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LEDAREN 20.3.2018

I skrivande stund står Veckan mot rasism för 
dörren. Attitydarbete för acceptans av det som 
inte uppfattas som norm i det finländska sam-
hället behövs alltjämt och kontinuerligt. Lika-
dant är behovet på många andra håll i den s.k. 
rika västvärlden. Röda Korset jobbar långsik-
tigt och i enlighet med våra principer med det-
ta, och Veckan mot rasism är ett verktyg för att 
visa upp detta viktiga arbete.

I april och närmare bestämt den 21.4. hålls di-
striktets årsmöte i Larsmo i det nya centrum-
huset Equity. Under årsmötet behandlas stad-
geenliga ärenden som bl.a. årsberättelsen och 
bokslutet för år 2017, arbetsplanen för år 2018 
och val av förtroendevalda till distriktsstyrel-
sen. Vid mötet i Larsmo skall hela tio styrel-
seplatser besättas. Vid årsmötet delas ock-
så olika utmärkelser ut till rödakorsare som 
osjälviskt på många olika sätt hjälpt andra 
medmänniskor i många år.  Årsmötets program 
hittas längre fram i tidningen. Välkommen till 
årsmötet!

Rödakorsveckan 3 – 9.5. är den stora traditio-
nella och viktiga veckan för hela Röda Korset. 
Den firas i år undantagsvis to-ons och inte må-
fre som tidigare år. Rödakorsveckan, som har 
historisk anknytning till organisationens grund-
are, har varje år som grundtema räddarkunska-
per som utförs på frivilligbasis. Avsikten med 
årets kampanj är sikta in oss på barnfamiljer 
och att stärka räddarkunskaperna i alla åldrar 
samt återknyta och -koppla dessa till frivillig-
hetens roll och betydelse för en trygg vardag. 

Så jag uppmanar alla avdelningar att i mån av 
möjlighet delta i Rödakorsveckan och synliggö-
ra er avdelning! Tack på förhand och lycka till!

Ricky Berglund
verksamhetsledare

In memoriam

Håkan Anttila 25.6.1945 – 7.3.2018

Den 7.3.2018 nåddes distriktet av sorgebud-
skapet att Håkan Anttila avlidit efter en tids 
sjukdom.

Håkan Anttila var en sann rödakorsare och hu-
manist och han har betytt mycket för inte ba-
ra Österbottens svenska distrikt, utan även 
för Finlands Röda Kors. Håkan Anttila var sty-
relseordförande i distriktet i 18 år, från år 1993 
till årsmötet i april år 2011. Under den här ti-
den innehade han i två stämmoperioder, 1999 
- 2002 och 2008 - 2011, posten som viceordfö-
rande i FRK:s styrelse.  Håkan fungerade som 
ordförande för FRK:s fullmäktige åren 2002 - 
2005 och som ledamot i fullmäktige under en 
period av tolv år, åren 1994 – 1999 och 2005 – 
2008. Ända in i det sista var Håkan aktiv och 
var en uppskattad medlem i distriktsstyrelsens 
ekonomiutskott. Vi är många som kände Hå-
kan och är tacksamma över att få ha samarbe-
tat med honom.

Frid över Håkans minne.
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”Wow, flickan vände  
sin pappa i sidoläge!” 
Jag höll en hjälparkurs vid ett gymnastikför-
bund i Helsingfors. Vi övade att ge första hjäl-
pen till en medvetslös person och jag berät-
tade att till och med små barn kan vända en 
vuxen i sidoläge. En stund senare uppmana-
de en av kursdeltagarna – en storvuxen man – 
sin kring 4-åriga dotter att komma från andra 
sidan salen och prova. Det tog inte länge för-
rän hon hade vänt sin slappt liggande pappa 
i sidoläge. Sedan var det bara att öppna luft-
vägarna och kontrollera att andningen funge-
rar. Deltagarna var imponerade.

Att hjälpa sin medmänniska handlar om mod 
att agera, att bry sig om den andra och behärs-
ka grunderna i första hjälpen. I fjol utbildade 
Röda Korsets frivilliga över 10 000 nya rädda-
re på hjälparkurserna. Nu har de förmågan att 
agera när någon behöver hjälp. Under Röda-
korsveckan fortsätter vi att ordna hjälparkur-
ser – och hoppas att ni är med!

Under Rödakorsveckan vill vi särskilt förstärka 
barnfamiljers färdigheter i första hjälpen.

Lär er räddningsfärdigheter  
med hela familjen
Barnfamiljer råkar ibland ut för både små och 
stora olyckor. Oftast hjälper det med att blå-
sa, trösta och kanske skölja ett sår eller läg-
ga på plåster. Men ifall till exempel ett okänt 
föremål täpper till luftrören, måste man agera 
snabbt. Under Rödakorsveckan vill vi förstär-
ka trygghet i vardagen särskilt hos barnfamiljer 
och stärka räddningskunskaper bland familje-
medlemmar. Vi uppmuntrar föräldrar att hand-
leda sina barn i hur man ringer nödnumret i ett 
nödläge och lära dem räddningsfärdigheter.

Skoj att träna första  
hjälpen med hela familjen
Räddarkursen är en positiv upplevelse för he-
la familjen och förser alla med nyttiga färdig-
heter. Barn lär sig ofta snabbare än vuxna och 
är inte blyga att röra vid sina närmaste. Bar-
nens goda minne hjälper också att repete-
ra det man lärt sig i ett senare skede. Samti-
digt kan vi ta tillfället i akt och berätta var man 
kan få ytterligare kunskaper i första hjälpen. 
Varje avdelning kan överväga om nu vore ett 
bra tillfälle att grunda en ReddieKids-klubb el-
ler första hjälpen-grupp för unga, och ifall det 
finns plats för nya medlemmar i vuxnas första 
hjälpen-grupp.

Låt oss göra Rödakorsveckan oförglömlig 
för deltagare i alla åldrar! 

Niina Hirvonen
Hälsovårdsplanerare, 
beredskapsenheten
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Rättelse

I förra numret 1/2018 berättade vi om program-
met inom hälsofrämjande. Tyvärr var länken till 
tävlingen fel i artikeln.   

