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

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

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

TA KONTAKT
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det 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 verksamhet och övervaka användningen av märket.
Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmaterial
under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi

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

Kansliet öppet vardagar kl. 10-15 

E-mail: 
fornamn.efternamn@rodakorset.fi 
 
Webbsidor 
https://rednet.rodakorset.fi/osterbotten 
www.rodakorset.fi

Mottagningscentralen i Kristinestad 
Lappfjardsvagen 163 c 
64100 Kristinestad

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

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

Verksamhetsledare  
Ricky Berglund  
Alterneringsledig fram till 13.2.2018

Vik. verksamhetsledare 
Annica Riddar 
040 195 3602 

Beredskapschef  
Rolf Sund  
020 701 2754 / 040 026 3448 

Ekonomisekreterare  
Greta Paajanen  
020 701 2752 / 040 024 0705 

Organisationssekreterare  
Emma Granholm  
020 701 2753 / 050 566 2642 

Samordnare for ungdomsverksamheten  
Malin Sunabacka  
020 701 2757 / 040 824 2225  

Mångkulturutvecklare  
Nina Stubb  
020 701 2755 / 040 559 5286
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Vårt nya år 2018

LEDAREN 19.1.2018

God fortsättning på det nya året!

Angenämt att få skriva sin första ledare i ”Här 
och Nu”. Som de flesta säkert vet så fungerar 
jag som Ricky Berglunds vikarie under hans al-
terneringsledighet. Till vardags jobbar jag som 
chef vid mottagningscentralen i Kristinestad.

Vi har då vänt blad till nytt år 2018, vårt 101:a år 
som självständigt land, något vi får vara tack-
samma över, inte minst i.o.m. att vi än en gång 
är med och röstar i presidentval i vårt land.

Runt om oss i världen avlöser konflikter och 
naturkatastrofer varann på löpande band. Ena 
dagen ska vi tydligen förvänta oss ett utbrott 
av en vulkan på Filippinerna som ev påverkar 
oss också klimatmässigt till endel; andra dagar 
får vi rapporter bla om att Jemen formligen slu-
tat existera som stat pga kriget, ett land som 
också Röda Korset/Röda Halvmånen stöder i 
deras svåra situation.

Klimat med svårare följd än normalt har vi ock-
så de senaste veckorna fått uppleva i eget 
land, när Kajana med omnejd drabbades av 
större avbrott i el-distribution, och vattenför-
sörjning, något som ledde till att Röda Kor-
set fick rycka ut inom eget land och hjälpa till. 
Vi upplever inte sådant så ofta men vårt Rö-
da Kors är till för alla, även vid nationella stör-
ningar.

Det är ändå inte bara negativa saker som mö-
ter oss. Jul i Sinnet-kampanjen som fördes fö-
re jul inom FRK gav en fin utdelning till familjer 
som behöver stöd av olika slag, inte minst inför 
julen och i den allmänna vardagen. 
Så stort Tack för fint insamlingsresultat!

Den kommande Vändagen är även en dag som 
ger mervärde för oss. Vänner kanske vi tänker 
ofta på som sådana som behöver stöd av Oss 
av någon orsak, som är svaga till hälsa eller an-
nars på något sätt behöver finländska vänner, 
tex invandrare. Det som jag fick uppleva en dag 
här mitt i centrum av Vasa var att en tiggande 
handikappad man kom fram till mej och öns-
kade få något. Dessvärre hade jag inte något 
att ge den dagen men det bekom inte honom. 
Han ville ändå prata lite och sa till slut  några 
uppmuntrande ord och log. Det var några fina 
minuter för mej den dagen, och jag kände att 
fastän jag inte kunde hjälpa honom då, så var 
hans vänliga inställning något som ändå gav 
en fin känsla hos mej. En vänlig gest kan bli en 
stor sak för någon när som helst.

Njut av de soliga dagar vi får småningom, vi går 
mot ljusare tider. Jag vill önska Er alla en god 
fortsättning på vårvintern!

Annica Riddar,
Vik. verksamhetsledare
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Ett genomgående tema för klämförsla-
get vid ordinarie stämman var efterfrågan 
på hälsofrämjande verksamhet. Förslaget 
slår fast att ”Röda Korset bör ta en aktiv 
roll i att driva hälsofrämjande verksamhet 
vid hälsorådgivningarna. Vi bör grunda nya 
rådgivningar och stärka redan existerande 
verksamhet.” 

Det här är uttryckligen vad vi kommer att gö-
ra. Betydelsen av hälso- och välfärdsstödjan-
de verksamhet ökar också i och med den kom-
mande social- och hälsovårdsreformen och 
därmed finns det efterfrågan på hälsofrämjan-
de verksamhet vid Röda Korset.

PROGRAMMET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE VERKSAMHET STARTAR 1.1.2018

Vi stärker våra kunskaper och färdigheter 
inom hälsofrämjande verksamhet

Jen
n
a Leh

to
n
en

 

Röda Korsets hälsopunkt i Nokia erbjuder kostnadsfria hälsotjänster och även en mötesplats för människor. 
Pensionerade Kati Kronqvist mäter blodtrycket.

Hur stärks verksamheten i praktiken?
Det hälsofrämjande programmet kartlägger ex-
isterande verksamhet och samlar ihop den häl-
sofrämjande funktionerna (rusmedels-, hiv- 
och sexualarbetet samt hälsorådgivningarna 
och förebyggandet av olyckor) till en enda hel-
het. Därtill förstärks koordineringen av natio-
nell verksamhet och funktionerna vid distrik-
ten samt utbildningen av frivilliga.

