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Österbottens svenska distrikt
Nedre torget 1 A, 65100 Vasa
Kansliet öppet 
må-fre  10-15

frkvasa@rodakorset.fi
fornamn.efternamn@rodakorset.fi
osterbotten.rodakorset.fi

Mottagningscentralen i Kristinestad
Lappfjärdsvägen 163 C
64100 Kristinestad

Finlands Röda Kors katastroffond
Aktia FI18 4055 1110 0013 97, HELSFIHH
Danske Bank FI02 8000 1900 2250 05, DABAFIHH
Handelsbanken FI18 3131 3001 1990 25, HANDFIHH
Helsingfors OP Bank FI14 5780 0710 0116 49, OKOY-
FIHH
Nordea FI06 2219 1800 0680 00, NDEAFIHH
S-banken FI91 3939 0012 3129 30, SBANFIHH
Sydbottens Andelsbank FI63 4730 4720 0301 89,  
HELSFIHH
Tapiola FI48 3636 3001 9701 10, TAPIFI22
Ålandsbanken FI24 6601 0001 0027, AABA FI 22

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

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

Bidrag via internet
www.rodakorset.fi/bidra

Röda Korset butik
www.rodakorsbutiken.fi
Telefonförsäljning 020 701 2211

Verksamhetsledare
Ricky Berglund
020 701 2750, 050 517 7245

Beredskapschef
Rolf Sund
020 701 2754, 0400 263 448

Samordnare för förstahjälpen och hälsovårds-
verksamheten
Anne-Maj Forsman
020 701 2751, 050 345 1561

Samordnare för ungdoms- och samhälls-
verksamheten
Malin Sunabacka
020 701 2753, 050 566 2642

Mångkulturutvecklare
(vakant)

Ekonomisekreterare
Greta Paajanen
020 701 2752, 0400 240 705

Mottagningscentralens chef
Annica Riddar (annica.riddar@vokki.fi)
040 195 3602

 Rikssidornas redaktion:
 Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, 
 Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 2000
 Redaktör: Johanna Lassy-Mäntyvaara, 
 Ombrytning: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@rodakorset.fi
 Omslagsbild: Jussi Vierimaa, 
 Övriga bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
 Översättning: Christer Pontán, 020 701 2198, 
 christer.pontan@rodakorset.fi
 Distriktssidornas redaktion: Ricky Berglund
 Distriktssidornas ombrytning: Ricky Berglund
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Familjens år

LEDAREN 

Jag hoppas att ni haft en fridfull jul- och nyårshelg och kunnat ladda batterierna inför vårsä-
songen. Röda Korset Österbottens svenska distrikt fyller 80 år och i sommar hålls organisatio-
nens stämma i Åbo. Distriktets jubilemusår firas i arbetets tecken. Men det finns skäl att fira och  
jag vill väcka frågan hur vi ska fira. Åsikter emottages.

I höstas fick vi igen bevis på att hjälpberedskapen är hög i Finlands Röda Kors och i Österbot-
ten. Först  under Hungerdagen och sedan i november igen när Filippinerna behövde världens 
hjälp. Bara för att nämna de enskilt största. Hjälpviljan är stor både hos insamlare och givare, 
det finns det inga tvivel om. Ett varmt tack till alla som hjälpt till!

Årets temaår är inriktat på familjerna. Den ena angreppsvinkeln med familjernas år är att  i 
verksamheten, i kommunikationen och i kampanjerna sporra familjer att aktivt delta i Röda Kor-
sets verksamhet. Följdaktligen borde organiseringen av verksamheten möjliggöra för familjer 
och olika familjemedlemmar att komma med i frivilligverksamheten inom Röda Korset. Den an-
dra angreppsvinkeln är att familjer också är hjälpbehövande och mottagare av organisationens 
hjälp. Genom de kontakter familjerna på detta sätt får med Röda Korset via avdelningarna, kan 
familjerna motiveras till att aktivt komma med i verksamheten. 

Den kampanj som är först ut under vårvintern där vi kan ha temaåret i åtanke är Vändagen. I 
avdelningsbrevet som skickades i november finns tips och exempel som kanske kan inspirera till 
nya idéer.

På sidan 6 kan du läsa om medlemsvärvning och den riksomfattande värvartävlingen som på-
går fram till slutet av maj. Målet inom Finlands Röda Kors för år 2014 är att öka medlemsantalet 
med 6 %. För Österbottens del skulle det betyda 257 nya medlemmar utgående från 2012 års 
officiella medlemsantal. I praktiken blir det ett större tal eftersom tomrummet efter de medlem-
mar som av olika anledningar s.a.s. fallit bort också måste fyllas med nya. Det kan låta mycket, 
men fördelar man målsättningen på österbottens 38 avdelningar så borde det inte vara omöj-
ligt. 

Ett nytt år med nya möjligheter och uppgifter ligger framför oss. Ta tag i verksamhet, skaffa 
nya medlemmar och frivilliga, våga se öppet och kritiskt på verksamheten. Men vad förväntas 
av oss? Kan vi svara på lokala behov? Finns det nya medlemmar på kommande och tar vi emot 
dem? 
Alltid nu och då är det berikande och nödvändigt att fundera över avdelningens verksamhet. 
Varför finns avdelningen och vad förväntas av den? När analysen är klar, kan avdelningen med 
gott samvete fortsätta sin verksamhet, en del har resurser att upprätthålla många verksamhe-
ter, en del får koncentrera sig på medlemsanskaffning och på så sätt få nya funktionärer. Det 
finns potential bland österbottningarna. Utan litet besvär och arbete förändras inte sakernas 
tillstånd.

Entusiasm, mod och verksamhetsglädje inför det nya verksamhetsåret!

Ricky Berglund
Verksamhetsledare
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bland annat experter på logistik för att ta hand om 
hjälptransporterna samt hjälparbetare för att evalu-
era skadorna och stödja katastrofkommunikationen.

De första besluten om bistånd kunde fattas med 
forcerad tidtabell tack vare de pengar som samla-
des in på Hungerdagen. De nya insamlingsmedlen 
och stödet från utrikesministeriet gjorde det möjligt 
att utvidga hjälpaktionen. 

Nödmaterialet för inkvartering och hälsostationen är 
livsviktiga i de katastrofdrabbade områden där i vär-
sta fall 90 procent av byggnaderna är förstörda och 
obeboeliga och hälsovården nästan helt kollapsat.  
 
Finlands Röda Kors driver sedan november en 
hälsostation i staden Balangiga på östkusten av 
ön Samari som befann sig mitt i stormens öga. 
Hälsostationen har kapacitet för att vårda 200 pa-
tienter om dagen. 

- Röda Korset är den enda organisation som erbju-
der hälsotjänster i området, framhåller hälsosta-
tionschefen Sirpa Miettinen i Balangiga.

Vår hjälp har betydelse. Den gör livet drägliga-
re varje dag för de människor som har förlorat sitt 
hem och är allra mest utsatta.
   

   Tack till alla som
   har hjälpt till! 