Den rätta länken är  
https://www.lyyti.fi/questions/0c7f3a80a5  

Ge din åsikt om Hälsopunkt är ett bra namn el-
ler om namnet borde ändras. Genom att svara 
deltar du i utlottningen av en värmedyna!
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HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER FÖRENHETLIGAS

Dataskyddsreformen medför stora  
förändringar i avdelningarnas verksamhet

EU:s dataskyddsreform (GDPR) träder i 
kraft 24.5.2018. Röda Korset har inlett ett 
ettårigt dataskyddsprogram, som siktar på 
att organisationens processer och behand-
lingen av personuppgifter förenhetligas för 
att uppfylla lagen. Reformen innebär stora 
förändringar för organisationer och förut-
sätter betydande åtgärder också för Röda 
Korsets del. 

För att Röda Korset ska kunna trygga sitt 
rykte och sin trovärdighet, är det viktigt att 
uppfylla de nya kraven. Vi förbinder oss att 
skydda våra klienters integritet och deras till-
lit är viktig för oss. Vi vill försäkra att alla per-
sonuppgifter behandlas på ett säkert och 
transparent sätt.

Vi är samvetsgranna, men saknar 
gemensamma spelregler. Med hjälp av 
konsultföretaget Accenture har FRK kartlagt 
behandlingen av personuppgifter vid 
centralbyrån, distriktsbyråer, enheter och 
avdelningar. Det främsta resultatet var att 
anställda och frivilliga handlar samvetsgrant 
och har en vilja att göra rätt. Vi samlar 
främst in bara nödvändig information som 
organisationen har skäl att besitta. När det 
kommer till att bevara uppgifter är vi till och 
med lite väl samvetsgranna och har sparat en 
hel del information “för säkerhets skull”. 

Den största bristen är avsaknaden av gemen-
samma spelregler och direktiv. Enligt kart-
läggningen har varje distrikt, avdelning och 
enhet handlat på eget bevåg och hantering-
en av uppgifter har skett enligt bästa förmå-
ga. Att korrigera den här bristen är ett av da-
taskyddsprogrammets huvudmål.

Så här tämjer vi dataskyddstrollet
I och med dataskyddsreformen ändras prax-
is vid  
avdelningarna exempelvis angående vilka in-
dividuella personuppgifter avdelningars listor 
kan innehålla och hur de förstörs efter an-
vändning. Det finns redan direktiv angående 

detta och informationen hittas på organisa-
tionens webbplats: rodakorset.fi/dataskydd

Centralbyrån har grundat en datasekretess-
grupp som under våren 2018 kommer att ut-
arbeta en fungerande dataskyddsmodell för 
organisationen. På detta sätt försäkrar vi oss 
om att hela organisationen besitter nödvän-
dig kunskap om datasekretess och får tillför-
litligt stöd vid oklarheter eller problemsitua-
tioner. Nya spelregler och utbildning kommer 
att underlätta och skapa klarhet i hur man 
hanterar fall som relaterar till dataskydd, bå-
de för klienter, frivilliga och anställda.

Vid varje distrikt finns en person som ansva-
rar för  
dataskyddet och denna person svarar i för-
sta hand på avdelningarnas frågor angående 
datasekretess. Under våren kommer vi att in-
formera om projektets framskridande och ut-
bildning som ordnas vid distrikten.

Ytterligare information: 
CRM-chef Marianna Preller, 
tel. 020 701 2278 

Läs mera: 
rodakorset.fi/dataskydd

Vad är GDPR?

• Dataskyddsreformen är ett av EU:s 
mest omfattande lagreformer under de 
senaste åren.

• Reformen medför nya skyldigheter: en 
princip om redovisningsskyldighet, an-
mälningsskyldighet gällande kränkning-
ar av dataskyddet samt obligatoriska 
villkor för leveransavtal och intern prax-
is.

• Reformen medför nya risker, så som po-
tentiellt negativa följder för organisa-
tioners rykte, avgifter för manuell data-
hantering och sanktioner för dem som 
underlåter att följa de nya reglerna.



Rödakorsveckan är en traditionell och vik-
tig vecka för hela organisationen och i år 
firas den undantagsvis från torsdagen till 
onsdagen, 3–9.5.2018. 

Veckan i maj är ett ypperligt tillfälle att berätta 
om avdelningens verksamhet på orten samt er-
bjuda hjälparkurser som är öppna för alla. Av-
sikten med årets kampanj är att nå ut särskilt 
till barnfamiljer och förstärka allas räddarkun-
skaper, oavsett ålder.  

RÖDAKORSVECKAN 3–9.5.2018 

Rödakorsveckan är startskottet för våren – var 
redo!

Jussi Vierim
aa

På hjälparkursen lär sig barnet att vända både en jämnårig och en vuxen i stabilt sidoläge.
 

Under Rödakorsveckan kan avdelningarna väl-
ja det bästa sättet att nå ut till människor och 
informera om organisationens verksamhet på 
den egna orten. Det bärande temat är trygghet 
i vardagen, vikten av räddarkunskaper samt fri-
villigverksamhetens roll såväl lokalt som natio-
nellt. 

Det finns flera evenemangstyper som 
avdelningarna kan välja emellan. Det 
viktigaste är att modigt sätta igång och göra 



7

RÖDAKORSVECKAN 3–9.5.2018 

Viktiga datum

• Kampanjens material kan beställas på 
webben www.rodakorsbutiken.fi.

• Materialet skickas ut från och med 
vecka 14. 

• Kom ihåg att göra beställningen se-
nast 18.4.2018.

verksamheten synlig. Ni kan: 

• Ordna en hjälparkurs som är öppen för alla.
•  Dela ut den förnyade checklistan:  

Hemma bäst, men också tryggast?
•  Presentera förstahjälpväskans innehåll och 

introducera väskan för människor i alla åldrar.
•  Uppmana människor att delta i det nationella 

lotteriet och fylla i ett kontaktkort.

Ni kan ordna evenemang på torg, i lekparken, 
på bibliotek, vid simhallen, i köpcenter, i Pris-
ma-butiker, S-market och ABC-bensinstatio-
ner eller vid avdelningens lokal – där familjer 
rör sig!

Vilken ny verksamhet erbjuder vi i år?
•  Hjälparkursen, som introducerades i fjol, för-

nyas genom nytt innehåll och ny visuell pro-
fil. Jubileumsårets logga avlägsnas och inne-
hållet omarbetas något. Avdelningarna kan 
också använda sig av fjolårets kort, om de 
så önskar. Målet är att under Rödakors-
veckan arrangera hjälparkurser som är öpp-
na för alla, runtom i landet. Om det är svårt 
att hinna med kursarrangemangen under Rö-
dakorsveckan, kan avdelningen samla in kon-
taktuppgifter för intresserade och ordna 
kursen senare. Det är ändå viktigt att infor-
mation om hjälparkursens tidpunkt och plats 
publiceras i RedNets evenemangskalender i 
god tid, så att alla intresserade hittar till kur-
sen.

