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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
Marina Spets (fr. 1.4.2014)
020 701 2754, 040 559 5286

Mångkulturutvecklare
Malin Sunabacka
020 701 2753, 050 566 2642

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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Påverka

LEDAREN 24.3.2014

Åbo välkomnar hela Röda Korset

Vår världsomspännande organisations styrka ligger i våra gemensamma mål och nätverk. Stra-
tegin för Finlands Röda Kors behandlas och godkänns nästa gång vid stämman i Åbo i 7-8 juni 
2014. Utifrån den utformas Röda Korsets treåriga verksamhetsplan för åren 2015-2017. Strate-
gin och verksamhetsplanen ligger i sin tur till grund för verksamhets- och arbetsplanerna för di-
striktet och avdelningarna. På stämman väljs också förtroendevalda.
    
Då varje distrikt har en röstberättigad företrädare och avdelningarna har en röstberättigad före-
trädare för varje påbörjat antal av 200 medlemmar, har vårt distrikt rätt att sända sammanlagt 
44 röstberättigade ombud till stämman. Varje avdelningsstyrelse utser sin/sina representanter 
bland den egna avdelningens medlemmar. Förhoppningsvis fyller vi en buss med glada öster-
bottningar. Avdelningens ordförande har fått officiell inbjudan och tilläggsinformation om stäm-
moarrangemangen. Var och en anmäler sig till stämman och reserverar logi via Röda Korsets 
webbplats på den elektroniska blanketten (http://rednet.rodakorset.fi/stamman2014) senast 
25.4.2014. Meddela gärna distriktet också hur många avdelningen anmält, så att vi kan koordi-
nera med gemensam transport mm. Kom med och påverka!

Distriktets årsmöte kallar

Distriktets årsmöte den 26 april 2014 i Kristinestad ger oss Röda Korsare i Österbotten igen en 
möjlighet att stanna upp för att sammanfatta och fundera över det senaste årets verksamhet. 
Då man tar del av årsberättelsen märker man att det var mycket som blev gjort, både då det gäl-
ler verksamhet som riktar sig utanför vårt land via insamlingar och arbetet på det egna området. 
Distriktets 38 avdelningar och dess frivilliga har tillsammans med personalen åter en gång ut-
gjort en kraft i form av medkänsla, handling och närvaro.       
Samtidigt tar vi på årsmötet sikte på framtiden både genom personval och verksamhet.

God fortsättning på våren!

Ricky Berglund
verksamhetsledare
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Statistik är resultat av tusentals människors 
arbete. Att samla in verksamhets- och utbild-
ningsstatistiken från omkring 500 avdelningar 
är ett väldigt företag som kräver tusentals fri-
villigas kunnande och insats. Uppgifterna lig-
ger till grund för statistikboken som ska bifo-
gas verksamhetsberättelsen och bokslutet. De 
behövs också för planering och budgetering 
samt för olika slag av ansökningar och rap-
porter. Utan statistik vore det också svårt att 
avgöra vilken verksamhet som kräver special-
satsning de kommande åren eller i hur många 
exemplar broschyrerna ska tryckas. 

Uppgifter från många olika källor

Eftersom avdelningarna har varierad verksam-
het, finns det också många frågor. Lejonpar-
ten av avdelningarna svarar bara på runt tjugo 
av dessa, då över hälften av dem har mindre 
än etthundra medlemmar. All statistisk data 
fås dock inte enbart från verksamhets- och 
utbildningsenkäter utan även från medlemsre-
gistret och programmens egna källor. 

Verksamhetsdagboken underlättar
statistikföringen

Många avdelningar för verksamhetsdagbok 
på RedNet för att göra det lättare att upprät-
ta årsredovisningen. De avdelningar som först 
besvarade statistikenkäten var Purmo (Öst-
erbotten), Ruiskatu 8 (Egentliga Finland) och 
Noormarkku (Satakunta). Av distrikten lycka-
des Åland få alla sina avdelningar att som för-
sta svara på förfrågan, tätt följt av Lappland, 
Syödöstra Finland och Egentliga Finland.

Statistikboken blir färdig till vårens fullmäkti-
ge, och efter det börjar sammanställningen av 
den nya enkäten. 

För information: RedNet-producent Örn Wit-
ting, 020 701 21 52, orn.witting@rodakorset.fi

Statistik uppstår inte 
ur tomma intet

I år ordnas Hungerdagen 18–20.9. Fastän det 
händer och sker i avdelningen också före det 
är det bra att inleda planeringen av insamling-
en redan innan sommaren. 

Strax efter Rödakorsveckan dimpar Hunger-
dagens kampanjbrev ner genom brevluckan. 
När brevet kommit kan insamlingsgänget i av-
delningen samlas och tillsammans gå igenom 
vem som åtar sig planeringen av Hungerdagen 
och vilka nybörjare man kunde kalla in. Det 
lönar sig också att fundera på arbetsdelning 
dvs. vad man hinner göra före semestern och 
vad efteråt. 

Hjälp världen över

Hungerdagen arrangeras redan för 34 gång-
en. Den är Finlands Röda Kors viktigaste årli-
ga insamling av icke-ändamålsbundna medel 
till katastroffonden. För pengarna skaffas akut 
hjälp till offren för naturkatastrofer och utförs 
långvarigt utvecklingssamarbete. Medlen an-
vänds också till att bistå offren för olyckor här 
hemma.

För information: Informatör Anna Vuorinen, 
020 701 22 24, anna.vuorinen@rodakorset.fi

Hungerdagen under planering
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I fjol syntes Hungerdagen i Kampens köpcentrum i Hel-
singfors. På plats i insamlingscentralen Regina Laurén, 
John Ekelund och Jessica von Bonsdorff.

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

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

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

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

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

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi
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STÄMMAN I ÅBO 7–8.6.2014

Anmäl dig till stämman och boka logi 

Just nu är det rätt tid att anmäla sig till vår ordinarie stämma i Åbo.
Boka samtidigt logi och plats till samtransporten från ditt distrikt.

Stämman som samlas vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutande organ, den 
slår bland annat fast organisationens strategi för de följande tre åren. Där väljs också en 
ordförande, tre vice ordförande, styrelse, fullmäktige och revisorer för organisationen. 

Viktiga datum   

Senast 7.2
Avdelningarna och distrikten har fått med 
posten inbjudan till remissbehandling av stra-
tegin, utkastet till strategi, anvisningar för an-
mälan och inkvartering samt fullmaktsmallar-
na och besked om antalet officiella deltagare 
avdelningsvis.  

Senast 31.3 
Stoppdag för avdelningarnas och distriktens 
kommentarer om strategiutkastet. 

Senast 12.4: 
Sista möjlighet att lämna in initiativen.

25.4
Anmälan till stämman avslutas. 

Senast 26.4: 
Kandidaterna som ska väljas till förtroende-
posterna presenteras för valnämnden. Nämn-
den består av röstberättigade företrädare för 
distrikten. 