   Vi ska ha en 
   fortsättningsvis
   hög hjälpberedskap!

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 2000
Redaktör: Johanna Lassy-Mäntyvaara, ombrytning: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@rodakorset.fi
Omslagsbild: Jussi Vierimaa, på bilden: Petri Raita och Merja Nurmio
Övriga bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Christer Pontán, 020 701 2198, christer.pontan@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion:
Distriktssidornas ombrything:

Hjälpberedskapen har betydelse

Nöden i Filippinerna satte sprätt på givarna. Tack vare insamlarna och givarna kan Finlands Röda Kors 
ställa hälsotjänster och nödmaterial för inkvartering till förfogande i det katastrofdrabbade området.

Den enorma förödelsen med miljontals hemlösa fi-
lippinier efter tyfonen Haiyan berörde finländarna. 
För de anställda och frivilliga på Röda Korset blev 
det aktuellt att verkställa hjälpberedskapen – och 
när omfattningen av skadorna och behovet av hjälp 
klarnade behövdes allra först pengar. 

Finlands Röda Kors startade den 12 november en 
bössinsamling för att hjälpa offren för tyfonen och 
öppnade insamlingscentraler i rask takt runt om i 
Finland. Hjälpviljan var stor från första början både 
hos insamlarna och givarna och det syntes i det 
goda insamlingsresultatet. 

Insamlingen gav 1,25 miljoner euro redan under de 
två första veckorna. Vid årets slut hade resultatet 
klättrat upp till över 1,7 miljoner euro.   

- Spåren efter Hungerdagen några månader tidi-
gare syntes bland annat i avdelningarnas väl doku-
menterade information om insamlingar, rosar Mia 
Ekström-Huttunen som är planerare för medelsan-
skaffning. 

De influtna medlen användes på en gång: i bi-
ståndsflyget till Filippinerna den 18 november in-
gick en hälsostation, familjetält, moskitnät, filtar 
och presenningar. Tidigare hade redan sänts ut 
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På Röda Korsets hälsostation 
föddes några dagar efter 
öppnandet tre bebisar
samma kväll.

Läkaren Eila Roosel och
sjukskötaren Jarmo Villanen
ger sockervatten till Leizl
och Jhun Salazars dotter Lixie.

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

KÄNN TILL EVENEMANGEN 
Sök efter lokala 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

Hjälpaktionen

på Filippinerna
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FAMILJERNAS ÅR 2014

Nya idéer välkomnas vid det 
nya årets början, likaså återan-
vändning av gamla. Hur skulle 
det till exempel sitta med en 
teatralisk vänkväll för barn, à la 
den som ordnades i Uleåborg? 
Till evenemanget infann sig iv-
riga deltagare bl.a. från avdel-
ningens mödragrupp.
 
Eller kunde man kanske locka 
med fler reservmormödrar och 
-morfäder? I Varkaus har de-
ras frivilliga insats varit till stor 
glädje för pressade barnfamil-
jer vars egna mor- och farför-
äldrar av en eller anan orsak 
inte är med och delar familjens 
vardag. Förhoppningsvis eröv-
rar verksamheten terräng även 
på andra håll i Finland under 
familjeåret.    
 
Också i övrigt är familjerna 
intimt förknippade med vår 
verksamhet genom Reddie 

Röda Korset passar hela familjen
I år firar Röda Korset familjernas år. Temaåret som har utlysts av stämman syns
bl.a. under vändagen och Rödakorsveckan, då avdelningarna uppmuntras 
att ordna evenemang för hela familjen. 

Kids-klubbarna, lägren, läxklubbarna, skolsam-
arbetet, de ungas vänner och ockupationen 
av äldreboenden, som tillsammans tillför vår 
verksamhet hela spektret av liv. 

På familjernas år vill vi stanna upp ett tag och 
fundera hur mycket vår verksamhet kan bety-
da inte bara för den enskilda personen utan 
för hela familjen. Om en gammal ensambo-
ende mamma får via oss en vän, kan detta i 
bästa fall underlätta bördan också för de an-
höriga. En ung som har hittat en vuxen vän 
eller lyckats skaffa en ny hobby kan vara en 
vitaminspruta för hela familjen. Pappans för-
sta hjälpen-kunskaper kan hjälpa att identifie-
ra hjärtsymtomen hos den äldsta i släkten och 
agera i tid. 

Familjerna är av många olika slag och ser oli-
ka ut – alla är dock välkomna att delta i Röda 
Korsets verksamhet. Ett givande och aktivt fa-
miljeår till alla!  

Petteri K
ivim

äki

Kampanjklockan fasar in året för Röda Korset.

Familjen Tuohino och Marjo Nissinen som är frivillig i av-
delningen i Varkaus där man börjat med reservmormors-
verksamhet var genast på samma våglängd. Nooa, 4, och 
Pyry, 6, har kört bland annat gamla skojiga lekar med re-
servmormor. 
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Mångsidig vändag!
På familjernas år är Vändagen en av våra viktigaste kampanjer. Vi ger uttryck för mång-
falden i vänverksamheten. Vi talar om hur den kan ge innehåll i livet för en ensam morfar 
eller en ung person som söker sin väg. Samtidigt kan vänverksamheten underlätta den oro 
som barnen till en ensam äldre känner eller den ängslan som en osäker ung orsakar hos 
föräldrarna och syskonen.

Vänskap ger glädje, 
aktiviteter för barnfamiljer

Ett evenemang på vändagen är det säkraste 
sättet att göra vänverksamheten synlig på den 
egna orten och samtidigt skaffa nya krafter 
och stödjare för verksamheten. 

Ett vänevenemang som man tänkt hålla un-
der familjeåret måste komma ihåg barnen. I 
det kampanjbrev avdelningarna fick i novem-
ber finns ett roligt exempel på en vänfest som 
ordnades för barnfamiljer i Uleåborg. 

Evenemanget Vänskap ger glädje får ytter-
ligare synlighet i och med samarbetet med 
Lokal-Tapiola. Vår huvudpartner stöder vän-
verksamheten även i år. Bjud alltså in folk från 
Lokal-Tapiola till era evenemang!

I vändagsgruppen på RedNet (rednet.
rodakorset.fi/vandagen) finns mer tips, råd 
och blanketter för hur ett vändagsevenemang 
ordnas: 
– Kampanjbrev: nya idéer från olika delar av 
 landet för att piffa upp ett bekant evene-
 mang, medel till vänverksamheten genom 
 insamlingen  Bättredag 
– Modell för ockupation av ett äldreboende
– Anvisningar och blankett för ansökan om 
 stöd från LokalTapiola
– Mallar för inbjudan till vändagsevenemang, 
 för väggreklam och tidningsannons.

Oväntad vänskap

Den nya kortkursen i vänverksamhet gör det mer 
flexibelt att gå med i verksamheten. Tanken på en 
kurs föddes under projektet för utveckling av det 
regionala vänverksamhetsstödet i Västra Finland i 
april 2012. 

