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En hjälpare nära dig – också i mobilen? 

På Röda Korset säger vi ofta att vi vill vara 
närvarande i människors vardag. På det sätt 
försäkrar vi oss om att hjälpen når fram och 
vi snabbt kan svara på hjälpbehovet. 

”Men hur nära är vi en person som 
betalar sina inköp via en mobilapp, 
kommer överens om hobbyer med 
snabbmeddelanden och lyssnar på 
musik på sin telefon? ” 

Det är ingen lätt utmaning, men i framtiden 
måste organisationens digitala tjänster va-
ra precis lika bra och lättanvända som andra 
aktörers. 

Röda Korset har fått en bra start i digitalise-
ringen, och redan över tusen förtroendeval-
da och anställda har registrerat sig på OMA, 
en digital tjänst för frivilliga. Från och med 
början av år 2019 kan nya frivilliga välja ut 
ett lämpligt volontäruppdrag på OMA. Ge-
nom tjänsten kan vi försäkra oss om att vi 
erbjuder alla dem som är intresserade en 
möjlighet att delta i verksamheten, i enlighet 
med Rödakorsrörelsens principer.

Det är inte bara nya frivilliga som gagnas av 
digitaliseringen. För Rödakorsanställda och 
personer i ansvarsposition är OMA ett säkert 

ställe att förvara kontaktuppgifter på och en 
smidig plats att administrera verksamhets-
grupper.

OMA är inte bara ett nytt system. Samtidigt 
har vi förnyat våra sätt att göra saker till-
sammans. Hundratals frivilliga har deltagit i 
att planera och testa applikationen, och de-
ras åsikter har påverkat resultatet. Tjänster 
som utvecklas tillsammans blir ständigt bätt-
re. 

Tack till alla som varit med om att ut-
veckla OMA! 

Ilpo Kiiskinen 
Kommunikations- 
direktör

Jarkko M
ikkonen
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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 skyd-
dar 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 avdelnings-
material under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med  
myynti@rodakorset.fi
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Tack för din hjälp - den når fram

LEDAREN 5.11.2018

Hungerdagen i september lyckades än en gång tack vare Röda Korsets samlade talkoinsat-
ser av alla frivilliga insamlare och donatorer. Soppgrytorna puttrade, bröd, gotter och lotter 
fanns att köpa och många andra goda idéer förverkligades. Rapporterna som distriktet fick 
ta del av under pågående insamling var enbart positiva och glada, de enstaka smolk i bäga-
ren som hördes överglänstes vida och förmådde inte ta udden av den glada insamling som 
årets Hungerdagsinsamling faktiskt var.  Ett stort och varmt tack till alla involverade! 

För lite mer än ett år sedan inleddes humanitära hjälpinsatser för rohingyafolket från pro-
vinsen Rakhine i Myanmar (fd Burma) som flytt till Cox Bazar i Bangladesh. Under året som 
gått har vi kunnat se och höra många oerhört gripande nyhetsinslag, reportage och person-
porträtt i tv och radio från de stora flyktinglägren i Cox Bazar och fått ta del av fruktansvär-
da berättelser som människorna där delat med sig av. Över 919 000 fördrivna människor 
lever i provisoriska läger och andra platser. Det största lägret har mer än 610 000 flyk-
tingar. Ungefär 55 procent av de fördrivna från Rakhine är under 18 år och kvinnor och 
flickor utgör 52 procent av flyktingarna. Behovet av hjälp i flyktinglägren kommer att bes-
tå under lång tid framöver eftersom förutsikterna att kunna återvända till hemtrakterna är 
mycket små. För att kunna återvända säkert bör frågorna kring viktiga saker som medb-
orgarskap, lagliga rättigheter, tillgång till service, rättvisa och återställande vara behand-
lade. Nu, ett år senare står flyktingarna från Rakhine inför ytterligare nya hot då de bor 
på överbelastade platser som är illa rustade att möta monsunregn och cyklonsäsongen.
 
FRK:s Katastroffond och den hjälp som från den kanaliseras till bl.a. lägren i Cox Bazar, 
i form av personella och materiella resurser, för att hjälpa människorna där har betydel-
se och inverkan. Det kan vi vara säkra på. Katastroffonden hjälper oss i FRK att tillsam-
mans med ICRC, IFRC och många andra nationella Röda Kors/Röda Halvmåneorganisationer, 
arbeta utifrån vårt mandat att humanitärt bistå och hjälpa dem i störst behov av hjälp.

Höstterminens rödakorsarbete är i full gång med bl.a.  avdelningsträffar i form av Fadder-
forum och utbildningar och kurser för frivilliga. Det nya verktyget Oma och utbildningen i 
det, är ett exempel i den utbildningspalett som erbjuds i höst (och även framöver). Oma är 
ett lättanvänt och kraftfullt webb-baserat program som avdelningarna kommer att ha stor 
nytta av i frivilligarbetet.  Det finns redan på svenska också, så det är bara att köra igång! 

Vi har i distriktet fått möjlighet att genomföra två projekt under 1½ - 2½ år framåt. För 
projekten har erhållits understöd från extern finansiär och det ena handlar grovt förenklat 
om att motverka ensamhet och det andra om att hjälpa lokalbefolkning och nyfinländare 
att interagera mera t i l lsammans. Lotta Böl ing är projektleda-
re för projektet ”Ilaag” mot ensamhet och är stationerad i Vasa. Inger Ylikos-
ki jobbar inom projektet ”Förena flera med mera” och har sitt kontor i Kristinestad.

Finlands Röda Kors hjälper ju inte bara ute i världen, det skall vi inte glömma att berätta när vi 
får tillfälle att prata om Röda Korset för andra (blivande rödakorsare!).  Det lokala avdelningsar-
betet utgör stommen och en viktig konkret kampanj som kommer inom kort är Jul i sinnet- 
insamlingen och utdelningen från den. Medlen från Jul i sinnet-kampanjen kommer i år igen att 
glädja många mottagarfamiljer och har betydelse och inverkan. Det kan vi också vara säkra på.

Ricky Berglund
verksamhetsledare
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Jul i Sinnet-insamlingen inleds med en 
öppningsceremoni på Helsingfors cen-
tralstation torsdagen den 22.11. Yles 
morgon-tv sänder direkt från evene-
manget. I år berättar morgon-tv om in-
samlingen redan innan öppningsce-
remonin, och fortsätter ända fram till 
21.12.2018. I år är insamlingsmålet 
1 960 000 euro, vilket ger 28 000 gå-
vokort. Värdet på ett gåvokort är 70 
euro. 