Senast 9.5: 
Avdelningarna och distrikten får den skriftliga 
möteskallelsen, handlingarna, valnämndens 
förslag till förtroendevalda och mötets pro-
gramblad.

Kom ihåg

Påverka och trivs

Mötet hålls i Åbo Mäss- och kongresscentrum 
(www.turunmessukeskus.fi). Lördagens kvälls-
fest firas i takt med varierande musik på
Forum Marinum vid Aura ås strand    
(www.forum-marinum.fi). 

Vid stämman på fredagen 6.6
- Ungdomsevenemang i möteslokalen på 
 hotell Radisson Blu Marina klockan 
 18–21.30.  

Vid stämman på lördagen 7.6 
- Anmälan, öppning, valdebatt och utskotts-
 arbete. På aktivitetstorget kan du kolla in 
 nya idéer och träffa gamla och nya bekanta. 

- Kvällsfest på Forum Marinum klockan
 19 – 24.
 
- Utdelning av utmärkelser sker klockan 19 i 
 en värdig och lugn atmosfär på Suomen 
 Joutsen. Bilden förmedlas via videoförbin-
 delse till festpubliken. 

Vid stämman på söndagen 8.6
- Godkännande av strategin, val av personer 
 till förtroendeposterna, avslutning. På akti-
 vitetstorget händer och sker hela dagen.

Familjernas år vänder sig till alla!

Stämman och Åbo erbjuder en mängd trevliga 
aktiviteter för hela familjen. De minsta syssel-
sätter sig i ReddiePark, de unga har eget pro-
gram, familjemedlemmar samt släkt och vän-
ner kan njuta av den livfulla staden.

Anmälan och bokning av logi 
7.2–25.4.2014

Alla deltagare anmäler sig och bokar logi 
på nätet: http://rednet.rodakorset.fi/stam-
man2014. Noggranna anvisningar hittar 
du bland annat i det infopaket som gick ut 
till din avdelning i början av februari. 

Samtransport till stämman

Om ditt distrikt ordnar samtransport delta 
i den. Uppgifter om samtransporterna och 
anvisningar för deltagande står på anmäl-
ningsblanketten.

Var får jag mer information?

– Eget distrikt
– RedNet: http://rednet.rodakorset.fi/
 stamman2014
– www.rodakorset.fi/aktuellt/
 stamman/2014
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RÖDAKORSVECKAN 5–11.5.2014

Vid stämman i Lahtis sommaren 2011 bestäm-
des att år 2014 firas hos oss som familjernas 
år. Temat syns också under Rödakorsveckan. 
Familjerna framhävs i kampanjmaterialet på 
bland annat foton och den nya kunskapsba-
nan uppmanar såväl unga som gamla att lära 
sig ringa nödnumret 112.

Rödakorsveckan utmanar alla
att lära sig första hjälpen  

Rödakorsveckan firas till
ära av organisationens 
grundare, Henry Dunant 
på hans födelsedag 8.5.1828.

Internationella rödakorskommittén 
grundades 17.2.1863. Upptakten till 
denna var en kommitté som samla-
des för att enligt Dunants idé ska-
pa en neutral hjälporganisation, Röda 
Korset.

Kommittén fyllde i fjol 150 år och nu 
i år firas rödakorsemblemet som upp-
nått samma ålder.

1. Att kunna hjälpa-tävlingen

Kan genomföras till och med utan frivilliga. Mi-
nimum för vad som behövs är tävlingskupong-
er och en responslåda.

2. Känn till innehållet i en första
 hjälpen-väska
Här behövs minst en frivillig som känner till 
tillbehören i första hjälpen-väskan och hur de 
används. För att genomföra det hela behövs 
minst tre frivilliga samt utöver väskan åtmins-
tone en varningstriangel, reflexväst och säker-
hetshammare.

3. Kunskapsbanan att kunna hjälpa,
 att kunna rädda

Modellen kräver en hel första hjälpen-grupp ef-
tersom det är fråga om en aktionsbana där pu-
bliken får öva sig i första hjälpen. Till banan hör 
illustrerade kontrolltavlor med instruktioner. 

Välj den lämpligaste evenemangsmodellen för avdelningen:

Familjernas år ger oss alla ett utmärkt tillfälle att tala om 
hur viktigt det är med kunskaper i första hjälpen i alla ål-
dersgrupper. Vem som helst kan vara den första på plats 
för att hjälpa sin egen närstående. 
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Redan i förfjol genomförde första hjälpen-grupperna i många avdelningar Lär dig hjälpa, lär 
dig rädda-kunskapsbanor i skolorna, i vår samarbetspartner S-gruppens butiker och på an-
dra allmänna platser. I år har den bekanta kunskapsbanan kompletterats med en ny kontroll 
men idén är densamma: lära människorna grundläggande färdigheter i första hjälpen och 
våga hjälpa.

Allt material för Rödakorsveckan finns på
rednet.rodakorset.fi/veckan
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FLYKTINGTÄLTTURNÉ 

Anmäl dig och delta i uppsättningen av ett flyktingtält 

Anmäl dig till distriktets tältchef: 

Helsingfors och Nyland     
Vesa Kukkamaa tfn 020 701 23 65, 040 541 63 59

Häme   
Anu Mylläri puh. 040 184 69 11

Kaakkois-Suomi  
Piritta Keränen puh. 020 701 27 21, 040 582 52 77
Eila Siira puh. 020 701 27 24, 0400 965 407

Lappi   
Sirkka-Liisa Oinaala puh. 0400 397 910

Länsi-Suomi   
Jooel Niittynen puh. 020 701 28 44, 040 588 19 88

Oulu   
Marika Parkkila puh. 020 701 26 17

Satakunta  
Kari Petäjä puh. 020 701 28 26, 0400 322 191

Savo-Karjala 
Ville-Petteri Pulkkinen puh. 0400 648 268 
Suvi Hirvonen puh. 050 555 31 90

Varsinais-Suomi 
Aki Lertola puh. 0400 919 512

Österbotten   
Malin Sunabacka tfn 020 701 27 53, 050 566 2642

Åboland
Rebecca Börman tfn 040 771 28 20

Åland   
Benita Brändström tfn 020 701 27 02

Mer information: 

Johanna Matikainen (allmän samordning) 
020 701 21 79, johanna.matikainen@rodakorset.fi

Federico Ferrara (logistik och bokningar) 
020 701 21 85, federico.ferrara@rodakorset.fi

Tältet lockar till att fråga och uppleva 

• I flyktingtältet hörs röster och syns bilder
 och föremål från flyktingläger.

• Tältet kan man besöka ensam eller i grupp.

• Vid tältet kommuniceras även annat och
 diskuteras flyktingfrågor.

• Till tältet bjuds in publik, kommunala
 beslutsfattare samt medlemmar och 
 anställda från Röda Korset.

• Tältet åker på turné bland annat för att göra 
 påverkansarbete i kommuner, på distriktens 
 årsmöten, organisationsdagarna och 
 stämman.