Grundkursen i vänverksamhet är fortfarande och 
även framdeles det primära sättet att rekrytera 
frivilliga. Vi lade dock märke till att grundkursen 
på tolv timmar behöver vid sin sida en utbildning 
som går att ordna snabbare och mer flexibelt, 
omtalar socialtjänstchef Tero Hintsa från Västra 
Finland.  

Kortkursen kan exempelvis ordnas när man inte 
fått tillräckligt med deltagare till grundkursen. De 
frivilliga kommer då snabbt med i verksamheten 
och behöver inte bli och vänta desto längre på 
följande kurs. 

Meningen är att hänvisa dem som gått kortkur-
sen till tilläggsutbildning efter att de kommit med 
i verksamheten. 

– Kortkursen sänker 
tröskeln för medver-
kan och fungerar som 
intresseväckare. En 
kompletterande ut-
bildning eller person-
lig handledning efter 
kortkursen garante-
rar i sin tur kvalite-
ten på vänverksam-
heten, framhåller 
planeraren för hjäl-
pen inom landet 
Anita Hartikka på 
centralbyrån.  

Kortkurser har 
anordnats i 
Västra Finlands, 
Lapplands och 
Tavastlands distrikt. 
Dessutom har 
socialtjänstutbildarna i Helsingfors
och Nyland bekantat sig med kursen.

VÄNDAGEN 14.2.2014
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Vännerna från Rovaniemi, Leila Uotila och Roope Kanninen.
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Medlemmarna i Röda Korset är en del av 
skyddsnätet för de allra svagaste. Ju fler 
medlemmar vi har desto fler människor kan 
vi hjälpa tillsammans. Därför utmanar vi dig 
och hela organisationen att i vår bjuda in 
nya medlemmar på det allra mest effektiva 
sättet: personlig begäran.  

De som anslutit sig före utgången av maj och 
deras värvare deltar i utlottningen av två iPad 
Mini tablettdatorer. Ju fler medlemmar du skaf-
far, desto bättre är dina vinstmöjligheter. Du 
kan skriva värvarens namn och adress på 
webblanketten under punkten ”mer informa-
tion” eller i medlemsflyern på anslutningsblan-
kettens ena kant. Läs tävlingsreglerna på si-
dan rodakorset.fi/varvamedlem eller 
på RedNet i gruppen medlemsvärvning. 
rednet.rodakorset.fi/medlemsvarvningen

Tips för inbjudan av medlemmar

- Använd 5 minuter till att marknadsföra
 medlemskapet på alla de tillställningar ni 
 ordnar. 

- Komplettera alla era presentationer med en 
 dia om medlemsvärvning. Den hittas på 
 RedNet i gruppen medlemsvärvning.

- Påminn alla nya och gamla frivilliga om 
 medlemskapet. 

- Knacka dörr för att personligen bjuda in 
 medlemmar eller droppa inbjudningsbrevet 
 genom brevinkastet/i postlådan. Kom ihåg 
 att ange i brevet den webbadress roda-
 korset.fi/medlemskap där man kan bli 
 medlem och bifoga giro. 

- Ha öppet hus i avdelningen och berätta om 
 medlemskapet. Kom ihåg kontantkvitto-
 häftet! 

- Berätta på Facebook om medlemskapet 
 och lägg ut en länk till sidan
 rodakorset.fi/varvamedlem

- Lägg till medlemsvärvningsbilden från 
 RedNet som din omslagsbild i Facebook. 

Centralbyrån bjuder in både de som hoppat av 
som medlemmar och den stora allmänheten 
på sociala medier. Vi berättar om medlemska-

pet också i Hjälpens värld och motiverar varje 
medlem att ta med minst en vän eller bekant. 
Målet är att såväl medlemmarna, avdelningar-
na som de anställda antar utmaningen. 

Nytt material för medlemsvärningen  

För medlemsvärvningen produceras nytt ma-
terial som ni med fördel kan använda vid era 
evenemang och tillställningar.

• Medlemsvärvningsflyern är tilltänkt att de-
 las ut vid evenemang, kurser och andra till-
 ställningar. Till den hör som vanligt en blan-
 kett för medlemskap som avgiftsfritt kan 
 återsändas med posten till centralbyrån.  
 
• Broschyr om Röda Korset som kan utnyttjas 
 exempelvis då man introducerar nya med-
 lemmar och frivilliga. Den tjänar också som 
 infopaket för personer som vill bli medlem-
 mar och ha mer information. Av kostnads-
 skäl hoppas vi att ni använder flyern vid 
 själva medlemsvärvningen och sparar den 
 mer uttömmande broschyren till intressera-
 de, nya medlemmar och frivilliga.

Allt material kan beställas från början av året 
i webbutiken rodakorsbutiken.fi. 

Tips och utskriftsbart materiel för
medlemsvärvning finns på RedNet
i respektive grupper samt på adressen 
rodakorset.fi/varvamedlem.

Personlig begäran det bästa

Bjud in din vän som medlem i Röda Korset!

MEDLEMSVÄRVNING OCH MATERIAL
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VECKAN MOT RASISM 17–23.3.2014 

Attitydtalko mot rasism

Attitydtalko som är årets tema för veckan mot rasism påminner om att var och en av oss 
har ett ansvar för att skapa en antirasistisk atmosfär.

Röda Korset har sin kampanj mot rasism årligen i mars, samma vecka som FN-dagen mot 
rasism 21.3 infaller. I år inleds kampanjen 17.2.2014.
Enligt sitt mandat hjälper Finlands Röda Kors de allra mest utsatta. Rasism skadar förutom 
dem den riktar sig mot också hela samhället. Vi vill stödja utvecklingen av ett sådant samhälle 
där alla har det bra.

VAD HÄNDER UNDER VECKAN MOT RASISM?

Allra först publiceras Attitydbaromtern som 
presenterar resultaten från enkäten mot rasism 
för Röda Korsets frivilliga och anställda. Vi sam-
lar in och gör goda gärningar mot rasism. Vi lå-
ter nätfolket, skolelever, studerande och förbi-
passerande spela frågeleken om rasism.
Vi producerar en kortfilm Attitydtalko och för-
söker få en möjligast stor publik för den. 

Gamla, beprövade kampanjidéer har vi inte hel-
ler glömt. Vi erbjuder skolorna fortfarande tex-
ter för morgonsamlingar och lektionsmaterial 
samt idéer på hur kampanjen kan genomföras 
i skolmiljö. Dessutom beviljar vi utav diplomen 
Fördomsfri föregångare till utomstående el-
ler gemenskaper som agerar för etnisk likabe-
handling. 

HUR KAN AVDELNINGARNA DELTA 
I ATTITYDTALKOT?

• Genom att föra Attitydtalkot till skolan 
 på egen ort

Det lönar sig att kontakta närskolan eller läro-
anstalten i tid och komma överens om mor-
gonsamlingen kring temat under veckan mot 
rasism. Om tid finns, kan man visa eleverna vi-
deon om Attitydtalko och diskutera i klassen 
vad den väcker för tankar. Eleverna kan också 
delta i frågeleken och dela ut exempel på goda 
gärningar mot rasism.