•  Checklistan för säkerhet i hemmet och var-
dagen omarbetas och listan kan delas ut un-
der avdelningens evenemang i pappersfor-
mat eller elektroniskt. Listan är ett bra sätt 
att väcka människors uppmärksamhet och få 
var och en att fundera på säkerhet i det egna 
hemmet, särskilt med tanke på barn.

•  Målet är att de som deltar i Rödakorsveck-
ans evenemang bibehåller sitt intresse för or-
ganisationens verksamhet och kan tänka sig 
att delta i framtiden. Ett bra hjälpmedel för 
det här är de nya ICE- samt lotteri-/kontakt-
korten, som gör det enkelt att samla in kon-
taktuppgifter och senare kontakta personer-
na i fråga. Kortet är också ett enkelt sätt att 
stanna förbipasserande och inleda ett samtal. 
Kortet kan också användas för att gå med i 
organisationen och delta i nationella lotterier.

Hur och var informerar vi under 
Rödakorsveckan? 

Varje meddelande som tangerar Rödakorsveck-
an är viktig. Allt från reklam för ett evenemang 
på butikens anslagstavla, ett pressmeddelan-
de för lokalmedierna till en muntlig inbjudan till 
avdelningens räddarkurs exempelvis under ett 
föräldramöte eller på en motionsklubb räknas. 
Kontakta vår samarbetspartner S-gruppen i 
god tid och kom överens om att ordna ett eve-
nemang till exempel i närbutikens utrymmen 
eller på en ABC-bensinstation. Kom också ihåg 
att berätta om evenemanget för lokalmedier 
och bjud in journalister på reportage om hjäl-
parkursen eller något annat evenemang. 

Allt kommunikationsmaterial, så som mallar 
för pressmeddelanden och annonser, hittas på 
RedNet: 
https://rednet.rodakorset.fi/node/4399

När du själv kommunicerar kring evenemang-
et på sociala medier, använd taggarna #röda-
korsveckan och #hjälparkurs.

Ytterligare information:
Kampanjkoordinator 
Sari Byman, tfn  020 701 2201 

Hälsovårdsplanerare 
Niina Hirvonen, tfn 020 701 2126 

Informatör Mari Mäkinen, tfn 020 701 2223
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MITT RÖDA KORS

Vi välkomnar digitaliseringen och lanserar  
Oma Punainen Risti!
”Så ändras världn, Esko, pojken min”, he-
ter det i Aleksis Kivis Sockenskomakarna. 
Uttrycket används än idag och gäller ock-
så Röda Korset. Världen digitaliseras och vi 
ska inte bli efter i utvecklingen.  

Ett nytt informationssystem för frivilliga kom-
mer att erbjuda praktiska verktyg och redskap 
som svarar på moderna krav för att organise-
ra och leda frivilligverksamhet samt introduce-
ra nya medlemmar till verksamheten. 

En central del av systemet är avdelningarnas 
möjlighet att rekrytera frivilliga till avdelning-
ens evenemang, utbildningar och återkom-
mande veckoverksamhet samt ta emot an-
mälningar och sprida budskapet om den egna 
verksamheten. Systemet döptes till Oma Pu-
nainen Risti. Namnet signalerar att det handlar 
om en tjänst för alla frivilliga.

Ett år av utvecklingsarbete 
Utvecklingen av systemet startade i början av 
år 2017, då en stor mängd frivilliga och anställ-
da vid distrikten och centralbyrån diskuterade 
systemets mål och behov. Utgångspunkten för 
utvecklingsarbetet var att bygga ett åskådligt 
och lättanvänt system. Utformandet och kod-
ningen inleddes i september 2017. 

Enligt planen piloteras systemet våren 2018 vid 
Helsingfors och Nylands distrikt samt vid Väs-
tra Finlands distrikt och Tammerfors avdelning 
i Tavastlands distrikt. Efter piloteringen fortsät-

ter arbetet med utveckling av nödvändiga till-
läggsfunktioner. Efter piloteringen tas syste-
met i bruk vid andra avdelningar. 

Det finns både utbildning och stödmateral för 
ibruktagandet av Oma Punainen Risti. En del 
av materialet är skriftligt, men vi kommer ock-
så att producera videor med steg för steg-an-
visningar. Därtill kommer vi att utbilda frivilliga 
stödpersoner på olika håll i Finland, som sedan 
kan hjälpa med att ta i bruk systemet.

Oma Punainen Risti i ett nötskal

• Oma Punainen Risti är en kanal för fri-
villiga, där de kan skapa och redigera en 
egen profil, samt ett tryggare sätt att 
hantera frivilligas personuppgifter och 
effektivare organisera och kommunicera 
kring avdelningars verksamhet och eve-
nemang.

• Systemet uppfyller kraven för EU:s da-
taskyddslagstiftning.

• I den första utvecklingsfasen öppnas 
ett elektroniskt vänförmedlingssystem 
för vänförmedlingen vid avdelningarna. 
Oma Punainen Risti fungerar både på 
dator, pekplatta och mobilen. 

Ytterligare information: 
https://rednet.rodakorset.fi/omasvenska

Jussi Vierim
aa
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 IDROTT FÖR ALLA

En ny guide stöder motion för asylsökande 

Spring i maj och ge ett bidrag till Syrien

Röda Korsets centralbyrå har sammanställt 
en guide kring god praxis för motionsakti-
viteter vid flyktingförläggningarna. Guiden 
är avsedd för anställda vid flyktingförlägg-
ningarna som ordnar motionsverksamhet 
samt för verksamhetens samarbetspart-
ners och avdelningar som ordnar motion 
för asylsökande.  

Under åren 2016–2017 deltog Röda Korsets 
flyktingförläggningar i ett motionsprojekt. Pro-
jektets mål var att stöda asylsökandes menta-
la och fysiska välbefinnande genom att erbju-
da enkla och roliga motionsformer. Samtidigt 
var det viktigt att betona vikten av motion 
som en bidragande faktor till välbefinnande 
och socialt umgänge i vardagen. Därtill skapa-
des modeller och god praxis för att uppmuntra 
invandrare till motion, målinriktad träning samt 
att hitta sin plats i lokala sportföreningar och 
motionsgrupper. Projektet bidrog också till att 
förena infödda finländare med asylsökande 

Helsinki City Running Day 19.5. och Nais-
ten Kymppi 26-27.5 förnyas. Röda Korset 
är en av evenemangens fyra huvudsamar-
betspartners.  