Programmet önskas ge starkare stöd för verk-
samhet med låg tröskel – eller ingen tröskel 
alls –, som uppstår ur lokala behov. På detta 
vis underlättas också exempelvis grundandet 
av hälsorådgivningar, ordnandet av evenemang 
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PROGRAMMET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE VERKSAMHET STARTAR 1.1.2018

Kampanjen Hjälp dem att komma  
på fötter igen har inletts

Det hälsofrämjande programmet

• sprider kännedom om FRK:s hälsofräm-
jande verksamhet

• ökar och fördjupar frivilligas färdigheter 

• introducerar fler frivilliga till verksam-
heten

• ökar bl.a. verksamheten vid hälsoråd-
givningarna

• förbättrar mediekompetens och digitala 
färdigheter bland frivilliga

• firar Världshälsodagen årligen den 7.4. 

om olycksinformation, upplysning om hälso-
samma levnadsvanor och kundrådgivning. Allt 
detta och mycket annat kan göras av de frivil-
liga som sysslar med hälsofrämjande verksam-
het. Också festivalarbete och sexualupplysning 
är delar av den hälsofrämjande verksamheten.

För Röda Korset innebär hälsofrämjande verk-
samhet delaktighet, en känsla av att tillhöra en 
gemenskap och bemöta människor. Den frivil-
liga kan bemöta människor genom att ge råd 
och vägledning i hur man bäst tar hand om sig 
själv och var det går att hitta önskad service. 

Programmet startar med en rundfrågning: 
Är Hälsopunkt ett bra namn för verksam-
heten, eller borde det bytas ut? Svara på 
adressen: https://www.punainenristi.fi/yh-
teystiedon-aihe/terveyden-edistaminen

Länken till förfrågan skickas ut till frivil-
liga inom den hälsofrämjande verksam-
heten. Svarstiden går ut i mitten av fe-
bruari, den 15.2. Tre värmedynor lottas ut 
bland alla svarande. 

Ytterligare information: 
hälsofrämjande programmets koordinator 
Mia-Veera Koivisto, tfn 020 701 2174

Miljontals människor i Syrien lever i områden 
där minor, bomber och sprängmedel är en dag-
lig fara. En stor del av de som skadats är barn 
och ungdomar. Det långvariga kriget i Syrien 
har fått landets hälsovård att kollapsa och det 
råder brist på mediciner, vårdutrustning och 
sjukvårdspersonal.

Tack vare bidragsgivare kan rehabliteringscen-
trens patienter få fysioterapi, proteser, hjälp-
medel och psykiskt stöd. Syftet är att patien-
terna på rehabiliteringscentren ska återvända 
till ett normalt liv när de lämnar kliniken. Bar-
nen får möjlighet till lek, skolgång och kan röra 
sig utanför hemmet och de vuxna får möjlighet 
att hitta sin roll i samhället.

Avdelningarna kan delta i kampanjen genom 
att grunda en egen elektronisk insamlingsbös-
sa. Insamlingsbössan, som du hittar på sidan 
Omapunainenristi.fi, är lätt att dela bl.a. på fa-
cebook eller per e-post. Syftet är att kampan-
jen ska pågå i flera år. 

Hjälp dem att komma på fötter igen-kampanjen 
är även målet för skolornas kampanj Bokmå-
nad och Dagsverkeinsamlingen. För kampanjen 
finns affischen ”Hjälp dem att komma på fötter 
igen” i A3-storlek i förpackningar på 20 st. Av-
delningarna, skolorna och privatpersonerna kan 
beställa kampanjmaterialet i webbutiken. 

Mer information om kampanjen finns på kam-
panjsidan rodakorset.fi/syrien.  

Ytterligare information: 
planerare för medelanskaffning  
Jessica von Bonsdorff, tfn 020 701 2032
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VÄNDAGEN 14.2.2018

På vändagen står vi tillsammans 
mot ensamhet

Petteri K
ivim

äki 

På vändagen kan man dela t.ex. en 
kompisbild i sociala medier med  
hashtaggen #ihantavallinenteko.

Vi ses-kampanjen på Vändagen inbjuder till 
diskussion om erfarenheter och effekter 
av ensamhet runt om i Finland. Målet med 
kampanjen är att locka nya frivilliga till 
vänkurser och vänverksamheten samt att 
nå vänner och berätta för dem om Röda 
Korsets vänverksamhet.

Nya vänner från Vi ses-evenemanget
Avdelningarna kan ordna egna Vi ses-evene-
mang. De är mötesplatser med låg tröskel och 
bra tillfällen för att presentera vänverksam-
heten. Programmet kan bestå av nästan vad 
som helst, det viktigaste är en varm och öppen 
stämning, så att alla känner sig välkomna.

Ibland är den bästa medicinen mot ensam-
het att göra saker tillsammans. Därför lönar 
det sig att bjuda in alla för att arrangera och 
kläcka idéer för Vi ses-evenemang. Ett vän-
dagsevenemang ger ypperliga möjligheter att 
få med nya människor i avdelningens verksam-
het som frivilliga eller som medlemmar. Det lö-
nar sig också att planera in vänkurser genast 
efter evenemanget.