Finlands Röda Kors Flyktingtältturné har 
startat i mars. Målet med turnén är att 
sprida kännedom om flyktingskap och er-
bjuda nya infallsvinklar på diskussionen om 
flyktingar och asylsökande.  

Turnén har aktuell anknytning till krisen i Sy-
rien. Århundradets värsta konflikt har lett till 
att över två miljoner människor har flytt sina 
hem och att miljoner syrier är internflyktingar 
i sitt eget land. Finland höjer sin kvot till över 
ettusen flyktingar av vilka ungefär hälften är 
syrier.    

Med turnén vill man verka för att kommuner-
na fattar positiva beslut om flyktingmottag-
ande. På samma gång försöker man öka såväl 
Röda Korsets som övriga föreningars andel i 
den praktiska planeringen och organiseringen 
av mottagandet.   

Turnén genomförs i samarbete med arbets- 
och näringsministeriet och de regionala 
ELY-centralerna. Samtidigt reser tre tältteam 
runt i Finland.

Frivilliga efterlyses till tälten  

De frivilliga som går med i flyktingtältturnén 
hjälper att sätta upp och ta ner tälten. De ord-
nar program kring tältet och berättar om Röda 
Korsets roll i flyktingmottagandet och om var-
dagen i ett flyktingtält. De frivilliga kan också 
uppmuntra publiken att ta ställning. 

Röda Korsets samordningsgrupp på centralby-
rån ger råd, manuskript och annat stöd till de 
frivilliga, till tältcheferna i distrikten och till av-
delningarna.  

Uppdraget passar fram-
för allt frivilliga mång-
kulturarbetare men 
alla rödakorsfrivilliga är 
kompetenta för projek-
tet. Tältteamet välkom-
nar även nya frivilliga!
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MATERIAL

Nytt material för medlemsvärvning

Med hjälp av de nya tittutbilderna 
får ni munter kontakt med deltagar-
na i evenemanget och med förbipas-
serande. Ni kan uppmuntra folk att 
skicka bilder på sig själva exempel-
vis till avdelningens egna eller till 
Röda Korsets Facebook-sidor 
och dela dem med sina kompisar. 

Varje avdelning kan beställa från nätbutiken ett 
set med alla tre tittutbilder av storlek A2. Bilder-
na har illustrerats av Emmi Jormalainen och de 
är av slittåligt, smuts och fukt avvisande mate-
rial. De är bekväma att ha i handen men de kan 
även hängas till exempel på strecket.   

Ett evenemang under Rödakors-
veckan är en strålande möjlighet 
att tala om för människorna ansik-
te mot ansikte varför vi vill inte-
grera dem i vårt lokala och lite mer 
omfattande trygghetsnät. Beställ 
utav det utmärkta materialet till 
stöd för medlemsvärvningen i god 
tid från rodakorsbutiken.fi.

Vi hoppas att ni av kostnadsskäl använ-
der det lätta bladet för medlemsvärv-
ning och sparar den mer späckade 
broschyren om medlemskap för intres-
serade, nya medlemmar och frivilliga.

För massdistribution
planerad lätt broschyr
som kan delas ut vid
evenemang, på kurser 
och övriga tillställningar. 
Åtföljs av en blankett
för medlemskap.

Den mer späckade broschyren Visa att du bryr 
dig lämpar sig till exempel för att introducera nya 
medlemmar och frivilliga. Innehåller en blankett 
för medlemskap.

Lär dig hjälpa-materialet
demonstreras i kampanjbrevet 

Rödakorsveck-
ans kampanj-
brev som kom 
ut sista veck-
an i februari är 
en repetition 
av aktionsmo-
dellen Lär dig 
hjälpa med 
tillhörande
material. 

Brevet har 
skickats både 
som tryckt och 
elektroniskt till 
distriktsbyrå-
erna samt till 
avdelningar-
nas ordförande 
och informa-
tör, till ledaren 
av första hjälpen-gruppen och till första hjäl-
pen-promorna. Kontaktpersonerna för skol-
samarbete, insamlingsledarna, sekreterarna 
och medlemsmästarna får det digitala brevet. 
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VÄNVERKSAMHET

Var med när träffpunkten för generationer, Ter-
hoklubben, sprider sig över hela Finland. Fin-
lands Röda Kors och Mannerheims Barnskydds-
förbunds gemensamma riksomfattande projekt 
Hela Finland leker startade i mars. 

Målet är att skapa träffplatser för generatio-
nerna på alla håll i Finland och tillsammans 
med de frivilliga inrätta Terhoklubbar, där barn i 
5–10-års ålder och vuxna kan umgås med hjälp 
av spel, lekar, konst, snack och motion. 

Projektet Hela Finland leker förenar generationer

Åbopiloten till projek-
tet Hela Finland leker 
fick de olika genera-
tionerna att berät-
ta små historier och 
minnen och visa sin 
fingerfärdighet. De 
frivilliga och barnen 
pusslade bland annat 
ihop nya pärmar på 
böcker.

Kommer du på en idé eller en plats dit man i 
din kommun kunde bjuda in folk för att leka 
med barn? Kunde Terhoklubben ge en extra 
kick till någon av aktiviteterna i avdelningen? 

Om du vill se din avdelning bland de första att 
ställa upp för projektet, ta kontakt.

För information: projektsamordnare 
Eevamaija Paljakka-Sippola, 050 438 05 57, 
eevamaija.paljakka-sippola@mll.fi.
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En riksomfattande modell för de ungas vänverksamhet

För de ungas vänverksamhet läggs i år upp 
en riksomfattande modell. Experimenten med 
verksamheten kom igång år 2012 och de er-
farenheter som samlades in under två års tid 
sammanställs nu till nya modeller för vänverk-
samhet i grupp och mellan två ungdomar ”ung 
för ung”.     

Inom ramen för projektet Gemensamt ansvar 
för den unga har vänverksamhet prövats i De 
ungas skyddshus, i distrikten och avdelning-
arna i Helsingfors, Åbo, Kuopio, Uleåborg och 

Åboland. Utöver pilotprojekten har vänverk-
samhet för unga utvecklats och bedrivits även 
i andra distrikt och avdelningar runt om i Fin-
land.   

Distrikten och RedNet (FRK Vänverksamhet) 
vet mer om utvecklingen av vänverksamheten.  

För information: Projektarbetaren för vän-
verksamhet, Varpu Vuorenrinne, 
040 631 13 62, varpu.vuorenrinne@
rodakorset.fi 

Kommer du ihåg vad din favoritlek var som barn? Var och med vem brukade du leka?
Vilken lek lärde du dig av dina mor- och farföräldrar, av granntanten eller –gubben?  



10

Glädje och gott sällskap för 
närståendevårdare 

NÄRSTÅENDEVÅRD OCH SOCIALA MEDIER

Närståendevårdarna orkar bättre om de också 
själva får en kort vilopaus. Röda Korsets frivil-
liga ordnar för närståendevårdare kamratstöd, 
utfärder, rekreation, kurser i teori och praktik 
och må väl dagar på nästan 60 orter. 