• Genom att slå ett slag mot rasism

Ordna tillsammans i äkta talkoanda ett or-
dentligt jippo mot rasism. Sätt det goda i om-
lopp genom att samla in goda gärningar mot 
rasism. Ta med er frågeleken om rasism till jip-
pona och låt arbets- och hobbygrupper samt 
förbipasserande spela leken på gator och i 
köpcentra.

För information om kampanjanen
Anna-Stiina, 020 701 21 61
anna-stiina.lundqvist@punainenristi.fi eller 
mångkulturplanerare
Emilia Fagerlund, 020 701 21 58
emilia.fagerlund@punainenristi.fi
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Projektet Mot rasism! stöds av
Penningautomatföreningen

STÖD TILL ATTITYDTALKOT: 

Från vecka 8
– Materialet för skol- och gatukampanjer 
 på rednet.rodakorset.fi/node 3956

– Blädderblock för rasismfrågeleken i Röda
 Korsets webbutik

I mars
– Kampanjvideo, rasismfrågeleken och
 resultaten från Attitydbarometern på 
 kampanjsidorna
 motrasism.fi/attitydtalko
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Finlands Röda Kors håller sin följande ordinarie stämma
på Åbo Mässcentrum 7–8.6.2014

Hitta ditt sätt att hjälpa

Enligt stadgarna för Finlands Röda Kors ”ska organisationsstyrelsen meddela tid och plats för 
den ordinarie stämman senast fyra månader i förväg”. (5 kap. 30 § i förordningen)

Varje avdelning har vid stämman en röstberättigad företrädare för varje påbörjat 200-tal med-
lemmar. Antalet företrädare baserar sig på antalet enskilda medlemmar året innan. Dessutom 
har varje distrikt en röstberättigad företrädare som har valts av distriktsstyrelsen och är medlem 
i stämmans valnämnd.

När man förbereder sig för stämman måste man ge akt på följande som står i förordningen:
De initiativ som föreläggs stämman ska lämnas in till styrelsen senast två månader före mötet, 
dvs. senast 12.4.2014. 

Tiden för nomineringen av kandidater går ut 26.4.2014. 

Styrelsen sänder stämmokallelse senast en månad före mötet. I kallelsen anges de ärenden som 
ska behandlas vid stämman. Alla de ärenden som ska tas upp skickas med posten till avdelning-
arna och distrikten 9.5.2014.

För den service som erbjuds i samband med stämman (måltider, material och övriga kringtjäns-
ter) debiteras 40 euro. Deltagaravgiften till lördagskvällens huvudfest är 35 euro och i den ingår 
program och mat. 

Välkommen att påverka!

Styrelsen för
Finlands Röda Kors rodakorset.fi

INBJUDAN

Det somriga Åbo är redo att ta emot stämmogästerna. Kommittéordföranden för utveckling av första hjälpen-grupper 
Petri Raita från avdelningen i Åbo och Tiina Keinänen från avdelningen i Runsala önskar mötesgästerna välkomna.

Ju
ssi V

ierim
aa
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STÄMMAN I ÅBO 7–8.6.2014

Välkommen till Åbo för att påverka
I juni ställer hela organisationen kosan mot Åbo för att påverka och trivas. 
Ordinarie stämman som samlas vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutande
organ som bl.a. beslutar om organisationens strategi för de följande tre åren. 

1. Anmälan och bokning av logi 
 7.2–25.4.2014

 Alla deltagare anmäler sig och bokar logi på 
 blankett som publiceras 7.2.2014 på Röda 
 Korsets webbplats. Distrikten och avdelningar-
 na uppmanas att göra logibokningarna centra-
 liserat.

2. ”Samåkning” till stämman
 Visst deltar du i samtransporten från ditt eget 
 distrikt. Uppgifter om samtransporten och
 anvisningar för deltagande står på anmäl-
 ningsblanketten.

3. För mer information?
 – Ditt eget distrikt
 – RedNet: rednet.rodakorset.fi/stamman2014
 – rodakorset.fi
  (anmälningslänken öppnas 7.2.2014)

Info om programmet

Mötet arrangeras på Åbo Mäss- och kongress-
centrum (turunmessukeskus.fi). 

Lördagens kvällsfest firas med varierande musik på 
Forum Marinum vid Aura å (forum-marinum.fi). 

Vid stämman på lördagen 7.6 

• Anmälan, öppning, valdebatt och utskottsarbete.  

• Kvällsfest på Forum Marinum kl. 19–24.

 • Utdelning av utmärkelser i en imponerande och 
 lugn miljö på Suomen Joutsen kl. 19. Publiken på 
 kvällsfesten kan följa tillfället genom video. 

Yleiskokouksessa sunnuntaina 8.6.

Godkännande av strategin, val av personer till för-
troendeposterna, avslutning.

Ta med hela familjen!

På familjernas år erbjuder också stämman och Åbo 
trevlig sysselsättning för hela familjen. De mins-
ta har det roligt i ReddieParken, för de unga finns 
eget program medan den andra familjehälften, öv-
rig släkt och vänner kan njuta av den livfulla sta-
den. Röda Korset presenterar sig även på salu- 
torget. 

Just nu är det dags för avdelningarna att influera på de diskussioner som kommer att föras och 
de beslut som kommer att tas på Åbomötet!  

Värt att komma ihåg

 • Senast 7.2:  
  Får avdelningarna och distrikten styrelsens meddelande om tiden och platsen för
  mötet, utkastet till strategi, anvisningarna för anmälan, uppgifterna om logi, 
  fullmaktsmallarna och besked om antalet deltagare.
•  Till 31.3:  
  Har avdelningarna och distrikten tid på sig att kommentera strategiutkastet. 

•  Senast 12.4:  
  Sammanställs initiativen från avdelningarna och distrikten.

•  Senast 26.4:  
  Presenteras kandidaterna till förtroendeposterna för valnämnden. Avdelningarna och 
  distrikten kan föreslå kandidater. Valnämnden består av distriktens officiella repre-
  sentanter. Organisationsstyrelsen sammankallar valnämnden senast 28.2.
•  Senast 9.5:  
  Får avdelningarna och distrikten den officiella möteskallelsen, handlingarna, 
  valnämndens förslag till förtroendevalda och mötets programblad.

Viktiga datum för stämmoförberedelser 



11

UTBILDNING

KOULUTTAJAKOULUTUS 2014 / UTBILDARUTBILDNING 2014
Ansökan till utbildarutbildning sker via den egna distriktsbyrån. 
Anmälan görs senast en månad innan utbildningen inleds. 

Kouluttajapäivät:
kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja jatkokoulutus  25.-26.1. Nynäs 

Resurssikouluttajavalmennus,  26.1. Nynäs
Resursutbildarutbildning 

Valmiuskouluttajien sisältöosa, 12.-13.4. Nynäs
Innehållsmodul för beredskapsutbildare

Henkisen tuen kouluttajien sisältöosa 12.-13.4. Nynäs (suom.)

