter intresse stöttas grundandet 
av nya grupper i andra regioner. Projektet 
pågår till den  juni .

Delta i kurserna!
• Gruppledarkurser för frivilliga 

i oljebekämpning,
Åbo –  april 

• Gemensam Vellamo-övning för 
organisationer och myndigheter, 
Åbo och Nådendal –  juni 

Mer information:Projektplanerare 
Heta Hyvärinen, tfn   

Användningen av en telefon för att ge bi-
drag är inte bunden till exempel till om 
smarttelefonen har en arbetsanslutning ef-
tersom användaren ger uppgifter om sitt 
eget betalkort i MobilePay i samband med 
registreringen. Bidragen redovisas oavkor-
tade till Röda Korset.

Joonas B
randt
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OHTO

Du kan registrera dig på adressen: https://
ohto.vapepa.fi . Fyll i dina uppgifter och 
tryck på Registrera. Din e-postadress fun-
gerar som användarnamn. Efter att du re-
gistrerat dig, skriv in dig, och fyll i dina 
kontaktuppgifter. Kom ihåg att ange ditt te-
lefonnummer i den internationella formen 
(+ ).

När du registrerat dig i OHTO/ eller ifall du 
redan är registrerad i OHTO, skicka då ett 

Användning av OHTO 
i den interna 
kommunikationen.

mail till rolf.sund@redcross.fi  så placerar 
jag dig i rätt alarmgrupp. När du har anslu-
tits till alarmgruppen kan du ta mot larm-
meddelanden. Dessa kommer till telefonen 
som textmeddelanden och man svarar på 
dem enligt angivna anvisningar i meddelan-
det. 

Våra alarmerare kan också använda sig av 
Ohto som telefonregister och vid behov rin-
ga direkt till rätt kontaktperson i respektive 
avdelning eller beredskapsområde.

Jag uppmanar alla som inte redan är re-
gistrerade att registrera sig. Användningen 
av Ohto ökar hela tiden och speciellt i och 
med att arbetet med den regionala bered-
skapen fortsätter.

Med beredskapshälsningar,
Rolf Sund

 

Ohto är Finlands Röda Kors och Fri-
villiga Räddningstjänstens elektro-
niska larmsystem. Syftet är att alla 
beredskaps-, hemlandshjälps- och in-
samlingskontaktpersoner i avdelningen 
skulle ta Ohto i bruk. På så sätt blir det 
enklare att kalla på frivilliga och up-
prätthålla en helhetsbild över situatio-
nen. 

Taina Keinänen
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PÅ GÅNG I ÖSTERBOTTEN

FRK Österbottens svenska distrikt plane-
rar att hålla årsmöte i Närpes försam-
lingshem lördag . . . I skrivande 
stund håller distriktet fast vid mötesdatu-
met, men pga rådande situation med Co-
ronaviruset kan årsmötet komma att fl yttas 
fram. 

FRK avdelningarna informeras via e-post 
om årsmötesdatumet ändras och också mö-
teskallelse och -handlingar skickas elektro-
niskt.

Vid frågor angående årsmötet, kontakta 
organisationssekreterare Anna Stenman, 
anna.stenman@rodakorset.fi  eller 

 

Distriktets årsmöte 
25.4.2020

Ta kontakt!
Personalen på distriktskansliet 
jobbar hemifrån under rådan-
de omständigheter och kans-

liet håller stängt. 

Däremot vill vi understryka 
att tröskeln att ta kontakt nu 
bör vara lägre än normalt! 

Alla i personalen är tillgäng-
liga via e-post och telefon i 

vanlig ordning och kontaktup-
pgifter hittar du på baksidan 

av denna tidning
Vi hörs!

MÅNGKULTUR

Veckan mot rasism står för dörren och det 
som är glädjande är att många skolor och 
studentkårer hört av sig till oss för att boka 
workshops och föreläsare i temat. 

I skrivande stund är det ännu oklart hur 
mycket som blir verkställt på grund av risk 
för spridning av coronaviruset och därav or-
sakade direktiv men klart är att huvudeve-
nemanget på Vasa torg är inställt. 