Bland de nya orterna finns Hattula, Toijala, 
Rautavaara och Polvijärvi. Innehållet har för-
nyats på kurserna i vård- och omsorg och på 
teori- och praktikkurserna där temat är när-
ståendevårdarens roll som kund inom hälso-
vården. 

Det händer inom närståendevården:  
• Rekreationsdagar för män som vårdar sitt
 handikappade barn hemma, Heinola
 24–25.5 

• Må väl lägerdagar för alla närstående-
 vårdare, Heinola 3–5.7 och 14–16.8

• Inbjudningsseminarium för frivilliga från
 avdelningar, Tavastehus, 13–14.9   

För information: samordnaren för närstå- 
endevård Sisko Aalto, 020 701 21 21, 
sisko.aalto@rodakorset.fi

Kolla in närståendevårdens 20-åriga
historia: punainenristi.fi/
omaishoitohistoriikki 

Läs resultaten från närståendevårdens 
kommunenkät: punainenristi.fi/
omaishoidon-kuntakysely

SVENSKSPRÅKIGA 
UTBILDARE SÖKES!

Speciellt i Helsingfors-Nyland, på Åland och 
i Österbotten råder en skriande brist på 
svenskkunniga frivilligutbildare. Finns det 
alltså någon i er avdelning eller i den när-
maste kretsen som är intresserad av uppgif-
ten som utbildare/kursledare?

Hösten 2014 anordnas svensk utbildarut-
bildning inom följande verksamheter:

• Organisationsverksamhet
• Psykiskt stöd
• Humanitär rätt
• Mångkultur
• Ungdomsverksamhet
• Socialtjänst /Vänverksamhet
• Beredskap 

Utbildarutbildningen startar som distans-
undervisning (nätkurs) samtidigt med den 
finskspråkiga utbildningen 4.10. 

Närstudieperioderna hålls i Åbo 1–2.11 och 
22–23.11.

Priset på utbildarutbildningen är 70 euro/
studieperiod.

Av de sökande krävs genomgången grund-
kurs inom den egna verksamheten innan
utbildningens början.

För information: den egna distriktsbyrån 
eller utbildningsplanerare Sole Noranta,  
020 701 21 48, sole.noranta@rodakorset.fi

Röda Korsets beredskapsenhet håller på att 
sammanställa anvisningar för de frivilliga om 
sociala medier. De praktiska reglerna visar hur 
det lönar sig att använda de sociala medierna 
när man själv representerar Röda Korsets fri-
villiga.

För anvisningarna samlas erfarenheter av de 
utmaningar som de frivilliga mött i de socia-
la medierna. Har du till exempel tänkt på vad 
en frivillig kan tala om för sin kompis på Face-
book om sitt eget frivilligarbete?  

Tyck till! Kom och berätta om dina erfarenheter av sociala medier 

Eller har du på en chattspalt stött på en de-
batt kring Röda Korset som du blev och fun-
dera över hur du skulle kunna delta? 

Berätta om dina erfarenheter på RedNet. För 
dem har öppnats en digital blankett på adres-
sen rednet.rodakorset.fi/some . 

För information: webbproducent 
Muusa Kostilainen, 020 702 22 26, 
muusa.kostilainen@rodakorset.fi
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Kom på höstens 
promokurs!

Promoutbildning ger en bra handledning till 
frivilligverksamheten. Kursen vänder sig till 
kontaktpersonerna för de olika verksamheter-
na i avdelningarna och till styrelseledamöter. 
Den är också till glädje och nytta för ledarna 
av verksamhetsgrupper och de evenemangs-
ansvariga.   

Den gemensamma modulen i promoutbild-
ningen är avsedd för alla dem som vill organi-
sera frivilligverksamheten. När man gått den 
gemensamma modulen kan man välja en inne-
hållsmodul efter eget intresse och avdelning-
ens behov. 

Sök dig till kursen med ansökningsblankett 
som finns på RedNet eller skaffa blanketten 
från din egen distriktsbyrå. Ansökningsblan-
kettens omstående sida består av en samför-
ståndsblankett som avdelningen och kursdel-
tagaren fyller i tillsammans. Den tjänar som 
underlag när man kommer överens om pro-
mons uppgifter och exempelvis det stöd som 
står tillförfogande.  

Tack alla ni som svarade
på promoenkäten!

Iiris Mansikkamäkis lärdomsprov vid Haaga-
Helia yrkeshögskola om nuläget och utvecklings-
behoven för promoutbildningen har kommit ut. 
Tack till alla som svarade på enkätundersök-
ningen. 

Bland dem som svarade utlottades tre 50 euros 
presentkort till Röda Korsets nätbutik. Vinnarna 
är Jan Lindholm, Pirkko Ruonala och Masa Salo. 

Grattis!

Kolla in enkätresultaten: 
rednet.punainenristi.fi/promot 

UTBILDNING

KOULUTTAJAKOULUTUS 2014 / UTBILDARUTBILDNING 2014

Hae koulutukseen oman piiritoimistosi kautta. Ilmoittaudu kuukausi ennen koulutuksen alkua.
Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån - minst 1 månad före början av kursen.

Valmiuskouluttajien sisältöosa  12.-13.4. Nynäs
Innehållsmodul för Beredskapsutbildare 12-13.4 Nynäs

Henkisen tuen kouluttajien sisältöosa 12.-13.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 4.-31.10. Verkkokoulutus
Gemensam modul: Det unika Röda Korset” 4-31.10 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 selviää myöhemmin 

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

Mer information om promoutbildning får man 
på RedNet (Promor) och av distriktets pro-
moansvarig. 

Välkommen på kurs!
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VÄRLDEN I BYN 24–25.5.2014  

Temat för detta Finlands största evenemang i 
utvecklingssamarbete för organisationer är i 
år klimatet med geografisk betoning på Latin-
amerika. Röda Korset medverkar som vanligt 
under bägge evenemangsdagarna och bjuder 
in festivalsbesökare i sitt tält.

Ny app presenteras 

Röda Korsets internationella hjälpverksam-
het kan berätta om en ny app för tablett som 
visar de verkningar som katastroferna har på 
utvecklingen. Hållbar utveckling är en illusion 
så länge katastrofernas verkningar inte kan 
behärskas i de utsatta människornas liv. 

Välkommen till festivalen Världen i byn i maj

Lägren arrangeras vanligtvis med frivilligkrafter, di-
striktsmedarbetaren stöder dock de frivilliga, dvs. 
ordnar utbildning för lägerhandledarna och ledar-
na för lägren. Har man lägerplaner lönar det sig att 
i god tid tala om dem för den egna distriktsbyrån, 
till exempel för planeraren av ungdomsverksamhet. 
Därifrån förmedlas uppgifterna om lägren till cen-
tralbyrån som för en lista över alla läger sommaren 
2014.