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”  4.10.-31.10. Verkkokoulutus, 
Gemensam modul: ”Det unika Röda Korset”  4.10-31.10 Nätstudier

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 1 1.-2.11. Lähiopetus, HUP, Salomonkatu (suom.)
Instrumentmodul: ”Handledning av inlärning”  1-2.11 Närstudier (Åbolands distrikt)
 
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 2 8.-9.11. Paikka avoin

Sisältöosat:  22.-23.11. Turku (suom.)
Innehållsmoduler: 22-23.11 Åbolands distrikt (på svenska)
• Humanitaarinen oikeus, Humanitär rätt 
• Järjestö, Organisationsverksamhet
• Monikulttuurisuus, Mångkulturalism
• Sosiaalipalvelu, Socialtjänst
• Nuoriso, Ungdom
• Henkinen tuki, Psykiskt stöd  

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 17.-19.10. Nynäs

PROMOKOULUTUS 2014 / PROMOUTBILDNING 2014
Kevät / Våren
Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille, 
Riksomfattande promodagar för alla promor 18.-19.1. Ikaalinen

Yhteiset osat:  
Promo: yhteinen osa 1.-2.3. Varsinais-Suomi
Promo: yhteinen osa 22.-23.3. HUP
Promo: yhteinen osa avoinna 

Sisältöosat/Innehållsmoduler:  
Nuoriso 8.-9.2. Lappi
Ensiapupromo 22.-23.3. Savo-Karjala
  

Syksy / Hösten   
Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 4.-5.10. Häme
Promo: yhteinen osa 11.-12.10. Satakunta
Promo: yhteinen osa 25.-26.10. Oulu
Promo: yhteinen osa 15.-16.11. Kaakkois-Suomi, Mikkeli
  
Sisältöosat:  
Humanitaarisen oikeuden promo 11.-12.10. 
Monikulttuurisen toiminnan promo 11.-12.10. Hup
Terveyspromosisältö 29.-30.11. Savo – Karjala 
Sosiaalipalvelu 29.-30.11. Länsi-Suomi
Valmiustoiminta 29.-30.11. Nynäs
Nuorisotoiminta avoinna 
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NYHETER

De unga samlas i Vasa

De frivilliga rödakorsungdomarna har sin första 
riksomfattande årsträff i Vasa den 15–16 mars. På 
programmet finns aktiviteter, utbildning och be-
kantskap med frivilliga från olika delar av Finland. 
Ett viktigt mål för evenemanget är att fungera som 
forum för erfarenhetsutbyte och kamratstöd. 

Träffen vänder sig till ungdomar och unga vuxna, 
oberoende av hur länge personen varit med i verk-
samheten. Meningen är att de unga framdeles sam-
las varje år. 

Anmälan till evenemanget pågår – och det kan man 
göra via distriktens ungdomssekreterare, på adres-
sen rodakorset.fi/ungdomar, på RedNet i gruppen 
SPR Nuoret eller på Facebook i gruppen Finnish Red 
Cross Youth. 

Vapepa firar sitt halvsekel
Frivilliga räddningstjänsten eller Vapepa samlas i 
Tammerfors-huset den 29 mars för att fira sin fem-
tioåriga verksamhet. Närvarande väntas vara över 
400 vapepamänniskor och inbjudna gäster. 

Anmälningsanvisningar och mer information om 
händelsen läggs ut i slutet av januari på vapepa.fi. 

Vapepa är en sammanslutning av 50 organisationer 
som Finlands Röda Kors samordnar och som fung-
erar som myndigheternas medhjälpare i krävande 
uppdrag. Oftast larmas Vapepa för efterspaning av 
försvunna. Uppdragen varierar dock alltifrån tillfällig 
logi och trafikdirigering till psykiskt stöd.

Sprid 112-budskapet
Vi har även i år lovat vara med i 112-dagen den 11 
februari och sprida dess budskap som uppmanar alla 
att ringa nödnumret 112 genast när det verkligen 
gäller. 

Inspirera barnen och ungdomarna i er avdelning och 
i den närmaste kretsen att föra ut kampanjbudska-
pet till sina far- och morföräldrar och till de äldre i 
grannskapet.

112-broschyren kan beställas i samband med mate-
rialet för vändagen.

Medlemmarna i Vapepas larmgrupp i Lieksa Tuula Heik-
kinen (t. v.), Pentti Kärkkäinen, Maire Hirvonen och Väinö 
Kuivalainen redo för aktion.

I somras klämde de unga till genom att ordna rollspelet ”mitt i 
krig” på SuomiAreena i Björneborg. 

Spelet SimCity stöder Röda Korset
Samarbetet mellan speljätten Electronic Arts och Röda 
Korset lanserar vår hjälpverksamhet i det populära dator-
spelet SimCity. Spelarna kan nu ladda ner en extra app 
med Röda Korsets biståndspaket som är till hjälp när en 
naturkatastrof slår till mot den virtuella världen.

Tilläggsdelen 
är till nytta 
också i den 
verkliga värl-
den eftersom 
Electronic Arts 
skänker Röda 
Korset 80 
procent av 
intäkterna 
från den  
extra delen 
som kostar 
9,99 euro. Med i samarbetet är upp till tio nationella  
rödkorsföreningar av vilka en är Finlands Röda Kors.

H
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AKTUELLT I ÖSTERBOTTEN

Distriktets årsmöte 26.4. i Kristinestad

På årsmötet
- presenteras distriktsstyrelsens berättelse för distriktets föregående verksamhetsår och 
bokslut för föregående räkenskapsperiod samt distriktsrevisorernas revisionsberättelse
- besluts om fastställande av distriktets bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för 
distriktsstyrelsen, verksamhetsledaren och övriga redovisningsskyldiga
- fastställs distriktsstyrelsens arbetsplan och budget för innevarande år med beaktande av 
stämmans beslut samt avdelningarnas förslag om tyngdpunkter i distriktets verksamhet 

Personvalen vid årsmötet 2014

Vid distriktets årsmöte 2014 väljs ledamöter till styrelsen för en mandatperiod på två år, 
i stället för de i tur avgående.
I tur att avgå är följande distriktsstyrelseledamöter:
Marianne Berglund, Petalax  Ulf Brunberg, Vasa svenska
Ulf Lassander, Vasa svenska*  Jan-Erik Nyman, Jakobstad*
Maria Prost, Munsala   Ossi Pursiainen, Smedsby-Böle*
Marianne Rautamo, Jakobstad  Andreas Storbacka, Vörå svenska
Inga-Britt Söderman, Närpes

* Dessa styrelseledamöters sammanlagda mandatperioder uppgår till 6 år, vilket betyder att
de inte längre kan väljas till medlemmar av styrelsen för en tvåårig mandatperiod (organisationens regler, 
förordningen 26 §).