Insamlingen ordnas av Mannerheims Barn-
skyddsförbund MLL och Röda Korset tillsam-
mans med Yles morgon-tv, Yle Radio Suomi 
och Radio Vega. Insamlingens kommersiella 
partners är K-butikerna, S-gruppen och Lidl.

Ändringar i utdelningen av gåvokort
avdelningen kan använda för att bestäl-
la korten till sig eller direkt till en samar-
betspartner. Korten levereras från FRK:s 
centralbyrå till de adresser som uppges i be-
ställningsformuläret, under veckorna 44–
45. Innan dess kontrollerar FRK tillsammans 
med MLL:s distrikt att korten fördelas jämnt 
och det inte uppstår överlappningar. 

Det rekommenderas att korten delas ut via 
samarbetspartners – alltså kommunens so-
cialväsende, migrationstjänsterna, rådgiv-
ningen, församlingarnas diakoniarbete eller 
annan samarbetspartner – och beställs från 
centralbyrån direkt till dem. Därmed behöver 

JUL I SINNET 22.11 –21.12. 

Start för insamlingen Jul i Sinnet 

avdelningen inte ta hand om förvaringen av 
formulär med personuppgifter eller postan-
det av namnlistor som frankerat brev.

Skicka korten i god tid till familjerna
Korten bör delas ut i god tid till familjerna, 
för att de inte riskerar att bli oanvända på 
grund av en resa eller annan julbrådska. Gå-
vokortet gäller 7–26.12.2018.
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Bra att komma ihåg
• Jul i Sinnet-insamlingens webbplats: 

www.hyvajoulumieli.fi/sv
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 
• Twitter och Instagram:  

#julisinnet @hyvajoulumieli
• RedNet (Jul i Sinnet)  

rednet.rodakorset.fi/Julisinnet 
• Ytterligare information från distriktsbyrån 

och joulumieli@punainenristi.fi

OBS! Anvisningarna för gåvokortens utdel-
ning är uppdaterade, bekanta dig noga med 
dem.
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LINDRA ENSAMHET UNDER JULEN OCH VÄNDAGEN 

Vi uppmuntrar avdelningarna och för-
eningarna att ordna ett gemensamt 
Jul i Sinnet-evenemang. Evenemang-
et medför synlighet och bössinsam-
lingsmedel. Evenemanget kan ordnas 
på invigningsdagen 22.11 eller se-
nare under insamlingstiden – då när 
människor är i rörelse. Det lönar sig 
att även bjuda in media på plats. 

Tips för att ordna evenemanget och mate-
rial hittar du på RedNet (Jul i Sinnet) samt 
på MLL:s föreningswebb senast i slutet av 
oktober.

Under förra årets vändag blev 1200 nya 
människor intresserade av vänverk-
samheten.  

Vi uppmuntrar avdelningarna att ordna eve-
nemang och vänkurser så att de nya männ-
iskorna genast har möjlighet att komma 
med i verksamheten. 

Julen är traditionellt en familjefest och 
därför även den värsta tiden i året för 
många ensamma människor. Röda Kor-
sets julcafé förmedlar starkt, budska-
pet om att ingen behöver vara ensam 
under julen. 

– Förra julaftonen var jag med på julcafé-
et i Halinen i Åbo. Skaran av besökare var 
väldigt bred. Vissa hade ingen att fira julen 
med, andra ville ha någonting att göra under 
de långa julhelgerna. Det fanns även en hel 
del människor som överhuvudtaget inte firar 
jul, säger Varpu Salmenrinne, planerare för 
socialverksamhet.

Också i Tammerfors ordnades förra året en 
alternativ julafton i biblioteket Sampola. För-

Synlighet med Jul i Sinnet-evenemang  

Vi ses på vändagen!

Glädje och omväxling till julhelgerna på julcafé 

Ytterligare information:  
På RedNet rednet.rodakorset.fi/Julisinnet
Koordinator för socialt välmående  
Maaret Alaranta tfn 020 701 2123
Koordinator för medelanskaffningen  
Regina Laurén tfn 020 701 2199
Sakkunnig inom kommunikation  
Sanni Myllyaho tfn 020 701 2223
Planerare vid MLL Hanna Hokka  
tfn 075 2345 581, hanna.hokka@mll.fi

Anmäl dig i vändagsgruppen på RedNet och 
läs mer om kampanjen!

Ytterligare information:  
Koordinator för socialt välmående  
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123
RedNet: rednet.rodakorset.fi/vandagen 

utom bibliotekets tjänster hade besökarna 
möjlighet att njuta av julens läckerheter och 
umgås med Röda Korsets frivilliga.

Att vara verksam som Röda Korsets frivillig 
är ett sätt att fira på julen på. Man kan även 
delta genom att baka eller uppträda på jul-
caféet.  På basen av de goda erfarenheter-
na är syftet att öka antalet julcaféer. Mer in-
formation och tips för arrangeringen fås på 
Rednet (Vänverksamhet). Från materialban-
ken får du informationsmallar till annonstav-
lor och tidningsannonser.

Ytterligare information:  
Koordinator för socialt välmående  
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123.



6

JULENS GÅVOR 

En julkalender skapar förväntan inför julen
Röda Korsets julkalender är en traditionell del 
av julväntan. I år är kalendrarna illustrerade 
av Raimo Partanen och Martta Wendelin. Ka-
lendrarna har redan skickats ut till 130 000 
hem. Rekommenderat pris för kalendern är 12 
euro och den kan även beställas i nätbutiken  
rodakorsbutiken.fi tai myynti@rodakorset.fi.

Betydelsefulla gåvor
Genom att välja en Betydelsefull gåva ger du 
konkret hjälp till någon som befinner sig i en 
svår livssituation. Samtidigt visar du den som 

GRÖT FÖR EN HEL BY 10 €
Med hjälp av den här gåvan kan 
Röda Korset leverera 30 kg ve-
te- och majsmjöl dit det inte 
finns tillräckligt med mat. Tack 
vare denna gåva får invånarna  
i en hel by en måltid.

EN PROTES TILL EN KRIGS- 
SKADAD I SYRIEN 50 €
Med denna gåva ger du en syri-
er som har skadats i kriget en 
möjlighet att komma på fötter 
igen och ett budskap som vi al-
la vill höra: Man bryr sig om 
dig.

Beställ produkter genom att logga in på organisationsvyn med avdelningens ID rodakorsbutiken.fi. 
Mer information och frågor: myynti@rodakorset.fi eller tfn 020 701 2101.