Vi erbjuder löparna möjligheten att samla 
sponsorer och ge ett bidrag till insamlingen för 
Syrien ”Hjälp dem att komma på fötter igen”.

Genom att löpa för Röda Korset kan man sam-
la in pengar till rehabiliteringscentraler i Sy-
rien och närområdena. Hälsovården i Syrien 
har raserats på grund av det utdragna kriget. 
Det finns brist på mediciner, vårdutrustning 
och vårdpersonal. På centralerna ger man fy-
sioterapi samt erbjuder proteser och hjälpme-
del som hjälper patienterna att röra på sig. Att 
åter kunna röra på sig främjar psykisk åter-
hämtning och ger möjlighet att återvända till 
lek, skolgång och arbetsliv.

samt tidigare anlända invandrare, vilket främ-
jade integrering.

Asylsökande på Röda Korsets flyktingförlägg-
ningar fick testa över 50 olika motionsformer. 
De mest populära grenarna var simning, fotboll 
och träning på gym.

Projektets samarbetspartners var Finlands 
olympiska kommitté samt ett flertal loka-
la idrottsföreningar och -aktörer. Projektet fi-
nansierades genom medel från Veikkaus via 
södra Finlands regionförvaltningsverk. Guiden 
sammanställdes under projektets gång utgå-
ende från en enkät för asylförläggningar och 
deras samarbetspartners. 

Guiden som publicerades på finska, svenska 
och engelska postades till alla Finlands Röda 
Kors mottagningsenheter och till andra enhe-
ter via Migri. 

Prova på maratonstafett
Maratonstafett är ett fint sätt att som grupp 
delta i maraton. Genom att samla ett team på 
fyra medlemmar kan man dela in loppet i fy-
ra etapper och ni  får tillsammans  uppleva 
glädjen av att motionera och hjälpa. Att sam-
la sponsorer för teamet för den goda saken 
är lätt. Varje deltagare kan grunda en egen in-
samling på webben på sidan oma.punainenris-
ti.fi och fungera som digi-insamlare enligt eget 
kunnande och egen aktivitet.

Ytterligare information om evenemangen: 
http://www.helsinkicitymarathon.fi
http://www.naistenkymppi.fi/

Röda Korsets insamlingssidor: 
http://oma.punainenristi.fi/helsinki-city-run
http://oma.punainenristi.fi/naisten-kymppi

Ytterligare information: 
Medelanskaffningsplanerare 
Jessica von Bonsdorff tfn  020 701 2032
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FM-TÄVLING I FÖRSTA HJÄLPEN I ÅBO 15–17.6.2018

Kom med till FM-täv-
lingen i första hjälpen!
Vi söker en stor mängd frivilliga doma-
re och personer till andra uppgifter under 
FM-tävlingen i första hjälpen i Åbo. I Åbo 
tävlar vuxna, barn, ungdomar, Reddie Kids 
och första omsorgare från hela Finland. 
Kom med som domare, hjälpare eller för 
att sporra tävlarna!

Kan jag vara domare?
Du kan vara domare om du hanterar första 
hjälpen, har en positiv attityd och är beredd att 
fungera rättvist som domare under  den långa 
tävlingsdagen. Du har bra förutsättningar som 
domare om du är:
•  Utbildare i första hjälpen och hälsovård (UFH)
•  Utbildare i första insats
•  Utbildare i en första hjälpen –grupp
•  Deltagare i en första hjälpen –grupp med en 

lång erfarenhet och har gått FH 3 –kursen el-
ler kurs i första  
insats

•  Sakkunnig inom beredskap eller utbildare i 
psykiskt stöd

Kan jag fungera i övriga uppgifter?
Vi söker personer till olika uppgifter,  perso-
ner som är beredda att ge en frivillig insats till 
tävlingsevenemanget. Du har en positiv attityd 
och bra förmåga att hantera stress. Dessutom 
har du minst en av följande kunskaper:
•  Bygga upp/montera ner tält under handledning
•  Kan ha hand om traktering

•  Behärskar användning av radiotelefon
•  Du har körkort och är beredd att köra runt till 

olika platser i Åbo

I varje tävlingsserie finns tio tävlingspunkter. 
Tävlingsdagen kommer  att bli krävande, spän-
nande samt ge fina erfarenheter. Målet är att 
tävlare, deras supportrar, domare och frivilliga 
får en bra känsla och en oförglömlig er av Rö-
da Korsets verksamhet.

Ytterligare information: 
Programchef/ första hjälpen och hälsovård,  
Minna Rautanen tfn 020 701 2404

Anmäl dig som frivillig:   
www.lyyti.in/EA_SM_Turku2018

A
n
tti K

uro
la

År 2015 ordnades FM-tävlingen i första hjälpen i Rova-
niemi. På bilden tävlar Vasa finska avdelning.

Kom ihåg att anmäla dig  
till ungdomarnas Sommardagar!
Sommardagarna för över 13-åringar ordnas 15-
17.6 på Ruissalo camping i Åbo. Det utlovas ut-
bildningar, presentationer, övningar, stadsori-
entering, FM-tävlingen i första hjälpen, lägereld 
och en hel del annat. Vi erbjuder deltagarna 
möjlighet att utveckla sina egna första hjäl-
pen-kunskaper och bekanta sig med Röda Kor-
set som beredskapsorganisation.

När du anmäler dig senast 20.4 är deltagarav-
giften för dig som är medlem 25 euro. Om man 
anmäler sig senare är avgiften 35 euro. Delta-
gare får 5 euro rabatt av sin deltagaravgift för 

varje kamrat (icke FRK-medlem). som han eller 
hon värvar med.

Man kan även delta Sommardagarna som frivil-
lig. Vi söker frivilliga bland annat till ledarupp-
gifter, första hjälpen –ansvar, till infopunkten, 
för planering av program och som patienter i 
första hjälpen –övningar. Deltagaravgift för en 
frivillig är 10 euro.

Anmäl dig och läs mer: 
RedNet/Sommardagar 2018
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KORTFATTAT

Välkommen på kryssning i 
november! 

Utbildningskryssningen Hjälpare till havs ord-
nas för frivilliga i november. Anmälning till 
kryssningen börjar i maj.