I arrangemangen för Vi ses-
evenemanget är följande till hjälp:
•  Vi ses-kampanjmaterialet: affischer, 
rollups, minneslappar

•  Kommunikationsmaterial: videor, 
bilder, meddelandebottnar, utma-
ning i sociala medier

•  Vi ses-evenemangsmallar och 
-idéer

•  150 euro i stöd från centralbyrån  

#enheltvanliggärning – utmaning  
i sociala medier
På vändagen utmanar vi alla att 
göra helt vanliga gärningar för 
att lindra ensamheten. Målet 
är att väcka oss alla, så att vi 
märker hur vi med små gär-
ningar i vardagen bättre kan 
ta hänsyn till varandra.  

Idén med utmaningen:
•  Gör en helt vanlig gärning som lindrar en-

samheten hos någon. Ta en bild av din gär-
ning, dela den på sociala medier och utmana 
andra att göra lika.

•  På bilderna och postningarna kan du utnyttja 
En helt vanlig gärning-lappar.

•  Använd hashtaggen #ihantavallinenteko

Läs mera: RedNet/Vändagen och elektro-
niskt kampanjbrev

Ytterligare upplysningar:  
koordinator för social välfärd  
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123
kampanjkoordinator  
Sari Byman, tfn 020 701 2201
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UNGA OCH SKOLSAMARBETET

Nytt styrprogram för vänverksamheten 
Ett nytt datasystem för vänverksamheten 
tas i bruk i början av året. Systemet har 
testats under november-december och pi-
loteringen sker i januari.

Systemet piloteras på fyra finskspråkiga orter 
samt vid vänförmedlingen på en tvåspråkig och 
en svenskspråkig ort. Piloteringarna sker i Ny-
land och Tavastland. De första som tar i bruk 
piloteringen är Helsingfors, Mäntsälä, Tammer-
fors, Tavastehus, Karis-Pojo och Esbo svenska 
avdelningar.

Från och med februari kan vänförmedlingen 
vid andra avdelningar ta i bruk det nya syste-
met. Systemets användarutbildningar sker di-
striktsvis och ordningen för ibruktagningen 
formas enligt intresse. Ibruktagningen inleds 
vid Helsingfors och Nylands distrikt, i Västra 
Finlands distrikt samt i Tavastlands och Uleå-

borgs distrikt. Andra distrikt inleder ibruktag-
ningen hösten 2018. Avsikten är att alla vän-
förmedlingar tar i bruk det nya systemet inom 
de tre följande åren.

Vad innebär det nya systemet?
Det nya systemet underlättar vänförmedlarnas 
arbete, skapar en enhetlig förmedlingsprocess 
på olika orter och möjliggör bildandet av vän-
förmedlingskretsar. Genom förmedlingskret-
sar möjliggör systemet gradvis en vänförmed-
ling som täcker hela landet. Systemet är en del 
av det nationella styrprogrammet för volontär-
verksamheten.

Ytterligare information: 
Vänverksamhetens anställda vid distrikten
projektplanerare  
Maija Pokkinen, tfn 020 7012191

na. Under den sex timmar långa kursen lär sig 
eleverna första hjälpen-färdigheter först i teo-
rin och därefter genom praktiska övningar med 
hjälp av ett första hjälpen-spel. Under det här 
läsåret erbjuds kursen i cirka 30 skolor.

Skolorna kan också grunda sina egna InAc-
tion!-grupper i samarbete med avdelningar-
na, där eleverna får, förutom att öva sig första 
hjälpen, också bekanta sig bl.a. med primär-
släckning och andra säkerhetsfärdigheter samt 
med Röda Korsets verksamhet. Det här är ett 
enkelt sätt för elever att bekanta sig med Rö-
da Korset och genom detta kan avdelningarna 
hitta nya ungdomsmedlemmar. 

Ytterligare information:
Koordinator för skol- och läroanstaltsamarbe-
tet Johanna Korkeamäki, tfn 020 701 2114

Kom med på sommardagar i Åbo!  
Röda Korsets nationella sommardagar för unga 
ordnas vid Ruissalo camping i Åbo under tiden 
14–17.6.2018. I fyra dagar får deltagarna ta del 
av intressanta utbildningar, avslappnat sam-
kväm och nya fina upplevelser. Varje ålders-
grupp har sitt eget program och det bjuds på 
både utbildningar och workshops. Naturligtvis 

finns också tid för volleyboll, simning och att 
njuta av sommaren.

Anmälan öppnas i början av året, men redan nu 
lönar det sig att skriva upp datumet i kalen-
dern. Ytterligare information finns på https://
rednet.punainenristi.fi/kesapaivat2018. På sam-
ma adress hittar du också närmare information 
om hur du kan komma med i planeringen och 
arrangemangen kring evenemanget.

Första hjälpen-utbildningen 
InAction! introduceras i högstadier
Högstadieunga råkar ständigt ut för situatio-
ner hemma, i skolan och på fritiden där mod 
och färdigheter i första hjälpen kan komma till 
hands. Röda Korset ordnar en kurs i livräddan-
de första hjälpen för högstadie-elever i skolor-
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VECKAN MOT RASISM

Den riksomfattande veckan mot rasism 19-25.3 
är en påverkanskampanj
Var och en av oss har ansvar över våra 
egna val och attityder. I årets kampanj vill 
vi påverka individen att våga agera i rasis-
tiska situationer. 