Familjernas år ger lägren en fin inramning

Temaåret 2014 som fokuserar på familjerna passar 
utmärkt för barn- och ungdomsläger. Lägren upp-
skattas av hela familjen då föräldrarna vet att de-
ras barn kommer att ha det trevligt i en trygg om-
givning. Med hjälp av lägren kan man också sprida 
kunskap om Röda Korset och inspirera nya frivilliga 
för verksamheten.    

Ännu inte för sent med sommarläger för barn och unga 

Vid rödakorsavdelningen finns även en första 
hjälpen-bana. Kunskaper i första hjälpen är 
livsviktiga bland annat då man förbereder sig 
för klimatologiska naturolyckor. 

Var och när

Festivalen ordnas i Kajsaniemiparken och på 
Järnvägstorget i Helsingfors på lördagen 24.5 
kl. 11–20 och på söndagen 25.5 kl. 11–18. 
Röda Korset har sin avdelning på Järnvägstor-
get. Evenemanget har fri entré. 

För information: informationsdelegat 
Viivi Berghem, 020 701 20 78, 
viivi.berghem@rodakorset.fi

Sommarlägren ger en positiv bild av organisationen 
och vittnar om dess mångsidiga verksamhet. De är 
också ett utmärkt bevis på att Röda Korset har ak-
tiviteter för barn och ungdomar i trakten. 

Informera i god tid 

När avdelningen skaffat sig tillräckliga uppgifter om 
lägret, lönar det sig att lämna besked så fort som 
möjligt. Lägerplanerna påverkar programmet för 
hela familjen och därför vore det bra att informe-
ra om saken redan på vårvintern. Många planerar 
redan då för sommaren och för föräldrarna är det 
viktigt att veta om sina barns förehavanden och 
tidtabeller för sommaren.  

För information: samordnaren för skolsamarbete 
Pekka Laukkanen, 020 701 21 54, 
pekka.laukkanen@rodakorset.fi 

Minst 25 rödakorsavdelningar och distrikt har planer på att ordna läger runt om i Finland
i sommar. Fortfarande hinner man planera sommarläger också i eget område!   

Festivalen Världen i byn intar igen Kajsanie-
miparken och Järnvägstorget i Helsingfors
under det sista veckoslutet i maj. 

På denna banderoll känner du igen rödakorsavdelningen vid festivalen Världen i byn.



13

AKTUELLT I ÖSTERBOTTEN

Röda Korset synligt på  Österbottens stormässa

Distriktet har bokat en monter på Österbottens stormässa som hålls i Botniahallen 12-13 april. 
Tanken är att detta kunde ge skjuts åt medlemsvärvningen till våra avdelningar i Österbotten.

Nu vill vi erbjuda avdelningarna en ypperlig möjlighet att vara med och värva medlemmar och 
frivilliga - t.ex. insamlare -  och öka synligheten för och berätta om verksamheten inom Röda 
Korset i Österbotten! 
Enligt mässarrangören besöktes mässan år 2013 av 16259 personer.

Mässan är öppen lö-sö kl. 10-17 och det behövs bemanning i montern under öppethållnings-
tiden. Vi kommer enligt förhandsuppgifter att ha bl.a. Blodtjänsten som granne i det ”kvarter” 
där vår monter finns.

Vi frågar nu om det finns intresse i din avdelning att vara med och bemanna montern under 
mässdagarna. Personal från distriktet är förstås också där.

Vi ber om svar inom mars dvs senast 31.3.

Distriktets medlemstävling 2014

Distriktet utlyser en medlemsanskaffningstävling mellan avdelningarna under år 2014.

Det finns två ”tävlingskategorier”: en för avdelningar med ett medlemsantal mindre än 100 och 
en för avdelningar med 101 eller flera medlemmar. 
Distriktet har 23 respektive 15 avdelningar i de två kategorierna enligt medlemsantalet per 
31.12.2013. 

Medlemsanskaffningstävlingen pågår fram till 31.12.2014 och prisutdelningen sker vid årsmötet 
2015 eller annat lämpligt tillfälle.

Som pris till de tre bästa avdelningarna i respektive kategori, utlovas för varje avdelning kost-
nadsfria platser för två personer vid resan till Kalkku hösten 2015.

Distriktets medlemsantal är 106 mindre än för ett år sedan

I Österbottens svenska distrikts avdelningar fanns i slutet av år 2013 sammanlagt 4180 med-
lemmar. Det här är 106 färre eller 2,47 % mindre än ett år tidigare. Medlemsantalet har minskat 
med ca 100 under många år nu.

Nu måste vi var och en - såväl i distriktet som i avdelningarna - ta tillvara och använda 
alla idéer för medlemsvård och nyanskaffning av medlemmar!

Kolla även in FRK:s värvningskampanj på webben: http://rednet.rodakorset.fi/medlemsvarvning-
en
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BEREDSKAPSVERKSAMHETEN

Upprop för övningen 26-28 september

I denna kolumn kommer jag endast att behandla ett ärende, nämligen vår förstahjälpen- och 
beredskapsövning som redan väntar bakom knuten.

Som vi alla redan säkert vet så har vårt Österbottniska distrikt äran och glädjen att stå som 
värd för tillställningen som ordnas i höst. Vi kommer att få deltagare från Nyland, Åboland och 
Åland. Vi har möjligheten att stärka samt öva våra kunskaper och färdigheter på svenska och 
givetvis umgås och knyta nya bekantskaper på samma gång. Senast vi stod som värdar var år 
2004, alltså för 10 år sedan. Allt är upplagt för ett trevligt septemberveckoslut i Österbotten.

Övningen börjar sakta anta sina konturer och vi planerar att vi skall hitta något att göra för 
alla som vill vara med. Därför är det nu viktigt att ni ute i era avdelningar och styrelser pratar 
för och lyfter fram också detta evenemang. 

Olika delar som man kan ta del i under övningen är bland andra:

- Arbeta i en ledningscentral för frivilligfunktioner
- Bygga och upprätthålla fungerande kommunikationer mellan ledning och grupper på  
 fältet
- Delta i (eller leda) efterspaningsgrupper
- Fungera som statist, dvs. vara en som är ”försvunnen” vid efterspaning, eller ”skadad”  
 som förstahjälpen grupperna tar hand om
- Hjälpa till med praktiska arrangemang före, under och efter övningen

Det är av yttersta vikt att vi också får deltagare och aktörer från eget distrikt till övningen. Alla 
kan delta, även sådana som inte tidigare varit aktiva i förstahjälpen- eller frivilliga räddnings-
tjänsten sammanhang. Om ni vill delta men känner er osäkra så ta kontakt så ordnar vi infor-
mationstillfällen innan själva övningen så att alla hugade kan uppdatera och förkovra sina kun-
skaper lite på förhand och på så sätt få ut mera ur själva övningstillfället.

Var modiga och pålitliga hjälpare - delta i vår egen övning!

Rolf

Avdelningarna uppmanas ha ett gott samarbete med LokalTapiola under deras släck-
argranskningsdagar som hålls runtom i Österbotten under våren. Vår uppgift är att 
på samma gång granska förstahjälpenväskor. Då har Ni också chansen att sälja för-
stahjälpenprodukter och andra Rödakorsprodukter samt informera om Röda Korsets 
verksamhet och värva någon ny medlem.