Kryssningen förbereds under temat Frivilligas 
välmående och gott ledarskap som dess 
förutsättning. Exakt program är på komman-
de men några teman är redan säkra:
•  Nya sätt att utföra frivilligverksamheten –  

influenser från hemlandet och från världen
•  Sociala medier som verktyg för kommuniktion
•  Helhetsberedskap i frivilligverksamheten
•  Interaktionskunskaper
•  Rekrytering av frivilliga/medlemmar och hur 

ge ansvar till nya frivilliga

Läs mer och se kryssningspriser 
https://rednet.rodakorset.fi/horisont

Festivaljour närmar sig – så här 
gör du

Röda Korset är en uppskattad samarbetspart-
ner för festivalorganisatörer. Vi erbjuder första 
hjälpen –grupper och frivilliga som har speciali-
serat sig i rusmedelsarbete och hiv/sexualhälsa 
till evenemangen.

•  Första hjälpen –grupperna använder avtals-
modellen som finns på RedNet. Tillstånd bes 
samtidigt för alla aktörer: rednet.punainenris-
ti.fi/node/6210

•  Jour- och tillståndstillfällen anges i god tid på 
den riksomfattande festivallistan. Frivilliga in-
om hälsofrämjande program kan anmäla sig 
via  samma lista, som finns på fh-gruppernas, 
festivalarbetets, hiv-arbetets och rusmedels-
arbetets Rednet-sidor.

•  Man kan även fråga festivalkoordinatorn om 
jourtillstånd. Koordinatorn förenar alla aktö-
rer som kommer till evenemanget.

•  De aktörer inom hälsofrämjande som kom-
mer till avdelningens område anmäls till för-
sta hjälpen –gruppen eller till ordförande, om 
första hjälpen –gruppen inte har jour.

Ytterligare information:  

Kontti inreder ett hus på 
Bostadsmässan i Björneborg

På nästa sommars bostadsmässa kan man be-
söka ett hus som har inretts helt med åter-
vinningsmöbler  och -föremål. Bostadsmässan 
ordnas i Björneborg 6.7–5.8.2018. Inrednings-
arkitekten Frida Steiner inreder helt med möb-
ler och föremål som har donerats till Kontti. 
Möbler och produkter som finns i mässobjektet 
säljs efter mässorna.

Kontti vill visa att man med återvinningsmöbler 
och -produkter kan skapa ett hemtrevligt  hem 
både ekologiskt och förmånligt och samtidigt 
stöda Röda Korsets biståndsarbete.

Vi vill göra Kontti känt i hela landet. Kontti-va-
ruhusen finns på 12 orter runt om i Finland och 
inredare är viktiga kunder och biståndsgivare 
till Kontti.  Konttis mest köpta produktgrupp är 
kärl och inredningsartiklar och på tredje plats, 
efter kvinnokläder, kommer möbler.

Ytterligare information: Kontti.punainenristi.fi

Följ inredningsarkitekt Frida Steiners 
blogg: http://www.visualaddict.fi

De ungas skyddshus får 
erkännande

De ungas skyddshus arbete anses vara hög-
klassigt och pålitligt. Enligt den nya undersök-
ningen får man hjälp på skyddshuset snabbt: 
över hälften av ungdomarna erbjöds stöd ge-
nast efter kontakttagande, 84 % inom ett 
dygn.

De ungas skyddshus utredde ungdomars, för-
äldrars, frivilligas, anställdas och samarbets-
partners erfarenheter angående skyddshusens 
verksamhet. Vi fick in cirka 600 anonyma svar.

Läs mer: 
www.rodakorset.fi/ungasskyddshus

Ytterligare information och förfrågan om 
skyddshusbroschyren: 
Skyddshusens kommunikationsplanerare  
Johanna Sjöholm tfn 020 701 2237
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MEDELANSKAFFNING

Nu har du möjlighet att stöda rehabiliteringsk-
liniker i Syrien eller De ungas skyddshus genom 
inköp på webbutiken Regood.fi. När du klick-
ar dig till affären via webbutikens Röda Kor-
set-länk, går en del av intäkterna från dina in-
köp till att stöda organisationen. Webbutiken 
där du gör dina inköp står för donationen. 

Priserna och rabatterna i butiken är samma 
som då du shoppar på webbutikens egen si-
da. Tjänsten förutsätter ingen registrering el-
ler att du ger dina kontaktuppgifter. Den goda 
gärningen sker på bara några klick. Understö-
det är i genomsnitt sju procent av värdet på di-
na inköp och varierar i olika affärer. 

På Regood hittar du ett mångsidigt urval av 
webbutiker, så som Stockmann, Sportamo-
re, Varusteleka, Cumulus-hotellen, Byggmax, 
Hemtex och Scandinavian Outdoor. Butikerna i 
tjänsten blir hela tiden fler. 

Gör så här:
1.  Gå till adressen regood.fi/kohteet/spr (tjäns-

ten är på finska).
2.  Välj ändamålet som du vill stöda: Auta heidät 

takaisin jaloilleen (stöd för rehabiliteringsk-
liniker i Syrien) eller Nuorten turvatalot (De 
ungas skyddshus).

3.  Klicka dig vidare till önskad webbutik. 
4.  Dina inköp ökar donationsbeloppet till öns-

kat ändamål.

Shoppa på Regood- webbutiken och  
gör gott med några klick

Utbildarutbildning hösten 2018

En utbildare är en frivillig inom Röda Korset, 
som genomgått Röda Korsets utbildarutbild-
ning och därigenom fått rättigheten att hålla 
kurser i Röda Korsets namn. Utbildningsmateri-
alet och kursuppläggen för själva kurserna 
kommer från Röda Korsets centralbyrå, och 
stödförberedelser innan kurs fås från distrik-
tet. Programmen och materialet finns med an-
dra ord färdigt till utbildarens förfogande.

Utbildarutbildningen består av tre moduler
1. Röda Korset som organisation
2. Grupphandledning och utlärning
3. Innehållsdel, valbara hösten 2018:
 • socialtjänst (väntjänst)
 • ungdomsverksamhet
 • mångkulturverksamhet
 • organisationsverksamhet

Modul 1 kan göras via en nätkurs innan mo-
dul 2. 2:an är inplanerad till första veckoslutet i 
november (3-4.11), plats i detta skede oklar.  
Modul 3 hålls veckoslutet 24-25.11 i Helsing-
fors. Innehållsdelarna sker paralellt med varan-
dra. Gemensamt kvällsprogram och logistiska 
arrangemang från Österbotten lovas. 

En modul omfattar två dagar. I detta ingår mat 

och studiematerial. Avgiften för utbildningen är 
i detta skede inte bekräftad, mera information 
senast i september 2018. 

Kostnaderna för utbildningen och transporter-
na kan till en del sponsras av avdelningen eller 
centralbyrån/distriktet. För avdelningen är det 
en rikedom med en duktig utbildare som kan 
inspirera och utbilda nya medlemmar, och så-
ledes stärka verksamheten och beredskapen i 
närområdet. 