Kampanjen år 2018 främjar också likabehand-
ling. Alla behöver en människa i närheten som 
är närvarande och stöder i vardagen. Därför 
är årets slogan #jagärmeddig. Kampanjveck-
an erbjuder en bra möjlighet att lyfta fram just 
det. Alla kan utnyttja sina  nätverk och utma-
na enskilda individer, organisationer, myndig-
heter, skolor, läroanstalter, olika gemenskaper 
och idrottsförbund att delta i vår allas gemen-
samma kampanj mot rasism.Kampanjmateri-
al finns på RedNet, Råd&Rön under rubriken 
”Veckan mot rasism”.

Vi har i Österbotten under de senaste åren 
haft mångkulturella vänkurser och vet att öst-
erbottningar är redo att vara vänner till nyan-
lända. Genom veckan mot rasism kan vi gå ut 
och berätta om våra upplevelser – Vilken gläd-
je det är för både nyfinländare och finländare 
att lära känna varandra. Hur givande, lärorikt 
och roligt det är. 

K
iia Etelävuo

ri

Så kom med i kampanjen, om ni inte har möj-
lighet att ordna något litet jippo på er skola, 
så är det en bra början att berätta om positi-
va erfarenheter du haft i möten med nyfin-
ländare, privat i vardagliga situationer, i Röda 
Korsets verksamhet eller som vän eller stöd-
person till någon som inte är från Finland. Det 
inspirerar andra och det är en viktig del av 
kampanjen att sprida glädjen!

Vad kan jag göra under veckan mot rasism?
•  Besök skolor och föreslå att ni håller en mor-

gonsamling kring temat
•  Ordna ett diskussionstillfälle eller ett an-

nat evenemang där du kan berätta om lika-
behandling t. ex i skolan, i församlingens ut-
rymmen eller på biblioteket

•  Var aktiv på sociala medier och använd has-
htags: #olenkanssasi #jagärmeddig #imwit-
hyou

•  Beställ affischer, klistermärken och pins kost-
nadsfritt i Röda Korsets webbutik.

Ytterligare information:  
mångkulturutvecklare 
Nina Stubb, tfn 020 701 2755
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KRYSSNING OCH UTBILDNINGAR FÖR FRIVILLIGA

Är du helt ute och seglar?
Du missar väl inte årets kryssning? Skriv 
upp datumet och kom med på höstkryss-
ningen tillsammans med andra frivilliga vid 
Röda Korset. 

Du är välkommen, vare sig du är nyckelfrivil-
lig, förtroendevald, färsk nybörjare eller en som 
stått i köket och kokat kaffe redan i trettio 
år. Du är varmt välkommen att lufta dina tan-
kar, lära dig nya saker, bli inspirerad och skapa 
nya kontakter. Ute på havet är det bärande te-
mat välbefinnande bland frivilliga samt ledar-
skap inom volontärverksamheten. Ett mer ex-
akt program publiceras under våren, men du 
har fortfarande möjlighet att påverka kryss-
ningsprogrammet på evenemangets sidor red-
net.rodakorset.fi/horisont

Start från Helsingfors fredagen den 9.11 kl. 11 
och återresa söndagen den 11.11 kl. 10.30. Skriv 

redan upp datumet i kalendern! Anmälnings-
länken dyker upp i maj på adressen rednet.ro-
dakorset.fi/horisont. Under våren hittar du 
mer detaljerad information om kryssningen, 
hytterna och utbildningarna på samma adress.

Exempel på kryssningspris för tidiga an-
mälningar (före 1.8.2018):
• A-hytt för två personer 210€
• Promenade-hytt för två personer 205€
• B-hytt för två personer 185€
• B-hytt för fyra personer 150€ 

I priset ingår två frukostar, två buffet-middagar 
samt kaffe med tilltugg på fredagen och lörda-
gen.
I början av augusti stiger priserna med 20 
euro! Bindande anmälningar till kryssning-
en senast söndagen 16.9.2018.

Jarkko
 M

ikko
n
en

Under fjolåret blev Frivilliga räddningstjänsten 
kallat till larmuppdrag sammanlagt 7 gånger i 
landskapet Österbotten. Föremål för eftersök-
sinsatserna var folk som saknades och poli-
sens begäran om hjälp av Frivilliga räddnings-
tjänsten.      

Fem (5) personer hittades vid liv, en (1) avliden 
och en (1) person som inte hittades trots ef-
terspaningar.

Tack till alla som deltog i insatserna!

Studiecentralen Sivis stöder ekonomiskt verk-
samheten i studiegrupper inom sina med-
lemsorganisationer och deras föreningar. I en 
kamratstudiegrupp inhämtar man kunskaper 
tillsammans med jämlikar. Studierna kan syfta 
till att öka sina kunskaper, förbättra sina fär-
digheter, utveckla sin kompetens eller upprätt-
hålla sin funktionsförmåga tillsammans med 
andra. Det är viktigt att dela erfarenheter och 
åsikter. Studieämne, mål och tidtabell överens-
koms tillsammans. 

För att få stöd ska studiegruppens studier ha 
orsakat kostnader. Stödet betalas till det kon-
to som föreningen har uppgett i Sivisverkko. 
Det ekonomiska stödet utgör högst 3 euro/
studietimme. Läs mera www.ok-sivis.fi

Frivilliga räddningstjänsten år 2017 i Österbotten

Hör hit, alla aktörer i grupper för första hjälpen, ungdomar, kulturell 
mångfald, IHL och annat!
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ALLA MED I MEDLEMSREKRYTERINGEN

Vem kan du be komma med som 
medlem i Röda Korset?