Fler julkort och gåvor finns i Hjälpens värld som utkommer 7.11.

Väggkalendrar  
år 2019

BrevmärkenGläd någon  
med ett julkort

får gåvan att du bryr dig och vill hjälpa.  
Bland annat följande Betydelsefulla gå-
vor finns:

Beställningar och mer information:
rodakorsbutiken.fi



7

OMA LÄTTAR DIN VARDAG 

OMA är redo att tas i bruk av avdelningarna

M
aija Pokkinen

Terttu Ojala, aktiv vid avdelningen i Björneborg, är ivrig över att ta i bruk OMA. – Systemet bjuder på många möj-
ligheter, när man hittar de rätta menyerna och rutorna, säger hon glatt.

Frivilligas nya digitala tjänst OMA är nu 
tillgänglig för alla. OMA är ett åskåd-
ligt sätt för både nya och mer erfarna 
frivilliga att hitta lämplig verksamhet, 
och därför lönar det sig att ta tjänsten 
i bruk!

OMA är en helhet, där avdelningen hittar 
allt väsentligt med tanke på sin verksamhet. 
FRK ordnar utbildningar runtom i Finland, 
för att se till att avdelningsstyrelsen och an-
dra ansvarspersoner blir rutinerade i att an-
vända OMA. Vid behov kan man få hjälp av 
en digifadder, en frivillig som utbildats i an-
vändningen av OMA, som kan stöda avdel-
ningarna på sitt område med att ta i bruk 
systemet. 

Terttu Ojala deltog i utbildningen av digi-
faddrar och digimästare i Björneborg. Som 
styrelsemedlem är hon en av nyckelperso-
nerna då OMA tas i bruk vid Björneborg av-
delning. 
 
– Tanken är att över tid kommer allt att fin-
nas på ett och samma ställe, säger Ojala be-
låtet efter utbildningen. 

Ojala fungerar som vänförmedlare och 
grupphandledare vid stödverksamhet för 
närståendevårdare, och är ivrig att ta i bruk 
OMAs nya digitala vänförmedlingssystem. 
Trots att OMA är enkel att bära med sig i 
smartmobilen, ersätter den inte växelverkan 

människor emellan: Ojala anser att det är 
självklart att människor fortfarande behövs – 
både som förmedlare och som frivilliga i an-
dra uppdrag.

Avdelningarna rekommenderas att ta 
OMA-systemet i bruk i följande etapper: 
1. Välj ut en huvudanvändare för OMA vid 

er avdelning, alltså en digimästare. 
2. Delta i digifadder- eller digimästarutbild-

ningen eller i en OMA-startworkshop.
3. Fundera ut en uppgift och roll inom OMA 

för varje ansvarsperson. 
4. Gör en egen profil i OMA, meddela till di-

striktet att ni tar i bruk systemet och be 
distriktet om nödvändiga användarrättig-
heter (J1 för privatpersoner och digimäs-
taren) 

5. Skapa aktivitetsgrupper och märk ut 
gruppledare för varje grupp.

6. Skriv in evenemang, utbildningar och an-
dra jippon i OMA. 

7. Kom överens om att ta i bruk vänför-
medlingssystemet.

8. Informera medlemmarna vid er avdel-
ning om OMA och uppmuntra alla att gö-
ra en profil i systemet.

9. Stöd och hjälp era frivilliga med att ta i 
bruk OMA.

Ytterligare information:  
På RedNet: rednet.punainenristi.fi/oma
Oma tuki-stödtjänsten, Oma.tuki@redcross.fi
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HIV- OCH SEXUALHÄLSOARBETE 

Syftet med arbetet inom sexualhäl-
sa och hiv har redan i 30 år varit att 
förhindra spridande av hiv-smittor 
och sexsjukdomar samt att stöda och 
främja befolkningens sexualhälsa.

Arbetet inleddes år 1988 med projektet Im-
muunikato (Immunbrist). I projektet delade 
Röda Korsets hälsovårdspersonal och utbil-
dare ut information kring hiv och aids runt 
om i Finland.  Samma år inleddes hiv-te-
lefonrådgivningen där FRK:s frivilliga stöd-
de och handledde människor i frågor kring 
hiv och sexualhälsa.  Dessa tre deccenier 
har innehållit mycket, allt från arbetet hos 
invandrare och asylsökande till stödgrupp-
sverksamhet för hiv-positiva mammor, ut-
bildningar för personal på rådgivningsbyråer 
och årliga Sommargummikampanjer.  

Är du intresserad av frivilligarbete 
inom hiv- och sexualverksamheten? 
Hitta ditt eget sätt att delta!

I centrum för hiv- och sexualhälsoarbetet 
är hälsorådgivningsverksamheten, samar-
betet med skolor och ungdomsarbetet, fes-
tivalverksamheten och chat-rådgivning. Vid 
hälsorådgivningarna utför frivilliga hälso-
vårdsproffs anonyma hiv-tester i fem städer. 
Inom ramen för skol- och ungdomssamar-
betet ordnar Röda Korsets utbildade frivilli-
ga kondomkörkort och gummiutbildningar. 
På festivaler berättar frivilliga om sexualhäl-
sa för festivalbesökare och delar ut sommar-
gummin.

I den nyaste formen av FRK:s hiv- och se-
xualhälsoarbete, den hälsofrämjande chat-
ten, kan vem som helst anonymt diskutera 
frågor i anknytning till rusmedel och sexu-
alhälsa. Chat-diskussionerna leds av Röda 
Korsets frivilliga utbildade inom rusmedels- 
och sexualhälsoarbete. Den hälsofrämjande 
chatten startar 1.10.2018 och ordnas jämna 
veckor på måndagar klockan 19–20.30 på 
sidan Tukinet.

Hiv- och sexualhälsoarbete redan i 30 år

Möjligheter för frivilliga  
inom hiv- och sexualhälsoarbetet

År 1993 inledde FRK Pluspunktverksam-
heten. Till Pluspunkterna, som finns i fem 
städer, är det låg tröskel och där utförs hiv-
test anonymt. Förutom Pluspunktarbetet är 
fokus idag på skol- och ungdomsarbete, fes-
tivalarbete samt chat-rådgivning.

Intresserade kan komma med i hiv- och se-
xualhälsoarbetet genom att ta en webbkurs 
i hiv- och sexualhälsoarbete samt gå modu-
lutbildningar i form av närundervisning. På 
RedNet hittar du mer information om kom-
mande utbildningar och olika former av fri-
villigarbete.