Är du intresserad av utbildarutbildningen? 
Inbjudan får givetvis delas till intresserade. 

Ytterligare information: 
Organisationssekreterare 
Emma Granholm tfn 020 701 2753



UNGDOMSVERKSAMHET

Vårens Babycafé-träffar har börjat och i skri-
vande stund har tre av åtta tematräffar ge-
nomförts. Träffarna är öppna för alla föräldrar 
med barn under ett år som är intresserad av 
att diskutera aktuella ämnen med sakkunniga 
och andra föräldrar. 

Vi träffas varannan måndag kl.10.00–12.00 på 
Folkhälsanhuset Wasa. Träffarna hålls samti-
digt som Folkhälsans familjecafé så även äld-
re syskon är välkomna med och kan leka med 
äldre barn i rummet bredvid. Efteråt är det ge-
mensamt kaffe med tilltugg.

Mera ingående information om kommande 

träffar sätts ut efterhand på RedNet och Face-
book.

Gruppledare sökes

Är du intresserad av ett frivilliguppdrag? Nu sö-
ker vi en till ledare för Babycafé-tematräffarna. 
Ledarens uppgift är att närvara under träffar-
na, ordna med de praktiska arrangemangen, ta 
emot och assistera föreläsaren samt att umgås 
med föräldrar och barn. 

Är du intresserad, eller känner till någon, så an-
mäl ditt intresse till oss!

Distriktets babycafé 

#jag är med dig -jippot på Vasa torg 24.3.2018 

Lördagen 24 mars ordnade Röda Korsarna i Vasa (Vasa svenska avdelning, Vaasan suomalainen 
osasto och ungdomsutskottet i Österbotten) ett jippo under veckan mot rasism. Jippot var mång-
sidigt med våffelgräddning, kaffe, ballonger, Reddie-hundarna på plats, gratis kramar och sel-
fie-punkt. Vill du se mer bilder från evenemanget? Kolla in hashtaggarna #jagärmeddig,  
#olenkanssasi, #imwithyou. Även på vår facebook https://www.facebook.com/RodaKorsetOster-
botten/ hittas fler bilder och uppdateringar från jippot och veckan mot rasism.  
Tack alla involverade och besökare!
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UNGDOMSVERKSAMHET

Planeringen av årets ungdomsläger är i full 
gång. Denna sommar kommer lägret att se lite 
annorlunda ut än tidigare år, hela lägret kom-
mer nämligen att flytta ner till Ekorrsele, Sve-
rige för att få uppleva ett äventyrsläger i den 
rikssvenska vildmarken. 

Lägergruppen kommer även att bjuda in svens-
ka ungdomar till lägret för lite samnordisk ge-
menskap över riksgränserna. Utöver själva 
resan mellan Vasa och Ekorrsele kommer del-
tagarna att få ta del av program som forsrän-
ning, höghöjdsbana och första hjälpen i vild-
marken. Målgruppen är fortsättningsvis unga i 

åldern 12–16 år. 

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 planeringen 
och/eller genomförandet av själva lägret så hör 
av dig till distriktets ungdomssamordnare. 

Samordnare för ungdomsverksamheten,   
Malin Sunabacka, tfn 020 701 2757

Vildmarksläger i Ekorrsele 

FRK Korsholms norra avdelning startar fr.o.m. 
måndagen den 19.3 upp en ny mamma-barn-
verksamhet på Settlement Vestis i Gerby. Un-
der tre måndagar i mars och april ordnas det 
mellan kl.17.00–19.00 öppet hus för alla intres-
serade mammor och barn, verksamheten är in-
te inriktad på någon specifik grupp utan alla 
mammor och barn, oberoende av språk, natio-

nalitet eller ålder är varmt välkomna att delta. 
På programmet kommer det varje gång att va-
ra någon form av pyssel, men utöver det är det 
fritt att titta in och leka en stund, umgås med 
andra mammor och barn och ta en kopp kaf-
fe eller te

Se marknadsföringsflyern på sista sidan.

Mamma-barngrupp i Gerby 

Träffpunkten är, som namnet säger, en mötes-
plats för unga vuxna att samlas på för att dis-
kutera aktuella och relevanta ämnen. Under 
träffarna finns det inbjuda gäster som berättar 
sin historia kopplat till kvällens tema, efteråt 
blir det diskussion och kaffe med smörgås. 

I mars ordnades en kväll kring temat stress, 
rubriken för kvällen var ”När det blir för myck-
et – det aktiva studielivets mörka sida”. Maa-
rit ”Maikku” Nummi berättade om sitt liv under 
det sista studieåret, om tid som inte räckte till 
och stress som blev ohanterlig. Maikkus sista 
studieår bestod av ett aktivt föreningsliv och 
förtroendeuppdrag i kombination med studier 
och examensarbete, ett engagemang som små-
ningom övergick i långvarig stress och slutligen 
resulterade i panikattacker. Hon berättade om 
sin resa och hur det var att ”komma tillbaka” 
efter att ha upplevt stressrelaterad ohälsa. Ett 
tiotal personer deltog och det blev en bra 

diskussion, eventuellt kommer deltagarna även 
att fortsätta träffas under våren.

Träffarna är alltid kostnadsfria och ord-
nas i samarbete med Folkhälsan och FinFa-
mi på Folkhälsanhuset Wasa. En till Träffpunk-
ten-träff kommer att ordnas under våren, mera 
information om tema och datum sätts ut sena-
re i vår på RedNet- och Facebook.

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

Träffpunkten



MÅNGKULTUR

Vid den årliga kampanjen Mot Rasism under veckan 
mot rasism delar Röda Korset ut utmärkelsen För-
domsfri föregångare. Den delas ut till personer som 
modigt och fördomsfritt arbetar för att människor 
bemöts jämställt och med respekt, som bidrar till 
att människor känner ökad tillhörighet i det finländ-
ska samhället. Att främja positiva attityder och föra 
en öppen debatt som bygger på fakta är också cen-
tralt. Personer som jobbat för etnisk jämlikhet och 
offentligt talat om mångkulturalism, som bjudit in el-
ler tagit med personer med invandrarbakgrund i sin 
verksamhet och gemenskap.
I år delar vi ut utmärkelsen till två personer i södra 
delen av distriktet 

Lina Teir mångkonstnär från Kristinestad och ini-
tiativtagare till den nationella kampanjen ”We see 
you”. Kampanjen har på ett tacksamt sätt lyft frågor 
kring asylsökande, flyktingar och papperslösa till all-
mänhetens kännedom under de senaste åren. Kam-
panjen, som startade lokalt, spred sig snabbt till hela 
Finland och fick under påföljande år efter startskot-
tet många olika uttryck på teatrar, bland musiker, 
konstnärer och författare och hos allmänheten. 