En lista över alla granskningstillfällen har skickats per e-post till avdelningarnas ord-
föranden och sekreterare. Kontakta distriktet ifall du vill veta var och när granskning-
arna hålls på din ort eller hur du kan komma i kontakt med LokalTapiolas kontaktper-
son.
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FÖRSTA HJÄLPEN OCH HÄLSOVÅRDSVERKSAMHETEN

Vi har nyligen firat sportlov/vinterledighet och haft möjlighet att förbättra konditionen om inte utom-
hus så inomhus, med simhallsbesök och liknande. Vintern börjar äntligen släppa greppet så små-
ningom. Vårterminens kurser fortsätter med grundkurser/ repetitionskurser varje månad. Adressen 
är som förut distriktskansliet vid Nedre Torget. FHJ I i mars den 6-7.3 är fullbokad, men platser finns 
ännu kvar på en kvällskurs 1-3.4 (med start kl.18). Om det finns intresse ordnas även en fortsätt-
ningskurs, FHJ II det sista veckoslutet i april. Anmälningar eller förfrågningar sköter samordnaren. 
 
Distriktet har nu förmedlat sin första defibrillator till fältet. Det är Kristi-nestads hjärtförening som 
sponsorerar en hjärtstartare till simhallen i staden. På programmet i övrigt står höstens kommande 
beredskapsövning, med inbjudna frivilliga från andra svenskspråkiga distrikt. Beredskapschefen kan 
svara mer på frågor rörande den. Mot slutet av året planeras symposium, med aktuellt tema. 
Detta är ännu under arbete. 

Vikarierande samordnare avslutar sitt vikariat 1 juni 2014 och ordinarie återkommer i arbete 1 sep-
tember. Vecka 19 är vikarien ännu på plats, men är sedan på semester innan nya utmaningar börjar! 
Observera detta om ni har ärenden till undertecknad. Ordinarie samordnare Isabella Olli välkomnas 
tillbaka efter sin moderskaps- och vårdledighet.

Till dess – vårliga vindar!
Hälsar Ami

I Svenskfinland planeras en FHJ 3 att ordnas i Helsingfors-Nylands distrikt i höst, varefter vi 
gärna ordnar en svenskspråkig gruppledarutbildning följande vår.
Under stämman behövs jourande förstahjälpare både till Mässcentret i Åbo samt till verk-
samhetstorget vid Forum Marinum.
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UNGDOMSVERKSAMHETEN

Sommarens ungdomsläger

Årets sommarläger för unga går detta år av stapeln 28–31 juli ute på Gåshällan i Närpes skärgård. 
Planeringsgruppen jobbar på för fullt med program och praktiska arrangemang inför sommaren. Det 
som kan avslöjas är att det i vanlig ordning kommer att vara ett fartfyllt läger med väldigt varierande 
program. Under de kommande veckorna kommer det att sammanställas en reklamaffisch för lägret 
som gärna får spridas till alla ställen där det kan tänkas finnas unga lägerintresserade. 
Det fanns ett stort intresse för förra årets läger så om du eller unga i din bekantskapskrets är intres-
serade av att delta så kan ni skicka in en intresseanmälan till mig (till Marina Spets fr.o.m. april). Är 
du intresserad av att fungera som ledare eller av att vara med i planeringen av lägret så hör av dig till 
mig Malin (eller Marina)!

Hälsning från Knattelägergruppen

Knattelägergruppen består av en grupp representanter från de olika avdelningarna i Korsholm. Till-
sammans har denna grupp redan i närmare 15 år kunnat erbjuda barn i Korsholm ett uppskattat, tre 
dagar långt sommarläger. Lägret är väl förspänt i år; platsen är bokad, vi har förslag på ledare, kock 
och hjälpledare och det finns medlemmar i gruppen som vet vad det handlar om och kan sätta in de 
nya i arbetet. Det vi nu efterlyser är flera medlemmar i gruppen för att kunna genomföra årets 
läger! Här vill vi se representanter för samtliga avdelningar i Korsholm!

Gruppen har haft sitt första möte men nya planeringsintresserade eller lägerledare är fortsättningsvis 
varmt välkomna med i gruppen. Om du är intresserad av att engagera dig i barnlägret så hör av dig 
till undertecknad i mars eller Marina Spets fr.o.m. april.

Ungdomarnas årsträff

Under tidigare Ungdomarnas årsmöte beslöts att det vid sidan av detta möte även skulle hållas en 
nationell årsträff som skulle fokusera på utbildning och samvaro. Planen var att årsträffen skulle ord-
nas för första gången detta år och att Österbotten skulle stå som värd. Tyvärr har Centralbyrån med-
delat att det nationella evenemanget har blivit inhiberat. Träffen hade inte så god medvind som vän-
tat och nationellt blev det inte tillräckligt många deltagare för att årsträffen skulle genomföras. 

Lekdag på Tabernahemmet

Ungdomsutskottet uppmärksammade årets vändag genom att ordna en lekdag för flyktingbarnen i 
Oravais. Åtta stycken leksugna barn och ungdomar deltog. På schemat stod utomhuslekar med fo-
kus på samarbete inom gruppen och inomhus höll vi en samling med barnen där vi diskuterade kring 
vänskap och vad en god vän är. Dagen avslutades med fastlagsbullar, vilka Oravais avdelning bidrog 
med. Dagen var mycket lyckad och en uppföljning av lekdagen kommer att ordnas i sommar igen!

Lekdagen är ett enkelt och uppskattat koncept. Vill ni i avdelningen pröva på att ordna en liknande 
lekdag får ni gärna kontakta ungdomsutskottets ordförande Cecilia Pensar på e-post cecilia_pensar@
hotmail.com eller distriktets samordnare för ungdomsverksamhet!
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SAMHÄLLSVERKSAMHETEN

Finlandssvensk vänträff

Det är igen dags för den årliga finlandssvenska vänträffen.  Vänträffen är ett tillfälle för alla röda-
korsvänner i Svenskfinland, nuvarande eller blivande, att träffas och njuta av ett varierande program 
i trevlig samvaro. Tanken är att ”gamla” vänner skall få ny inspiration och blivande vänner skall få en 
inblick i vad det innebär att vara rödakorsvän.

Den finlandssvenska vänträffen ordnas detta år på Åland, veckoslutet 26–27 april. Bindande anmä-
lan till Malin Sunabacka senast torsdagen den 20 mars 2014 per e-post eller telefon (se kontakt-
uppgifterna s. 2). Observera att för oss österbottningar inleds veckoslutet redan fredagen den 25.4, 
vi åker då ner till Åbo på eftermiddagen och övernattar till lördag morgon då båten avgår mot Åland.
Det av distriktet sponsorerade priset för hela veckoslutet är 200 €/deltagare. I priset ingår eventu-
ell bussresa (om behov finns) Österbotten–Åbo–Österbotten, övernattning i Åbo fre-lö, båtresa Åbo–
Mariehamn–Åbo, deltagaravgift, övernattning på Åland, tre-rätters middag, frukost, lunch, kaffe, pro-
gram och inträde till Ålands sjöfartsmuseum. Det finns också möjlighet att boka buffét till båtresan, 
observera att detta är valfritt och inte ingår i priset. 