Avdelningarna ombedes inlämna motiverade förslag på nya medlemmar till distriktsstyrelsen.
Förslagsställaren bör fråga den föreslagne personens samtycke till kandidering och eventuellt
medlemskap. Valnämnden som valdes vid årsmötet 2013 behandlar inkomna förslag och bere-
der ett förslag till personval för årsmötet.

Skriftliga förslag från avdelningarna riktas till valnämnden och ombes inskickas till distriket 
senast den 14.3.2014 (adress FRK Österbottens sv distrikt/valnämnden, Nedre torget 1 A, 
65100 Vasa).

En officiell möteskallelse skickas till avdelningarna i april.

Välkommen på årsmöte!

Makulering av insamlingstillstånden för 2012-2013

Insamlingsmaterial för engångsbruk eller för en bestämd tid makuleras i närvaro av två perso-
ner efter insamlingens eller tillståndsperiodens slut. Makuleringen protokollförs och protokollet 
skickas till distriktet. De använda insamlingslistorna från föregående år och nämnda protokolls-
utdrag sänds till centralbyråns arkiv i början av följande år. Insamlingslistorna hör till det material 
som ska bokföras och enligt bokföringslagen förvaras i sex år efter redovisningsperiodens slut.

J1- och J2-korten insänds till distriktet

Ni kommer väl ihåg att anmäla förtroende och nyckelpersonernas uppgifter till distriktet. J1 och 
J2-korten finns elektroniskt som wordfiler på nätsidorna på adressen rednet.rodakorset.fi/avdel-
ningsbyran och vidare där under menylänken Verksamhetsstatistiken. Vi skickade också pap-
persblanketterna till avdelningen i december.
J1-kortet skickas till distriktet antingen med post eller skannat via e-post 
(frkvasa@redcross.fi) och skall vara undertecknat.  
J2-kortet behöver inte undertecknas, och det kan också levereras inskannat som e-postbilaga. 
Ifall ni vill kan ni också fylla i J-korten för hand och posta båda till distriktet.
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BEREDSKAPSVERKSAMHETEN

112 dagens program i Vasa
Säkerheten i vardagen och hur var och en kan främja sig egen och andras säkerhet är temat för 
112-dagen. Målet med kampanjen är att hjälpa Vardagens hjältar att ta ansvar både för egna och för 
andras säkerhet, se riskerna i den egna vardagsmiljön och skaffa beredskap att handla rätt i nödsitu-
ationer. 112-dagens evenemang ordnas i Vasa, i köpcentret Rewell Center och dess omgivning.

Vi siktar på att vara representerade både vad beträffar Röda Korset och Frivilliga räddnings-tjänsten. 
Övriga deltagare i evenemanget kommer att vara bl.a Nödcentralsverket, Polisen, Gränsbevakningen, 
Räddningsverket, Trafi, Vasa stad, Brottsofferjouren, Socialjouren och SPEK. I skrivande stund vet jag 
ännu inte om evenemanget ordnas på ”riktiga dagen”, alltså tisdagen 11 februari eller om det ordnas 
på lördagen den 15 februari.

Är du som läser detta intresserad av att delta ta kontakt med mig och ni som rör er i centrum av 
Vasa denna dag, kom gärna och besök oss!

Efterspaningskurser ordnas även i fortsättningen
För tillfället finns inget fastslaget datum för efterspaningskurs. Hör gärna av dig om du vill att vi ord-
nar en kurs på ditt område. Det behöver helst vara ca 10 – 15 personer som ställer upp och deltar i 
kursen för att deltagarna skall få full nytta av utbildningen.

Utbildarutbildning på svenska
I samband med den finskspråkiga utbildarutbildningen ordnas också (om det finns deltagare) utbild-
ning på svenska i Nynäs 11 – 13 april. Läs mera på www.vapepa.fi eller ta kontakt med undertecknad 
om du är intresserad.

Efterspaningsövning med snöskoter
Gränsbevakningen kommer också att bjuda in till en efterspaningsövning på is för de snösko-terför-
eningar som är med i Frivilliga räddningstjänsten. I skrivande stund är datumet inte fastslaget, men 
enligt gammal praxis borde det röra sig om senare halvan av februari månad. Efter en lång och varm 
höst ser ju isarna ut att växa till sig åtminstone nu.

Träff för Förstahjälpen grupperna
Distriktet kommer att ordna en träff för förstahjälpen grupperna under vårvintern. Under dagen kom-
mer vi bland annat att få öva oss på brandsläckning. Programmet och utförligare information presen-
teras senare.

 Frivilliga räddningstjänsten 50 år!
 Frivilliga räddningstjänsten firar 50 år av aktiv verksamhet med ett jubileum i Tammerfors
 veckoslutet  28 – 29 mars.

 Frivilliga räddningstjänsten - ett nätverk av kunniga hjälpare

 Finlandssvensk förstahjälpen och beredskapsövning i Österbotten
 Vi står som värdar för den gemensamma finlandssvenska förstahjälpen och beredskapsövningen
 som ordnas i höst under veckoslutet 26 – 28 september. Arbetet med att planera programmet
 har just inletts. Skriv in datumet i era kalendrar så att vi också får deltagare från eget distrikt! 
 Om  någon känner sig manad att engagera sig i planeringen och genomförandet av övningen så hör  
 av er till mig.

Rolf Sund
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FÖRSTA HJÄLPEN OCH HÄLSOVÅRDSVERKSAMHETEN

Vårterminen har kommit igång och kursverksamheten  startat. Grundkurser och uppdateringskurser 
(sk.nödförstahjälp) går regelbundet varje månad vid vårt distriktskontor vid Nedre Torget i Vasa. Ja-
nuaris kurs 30-31.1 är fullbokad, men följande kurs 6-7.3 har ännu lediga platser. Kurser i april och 
maj är ännu under planering. Samordnaren åker också ut  till företag som beställer kurser för ett mi-
nimi-antal om ca.7 personer. Övriga föreläsnings-/demonstrationstillfällen består av skolbesök och 
besök till olika föreningar. För prisuppgifter kontakta distriktet.

Sedan hösten 2013 förmedlar distriktet sk.hjärtstartare (defibrillatorer), som med skolning även skall 
kunna användas  av lekmän. Apparaten av märket Zoll, är halvautomatisk, d.v.s man kopplar fast 
elektroder på patientens bara överkropp och den avläser sedan behovet av elstöt eller ej. Man kan 
således inte göra ”fel” bedömning eller åsamka någon skada med en dylik apparat. Det går även bra 
att kontakta distriktet för information eller behov av skolning HLR+D (hjärt-lungräddning med deffa)

Förstahjälp- och beredskapsverksamheten har påbörjat planeringen av årets finlandssvenska bered-
skapsövning, som går av stapeln inkommande höst. Scenariot är ännu i sin linda, men tanken är att 
Österbottens frivilliga förstahjälpare skall få öva sina talanger tillsammans med frivilliga från Nyland, 
Åboland och Åland. Senaste stora beredskapsövning var på Åland hösten 2012. I år är det Österbot-
tens som står i tur att vara värdar. Vi återkommer med mer information senare. 
Ha en riktigt god start på det nya året! 