En ny medlem

• ökar avdelningens och Röda Korsets in-
flytande 

• tillför nya aktörer till avdelningen

• förkovrar avdelningens ekonomi

• är en tilläggsresurs och ger möjlighet 
att utvidga avdelningens verksamhet

• ökar Röda Korsets välkändhet och tro-
värdighet 

• möjliggör en höjning av beredskapsnivån.

Största orsaken till att en person inte är 
medlem i Röda Korset är att ingen har frå-
gat. Fundera på hurudana nätverk du har? 
Vänner, arbetskamrater, fritidsgrupper, 
grannar. Hur kan du berätta om Röda Kor-
set, dela med dig av berörande berättelser 
och be någon bli medlem?  

I avdelningen kan ni tillsammans fundera på 
olika sätt och sammanhang för att öka med-
lemsantalet. Det lönar sig att ta in medlems-
rekryteringen som en del av planeringen av 
avdelningens verksamhet, tillställningar och 
evenemang. Medlemmarna och medlemsrekry-
teringen är mycket viktiga med tanke på vår 
verksamhet – ju mera medlemmar, desto effek-
tivare kan vi hjälpa tillsammans.

Att göra medlemsrekryteringen till en del 
av all verksamhet
Enligt strategin som godkändes på allmänna 
stämman ska målinriktad medlemsrekrytering 
tas med som en del av all verksamhet inom 
Röda Korset. Styrelsen har slagit fast att må-
let är att öka antalet medlemmar med 10 pro-
cent under de tre följande åren. Vad kan er av-
delning göra för att vi ska nå målet? Hurudant 
stöd behöver ni för medlemsrekryteringen? 
Centralbyrån stöder medlemsrekryteringen ge-
nom att skapa nytt material och mallar, som vi 
berättar om när de färdigställts. 

Utlottningar för att sätta fart på 
medlemsrekryteringen
Röda Korsets medlemmar deltar automatiskt i 
fyra riksomfattande utlottningar år 2018. Ju ti-
digare de betalar sin medlemsavgift, desto fle-
ra av Röda Korsets utlottningar deltar de i. Det 
lönar sig att berätta för medlemmarna i er av-
delning att de kan öka sina egna vinstchanser 
genom att skaffa nya medlemmar. Genom att 
rekrytera nya medlemmar till Röda Korset kan 
man öka sina egna vinstchanser.  Då den nya 
medlemmen tillsammans med sina egna upp-
gifter uppger en gammal medlem som referens, 
har den gamla medlemmen större möjligheter 
att vinna. Vinstchanserna ökar också genom 
att göra ett avtal om e-faktura. 

Det går också att delta i utlottningar genom 
att fylla i en blankett vid olika evenemang. 

Detta kommer att ändras så att man på utlott-
ningsblanketten också kan uppge att man vill 
bli medlem.

Medlemsmaterial 
Försäkra er om att ni har uppdaterat material 
för medlemsrekrytering till ert förfogande och 
att informationen om medlemskap är à jour på 
webbsidorna och i sociala medier. 

Läs mera: https://rednet.rodakorset.fi/ 
medlemsvarvningen

Ytterligare upplysningar: 
kampanjkoordinator  
Sari Byman, tfn 020 701 2201

Leen
a Ko

skela
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KORT OCH GOTT

En app för att skänka bort mat 
och bekämpa svinn 

NeighbourFood är en applikation som kombi-
nerar delningsekonomi med donationer. Med 
appen kan vem som helst lägga ut en över-
lopps matportion till salu och köpa portioner 
i grannskapet. Appen fungerar genom att an-
vändaren tar en bild av sin portion och ger den 
ett pris. Med några klick lägger man ut den 
på NeigbourFood och därmed kan en annan 
hungrig person hitta den bland portionerna till 
salu. Efter administrativa kostnader går intäk-
terna till Finlands Röda Kors katastroffond. Ap-
pen är tillgänglig för Android och iPhone. 

En defibrillator är lätt att 
använda men svår att hitta 

Det finns minst ett par tusen hjärtstartare, allt-
så defibrillatorer, avsedda för användning av 
medborgarna – men majoriteten känner inte 
till var de bevaras. Information om förvarings-
ställen samlas nu till ett nationellt register som 
upprätthålls, förutom av Röda Korset, också av 
Suomen Elvytysneuvosto och Finlands Hjärt-
förbund. Maskinen registreras av sin ägare. 
Registret finns på adressen defi.fi.

Livsviktigt arbete fyller jämna år 

Röda Korsets program för hiv- och sexualhäl-
sa fyller 30 år. Verksamheten började år 1988 
som ett PAF-finansierat aids-projekt. Målet var 
inledningsvis att utbilda Rödakorsaktiva till att 
ge hälsoupplysning och sprida kännedom om 
hiv-smittor runtom i landet.

År 1988 startade också Röda Korsets natio-
nella hiv-telefonrådgivning, vars verksamhet 
fortsätter ännu i dessa dagar. Under åren har 

verksamheten utvidgats från hiv-arbete till 
sexualarbete särskilt bland unga, resenärer och 
personer som är rädda för hiv-smittor.