Ytterligare information:
RedNet: rednet.punainenristi.fi/hiv 
Planerare av hälsofrämjande arbetet   
Marianne Hietaranta, 020 7012172,  
marianne.hietaranta@rodakorset.fi 

M
arianna Tarvainen
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KORTFATTAT OM HÄLSA 

Veckan för förebyggande rusmedels- 
arbete äger rum 5–11.11.2018

Röda Korset koordinerar åter i år genomför-
andet av temaveckan för förebyggande rus-
medelsarbete tillsammans med EHYT rf. Vi 
fortsätter uppmuntra till diskussion kring äm-
net men nu är målgruppen ungdomar och te-
mat är snus. Användning av snus har ökat 
betydligt och snus är även farligare än to-
baksrökning. Avdelningarna uppmuntras till 
att förverkliga olika evenemang ensamma el-
ler i samarbete med andra organisationer. Av 
rusmedelsfrågesporten görs en version för 
avdelningarnas bruk med betoning på snus. 
Rusmedelsarbetets kontaktpersoner i distrik-
ten ger anvisningar om hur man kan förverk-
liga frågesporten. Avdelningen får en liten 
ersättning för att förverkliga frågesporten. 
Affischer för veckan kan man ladda ned från 
veckans sidor eller hämta från distriktsbyrån.

Ytterligare 
information:  
www.ept-verkosto.fi/
kysyminenkannattaa

Den riksomfattande HIV-
rådgivningstelefon har stängt  
tills vidare

Finlands Röda Kors riksomfattande hiv-råd-
givningstelefon avslutade sin verksamhet 
21.6.2018. Finlands Röda Kors vill varmt 
tacka alla frivilliga som i 30 år har gett sitt 
kunnande och sin tid för att ge stöd och råd-
givning till en stor mängd människor. Ni 
har utfört ett fint arbete för att förhindra 
hiv-smittor genom att handleda och stöda 
människor. Andra former av stöd och rådgiv-
ning har gått om telefonjouren. På grund av 
nedgång i efterfrågan har man under årens 
lopp gått ned med jourtider. Under åren 2017 
och 2018 ringde man i medeltal endast en 
gång per jourskift till rådgivningstelefonen.

Förbered dig för social- och 
hälsovårdsreformen samt för 
landskapsreformen

Som det ser ut nu hålls landskapsvalet i 
maj i samband med EU-valet. Är din avdel-
ning förberedd för social- och hälsovårdsre-
formen? Ingen oro! På RedNet finns ett ma-
terialpaket som ger stöd till avdelningarna i 
förberedelserna inför social- och hälsovårds-
reformen samt landskapsreformen. 

Ytterligare information: 
rednet.rodakorset.fi/node/52672 
Chef för enhet för hälsa och välmående 
Maria Viljanen, 020 701 2165,  
maria.viljanen@rodakorset.fi

Kontaktpersonen för 
hälsofrämjande arbete  
bidrar till ökad välfärd  
och funktionsförmågan  
i gemenskaperna

Det hälsofrämjandet arbetet stärker männ-
iskors välfärd och funktionsförmåga, vil-
ket i sin tur hjälper dem att bättre klara av 
kris- och störningssituationer, samt åter-
hämtningsskedet därefter. Inkommande år 
fokuserar det hälsofrämjande programmet 
på hjärnans hälsa och att minska de nega-
tiva effekterna av rusmedelsanvändning. 
Vi uppmuntrar avdelningarna att utnämna 
kontaktpersoner, som handleder och moti-
verar frivilliga som är intresserade av häl-
sofrämjande verksamhet att gå med i häl-
sorådgivningarnas eller rusmedels- och 
sexualhälsoarbetets verksamhet, samt an-
dra hälsoprogram, så som förebyggandet 
av olyckor hemma och på fritiden. Kontakt-
personen utbildas för sitt uppdrag och får 
aktuell information om hälsofrågor. Ytter-
ligare information finns på RedNet, vid av-
delningsbyrån eller hos distriktets kontakt-
person för hälsofrågor.

RedNet:  
rednet.rodakorset.fi/node/25196

ept-verkosto.fi
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TACK TILL FRIVILLIGA 

Utbildardagar: Riksomfattande fortbildning och 
kompletterande utbildning för utbildare  

19-20.1. Tammerfors

Innehållsdel för utbildare av första hjälpen -grupper 1-3.3. Nynäs

Fortbildning för första insatsen -utbildare 22-25.8. Nynäs

Innehållsdel för beredskapsutbildare 
• Efterspaning
• Kommunikation
• Första omsorgen

12-14.4. Nynäs

Gemensam del som webbkurs:  
”Det unika Röda Korset” 

Hösten 2019 Webbaserad utbildning 

Verktygsdel: ”Att handleda i lärande” 2-3.11. Helsingfors 

Innehållsdel för utbildare av första hjälpen -grupper 8-10.11. Nynäs

Innehållsdelar
• Psykiskt stöd 
• Humanitär rätt 
• Organisationsverksamhet 
• Kulturell mångfald 

• Socialtjänst  
• Ungdomar  
• Rusmedelsarbete 
• Pensionärshandledare 

24-25.11. Helsingfors

Fortbildning för beredskapsutbildare  12-13.10. Nynäs

UTBILDARUTBILDNING 2019
Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån,  
senast 1 månad före början av kursen

Tack till alla som deltog i Hungerdagen! Tack 
vare er samlade bössinsamlingen in cirka 1 
170 000 euro. När användning av kontanter 
minskar var det fint att se hur många av av-
delningarna som hade tagit alternativa betal-
ningssätt i bruk. På många insamlingsbössor 
fanns en reklam som berättade om möjlighe-
ten till mobilbetalning. Det var även allt fler 
människor som samlade in med en elektronisk 
insamlingsbössa.

Minskningen av kontanter syns säkert i flera 
avdelningars egna Hungerdagsresultat. Var-
je insamlare som har tagit på sig Röda Kors-
ets röda insamlingsväst är ändå en levande 
reklam för Hungerdagen vilket även syns i an-
talet bidrag som kommer per textmeddelande 
och på webben. Synligheten som bössinsam-
larna ger till oss kunde vi aldrig köpa för pen-
gar. Var stolta över er själva!

P.S Man kan ge ett bidrag till Hungerdagen 
ända fram till slutet av oktober. Därför vet vi 
insamlingens slutgilt ga resultat först i slutet 
av året.