Jag önskar följande uppgifter för varje deltagare: namn, avdelning, adress, faktureringsadress, tel.
nr, eventuell e-post, eventuella specialdieter, rumskamrat i flerpersonersrum, önskemål om båtbuffét 
samt om personen är intresserad av gemensam transport till och från Åbo. Avdelningen brukar i mån 
av möjlighet understöda dessa resor, i övrigt står varje deltagare för kostnaderna. Kostnaderna fak-
tureras innan träffen.

ALLA som är intresserade av ett roligt veckoslut är varmt välkomna med!

Vändagen

Även detta år ordnades vändagsevenemang runtom i distriktet. I Smedsby-Böle besökte en skolklass 
ett åldringshem och bjöd på sång, Lappfjärd-Härkmeri avdelning ordnade i samarbete med Kristi-
nestads svenska avdelning en vänträff för asylsökande och lokalbefolkning, det bjöds på info, mat 
och program från olika länder. I Öja bjöds det på pensionärskaffe på Byacentret, i Purmo blev det en 
vändagsfest med tårta och allsång och Pensala avdelning besökte ensamma bybor på äldreboenden 
och bäddavdelningar. Sammanlagt i hela landet ordnades över 200 olika evenemang.

Vänkurs

Vänverksamheten är en av Röda Korsets äldre verksamhetsformer. I distriktet ser denna verksam-
het väldigt olika ut på olika områden. En del avdelningar har en väletablerad verksamhet med många 
vänner medan andra ännu inte har bekantat sig med konceptet. Väntjänsten är ett tacksamt koncept 
på många sätt, att vara vän är något som alla kan göra bara han/hon har tid att ge och intresse av 
att dela den tiden med andra. 
Om du eller din avdelning är intresserad av att starta upp eller bekanta er med vänverksamheten, ta 
kontakt med distriktet så kan vi hjälpa er att börja på. Finns det tillräckligt många intresserade kan vi 
även ordna en egen vänutbildning på er ort.

Ordinarie samordnaren tillbaka i april

Mina dryga två år som samordnare för samhälls- och ungdomsverksamheten börjar lida mot sitt slut. 
Från och med april kommer jag istället att helt övergår till att jobba med mångkulturverksamheten 
i distriktet. Den ordinarie samordnaren Marina Spets återvänder till sina arbetsuppgifter på deltid i 
april och därefter heltid med start från maj månad.
Jag vill tacka alla som jag har träffat och samarbetat med under de här två åren, det har varit ytterst 
varierande och roliga år. Jag hoppas att vi även inom mitt nya område kommer att ha lika mycket 
verksamhet och gott samarbete!
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MÅNGKULTURVERKSAMHETEN

Ny Mångkulturutvecklare

Jag har fått förtroendet att ta över uppgiften som Mångkulturutvecklare för distriktet fr.o.m. 
1.3.2014. Jag kommer dock att fortsättningsvis vikariera som samordnare för ungdoms- och sam-
hällsverksamhet ännu i mars i och med att ordinarie samordnaren kommer tillbaka från sin tjänstle-
dighet i april. 

Det skall bli intressant och utmanande med nya arbetsuppgifter och jag ser fram emot att fortsätta 
bygga upp verksamheten tillsammans med er. Har du redan nu tankar, frågor eller funderingar så är 
det fritt fram att höra av sig till mig!

Antirasismveckan

Det är för tillfället mycket på gång gällande antirasismverksamheten i Finlands Röda Kors. I år starta-
de 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 hittar du i det avdelnings-
brev som skickats ut, informationen har även satts ut på RedNet och i Röda Korsets webbutik kan 
ni beställa allt material som behövs för ett evenemang. Vecka 10 öppnades webbsidan www.motra-
sism.fi, där du bl.a. hittar Rasismfrågeleken och kortfilmen Attitydtalko. På sidan finns även länkar till 
färdiga skolmaterial som kan användas på morgonsamlingar eller i klassen. Kom ihåg att det ständigt 
utvecklas nya material inom alla verksamhetsområden så ta stöd av dem när ni vill ordna ett evene-
mang i Röda Korsets tecken!

Dagen mot rasism firas fredagen den 21 mars, men hela veckan går i temats tecken. Fundera hur ni i 
er avdelning kan jobba för ett jämlikt samhälle utan diskriminering och rasism. Tips på olika kampanj-
modeller hittar ni som nämnt i avdelningsbrevet och på RedNet.

Internationella utbyten

Under året ordnas det runt om i världen en hel del rödakorsläger och andra utbyten för unga aktiva 
medlemmar. Evenemangen är oftast ordnade av det aktuella landets nationella Rödakorsförening till 
vilket ungdomar från övriga nationer bjuds in. Platserna per land är för det mesta få och ansöknings-
tiden relativt kort. Därför vill jag tipsa dig som är intresserad av Röda Korsets internationella verk-
samhet för unga att aktivt hålla koll på RedNet-sidorna. Under SPR Nuoret (Toiminta–Kansainvälisen 
nuorisotoiminta–Uutisia) sätter Internationella enheten på Centralbyrån ut information om aktuella 
händelser. Tyvärr är informationen oftast enbart på finska eller engelska men det brukar gå bra att 
skriva sin ansökning på svenska och själva evenemangen är naturligtvis engelskspråkiga.

För tillfället är det på gång utbyten till Ghana och Tyskland. Vill du veta mera kan du kontakta Maija 
Salava på Internationella enheten i Helsingfors på maija.salava@redcross.fi. Kom dock ihåg att du har 
bäst chanser att få åka på ett utbyte om du tidigare engagerat dig i Röda Korsets verksamhet på din 
ort, tidigare engagemang är en av de viktigaste meriterna. 

                               Malin Sunabacka                                  
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Medlemsantal avdelningsvis 31.12.2013
Lähde: OD 4.1.2014 KL

Avdelning Medl.-
antal 

31.12. 
2011

Medl.-
antal 

31.12. 
2012

Medl.-
antal 

31.12. 
2013

Ungd 
Unga, 

Familje-
unga

Vuxna År, 
Familj-
vuxen

Ständig-
/ heders-

medl. 
över 29 

år

Ständig-
/heders-

medl. 
under 29 

år

% Unga Ungd.-
medl. 

>=10% 
(=x)

Medl.-antal 
% 31.12.13 

vrt. 
31.12.12

Förändr. % 
(Medl-antal) 

31.12.13  
vrt. 