År 2018 firas det 30:e verksamhetsåret med 
flera olika evenemang. Året kulminerar i ett 
festseminarium i slutet av året. Håll dig uppda-
terad på: https://www.rodakorset.fi/ 
kom-med/i-hiv-och-aids-arbetet

ALLA MED I MEDLEMSREKRYTERINGEN

Medlemsstatistiken 2017 i korthet 

31.12.2017 var antalet medlemmar i Finlands 
Röda Kors 80 536 personer, vilket betyder en 
minskning på -2,6 % jämfört med föregående 
år. Nya medlemmar som anslöt sig var 3 452 
personer, varav unga (under 29 år) 1 016 perso-
ner.
Avdelningarna var 486 till antalet.

Nya medlemmar anslöt sig främst via nätet 
(55%), kontantbetalning (15%) och värvning via 
medlemsbroschyr (12%). 

En av de stora utmaningarna är att behålla 
medlemsskåren stark. År 2017 lämnade 3519 
medlemmar sin avgift obetald, samtidigt som 
296 medvetet valde att skriva ur sig. 

I Österbottens svenska distrikt var med-
lemsanstalet 3 917 personer per 31.12.2017. 
I jämförelse med 2016 innebar detta en mink-
ning med - 1,2 %. I det lilla behöver vi se det 
stora, och här var vi i toppen av de som gjort 
det bäst i medlemsstatistiken. Endast Åbo-
lands distrikt hade en mindre minskning, deras 
minskning endast -1 %. 

Nya medlemmar i distriktet var 173 personer, 
samtidigt som obetalda var totalt 141 personer. 

Ytterligare upplysningar: 
organisationssekreterare  
Emma Granholm, tfn 020 701 2753
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN

Världsaidsdagens fackeltåg 1.12.2017
Årligen den första december uppmärksammar 
organisationer världen över den internationella 
Världsaidsdagen. Dagen instiftades för att öka 
människors kännedom om hur hiv kan bekäm-
pas samt för att minska fördomarna om sjuk-
domen och diskrimineringen av hiv-smittade. 

För att synliggöra dagen i Österbotten ordnade 
Internationella klubben tillsammans med Öst-
erbottens ungdomsutskott ett stämningsfullt 
fackeltåg i Vasa centrum. Tåget med ett tju-
gotal ungdomar startade på torget i Vasa och 
promenerade via Biblioteksgatan ner till stran-
den, förbi Strampen och tillbaka mot centrum 
längs med Hovrättsesplanaden. Tåget avsluta-
des i en cirkel på torget.

Efter fackeltåget lades ljus ut på torget i form 
av röda bandet, Världsaidsdagens symbol. Res-
terande deltagare gick runt i grupper och de-
lade ut informationsmaterial, kondomer, pins 
och ballonger till förbipasserande. Eftersom 
det var en fredag kväll i december var det 
många glada människor i farten som gärna tog 
emot material och diskuterade temat med våra 
unga rödakorsare. 

Mera information: 
Samordnare för ungdomsverksamheten,   
Malin Sunabacka, tfn 020 701 2757
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN

Österbottens ungdomsutskott

Nytt år betyder ett nytt ungdomsutskott. I 
slutet av förra året och början av detta har vi 
sökt nya medlemmar till Österbottens ung-
domsutskott och glädjande nog har vi åt-
minstone fem nya medlemmar fr.o.m. det-
ta år. 

Om det ännu finns intresserade i avdelning-
arna är det fortfarande möjligt att skicka in 
en intresseanmälan per e-post till distrik-
tets ungdomssamordnare. Som sagt är flera 
ännu välkomna med men i dagsläget ser det 
ut som att 2018 års ungdomsutskott kom-
mer att bestå av tretton rödakorsare i åldern 
17–28 år. Målet är att utskottet både kom-
mer att planera och ordna egen verksam-
het men även engagera sig den egna avdel-
ningens aktiviteter. Utskottets medlemmar 
är m.a.o. en kontaktkanal ut till den lokala 
avdelningens verksamhet, det betyder att en 
utskottsmedlem från den egna avdelningen 
är en styrka för avdelningens egen ungdom-
sverksamhet.

Mera information: 
Samordnare för ungdomsverksamhet 
Malin Sunabacka, tfn 020 701 2757

Träffpunkten 

Träffpunkten, som är ett samarbete mellan 
Folkhälsan, FinFami och Röda Korset i Öster-
botten, kommer under våren att ordna nya te-
makvällar för unga vuxna under 30 år. Bl.a. 
kommer teman som stress och ångest att be-
handlas under vårens träffar. 

Efter varje temakväll är det reserverat tid för 
fortsatt diskussion och fika. Träffarna ordnas 
på Folkhälsanhuset Wasa. Mera information 
om teman och datum sätts ut efterhand på 
RedNet och Facebook.

I december hölls en Träffpunkten-kväll med te-
mat ”Vi talar om självmord”, tanken med kväll-
en var att öppna upp diskussionen kring själv-
mord och bryta tabun för att förhindra mera 
utanförskap. Under träffen diskuterades var 
och hur du kan få hjälp och stöd samt på vilket 
sätt vi bemöter människor med självmordstan-
kar. Alexandra Sippus & Frida Österåker från 
Suicide Zero i Finland, Charlotte Wieliczko som 
arbetar på Krisjouren för unga samt Anscha 
Kjerulf (FM, sjukskötare, klasslärare och hand-
ledare i psykisk första hjälpen) deltog i evene-
manget. 