Varma vinterhälsningar, Ami

 
Beredskapsövning i Godby, Åland oktober 2012
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UNGDOMSVERKSAMHETEN

Välkommen på Ungdomarnas årsträff
Det har blivit dags att för första gången ordna en nationell årsträff för våra unga i organisationen. 
Österbottens distrikt har fått äran stå värd för detta evenemang som går av stapeln på Vallonia i mit-
ten av mars. Alla unga och andra intresserade i hela regionen är varmt välkomna med, det kommer 
att behövas både deltagare och funktionärer. Sprid budskapet om detta roliga veckoslut i våra hem-
knutar! Nedan ser ni den officiella inbjudan:

Riksomfattande ungdomskommittén hälsar dig hjärtligt välkommen till Korsholm och Röda Korsets 
första årsträff för unga! Temat för Ungdomarnas årsträff är antirasism och under veckoslutet ska vi 
bekanta oss med varandra, diskutera och utbyta erfarenheter om rasism och om hur man kan agera 
när man möter rasism, stifta bekantskap med den förnyade kampanjen mot rasism, spela rollspel, få 
besök av intressanta gäster och förstås njuta av trevlig och avslappnad samvaro.

Riksomfattande ungdomskommittén

VÄLKOMNA till Röda Korsets första årsträff för unga. Riksomfattande ungdomskommittén och Öst-
erbottens svenska distrikt hälsar alla hjärtligt välkomna till Ungdomarnas årsträff i Korsholm 15–
16.3.2014!

Ungdomarnas årsträff är i första hand avsedd för ungdomar och unga vuxna i åldern 13–29 år, men 
någon övre åldersgräns har vi inte. Vi uppmuntrar också unga eller ungdomligt sinnade som är enga-
gerade i mångkulturverksamhet eller annars är intresserade av antirasismtemat att delta i årsträffen.

Inkvartering, praktiska arrangemang och tidtabeller

Ungdomarnas årsträff ordnas på Best Western Hotell Vallonia (Centrumvägen 3, Smedsby
http://www.vallonia.fi/) och på närbelägna Korsholms vuxeninstitut (http://vuxeninstitutet.korsholm.
fi/startsida), som båda ligger i Korsholms kommun, fyra kilometer från Vasa centrum. Inkvarteringen 
under mötet är på Hotell Vallonia, där också en del av programmet går av stapeln. Deltagarna inkvar-
teras i rum för två till fyra personer. Största delen av årsträffsprogrammet äger rum på Korsholms 
vuxeninstitut, ca 500 meters promenad från Hotell Vallonia.

Årsträffen inleds med anmälning kl. 10:00–12:15 lördagen 15.3.2014. Därefter följer en lunch som 
serveras kl. 11:15–12:30 på Hotell Vallonia. Den officiella delen av årsträffen börjar i auditoriet på 
Korsholms vuxeninstitut kl. 13:00. Träffen avslutas på söndagen 16.3.2014 kl. 13:00 och därefter 
serveras lunch på Hotell Vallonia.

Distrikten koordinerar sina deltagares researrangemang. Centralbyråns frivillig- och ungdomsenhet 
ersätter deltagarnas resekostnader enligt billigaste allmänna kommunikationsmedel till den del kost-
naderna överstiger 40 euro/deltagare.

Deltagaravgiften för årsträffen är 50 euro. Deltagaravgiften täcker måltider, program och inkvartering 
från lördag till söndag. Tala gärna med avdelningen om en eventuell ersättning av deltagaravgifterna. 
För icke-medlemmar är deltagaravgiften 80 euro och de står själva för sina resekostnader. Det går 
också att boka inkvartering på Hotell Vallonia från fredag till lördag. Då sker inkvarteringen i dubbel-
rum till en kostnad av 101 euro/för två personer + 32 euro/extrasäng. Centralbyrån fakturerar delta-
garavgiften i efterhand på den faktureringsadress som anges i samband med anmälningen.
För distriktens ungdomsarbetare är deltagaravgiften 50 euro och de står själva för sina resekostna-
der.

Anmälning 

Sista anmälningsdag är 17.2.2014 till distriktets ungdomsarbetare, Malin Sunabacka på tel. 020 701 
2753 eller e-post malin.sunabacka@redcross.fi. För anmälningen behöver jag veta deltagarens namn, 
födelsedatum, eventuella specialdieter, e-post, telefonnummer och faktureringsadress. Med-
dela också distriktets anställda om du är villig att presentera din avdelnings antirasismkampanj i en 
workshop under veckoslutet.
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För avbokningar som inkommer senare än 4.3.2014 fakturerar vi deltagaravgiften om den som avbo-
kar inte har ett läkarintyg att uppvisa för att förklara sin frånvaro.

Evenemanget är rusfritt och handikappanpassat

Kom ihåg att alla Röda Korsets ungdomsevenemang, även Ungdomarnas årsträff, är alkohol-, tobaks- 
och drogfria. Ungdomarnas årsträff är handikappanpassat. Meddela i samband med anmälningen om 
du har specialbehov i fråga om t.ex. rörlighet eller om du har en assistent med dig.

Mer information om Ungdomarnas årsträff på RedNet

Mer information om Ungdomarnas årsträff hittar du på RedNet i evenemanget ”Ungdomarnas årsträff 
2014”. Genom att logga in på RedNet (http://rednet.rodakorset.fi) och gå med i gruppen för Finlands 
Röda Kors unga får man också aktuell information om nyheter, evenemang och annat som intresse-
rar ungdomar!
Kom med och visa att ungdomarna i Röda Korset vågar resa sig mot rasismen och tillsammans bygga 
en mer jämlik framtid.
Vi ses i Smedsby i mars!

Ungdomsutskottet

Ungdomsutskottet fortsätter sin verksamhet även under år 2014. För tillfället pågår en ansöknings-
process för att hitta nya medlemmar, utskottet kommer att gå igenom alla ansökningar och lämna in 
ett förslag till distriktsstyrelsen i februari. Vi hoppas få ett lika bra och aktivt utskott även detta år. 
Det som utskottet har att hugga tag i den kommande våren är bl.a. Vändagen, antirasismveckan och 
förstås det nationella evenemanget Ungdomarnas årsträff som Österbotten står värd för.

Ungdomsdelegatutbildning

Det är nu igen dags att söka in till organisationens ungdomsdelegatutbildning. Utbildningen ger en 
helhetsbild av organisationens verksamhet både i Finland och i världen och beredskap att fungera 
som ungdomsdelegat. Den veckolånga engelskspråkiga utbildningen är avgiftsfri och hålls detta år 
den 4–9 maj i Nynäs, Heinola. Ansökningstiden är 1.1–28.2.2014, ansökningarna skickas till recru-
itment@redcross.fi. Mera information fås av utbildningsplanerare Maija Salava på maija.salava@red-
cross.fi eller tel. 020-701 2072. Ansökningsblanketten hittar du på RedNet – SPR Nuoret – Toiminta – 
Kansainvälinen nuorisotoiminta.