Låt denna vecka bli en vecka att tänka över 
vilka fördomar vi bär på och om vi är be-
redda att ingripa när vi ser någon bli utsatt 
för rasism.

En vecka att tänka extra mycket på huma-
nitet och alla människors lika värde, Vikti-
gare än någonsin just nu! En vecka för att 
sprida vänlighet, solidaritet, omtanke och 
leenden!

Fördomsfri föregångare 

Under veckan mot rasism tillkännager och 
delar Röda Korset ut utmärkelsen För-
domsfri föregångare till företag, samfund 
och människor som genom sitt agerande 
har främjat lika villkor för alla, likabehan-
dling och positiva attityder. Syftet med ut-
märkelsen är att lyfta fram aktörer som 
bidrar till att människor behandlas lika i det 
fi nländska samhället. 

Mångkultur

N
ina S

tubb
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MÅNGKULTUR

I år utnämner FRK Österbottens svens-
ka distrikt Else-Brita Jungar, Larsmo, 
till Fördomsfri Föregångare. 

Larsmo kommun har tagit emot kvotfl yk-
tingar sedan  och Else-Brita var en av 
de första frivilliga att engagera sig i motta-
gandet. Hon har under alla dessa år varit 
aktiv i att hjälpa nyfi nländarna att etab-
lera sig på orten och att bygga ett soci-
alt nätverk och därigenom varit med om 
att främja likabehandling, integration samt 
påverka fördomar. Hon har under många år 
arbetat för att människor skall behandlas 
jämställt, bemötas med respekt och kän-
na delaktighet i det fi nländska samhället, 
Genom sitt engagemang och välkomnande 
bemötande har hon varit en sammanföran-
de länk och brobyggare människor emellan.  

Projektet Förena Flera Med Me-
ra – en kraftkälla för många

I förra vårens här och nu beskrevs projek-
tet FFMM då projektmedel beviljats av ut-
bildningsministeriet med fi nansiering till 

. . . Projektet drivs av Inger Ylikos-
ki i Garagecenter i Kristinestad. Målsättnin-
gen med projektet, att skapa en plattform 
för möten mellan asylsökande, övriga in-
vandrare och fi nländare i en tvåvägsinteg-
ration kan vi redan nu säga har blivit en 
framgång. Jobbsökning, vänverksamhet, 
kvinnocafé och läxklubbar är bara en del 
av de många aktiviteter som försiggår i hu-
set. Det har visat sig fylla en viktig funktion 
med närmare hundratalet besökare varje 
vecka i olika aktiviteter. Många söker sig dit 
även för att få information om vardagliga 

saker, om vägledning i kontakt med myn-
digheter eller för den sociala gemenskap 
som platsen erbjuder. Projektet har även 
uppmärksammats och prisats av Migra-
tionsverket som varit på besök och nu fun-
derar över hur verksamheten kan fortsätta 
och även bli en modell för andra orter med 
mottagningscentraler för asylsökande. 

Social gemenskap behövs
Projektet i Kristinestad, liksom många an-
dra av Röda Korsets aktiviteter, visar att 
det fi nns behov av social kravlös gemens-
kap. 

Jag besökte häromveckan Språkcaféet i Ny-
karleby och blev helt varm i själen av den 
hjärtliga stämning som rådde i Försam-
lingshemmet där fi nländare och nyfi nlända-
re träff as varje vecka. Där var kvinnor, 
barn och tonåriga pojkar, språk och kultu-
rer blandades. Många av kvinnorna hade 
samlat frågor i sina telefoner under veckan. 
Samhällsinformation och info om aktuella 
händelser är en viktig del av verksamheten 
säger en av arrangörerna. Kvinnorna inty-
gade att dessa kvällar är mycket viktiga för 
dem, inte bara för språkets skull utan för 
den sociala kontakten, för att de lär känna 
kulturen, koderna och de kan dela med sig 
av sina traditioner. De blir synliga. De ha-
de också önskningar om mera språkträning, 
information om olika yrken, utbildningsvä-
gar och jobbsök. 