Lina använder sina talanger som musiker och po-
et att lyfta och medvetandegöra allmänheten om 
orättvisor och för att uppmana till medmänsklighet. 
Utöver att höja medvetandet hos allmänheten har 
hon också  personligen fungerat som stöd till många 
utsatta asylsökande och papperslösa. 

Inger Ylikoski är nybliven medlem av Tjöck Röda 
Kors avdelning och precis som Lina brinner hon för 
ett mångkulturellt samhälle och förståelse mellan 
människor. I sin yrkesroll som diakonissa och i sin 
privata roll har Inger alltid stött arbetet för en två-
vägsintegration för flyktingar, asylsökande och en-
samkommande ungdomar. 

Hon har i mer än ett års tid sett till att ett antal 
unga papperslösa haft kontinuerligt stöd, både psy-
kologiskt och materiellt. Hon har samlat medel, hon 
har ringt både lokala myndigheter och ministerier 
för att utreda vad som gäller och hon har gett av sin 
privata tid och sina privata resurser för att se till att 
ynglingarna alltid har ett kontinuerligt stöd.

Fördomsfri föregångare 2018 
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MÅNGKULTUR

En ny introduktionsutbildning till Röda Kor-
sets verksamhet i Finland och i världen har 
just lanserats. Den kallas ”Röda Korsets histo-
ria” Förutom Röda Korsets historia och dagens 
verksamhet i Finland och internationellt så för-
djupar den sig i hur historien har påverkat de 
principer som styr verksamheten och, myck-
et viktigt, vilka etiska principer man måste följa 
som Röda Kors frivillig. 

Kursen är rolig och lättillgänglig. Den tar unge-
fär 30-40 minuter att gå igenom och man får 
se några korta intressanta videor och läsa lite 
material. Efter varje avsnitt kommer några fler-
valsfrågor så att man kan kontrollera att man 
lärt sig. 

Här är länken:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/42468

Du kan hitta den på RedNet på:  
https://www.rodakorset.fi/frk-historia/

Vi rekommenderar att ni skickar länken till nya 
frivilliga, styrelsemedlemmar och medlemmar 
för en snabbgenomgång av kärnan i vår världs-
omspännande Röda Kors rörelse. Alla Röda 
Korsare rekommenderas göra denna utbildning 
vare sig man är ny i organisationen eller en 
”gammal räv” – för den ger en känsla av sam-
hörighet med ”the movement” och man blir be-
rörd av presentationen av det som görs av Rö-
da Korset hemma och i världen!

Rolig lättillgänglig utbildning på nätet för nya 
frivilliga och gamla Röda Kors rävar  

Röda Korsets har nationellt utarbetat ett verk-
tyg kallat ”Integrationsbrickan” eller ”Organi-
sationsbrickan”. Målsättningen med brickorna 
är att identifiera organisationer som i sin verk-
samhet stöder en tvåvägsintegration. Det be-
höver inte bara vara organisationer som har in-
tegration som en klar målsättning utan även 
potentiella nya aktörer inom integrationsområ-
det. 

I brickan har föreningar och organisationer 
möjlighet att definiera sin verksamhet som 
stöd för olika skeden i integrationen. Indelning 
är inte bara för målgruppens skull utan även 
för att organisationerna själva skall kunna se 
på sin verksamhet ur en ny synvinkel och en-
ligt behov utveckla och förnya sig själva. 

Ytterligare ett delmål är att locka med fler or-
ganisationer i integrationsverksamheten. Slut-
ligen är ett delmål att ha med myndighetsak-
törer så att tredje sektorn och myndigheter 
hittar varandra och skapar fungerande kom-
munikationskanaler

Tre workshopar är planerade vecka 16-17 och vi 
hoppas att ni i Röda Korsets lokala avdelningar 
i nejderna vill delta i dessa. Ni som finns i av-
delningar i närheten av kommer att få inbjud-
ningar (och en del har redan fått inbjudning-
ar) så när ni får dem tacka friskt ja så ses vi på 
dessa workshopar:

17.4.2018 workshop i Kristinestad på ”Garaget” 
kl 15-18

19.4.2018 worshop del 1 Vasa i Dramasalen på 
biblioteket kl 14- 17

25.4.2018 workshop del 2 i Vasa på Vasanej-
dens föreningar kl 14-17

26.4.2018 worskhop i Närpes på Stadshuset kl 
15.30-18

Mera information:
Mångkulturutvecklare   
Nina Stubb, tfn 020 701 2755

Röda Korsets fortsätter att vara en nyckelaktör 
för att stärka den dubbelriktade integrationen   



MÅNGKULTUR

Annan integrationsverksamhet på gång i Öst-
erbotten är de sedvanliga mångkulturella vän-
kurserna. Det kommer kvotflyktingar till ett 
10-tal Österbottniska kommuner även i år och 
Röda Korset är med och organiserar mångkul-
turella vänkurser. Välkomna med  på de kom-
mande kurserna:

Mångkulturell vänkurs i Pedersöre 
Tidpunkt:  lördag 7.4. kl 10-15, 
Plats:   Kommungården i Bennäs 
  (Sessionssalen, Skrufvilag 2) 
Anmälningar:  anne-mie.ranta@kronoby.fi 
  Telefon 040-1534647

Mångkulturell vänkurs i Vöra 
Tidpunkt:  tisdagen 10.4 kl 18-20.30 och  
  tisdag 17.4. kl 18-19.30 
Plats:  Norrvalla, mötesrum Egil 
Anmälningar:  nina.stubb@redcross.fi

Mångkulturella vänkurser  
”Som nykomlingens vän och 

Chocken när jag som 10-åring läste Onkel Toms stu-
ga kommer jag ännu i dag ihåg. Världen såg inte 
längre likadan ut. USA kändes efteråt som ett ab-
surt land där vita och svarta delades in i två skilda 
grupper. I Finland har vi alla alltid bara varit finlända-
re tänkte mitt idealistiska jag då. Tyvärr skulle jag än 
en gång vara tvungen att inse att min privilegierade 
vita kropp dolde orättvisorna i Finland för mig.
 