31.12.12

ny 
medlem 
(2013 

ansluten)

nyas %-
andel 2013 
av medl.-

antalet

Bergö 53 49 52 1 51 0 0 1,92 106,12 6,12 6 11,54
Björköby 32 30 28 7 21 0 0 25,00 x 93,33 -6,67 2 7,14
Esse 119 116 116 4 111 1 0 3,45 100,00 0,00 2 1,72
Gamla Vasa Svenska 60 63 59 1 56 2 0 1,69 93,65 -6,35 3 5,08
Gamlakarleby Svenska 75 71 69 0 60 9 0 0,00 97,18 -2,82 1 1,45
Jakobstad Svenska 335 312 300 5 278 17 0 1,67 96,15 -3,85 6 2,00
Jeppo Svenska 84 82 79 3 64 12 0 3,80 96,34 -3,66 0 0,00
Karleby Svenska 142 137 134 10 114 10 0 7,46 97,81 -2,19 1 0,75
Korsholms Norra 118 118 111 14 90 7 0 12,61 x 94,07 -5,93 0 0,00
Korsholms Södra 101 98 100 17 78 5 0 17,00 x 102,04 2,04 3 3,00
Korsnäs 121 119 114 9 97 8 0 7,89 95,80 -4,20 2 1,75
Kristinestads Svenska 60 58 57 5 48 4 0 8,77 98,28 -1,72 1 1,75
Kronoby 113 105 98 3 92 3 0 3,06 93,33 -6,67 0 0,00
Kvevlax 171 164 162 12 141 9 0 7,41 98,78 -1,22 4 2,47
Lappfjärd-Härkmeri 99 96 95 8 81 6 0 8,42 98,96 -1,04 2 2,11
Larsmo 140 136 132 4 119 8 1 3,79 97,06 -2,94 2 1,52
Malax 213 209 210 6 193 9 2 3,81 100,48 0,48 11 5,24
Maxmo 67 67 66 5 60 1 0 7,58 98,51 -1,49 0 0,00
Munsala 80 79 79 1 75 3 0 1,27 100,00 0,00 0 0,00
Nedervetil 58 72 70 11 56 3 0 15,71 x 97,22 -2,78 6 8,57
Nykarleby 181 177 174 7 155 12 0 4,02 98,31 -1,69 6 3,45
Närpes 212 218 208 8 175 25 0 3,85 95,41 -4,59 1 0,48
Oravais Svenska 109 105 102 5 87 10 0 4,90 97,14 -2,86 0 0,00
Pedersöre 116 113 111 8 96 7 0 7,21 98,23 -1,77 1 0,90
Pensala 52 54 55 1 46 8 0 1,82 101,85 1,85 1 1,82
Petalax 86 83 82 1 72 9 0 1,22 98,80 -1,20 1 1,22
Purmo 72 70 69 6 56 7 0 8,70 98,57 -1,43 0 0,00
Pörtom 106 103 99 2 83 14 0 2,02 96,12 -3,88 1 1,01
Replot 103 95 92 16 69 7 0 17,39 x 96,84 -3,16 2 2,17
Smedsby-Böle 124 118 112 8 93 11 0 7,14 94,92 -5,08 0 0,00
Solf 79 75 71 10 53 6 2 16,90 x 94,67 -5,33 1 1,41
Sundom 87 84 84 4 78 2 0 4,76 100,00 0,00 1 1,19
Terjärv 62 62 62 1 53 8 0 1,61 100,00 0,00 1 1,61
Tjöck Svenska 48 46 43 2 41 0 0 4,65 93,48 -6,52 0 0,00
Vasa Svenska 493 464 445 31 361 52 1 7,19 95,91 -4,09 17 3,82
Vörå Svenska 132 122 124 6 113 5 0 4,84 101,64 1,64 2 1,61
Öja 60 58 59 2 57 0 0 3,39 101,72 1,72 2 3,39
Övermark 61 58 57 3 48 6 0 5,26 98,28 -1,72 0 0,00
Österbotten yht. 4 424 4 286 4 180 247 3 621 306 6 6,05 97,53 -2,47 89 2,13
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ÖSTERBOTTENS SVENSKA DISTRIKT

HUNGERDAGEN   2013 

Res. 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013
BERGÖ 2 250,14 2 296,25 2 135,20 1836,11
BJÖRKÖBY 416,15 328,80 300,00 34,80
ESSE 2 700,00 3 000,00 2 000,00 2600,00
GAMLAKARLEBY 4 003,55 3 905,00 3 555,69 2500,00
GAMLA VASA 2 251,16 1 832,37 1 627,74 1347,13
JAKOBSTAD 12 260,00 14 892,90 13 715,20 13700,00
JEPPO 613,60 438,78 360,80 189,50
KARLEBY 5 465,00 5 136,14 5 129,62 4361,60
KORSHOLMS NORRA 6 338,70 5 556,96 5 044,31 4468,09
  "              SÖDRA 677,10 1 346,50 595,85 575,00
KORSNÄS 886,70 930,27 1 000,41 744,77
KRISTINESTAD 930,81 620,91 1000,00 929,21
KRONOBY 2 973,17 2 700,00 3 245,00 2679,00
KVEVLAX 4 702,70 4 173,06 2 985,37 2615,24
LAPPFJÄRD-HÄRKM. 1 951,58 1 540,06 1 267,03 1579,46
LARSMO 5 836,55 6 144,60 4 772,45 4773,80
MALAX 4 100,00 3 217,15 3 381,29 3391,91
MAXMO 1 673,15 1 225,32 1 270,11 1123,60
MUNSALA 1 374,45 1 254,90 1 109,86 1608,44
NEDERVETIL 801,77 822,57 526,16 459,84
NYKARLEBY 5 900,00 5 600,00 5 500,00 5465,00
NÄRPES 6 921,46 5 887,18 4 830,17 5000,00
ORAVAIS 995,00 1 435,09 1 492,00 1132,01
PEDERSÖRE 2 641,51 2 922,26 2 503,51 1732,40
PENSALA 1 066,60 1 063,00 911,00 882,96
PETALAX 2 124,57 1 914,73 1 809,00 1983,68
PURMO 1 800,00 1 600,00 1 574,56 1400,00
PÖRTOM 1 650,00 1 400,00 1 000,00 1051,00
REPLOT 1 926,18 1 087,65 1 459,69 1105,35
SMEDSBY-BÖLE 4 059,04 3 665,24 3 028,34 2866,45
SOLF 1 838,20 1 744,80 1 648,52 1200,39
SUNDOM 4 690,69 2 191,12 1 957,77 2107,23
TERJÄRV 1 550,95 1 898,00 1 464,99 1412,07
TJÖCK 1 230,00 1 248,30 1 200,00 1192,20
VASA 12 210,20 10 369,51 6 602,57 6850,71
VÖRÅ 2 380,44 400,69 963,45 960,04
ÖJA 1 658,10 1 518,20 1 765,47 1785,80
ÖVERMARK 879,80 633,25 493,90 584,25
ÖVRIGA 5 939,25 1 953,00 1 135,28 204,82
T O T A L T 123 668,27 109 894,56 96 362,31 90433,86