Vi har alla drömmar vi vill förverkliga. 
Hoppet både för nuet och för framtiden 
fi nns i aktivitet och social tillhörighet, i att 
hitta ett sammanhang och kunna bygga på 
sitt livsprojekt. 

Jag hoppas nu på att fl er lokalavdel-
ningar som har kommuninvånare med 
annan kulturell bakgrund funderar 
över aktivitetsformer som främjar det-
ta och skapar fl er möjligheter till kul-
turmöten. Vi kan alla lära av varandra. 
Vi kan göra det i samarbete med andra 
aktörer i kommunen. Om ni har idéer 
och tankar kring detta, hör gärna av er 
till undertecknad!

Lena Johansson 
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Vildmarks-
lAger  2020

.  .

Ungdomslägret för dig 
som är 12–16 år

Ungdomslägergruppen

Även i år arrangerar Röda Korset i Österbotten en 
ungdomslägerresa till Sverige. Målet är vildmarks-
campen Forsknäckarna i Ekorrsele intill Vindelälven 
med forsränning, första hjälpen i vildmarken m.m.
På kvällarna tänds lägerelden och badtunnorna
– då njuter vi av samvaro i vildmarkens lugn.

Lägret är ett samnordiskt läger arrangerat 
av Röda Kors-avdelningarna i svenska 
Österbotten med stöd från stiftelser, 
fonder och andra finansiärer.
Webb:oma.rodakorset.fi

Lägeravgiften är 80 €/person, som
betalas före lägret.

Tilläggsinformation och bindande an-
mälan (senast 6.6) till Anna Stenman 
på tel: 050-5662642 eller per e-post: 
anna.stenman@redcross.fi.

19–23.7.2020

Destination
Forsknäckarna

i Ekorrsele

VILDMARKSLÄGER
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SAMHÄLLSVERKSAMHETEN

Gemenskapsläger
Av tradition ordnar Röda Korset läger i sa-
marbete med Vasa Krigsveterandistrikt för 
veteraner, deras fruar och änkor samt för 
lottor. I år var planen på att hålla lägret i 
mitten av maj, men till följd av den situati-
on som nu råder fl yttas lägret fram till -

. . . Lägret hålls på Österhankmo 
lägergård i Korsholm.

I första hand riktar lägret sig till deltaga-
re som kommer via Krigsveterandistriktet, 
men fyller de anmälningarna inte ut al-
la platser är även övriga seniorer välkom-
na med. 

Från distriktets håll är vi i kontakt med av-
delningarna någon vecka innan lägret ifall 
det ännu fi nns lediga platser. Detta kom-
mer dock med ganska kort varsel, så dis-
kutera gärna saken på förhand. Finns det 
äldre och ensamma personer på er ort som 
skulle vilja få möjlighet att åka på läger? 
Har avdelningen möjlighet att sponsra del-
tagaravgiften? Läger är roliga och vi arran-
gerar gärna fl era läger i året om behov och 
intresse fi nns.

Lotta Böling

Föreläsning med brö-
derna Strang
I Karleby kommer det att ordnas ett före-
läsningstillfälle med Lars Strang och Peter 
Strang. Tanken var ursprungligen att kväl-
len skulle hållas i slutet av april, men är 
nu uppskjuten till hösten. Preliminärt da-
tum är satt till . .  men i skrivan-
dets stund har vi ännu inte fått slutgiltig 
bekräftelse från alla parter. 

Följ med i dagspressen till hösten så lär ni 
inte missa tillfället. Se sista sidan av detta 
nummer av Här och Nu för mera info.

Vänverksamhet i 
coronatider
Just nu råder undantagsförhålladen i vårt 
land. Situationen ändrar från dag till dag, 
men trots allt vet vi två saker: äldre per-
soner är i riskgrupp och ensamheten är ett 
problem.