I samband med evenemanget SuomiAreena 
i juli testade frivilliga i Satakunta modigt en 
ny verksamhetsform. I ett gemensamt pi-
lotprojekt utvecklade Satakunta distrikt och 
dess frivilliga en gatuenkät som en ny form 
för Röda Korsets påverkansarbete.

Påverkansarbete anses ofta vara synonymt 
med lobbying, men den här piloteringen 
innebar möten människor emellan, diskus-
sioner och att lyssna på åsikter. Anställda 
och frivilliga, som fått en två timmars snab-
butbildning, ställde nästan 300 förbipas-
serande frågor om deras trygghetskänsla. 
Svaren sparades med en gång via mobilen 
eller ett pappersformulär.

Gatuenkäten är en modell för att kartlägga 
hjälpbehov och åsikter – vare sig det hand-
lar om en attitydkampanj eller omfattande 
elavbrott. Vidareutvecklingen av modellen 
fortsätter under Rödakorsveckan. Vad visa-
de enkäten då? Till exempel att 85 % av de 
svarande hade kontrollerat eller förbättrat 
säkerheten hemma hos sig under det senas-
te året.

Ytterligare information: Kommunikations- 
direktör Ilpo Kiiskinen, 020 701 2015

Hungerdagens bössinsamling 
samlade uppskattningsvis in  
1 170 000 euro

Frivilligas gatuenkäter ett  
verktyg för påverkansarbetet
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MEDLEMSVÄRVNINGSKAMPANJEN INLEDS 2019 

Mathjälpen har blivit ett livsvillkor för 
otaliga mindre bemedlade finländare. 
Över 100 000 personer i Finland upp-
skattas ty sig regelbundet till livsmed-
elsutdelning. 
 
Redan på nio orter delar Röda Korsets fri-
villiga regelbundet ut mathjälp för mindre 
bemedlade. De livsmedel som delas ut är 
huvudsakligen donationer från lokala samar-
betspartners: affärer, partihandeln, livsmed-
elsindustrin och lunchrestauranger. Därtill 
deltar 32 avdelningar i att dela ut mathjälp 
som administreras av EU. Mathjälpen från 
EU består av konserver och torrvaror.

Vår utredning visar att mathjälpen gör det 
möjligt för mindre bemedlade hushåll att 
spara pengar från matutgifter och i stäl-
let lägga dem på nödvändiga mediciner, stö-
da barns hobbyer och betala  räkningar i tid. 
En tredjedel av dem som är i behov av mat-
hjälp lider av kroniska sjukdomar, en femte-
del har problem med mental hälsa och upp 

Är du redo att rekrytera nya medlem-
mar till Röda Korset? I januari inleds 
en nationell medlemsrekryteringskam-
panj – vi utmanar dig och din avdel-
ning att delta!
 
En färsk medlemsenkät visar att medlem-
skap och frivillighet upplevs gå hand i hand. 
Frivillighet är den överlägset viktigaste orsa-
ken att bli medlem i Röda Korset. Näst vik-
tigaste orsaken är att en vän eller bekant 
bjudit in en i verksamheten. Som tredje or-
sak uppgavs deltagandet på en kurs av Rö-
da Korset.

Tillväxtmålet gällande medlemmar, frivilli-
ga och unga aktiva, som definieras i verk-
samhetsstrategin, kan nås endast om alla är 
med. Gör alltså en beställning på förnyade 
medlemsflyers från Rödakorsbutiken och var 

till 40 procent tampas med skulder –alla 
dessa faktorer påverkar uppehället. Mathjäl-
pen är nödvändig för de personer som sta-
tens skyddsnät inte lyckas nå.

Mathjälpen är en värdefull verksamhetsform 
som bistår de allra mest utsatta och har gett 
avdelningarna upp till tiotals nya frivilliga. Är 
er avdelning intresserad att delta i mathjäl-
pen? Ta kontakt!
 
Ytterligare information: 
Jari-Pekka Hietsilta  
(jari-pekka.hietsilta@rodakorset.fi) 
samt rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu 
På sidan finns instruktioner och informa-
tion om mathjälpsverksamheten samt utbild-
ningsmaterial för frivilliga.

Informera oss om ni är intresserade av mat-
hjälpsverksamheten och behöver instruktio-
ner, information eller utbildningsmaterial på 
svenska, så levereras översättningar enligt 
behov.

beredda på att dela kampanjen i era egna 
och avdelningens Facebook-profiler.

För att växa behöver en avdelning på 100 
medlemmar 8–10 nya aktiva, och en avdel-
ning på 300 medlemmar 25 till 30 nya akti-
va. Hur når vi vårt mål? Medlemsmästarnas 
erfarenhet visar att svaret summeras så här: 
bjud in folk, berätta för dem om verksam-
heten, och bjud in dem igen.

Nu finns en ypperlig chans att öka medlems-
antalet vid er egen avdelning och hela Röda 
Korset!

Ytterligare information:  
RedNet: rednet.rodakorset.fi/node/1666
Projektchef  Tapani Tulkki,  
0400 933 966

Mathjälpen stöder de allra mest utsatta

Medlemsrekryteringskampanj inleder året 2019
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SAMHÄLLSVERKSAMHET SAMHÄLLS-, BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Jul i sinnet

Traditionsenligt har vi också i år möjlighet 
att glädja mindre bemedlade barnfamiljer 
med en gåvocheck vid jul. Jul i sinnet är ett 
samarbete mellan Röda Korset och Manner-
heims Barnskyddsförbund.
Det finns många familjer i vår närhet som av 
olika anledningar kämpar med att få tillvaron 
att gå runt. Därför är det extra roligt att vi 
vid jultid även har möjlighet att hjälpa lokalt 
på detta sätt. I år får vi 500 st gåvochecker 
till Österbotten och varje check är värd 70 €. 
Det är något färre gåvochecker än senaste 
år, men trots allt är det många familjer som 
får välfyllda matkassar med sig hem från bu-
tiken.
Tack för att ni gör denna kampanj 
möjlig!

ilaag, tillsammans i Österbotten

Vårt samarbetsprojekt med Folkhälsan för 
att motverka den ofrivilliga ensamheten i 
Österbotten går vidare. Vi önskar att nå ut 
till ofrivilligt ensamma människor och hjäl-
pa dem hitta en plats och gemenskap där 
de trivs och det är bara tillsammans vi kan 
göra detta. 

Vår målsättning är också att våra styrelser 
och frivilliga, alltså Röda Korset och Folk-
hälsan tillsammans, ska träffas lokalt för 
att sitta ner och diskutera. Vad är på gång 
i vår by? Vilka behov ser vi just här? Finns 
det idéer att ta fasta på och kan vi tillsam-
mans jobba för minskad ensamhet på vår 
ort? Vad som föds ur dessa möten kan vi 
inte veta på förhand, men vi tror på sa-
marbete och att bygga nya nätverk.