Babycafé – tematräffar för nyblivna föräldrar
Under året 2017 ordnade distriktet tematräf-
far för nyblivna och blivande föräldrar i Vasa 
och Korsholms område. Träffarna ordnades på 
Folkhälsanhuset Wasa i samverkan med Folk-
hälsans familjecafé. Målet med träffarna var 
att ge den nya familjen stöd och verktyg för en 
positiv och fungerande vardag samt att ge för-
äldrar möjligheten att diskutera aktuella te-
man med sakkunniga. Träffarna är alltid kost-
nadsfria.

För tillfället planeras vårens program, bl.a. 
kommer teman som kemikalier, sömn, reflektivt 
föräldraskap och förlossning att presenteras 
av och diskuteras med sakkunniga. Målgrup-
pen är fortsättningsvis blivande föräldrar och 
nyblivna föräldrar med barn under ett år, men 
alla föräldrar med barn är välkomna med om 
temat intresserar. 
Träffarna inleds måndagen den 5.2.2018 

kl.10.00 med temat Tygblöjor – ekonomiskt, 
enkelt & ekologiskt, är du intresserad av delta 
så meddela till ungdomssamordnaren. Mera in-
formation om kommande träffar sätts ut efter-
hand på RedNet och Facebook.

Ledare sökes!

Är du intresserad av ett frivilliguppdrag?  
Nu söker vi en till ledare för Babycafé-tema-
träffarna. Ledarens uppgift är att närvara un-
der träffarna, ordna med de praktiska arrang-
emangen, ta emot och assistera föreläsaren 
samt att umgås med föräldrar och barn. 

Är du intresserad, dagledig och gärna själv 
småbarnsförälder så hör av dig till ungdoms-
samordnaren!



14

BEREDSKAPSVERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN

Regionalt samarbetsseminarium för räddningshundar ordnas i Vasa lördag 27.1.2018. Målgrup-
pen är folk som är aktiva i räddningshundföreningar, Vapepa ledare och samarbetsmyndigheter.

112-dagen ordnas på Kasernområdet i Vasa den 12 februari. Hör av er ifall ni är intresserade av att 
delta. Vi brukar ställa upp med en grupp som beskriver både Röda Korsets förstahjälpen verksam-
het och Frivilliga räddningstjänsten och dess olika kompetensområden.

Landskapskommitténs första möte för året (29.1.2018) kombineras med vår version av ”Valmi-
uden avaus”. Det vill säga att till mötet bjuds aktiva Vapepaaktörer, -utbildare och andra intresse-
rade in för att vi gemensamt skall gå igenom och diskutera verksamheten och målsättningar för 
året som just börjat.

Efterspaningsövning med Gränsbevakningen. Enligt preliminära planer kommer Gränsbevak-
ningen också i år att bjuda in till en efterspaningsövning på is för de snöskoterföreningar som är 
med i Frivilliga räddningstjänsten. Hur upplägget för övningen ser ut klarnar senare.

Österbottens Stormässa. Vi planerar att delta med en gemensam monter tillsammans med MPK 
under mässan i Botniahallen 7-8.4.2018.

Finskspråkig efterspaningskurs i Storkyro. Kursen ordnas 20-21.4.2018. Platsen är Orisberg 
gamla bruksmiljö. Deltagande i kursen är gratis. 

Svenskspråkig efterspaningskurs i Jakobstadsnejden. Datum för kursen är inte fastslagen i skri-
vande stund. Konceptet är det sedvanliga, d.v.s. fredagskväll och lördag. Mera information om 
plats, program och tidtabell kommer senare. Deltagande i kursen är gratis.

Efterspaningskurser ordnas även i fortsättningen på begäran av avdelningarna eller andra larm-
grupper. Hör gärna av dig om du vill att vi ordnar 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 ut-
bildningen.

Oljebekämpningen. Under senare delen av våren är det också meningen att vi får ta del av en 
gruppledarutbildning för oljebekämpare. Utbildningen ordnas och koordineras av centralbyråns 
ÖT-projekt. I planerna ingår också att bilda en regional arbetsgrupp kring frivilligas möjligheter 
tilldeltagande i oljebekämpningen i händelse av oljeolycka till havs.

Träffar för Förstahjälpengrupperna. Isabella Olli och Rolf Sund kommer att åka runt och träffa 
förstahjälpengrupperna under vårvintern. Vi kontaktar varje grupp separat för att komma överens 
om passande tidpunkt.

Mera information: 
Beredskapschef 
Rolf Sund, tfn 020 701 2754

Kommande evenemang och utbildningar våren 2018
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Fördomsfri föregångare 2018
Kom också ihåg att skicka förslag till kansliet om vem 
som skall bli årets ”Fördomsfria föregångare”? Röda 
Korset delar ut denna utmärkelse i varje distrikt under 
veckan mot rasism 19-25.3.2018.
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UNGDOMSLÄGER

Ungdomsläger

Ungdomslägret är ett lyckat och uppskattat 
koncept i Österbotten, därför beslöt FRK Ung-
domslägergruppen i augusti 2017 att verksam-
heten kommer att fortsätta även detta år och  
ett nytt läger planeras till sommaren 2018, pre-
liminära lägerdatum är 15–19.7.1018.
 