Antirasismveckan 

Det är för tillfället mycket på gång gällande antirasismverksamheten i Finlands Röda Kors. I år star-
tade Mot rasism!- projektet som tillsammans med mångkulturplaneraren på centralbyrån ansvarar för 
koordineringen och planeringen av veckan mot rasism. Målet är förnya kampanjen, som de senaste 
tio åren i huvudsak har gått ut på att slänga fördomar i roskis. Detta år under veckan mot rasism vill 
vi påminna om det kollektiva ansvar vi alla har när det gäller att skapa ett klimat utan rasism. Med 
tanke på FRK:s familjeår 2014 kommer målgruppen att synnerhet vara föräldrar, far- och morföräldrar 
samt andra vuxna med fostraransvar. 

Mera information om vad avdelningen kan göra under årets kampanjvecka kommer snart i ett avdel-
ningsbrev. Ungefär vecka 8 kommer materialet att sättas ut på RedNet och i Röda Korsets webbutik. 
Vecka 10 öppnas webbsidan www.motrasism.fi/atttitydtalko, där du bl.a. hittar Rasismfrågeleken och 
kortfilmen Attitydtalko. 

Årets antirasismvecka infaller den 17–23 mars, fundera hur ni i er avdelning kan jobba för ett jämlikt 
samhälle utan diskriminering och rasism. Tips på olika kampanjmodeller hittar ni i avdelningsbrevet 
och på RedNet.
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Vändagen

Det drar igen ihop sig till årets Vändag eller Alla hjärtans dag. Organisationens tema för detta år är 
Familjen, vilket gärna får synas även under Vändagen. Vi hoppas att alla avdelningar hittar tid att 
engagera sig i en av Finlands Röda Kors största kampanjer. Det är ingen skillnad om programmet är 
stor- eller småskaligt, det viktigaste är att vi gör något för någon. Många avdelningar brukar ordna 
program på ett äldreboende, vilket brukar vara mycket uppskattat. Så varför inte fixa en kaffebjud-
ning på ortens åldringshem eller kanske ett större familjejippo för alla i byn.

LokalTapiola har i vanlig ordning lovat understöda rödakorsavdelningarnas vändagsevenemang med 
150 euro. Observera dock att jippot måste uppfylla vissa kriterier:

 • Jippot ska vara öppet för allmänheten och avdelningens medlemmar
 • Info om evenemanget skall gå ut till lokala medier
 • LokalTapiola skall synas både i marknadsföringen och under jippot
 • Medlemsvärvning pågår under evenemanget
 • Info om evenemanget måste meddelas distriktsbyrån inom januari 

Ansökan om understödet skickas in till distriktet med kvitton, blanketten hittar du på RedNet. Mera 
tips, material och idéer hittar du i kampanjbrevet som skickats direkt ut till avdelningarna eller på 
rednet.rodakorset.fi/vandagen.

Jul i sinnet

Jul i sinnet-insamlingen är nu avslutad och resultatet blev 1 238 329,55 euro, målet var 1 400 000 
euro så tyvärr nådde vi inte riktigt ända fram. Likväl kommer vi även nästa jul att kunna dela ut en 
stor mängd presentkort till behövande i våra regioner. 

Själva utdelningen av korten har denna jul gått smidigt och jag riktar ett stort tack till er i avdelning-
arna som skött om den här saken. Den här gången har vi fått glädja barnfamiljer i hela distriktet ef-
tersom alla våra lokalavdelningar deltog i kampanjen. Värt att notera är att vi i Österbotten delade ut 
sammanlagt 420 kort av ett värde på 70 euro/kort, med andra ord har 29 400 euro delats ut till be-
hövande i Österbotten denna jul.  

Kurs i Frivilligarbete bland seniorer

Är du intresserad av frivilligarbete bland seniorer? Vill du leda en seniorgrupp eller kanske besöka en 
äldre person som önskar sällskap? Känns det lockande så kom med på kursen Frivilligarbete bland 
seniorer.
Kursen ordnas genom ett samarbete mellan Österbottens Minneslots, Demensföreningen Trivas, När-
pes församling, Psykosociala förbundet, Röda korset, Folkhälsan och Vasanejdens Föreningar r.f.
Kursen riktar sig till dig som är intresserad av frivilligarbete bland seniorer. Efter avslutad kurs ska 
deltagarna kunna arbeta med seniorverksamhet i en eller flera av samarbetsorganisationerna. Tidiga-
re erfarenhet eller specialkunskaper behövs inte.  
Under kursen går vi in på vad frivillighet kan vara, motionens betydelse, första hjälp, bemötande av 
äldre i olika livssituationer (minne, hörsel, syn, psykisk och fysisk hälsa). Det ges utrymme för dis-
kussioner och vi får träffa frivilliga och ta del av deras syn på frivilligarbete.

Kursen är avgiftsfri och fylls i anmälningsordning med max 25 deltagare. Vi träffas under fem onsda-
gar, 5.2, 12.2, 19.2, 5.3 och 12.3.2014, kl. 16.30–19.00, Mejerivägen 2, 64200 Närpes.
För att försäkra dig om en kursplats så anmäl dig (bindande anmälan) så fort som möjligt till Jeanette 
Häggqvist, tfn. 040-5397356 eller e-post jeanette.haggqvist@narpes.fi 

Glad Vändag!

Malin Sunabacka
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Fördomsfri föregångare-utmärkelser till fina förebilder

Under veckan mot rasism 17–23.3 delar Röda Korsets lokalavdelningar och distrikt 
ut utmärkelsen Fördomsfri föregångare till företag, samfund och människor som ge-
nom sitt agerande har främjat likabehandling.

Det är nu dags att inför årets vecka mot rasism föreslå Fördomsri föregångare 2014. Syftet med ut-
märkelsen är att lyfta fram aktörer som bidrar till att människor behandlas lika i det finländska sam-
hället.Centralt är också att man främjar positiva attityder och för en öppen debatt som bygger på 
fakta. 

Förslag till mottagare av årets Fördomsfri föregångare-utmärkelse kan skickas in till 
distriktet inom februari månad.

År 2013 tilldelades staden Kristinestad utmärkelsen för sin vilja att öppna dörren och tillsammans 
med Röda Korset på ett flexibelt och humant sätt vidta åtgärder för att Mottagningscentralen kunde 
komma igång våren 2009.
Dåvarande stadsstyrelseordförande Hans Nybond och stadsdirektör Riitta El-Nemr hörde till dem som 
från stadens sida gjorde ett tufft och fördomsfritt arbete för att mottagningscentralen kunde grun-
das.
Samarbetet mellan Röda Korset och Kristinestads stad kring Mottagningscentralen har varit gott se-
dan starten och de praktiska arrangemangen har blivit smidigt lösta på alla nivåer. 

Stadsdirektör Riitta El-Nemr och distriktsstyrelseordförande Sune Glader
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