Gång på gång har liknande scenarion upprepats. Då 
jag började studera folkrätt, i möten med människor, 
i mitt graduarbete om flyktingrätt, när det hat jag 
trodde var utdött än en gång har börjat spira ... Lis-
tan kan göras lång och jag har varit tvungen att in-
se att rasism existerar i många olika former och på 
många olika plan ännu idag. Det kan kännas hopp-
löst och övermäktigt när man tänker på det ur den 
här synvinkeln.
 
Men att inse att vi har problem i vårt samhälle är 
långt ifrån samma sak som att vi måste accepte-
ra att det ska vara så här. Vårt samhälle lider av en 
sjukdom, det vill säga rasism. Den hindrar oss från 
att uppnå vår fulla potential. Vi går miste om så 
mycket talang och kunskap på grund av den sjukdo-
men. Den skapar så mycket onödigt illamående och 
lidande från alla håll och överallt.
 
Det första steget för att vi ska kunna bli friska är 
att erkänna att vi lider av sjukdomen rasism och 
att den skadar oss. Det andra steget är att göra en 
självrannsakan. Varför lider vi av denna sjukdom? 
För att vi har byggt upp ett samhälle som bygger på 
fördomar. Vi måste inse att vi alla har fördomar, men 
att vi inte kan agera utgående från dem och byg-
ga upp ett samhälle på dem. Att bygga upp ett sam-

hälle på fördomar är lika katastrofalt som att bygga 
upp ett samhälle på avundsjuka, även om det också 
är något som vi alla människor besitter. Då vi har in-
sett detta kan vi börja bygga upp ett friskt samhälle 
som blomstrar. Ett samhälle där vi alla är jämlika och 
vi ser potentialen i varje individ.   
 
Hur ska detta då göras i praktiken? De är där vi al-
la Röda Korsare kommer in i bilden. Jag är verkligen 
tagen av Röda Korsets outtröttliga jobb mot den-
na sjukdom. Som praktikant på Röda Korset Öster-
bottens svenska distrikt har jag fått se hur otroligt 
duktig distriktet är på att koordinera och ordna en 
kamp mot rasism. Dessutom har jag, både som frivil-
lig Röda Korsare själv och under min praktik, sett vil-
ket oersättligt jobb ni frivilliga gör för att bota den-
na sjukdom. 

Tack för allt ni har gjort
under veckan mot 
rasism. Varenda en av 
er är guld värda. 
Vi fortsätter kampen 
mot rasism varje dag 
för ett friskt och 
blomstrande samhälle!
 
Praktikant
Erica Måtts

Erica tar ställning: Kampen mot sjukdomen rasism  



DISTRIKTETS ÅRSMÖTE

FRK Österbottens svenska distrikts av-
delningar kallas till distriktets ordinarie 
årsmöte lördagen den 21.4.2018 i Lars-
mo.

Plats: Centrumhuset Equity, Videvägen 2, 
68570 Larsmo

Lunchmeny: Schnitzel med mos och 
svampsås, salladsbuffé eller vegetariskt 
alternativ. Eftermiddagskaffe tillsam-
mans med chokladkladdkaka och  
kokostosca.

Pris 20 € som betalas på stället. 

Anmälan till Emma Granholm på di-
striktskansliet tfn 050-566 2642 el-
ler emma.granholm@redcross.fi senast 
fredag 13.4.2018.  
Uppge eventuella dietönskemål.

Alla Röda Kors-medlemmar hälsas 
varmt välkomna att delta i årsmötet!

Distriktets årsmöte lördag 21.4.2018 i Larsmo

Program:

11.00 

Välkomstskål ”Larsmo” med liten salt-
bit
Tapani Tulkki, Medlemsstatistik och 
-utveckling,  
FRK Centralbyrån

12.00 

Gemensam lunch, fullmaktsgranskning

13.00 

Välkommen  
Else-Brita Jungar, FRK Larsmo avdelning
Utdelning av medaljer och utmärkelser
Årsmötesförhandlingar
Kaffe  

16.00 

Avslutning



MEDLEMMAR ÖSTERBOTTENS SVENSKA DISTRIKT 31.12.2017

Avdelning Medlemmar 
31.12.2016

Medlemmar 
31.12.2017

Ungd.medl. 
31.12.2017

% 
ungd.medl.

Procentuell 
ändring 

2016-2017

Nya medl. 
under 
2017

Bergö 57 58 4 6,9 1,8 5
Björköby 35 34 11 32,4 -2,9 1
Esse 109 105 2 1,9 -3,7 0
Gamla Vasa svenska 62 60 1 1,7 -3,2 1
Gamlakarleby svenska 57 58 0 0,0 1,8 2
Jakobstad svenska 289 292 7 2,4 1,0 20
Jeppo svenska 69 72 1 1,4 4,3 4
Karleby svenska 141 136 9 6,6 -3,5 3
Korsholms norra 121 121 18 14,9 0,0 10
Korsholms södra 85 82 9 11,0 -3,5 1
Korsnäs 106 99 3 3,0 -6,6 2
Kristinestads svenska 52 50 4 8,0 -3,8 1
Kronoby 93 89 1 1,1 -4,3 1
Kvevlax 156 150 9 6,0 -3,8 4
Lappfjärd-Härkmeri 84 86 8 9,3 2,4 5
Larsmo 121 125 4 4,0 3,3 8
Malax 248 241 13 6,2 -2,8 7
Maxmo 60 57 2 3,5 -5,0 1
Munsala 68 70 1 1,4 2,9 4
Nedervetil 66 63 8 12,7 -4,5 1
Nykarleby 164 170 9 5,3 3,7 10
Närpes 189 192 8 4,2 1,6 11
Oravais svenska 104 102 8 7,8 -1,9 6
Pedersöre 112 114 8 7,0 1,8 5
Pensala 56 54 1 1,9 -3,6 0
Petalax 79 74 5 6,8 -6,3 0
Purmo 63 62 3 4,8 -1,6 0
Pörtom 88 81 2 2,5 -8,0 0
Replot 82 80 13 16,3 -2,4 1
Smedsby-Böle 114 114 15 13,2 0,0 5
Solf 79 89 18 22,5 12,7 13
Sundom 85 90 5 5,6 5,9 11
Terjärv 59 56 0 0,0 -5,1 0
Tjöck svenska 39 40 3 7,5 2,6 1
Vasa svenska 421 402 32 8,0 -4,5 21
Vörå svenska 125 122 9 7,4 -2,4 4
Öja 56 53 2 3,8 -5,4 0
Övermark 53 54 1 1,9 1,9 4
Österbotten totalt 4 047 3 997 257 6,6 -1,2 173