Både lägerdeltagare och ledare har varit nöjda 
med de österbottniska lägerplatserna men lä-
gergruppen upplever nu att det är dags för nya 
utmaningar. Målet i år är att ordna ett sam-
nordiskt äventyrsläger i rödakorsanda i Ekorr-
sele, Lycksele. Målgruppen kommer att vara 
den samma, d.v.s. unga bosatta i Österbotten i 
åldern 12–16 år, men gruppen kommer även att 
bjuda in unga rödakorsare från Sverige att del-
ta i lägret.

Arbetet fortgår under hela året, lägergruppen 
träffas i medeltal en gång per månad för att 

planera programinnehåll, marknadsföring, bi-
dragsansökningar, säkerhetsberedskap, ledar-
rekrytering, hjälpledarutbildning m.m. Program-
met kommer som tidigare år att ha en Röda 
Kors-prägel med inslag som första hjälpen och 
sexualhälsa, men lägergruppen vill även erbjuda 
program som är kopplat till lägerplatsens natur 
och omgivning, bl.a. forsränning och andra na-
turupplevelser.

Eftersom årets läger blir en lite större sats-
ning med ny lägerplats utomlands, annorlunda 
program och längre resor betyder det att det 
kommer att krävas fler ledare under lägret och 
mera planering inför lägret. 

Är du intresserad av att vara med i planering-
en och/eller genomförandet av själva lägret så 
hör av dig till distriktets ungdomssamordnare. 

Situationen för papperslösa
Under de senaste åren har pga den politik 
som förs i Finland skapats en ny grupp utsat-
ta människor, nämligen de papperslösa. I Öst-
erbotten har antalet personer som blivit pap-
perslösa och stannat här ännu inte varit stort. 
Vi har ungefär en handfull papperslösa som 
kommit till Röda Korsets kännedom och som 
med hjälp av stödjande frivilliga fått en be-
gränsad hjälp från myndigheter. Dessa finns 
främst i Kristinestad och Vasa. Men vi vet (ge-
nom djungeltelegrafen) också att det finns 
papperslösa i Österbotten som inte vågar kon-
takta myndigheter för att få det grundskydd 
som de enligt lag är berättigade till. Dessa per-
soner kanske bor hos någon vän och har kon-
takt med någon enstaka frivillig. Det är svårt 
att nå dem och meddela att det finns viss hjälp 
att få.

Vi vet också att över 7000 asylsökande vän-
tar på besked från överklaganden som de gjort 
till domstolar runt om i landet. Om majoriteten 
av dessa beslut kommer tillbaka som negativa 
besked kan situationen och antalet papperslö-
sa i landet och Österbotten ändras dramatiskt. 
Det finns också asylsökande som gått under 
jorden och ”åkt” vidare ut i Europa då de oro-
at sig för att få ett negativt besked i Finland. 
Många av dessa väntar nu på att föras tillba-
ka till Finland, för har man engång haft en asy-

lansökan anhängig i Finland så kommer motta-
garlandet (om det tillhör Schengen) att sända 
tillbaka dem till Finland. Migrationsverket upp-
manar till frivilligt återvändande till hemlandet 
men det finns många personer som inte kan 
återvända pga rädsla för den situation de åter-
vänder till, eller pga att de inte har något el-
ler någon att återvända till. Så situationen med 
asylsökande och papperslösa i Finland kommer 
att fortgå under en period framåt. 

Röda Korsets fullmäktige gjorde ett ställnings-
tagande i december för att påminna om or-
ganisationens ståndpunkter och fortsatta en-
gagemang för att hjälpa de mest utsatta och 
därmed även de alltfler papperslösa i vårt land. 
I ”Här och Nu” nr 1, 2017 fanns också handled-
ning i hur ni i avdelningarna kan stöda pap-
perslösa. Dessa två dokument har också gått 
ut per email till våra styrelser i Österbotten 
den 17.1.2018.  

För mer information eller om styrelsen (en-
sam eller tillsammans med fler frivilliga) vill 
ha handledning eller utbildning i temat kan ni 
kontakta mig: Nina Stubb, nina.stubb@red-
cross.fi tel 0405595286.

Tack för att ni finns där som stöd för den 
som behöver hjälp! Ni är guld värda!
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PAPPERSLÖSA



Sticka för en god sak! 

Du hinner fortfarande delta i en rolig sticktäv-
ling där snabbhet, kreativitet och skönhet är 
avgörande. Under tävlingens lopp stickar del-
tagarna sju par sockor enligt direktiv av kända 
stickare. Tävlingen har redan kring 1 300 delta-
gare och du kan anmäla dig fram till slutet av 
februari. Intäkterna går till Röda Korsets häl-
soprojekt i Kenya. Projektet sprider hälsokun-
skap särskilt bland kvinnor i fattiga byar i nor-
ra Kenya. Läs mer om tävlingen och kom med:  
www.sukkafinlandia.fi
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Kampanjer år 2018

februari mars april maj  juli september november- 
december

Vändagen 
14.2.

Veckan mot 
rasism   

19–25.3.

Världshälso-
dagen
 7.4.

Rödakors-
veckan
3–9.5.

Olycksfalls-
dagen 
13.7.

Internationella 
första-hjälpen- 

dagen 8.9.

Insamlingen  
Jul i Sinnet  

22.11.–24.12.

Olycksfalls-
dagen
 13.4.

Hungerdags-
insamlingen  

20–22.9.

Världs aidsdagen 
 1.12.