Den traditionella vänverksamheten och alla 
typer av gruppverksamheter är lagda på is 
för en tid, men trots detta fi nns behovet av 
gemenskap och samhörighet kvar. Det är 
kanske möjligt att hålla kontakt med sin rö-
dakorsvän via telefon eller genom att sända 
ett hederligt vykort. Alla förstår nog vidden 
av detta problem och huvudsaken är att vi 
inte bryter kontakten till vännerna! 

Kanske vi även kan utvecklas och hitta nya 
vägar att gå inom vänverksamheten i och 
med detta? Kan vi i större utsträckning an-
vända digitala kanaler? Finns det kreati-
va sätt att använda telefonen? Ofta bottnar 
nya idéer i ett behov och någon form av 
problem som ska lösas. Våga tänk nya tan-
kar och ta hand om er själva och varandra!

På RedNet uppdateras riktlinjer och rekom-
mendationerna gällande corona-situationen 
kontinuerligt. Följ med på rednet.rodakor-
set.fi  under sidan Råd&Rön. 

Lotta Böling
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ENSAMHET

Du är inte ensam om att känna dig ensam

Det var genom barnen som de träff ades för bara några år sedan. Från att ha mött varan-
dra i dörren när de lämnat sönerna hos varandra, började de ta en fi ka och märkte att de 
hade mycket gemensamt. Samtalen blev snabbt längre och djupare. – Att träff a någon lite 
senare i livet gör det lättare att bara vara den man är just nu utan förväntningar på gam-
la mönster och roller, säger Madeleine de Jong. Vännerna diskuterar gärna hälsa, personlig 
utveckling och beteenden. Många gånger har de undrat varför människor mår dåligt och är 
sjukskrivna. – Vi kom fram till att en av fl era orsaker är att människor är ensamma. Mån-
ga saknar någon att dela sina tankar och känslor med eller någon att umgås med. Vi kän-
de att det här är viktigt och ville göra något åt det, säger Johanna. Det ledde till att de 
startade företaget Amicitia och skrev boken ”Du är inte ensam om att känna dig ensam!” 
– Ensamhet är starkt förknippat med tabu och skam. Ska vi lyfta på locket och få männis-
kor att börja prata om det, måste vi sprida kunskap och ge verktyg för att man ska kunna 
hantera sin situation, säger Johanna. 

De hoppas att fl er ska våga talat öppet om hur de känner och att frågan ska ta mer plats 
i samhällsdebatten. Vännerna värdesätter att kunna prata förtroligt med varandra. Med 
nickningar, ögonkontakt och leenden visar de att de med intresse lyssnar på vad den andre 
har att säga. Madeleine ser vemodig ut när samtalet handlar om hur utbredd ensamheten 
är. För den fi nns där, om du ser dig omkring, berättar hon. Som medmänniska kan du ock-
så göra något för den som saknar gemenskap. – Bjud med människor som man vet sit-
ter hemma ensamma, även om inte de ingår i den vanliga klicken som man brukar tillhöra. 
Ofta vet man vilka det är som sitter ensamma. Det kan t.ex. vara grannen som har förlorat 
någon eller någon som har ett handikapp, säger Madeleine. 

Att känna ensamhet kan ha olika orsaker. Det kan vara att sakna vänner, men också läng-
tan efter att kunna prata om det som är viktigt. – Det är vanligt i parrelationer, men även 
i vänskapsrelationer. Man känner sig t.ex. inte respekterad, inte älskad eller trygg att va-
ra den man är, säger Madeleine. – I trygga relationer är det lättare att vara mer öppen och 
att inte dölja någonting. Ju mer fasad man har, desto mer ensamhet föder det, säger Ma-
deleine. 