För att få kontakt med personer som vi va-
ra med i ilaag projektet har vi skapat en 
enkel hemsida där man kan både berätta 
om sin egen upplevelse av ensamhet och 
anmäla sig som frivillig resurs. 

Berätta kan man göra anonymt men öns-
kar man att vi tar kontakt så går det att 
lämna sina kontaktuppgifter. Sidan hittas 
på ilaag.fi och när man kommer dit ska 

man klicka på en av de två ikonerna för att 
komma vidare. 
Berätta gärna om den här möjligheten i er 
omgivning. Ju fler berättelser vi får in och 
ju fler som vill engagera sig desto snabba-
re har vi chans att bygga upp gemenskaper 
runt om i Österbotten.

ilaag.fi

Infokväll om vänverksamhet i 
Karleby 29.11.2018

Det finns fler personer som skulle önska 
få en Röda Kors vän än vad vi har vänner 
att tillgå. Därför ordnar vi nu i norra delen 
av distriktet en infokväll med temat vän-
verksamhet. 

Är du själv intresserad av att engagera 
dig i vänverksamhet eller har du männis-
kor i din omgivning som kan tänkas vara 
intresserade? Vi väljer att kalla det info-
kväll i stället för vänkurs, men innehållet 
är i princip det samma.

Vi träffas kl 18.30 på Emeliehemmet, 
Sjukhusgatan 11 i Karleby. 

Anmälan till Lotta Böling senast 
27.11.2018. Tfn 040 148 9110 eller 
lotta.boling@redcross.fi
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SAMHÄLLS-, BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Tredje åldern seminarium

Tredje åldern ordnar ett halvdagssemina-
rium i Vasa med temat vardagsekonomi 
och -juridik för pensionärer. Vi presenterar 
Tredje åldern som koncept och Sven-Erik 
Granholm berättar om vardagsekonomin 
i livet som pensionär och Björn Båsk tar 
upp ämnen som berör vardagsjuridiken. 
Det finns tid för diskussion och deltagarna 
har själva möjlighet att ställa frågor.

Tid: torsdag 29.11.2018 kl. 13-16
Plats: Eksalen på Folkhälsan, Rådhusgatan 
25, Vasa

Anmälan: senast 27.11.18 till Lotta 
Böling. Tfn 040 148 9110 eller lotta.
boling@redcross.fi
Varmt välkomna med!

Österbottens ungdomsutskott 
söker nya medlemmar

Ungdomsutskottet är ett förtroendeorgan 
för ungdomar vars uppgift är att behandla 
ärenden som gäller ungdomsverksamhe-
ten i distriktet. Målet är bl.a. att utveckla 
ungdomsverksamheten och att tillsam-
mans med ungdomssamordnaren stöda 
avdelningarna i dessa frågor. 

I slutet av året är det alltid dags att sö-
ka nya krafter till ungdomsutskottet efter-
som antalet medlemmar hela tiden ändras 
p.g.a. studier, arbete och andra livsfö-
rändringar. För att upprätthålla ett aktivt 
utskott söker vi flera som vill vara med i 
den regionala ungdomsverksamheten.

I nuläget har vi en bra kärngrupp men 
skulle gärna ha en bättre regional sprid-
ning och lite fler medlemmar så att verk-
samheten kan fördelas på fler personer. 
Har ni i avdelningen aktiva, drivna ungdo-
mar i ålder 16–29 år som är intresserade 
av att engagera sig i ungdomsverksam-
heten på distriktsnivå? Tipsa ungdoms-
samordnare Malin Sunabacka om att hen 
finns eller be hen själv ta kontakt.

Träffpunkten

Träffpunkten, som är ett samarbete mel-
lan Röda Korset, FinFami och Folkhälsan 
i Österbotten, är en mötesplats där unga 
vuxna under 30 år har möjligheten att få 
information om och diskutera aktuella och 
relevanta ämnen, efteråt blir det gemen-
sam diskussion och kaffe med smörgås. 

På nästa Träffpunkt berättar Amanda 
Holmström sin historia om hur det är att 
leva med sjukdomen anorexi och senare 
svår bulimi. Det är en ärlig historia om 
kriget mot den egna kroppen, om försö-
ken att fly från sig själv och om upplevel-
sen av att vara fängslad i sin egen kropp. 
Men det är också en berättelse om att vå-
ga lämna det kalla men likväl trygga livet 
med en ätstörning. Om den långsamma 
resan mot en vändning i livet, en resa där 
du tar två steg framåt och ett tillbaka. 
Och om yogan som blev Amandas första 
upplevelse av ”vapenvila”, hopp och insikt 
att det finns en annan verklighet “även 
för mig...”
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BARN- OCH UNGDOMS- , HÄNDER UNDER HÖSTEN

Träffpunkten

Tidpunkt: Torsdagen 8.11.2018 kl.18.00
Plats: Glaskabinettet på Folkhälsanhuset 
Wasa, Rådhusgatan 25, Vasa
Pris: Gratis inträde.

Anmälan: Senast 7.11 via Facebook 
eller per e-post till Yvonne Nyberg 
på yvonne.nyberg@folkhalsan.fi eller 
tel. 044-330 9020.
Välkommen!

Nytt skolmaterial

Röda Korsets material för skolsamarbete har 
uppdaterats, utvidgats och förbättrats under 
sommaren. Tanken är att det skall finnas 
material för årets alla kampanjer som ni i 
avdelningen kan använda er av vid skolbe-
sök eller i andra sammanhang. Har ni redan 
ett etablerat samarbete med en skola kan ni 
gärna tipsa lärarna om att här finns material 
som kan användas exempelvis vi Hunger-
dagsinsamlingen.

Här hittar du bl.a. kampanjmaterial, Power-
Point-presentationer, filmer, instruktioner 
och handböcker, allt indelat enligt tema och 
ålder. Bekanta dig gärna med utbudet på ro-
dakorset.fi/skolor. 

Världsaidsdagen

I snart trettio år har organisationer världen 
över uppmärksammat den internationella 
Världsaidsdagen den 1 december. 

Dagen instiftades för att öka människors 
kännedom om hur hiv kan bekämpas samt 
för att minska fördomarna om sjukdomen 
och diskrimineringen av hiv-smittade. Ni kan 
uppmärksamma dagen genom att ordna ett 
ljusevenemang, dela ut informationsmaterial 
om könssjukdomar eller hålla kondomkör-
kortet på en skola i nejden. 