Madeleine de Jong och Johan-
na Wahlgren är goda vänner som 
vet hur betydelsefull en väns-
kap är. De tycker att alldeles för 
många är ensamma. Det vill de 
ändra på. Att vara ofrivilligt en-
sam kan skapa en känsla av 
missnöje, vara energislukande 
och ohälsosamt. 
Forskning visar att ensamhet mot 
vår vilja under längre period blir en 
belastning på kroppen och kan öka 
risken för hjärt- och kärlsjukdomar, 
demens, stroke och depression, sä-
ger Johanna Wahlgren. Tillsammans 
med kollegan och vännen Madeleine 
de Jong har hon företaget Amicitia, 
som är latin och betyder vänskap. 
Med föreläsningar, workshops och 
andra metoder arbetar de för att 
skapa ett mer välmående samhälle. 
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ENSAMHET

Man ska ha respekt för att ensamhet ibland 
har djupa orsaker, och i vissa fall kan en-
samheten lett till djupa problem som gör 
att man kan behöva ta professionell hjälp 
av en psykolog eller terapeut. Men många 
av oss kan påverka känslan av ensamhet 
och här följer några tips:

. Fundera på vilka situationer du kän-
ner dig ensam i? Är det på jobbet, i 
skolan, vid högtider eller ledighet? Är 
du missnöjd med en relation? Saknar du 
någon som har samma intressen? Skriv 
ned vilka situationer det rör sig om och 
vad du saknar vid dessa tillfällen.

. Bryt negativa tankar! Exempel: Du 
läste på sociala medier att någon hade 
fest. Du kände en stark olust, avundsju-
ka och ensamhet. Du tänkte att mån-
ga andra har många vänner. Ifrågasätt 
dina tankar och se saken ur olika 
perspektiv. Är det verkligen som du tän-
ker? Hur kan du tänka i stället? Note-
ra att de haft fest för att sedan tänka på 

vad du vill göra och planera för det. 
. Se möjligheter! Skriv ned vilka män-

niskor du har omkring dig. Det kan vara 
kollegor, grannar, släkt, vänners vän-
ner eller människor du möter på din fri-
tid, via barnens aktiviteter och vänner, 
genom studier, intressen eller förenin-
gar. Finns det gamla vänner som du har 
tappat kontakten med? Är det någon 
på listan som du vill utveckla relatio-
nen med? Hitta möjligheter utanför ditt 
sociala nätverk genom gruppaktivite-
ter, gruppresor, kurser, föreningar, eller 
webbplatser 

. Mål! Tänk dig en bild av hur du vill att 
ditt liv ska se ut i framtiden. Vad kom-
mer du att känna då? Lista vad du 
tror att du behöver göra för att kom-
ma närmare målet. Det kan vara att sö-
ka kontakt med nya människor eller att 
korrigera dina tankar? Sätt ett litet del-
mål för varje vecka. Exempel: Våga frå-
ga någon du vill lära känna bättre om ni 
ska äta lunch tillsammans, ta dig ut och 
prata med en granne. Registrera dig på 
en webbplats för att hitta nya vänner. 
Är du missnöjd med en relation kan det 
vara att uttrycka dina behov tydligare. 
Sätt små delmål! Se motgångar som en 
upplevelse! Fortsätt framåt! 

. Bli vän med känslan! Även om du 
kommit en bit på vägen kan känslan av 
ensamhet dyka upp. Jobba med att bli 
vän med känslan och var inte rädd för 
det du känner. Skriv en lista på vad du 
tycker om att göra när du är ensam och 
plocka aktiviteter därifrån. Våga testa 
nya fritidsaktiviteter, engagera dig i väl-
görenhet, gå ut i naturen, duka fi nt och 
laga mat till dig själv, testa att göra nå-
got på egen hand som du tycker om att 
göra med andra eller ägna dig åt nå-
got intresse som du vill bli bättre på. Se 
människor runt omkring dig. Säg hej, 
le och försök att småprata. Du får ofta 
leenden tillbaka när människor känner 
sig sedda. 