Material finns att beställa på punaisenristin-
kauppa.fi.

Utbildning för avdelningarnas 
regionala verksamhets-
granskare lördag 24.11.2018

Lördagen 24:e november kommer Liisa Kar-
hu från centralbyrån för att utbilda regionala 
frivilliga verksamhetsgranskare i Österbot-
ten. Utbildningen innehåller bland annat FRK:s 
värden, verksamhet och verksamhetspolicyn, 
grunder i ekonomi, planering, utförande och 
rapportering av verksamhetsgranskning, samt 
vanliga utmaningar vid granskningsarbetet.

Utbildningen är praktiknära och med rum för 
diskussion, där verksamhetsgranskningens 
betydelse för organisationens rykte och all-
mänhetens förtroende betonas. Målsättningen 
med utbildningen är att träna upp kompeten-
ta och väl förberedda verksamhetsgranskare 
så att verksamhetsgranskandet blir en källa till 
positiva erfarenheter för avdelningarnas verk-
samhet. Dessutom ska utbildningen erbjuda 
en möjlighet till lättare tillgänglig hjälp och 
vägledning.

Märk in datumet i kalendern, och tillfråga era 
nuvarande verksamhetsgranskare om intres-
se. Mera information under höstens gång via 
distriktets utskick och Rednet. 

Mer information: Verksamhetsledare 
Ricky Berglund, tel. 050 517 7245

Medlemmarnas höstsamling i 
Vasa lördag 17.11.2018

Boka in lördag eftermiddag 17.11.2018 i kalen-
dern som upptagen. Distriktet ordnar då den 
årliga höstsamlingen. Ifjol besökte vi Umeå 
och svenska Röda Korset. I år tänkte vi bju-
da in till en eftermiddagsträff med kort före-
läsning om föreningsaktivetet- och beteende, 
mingel och mat samt österbottnisk stand up. 
Plats, tidpunkt och mer information meddelas 
under hösten.

Varmt välkomna alla medlemmar i Österbot-
tens svenska Röda Kors distrikt! 

Anmälningar och ev. dieter:
Malin Sunabacka, 040-824 2225
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HÄNDER UNDER HÖSTEN

Traditionsenligt har FRK Österbottens svenska distrikt varje höst ordnat större regionmöten 
för våra avdelningsaktiva. Men detta år vill vi på distriktet få möjligheten att träffa er avdel-
ningsmedlemmar på mer småskaliga träffar, s.k. fadderforum. Träffar där ni rödakorsmed-
lemmar i de närmast liggande avdelningarna får en möjlighet att träffas och tillsammans med 
er fadder från distriktet diskutera er avdelnings situation, samtidigt som ni får information om 
grundläggande avdelningsaktivitet och rödakorsverktyg. 

Vi diskuterar avdelningsverksamhet, funderar på framtiden och eventuellt skapar nya samar-
betsmöjligheter över avdelningsgränserna. Naturligtvis finns det också tid för fri diskussion 
över kaffe och en liten matbit. Ovan ser du höstens alla Fadderforum.
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HÄNDER UNDER HÖSTEN

  

Utbildning för avdelningarnas 
regionala
verksamhetsgranskare
i Österbottens svenska distrikt

Tid: Lördag 24.11 kl 9.00 – 16.00
Plats: Hotel Vallionias kabinett Ferry
Adress: Centrumvägen 3, 65610 Smedsby

Dagens program

9.00 Kaffe och välkommen
FRK:s värderingar, verksamhet och strategi
Avdelningarnas verksamhet
Grunderna i ekonomi, regler och instruktioner
Allmänt om revision och verksamhetsgranskning
Verksamhetsgranskarens roll
FRK avdelningarnas verksamhetsgranskning 
Planering av verksamhetsgranskningen
Utförande och innehållet i granskningen

12.00 Lunch
Rapportering av verksamhetsplanen
Utmaningarna med granskningen
Stöd för verksamhetsgranskarna och ersättning
RedNet, materialbanken
Utbildningar, rådgivning, kontaktpersoner
Ersättningar, M2

16.00 Sammanfattning och avslutning

 

 

 

 

 

AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA – HJÄLPARE NÄRA DIG
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MEDLEMSVÄRVNING

FÖRYNGRING - ÄR DET MÖJLIGT!?

På årsmötet i april i Larsmo var Tapani Tulkki från Centralbyrån på besök. Han pratade om med-
lemssituationen och värvningen i Finlands Röda Kors. I vår strategi för 2018-2020 är målsättning 
att öka medlemstalet i organisationen med 10%. Tapani Tulkki hade med sig intressant statistik. 
Han kunde berätta att de personer som just nu ansluter sig i högst grad till Röda Korset är per-
soner födda 1993 (plus minus något år) och de som är födda runt 1954 (plus minus några år).

Tänker man efter så är detta logiskt. De som är födda 1993 är i dag 25 år gamla och de som 
är födda 1954 är i dag 64 år gamla. Det är till stor del unga människor som just har studerat 
färdigt och som kanske ännu inte har ett familjeliv. Och det är nyblivna pensionärer. Personer 
som upplever de har tid att ta sig an något nytt och givande. 

Tittar jag på tex Vasa svenska avdelning de senaste åren så kan jag hålla med om att majori-
teten av de nyckelfrivilliga som tillkommit de senaste åren är personer just i dessa åldrar. Även 
i min vänskapskrets är det personer i dessa åldersgrupper som har anslutit sig till Röda Kor-
set för att göra frivilliguppdrag. 

Det är alltså något att ta i beaktande när vi funderar kring rekrytering.  Det här borde följakt-
ligen innebära att ”de där ungdomarna” kanske inte är så svårrekryterade i alla fall OM man 
vet vad man skall erbjuda. 

På Röda Korsets organisationsdagar i oktober 2017 föreläste en ung kvinna som suttit i Fin-
ländska scouternas nationella styrelse. Hennes föreläsning var så inspirerande så jag kommer 
ihåg den ännu i dag – ett år senare. Scouterna hade under 2010-2011 en oroande situation. 
Medlemstalet hade kontinuerligt gått neråt och man insåg att det var dags att göra något. 

I sin strategi att vända medlemsstatistiken uppåt var lösningen att be ungdomarna 
själva att hitta lösningar. De tre ledord som framkom var att ungdomar vill ha

 1) Tillit 2) ansvar 3) makt och inflytande. 

Efter något år hade scouternas medlemsnedgång svängt till en kraftig uppgång. Ett mentor-
system har utarbetats för att de som fungerar som unga ledare skall få stöd och scoutkåren 
blir allt livkraftigare. 

Jag tycker vi skall ta inspiration av scouternas sätt och anpassa det till våra omständigheter. 
Naturligtvis är Röda Korset en annan typ av organisation och tänkt för personer i alla åldrar och 
inte bara ungdomar såsom scoutkåren men vi i Röda Korset har fördelen att vi har en bredare 
verksamhet. Fast varje avdelning inte har aktivitet på varje område så finns det inom vår or-
ganisation allt från beredskap, efterspaning och första hjälpen, till penninginsamling, kampan-
jarbete, mångfaldig vänverksamhet och aktioner mot rasism. 

Så istället för att tänka - ”Vi har inget att erbjuda ungdomarna” ska vi bjuda in dem och fråga 
vad de vill göra. Lita på att de själva kan. Ge dem ansvar att göra det och ge dem även mak-
ten och inflytandet att styra över det (med insyn, mentorskap och erkännande av styrelsen). 
Det kan bli många nya infallsvinklar och nya verksamhetsformer. Be era faddrar från distrik-
tet om hjälp! 
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MEDLEMSVÄRVNING

Digitaliseringen är ett faktum, en utmaning och en potential! 

Privatpersoner, företag och organisationer använder sig av nätet i större grad och Röda Korset 
lanserar i år en digital plattform vid namn Oma. Det här kommer att göra tillgängligheten till 
Röda Korset större speciellt för de som lever och agerar mycket digitalt däribland de (omtala-
de svårrekryterade) ungdomarna. Därför skall vi se Oma som en möjlighet.  Oma är både lät-
tillgängligt, roligt och lätt att använda - ta det från en person som är född på 60-talet som inte 
är speciellt talangfull i den digitala världen. Som ett slags Röda Korsets egen facebook där vi 
kan göra reklam för våra evenemang, samla våra frivilliga, medlemmar, anställda och styrel-
ser runt en plattform och skapa samarbeten och samhörighet lokalt, regionalt och nationellt! 

Vi får lov att anamma vissa förändringar, ha en positiv inställning och göra så gott vi kan. Vi är 
ju trots allt med i världens bästa organisation som gör stora saker i precis hela världen! Bara i 
den tanken känner man ju potentialen!

BRAVE NEW WORLD!

Senhösthälsningar från Nina 
Mångkulturutvecklare och fadder

Händelsekalender våren 2019

• Organisationskurs 26.1.; kurs för avdelningarnas nya styrelse-               
 medlemmar och kurs i Oma-verktyget

• 112-dagen i februari; Röda Korset och Frivilliga Räddningstjänsten är  
         med på evenemanget

• Vändagen 14.2.

• Utbildningar för nya och befintliga förstahjälpen-grupper; FHJ-2  
 16-17.3. och 23-24.3. ena tillfället i norra delen av distriktet och andra i  
 södra delen samt jourkurs hålls 6.4. och 4.5. (preliminära datum)

• Veckan mot rasism 18 – 24.3.

• Efterspaningskurs 13 – 14.4.

• Distriktets årsmöte 27.4.

• Röda Kors-veckan 6 - 12.5.
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BEREDSKAPSVERKSAMHET

Beredskapen

Vi har återigen i höst tillsammans klarat av att mobilisera hela vårt distrikt med dess avdel-
ningsfält och genomfört en glad och lyckad Hungerdagsinsamling. I skrivande stund är det 
ännu för tidigt att säga något om det slutliga insamlingsresultatet, men vi ser ut att ha un-
gefär ett lika bra insamlingsresultat som under tidigare år. 

Efterspaningarna har varit sju till antalet hittills i år. Antalet personer som registrerat sig i 
Ohto alarmeringsprogrammet (ohto.vapepa.fi) ökar hela tiden. Tack vare Ohto och sms-alar-
meringen når Vapepa alarmeraren samtidigt ett stort antal människor och kan ha en i realtid 
uppdaterad bild på hur många personer som kommer att delta i t.ex ett eftersök. Om ni re-
gistrerar er i Ohto, sänd ett e-mail åt mig så kan jag lägga in er i rätt alarmgrupp.

På gång är RK:s satsning på att förbättra beredskapen genom att öka samarbetet mellan 
avdelningarna på samma område. Vi kommer från distriktets sida att utarbeta ett förslag på 
områdesindelning så att vi inom vårt distrikt har fyra till sex beredskapsområden. 
Meningen är att det inom varje beredskapsområde skall finnas en eller flera avdelningar som 
har Fhj-grupp, Förstaomsorgen-grupp, Psykiskt stödgrupp, Insamlingsberedskap och be-
redskap att ge hemlandshjälp (Katastroffonden). 

Nuläget är att vi på distriktet går igenom vilken beredskap som finns i varje avdelning och 
sedan utarbetar ett förslag till områdesindelning som vi presenterar och diskuterar med er. 
Avsikten är att främja samarbetet och därigenom stärka vår egen kunskap och kompetens. 
På så sätt kan vi bibehålla och öka stödet till samhälle och myndigheter. 

Under år 2019 kommer vi att satsa på och förverkliga denna strukturering. Under slutet av 
året övar vi sedan i den nationella övningen Vesi – Vatten som ordnas i oktober. Ni borde re-
dan ha fått första informationen om övningen direkt från Centralbyrån.

Beredskapsplanerna bör varje avdelning gå igenom och uppdatera. Kontakta mig så kommer 
jag och diskuterar med er i avdelningarna. Jag brukar också föreslå att avdelningarna tar för 
vana att behandla sin beredskapsplan på årets första styrelsemöte. Ta fram planen och kolla 
att alla uppgifter är rätta och riktiga samt protokollför att ni gjort detta. I och med detta så är 
planen genomgången och uppdaterad för det året.

Med beredskapshälsning om en god fortsättning på hösten!

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

Kansliet öppet vardagar kl. 10-15 

E-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  
020 701 2750 / 050 517 7245 

Beredskapschef  
Rolf Sund  
020 701 2754 / 040 026 3448 

Ekonomisekreterare  
Greta Paajanen  
020 701 2752 / 040 024 0705 

Organisationssekreterare  
(Anna Stenman fr. 12.11.2018)  
020 701 2753 / 050 566 2642 

Samordnare för samhällsverksamheten
Lotta Böling
040 148 9110

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

Mångkulturutvecklare  
Nina Stubb  
020 701 2755 / 040 559 5286