Läs mer i boken ”Du är inte ensam om att 
känna dig ensam”,  www.hittanyavanner.se



18

HUNGERDAGSRESULTATET I ÖSTERBOTTEN  - KORREKT RESULTAT

Förra numret av Här&Nu innehöll helt fel siff ror angående avdelningarnas hungerdagsre-
sultat. Vi ber om ursäkt för detta; nedan kommer den korrekta tabellen:

HUNGERDAGEN   2019 
   

     
 

Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 
BERGÖ 1 025,10 1 535,49 1 417,65 1384,64 
BJÖRKÖBY 234,10 50,95 70,35 42,65 
ESSE 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 
GAMLAKARLEBY 3 978,96 3 618,08 4 361,28 1 197,58 
GAMLA VASA  1 389,71 947,01 1 160,40 3 189,77 
JAKOBSTAD 11 168,83 7 518,16 9 029,44 9 039,52 
KARLEBY 5 806,34 5 844,26 5 564,58 5 500,00 
KORSHOLMS NORRA 3 901,72 4 103,91 4 234,60 5 521,62 
KORSHOLMS  SÖDRA 1 065,00 655,05 1 038,13 847,67 
KORSNÄS 777,30 572,77 1 648,75 892,38 
KRISTINESTAD 1 299,91 1 030,93  1200,00 1 870,00 
KRONOBY 2 505,00 2 402,00 3 775,15 2 945,85 
KVEVLAX 632,23 668,10 298,00 3 849,47 
LAPPFJÄRD-HÄRKM. 2 534,83 2 161,44 3 352,59 3 122,31 
LARSMO 5 171,25 4 620,90 5 138,60 4 632,30 
MALAX 4 270,50 3 232,30 3 263,00 3 547,54 
MAXMO 1 117,00 1 042,00 1 366,00 1 003,00 
MUNSALA 696,65 1 016,70 1 484,45 1 416,75 
NEDERVETIL 1 234,40 632,15 535,44 1 478,70 
NYKARLEBY 4 975,55 5 281,42 5 978,07 5 186,83 
NÄRPES 4 787,40 5 000,00 5 150,00 5 140,00 
ORAVAIS 971,15 1 279,50 1 153,65 1 200,45 
PEDERSÖRE 1 360,51 1 074,21 1 211,19 1 292,43 
PENSALA 848,80 866,51 794,82 867,10 
PETALAX 1 773,15 1 323,35 1 078,65 1 307,62 
PURMO 1 700,00 1 202,20 1 200,00 1 100,00 
PÖRTOM 350,00 750,00 713,75 642,55 
REPLOT 190,00 90,00 432,00 338,20 
SMEDSBY-BÖLE 3 192,03 7 751,18 3 047,61 3 122,72 
SOLF 1 547,77 1 264,39 1 617,48 1 047,00 
SUNDOM 2 165,30 2 283,65 1 761,92 1 922,37 
TERJÄRV 1 789,15 2 157,80 1 226,59 1 229,75 
TJÖCK 1 025,00 975,00 970,00 1 010,00 
VASA 6 207,19 9 075,56 8 148,40 6 457,75 
VÖRÅ 1 059,90 963,00 2 928,90 1 108,41 
ÖJA 1 718,95 1 451,75 720,00 865,00 
ÖVERMARK 756,55 689,50 640,71 676,97 
ÖVRIGA 833,60 1 027,70 3 590,43 1 476,77 
T O T A L T 89 860,83 90 268,27 93 902,58 91 273,67 
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Kontaktuppgifter      Kanslipersonal

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

Kansliet öppet vardagar kl. 10 - 15 

E-post:
fornamn.efternamn@rodakorset.fi 

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

Mottagningscentralen i Kristinestad 
Lappfjärdsvägen 163 c
64100 Kristinestad

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

Följ oss på Facebook för att få information om 
aktualiteter, evenemang, kurser m.m.
www.facebook.com/Finlands-R%C3%B6da-
Kors-%C3%96sterbottens-svenska-dist-
rikt-113478186675588/

Verksamhetsledare 
Ricky Berglund 
050 517 7245 

Beredskapschef 
Rolf Sund
040 026 3448 

Organisationssekreterare 
Anna Stenman 
050 566 2642 

Samordnare för samhällsverksamheten
Lotta Böling
040 148 9110

Samordnare for ungdomsverksamheten 
Malin Sunabacka (tjänstledig)
040 824 2225  

Mångkulturutvecklare 
Lena Johansson 
040 559 5286

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


