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Redan 60 år av vänverksamhet  
– vänner är fortfarande guld värda
I år fyller Finlands Röda Kors vänverksamhet 
60 år. Verksamheten fick sin början då man 
efter kriget började fästa uppmärksamhet 
vid att äldre personer kunde ha det bättre 
ställt. De första frivilliga inom vänverksam-
heten besökte sjukhus för att pigga upp 
långvårdspatienter. Senare, i samband med 
flyttrörelsen från landsbygden till städerna, 
insåg man att den ökade levnadsstandarden 
inte skyddade människor från sociala pro-
blem, som till exempel ensamhet. 

Vänverksamheten har utvidgats till sådana 
områden där ensamhet identifierats som ett 
hot mot välbefinnandet. Förutom äldre per-
soner, har man därför under senare år fo-
kuserat bland annat på närståendevårdare, 
invandrare och ensamma ungdomar. År 2017 
hade vi 8200 frivilliga inom vänverksam-
heten som mötte 31 000 personer som sak-
nade en vän.
  
Vänverksamhetens huvuduppdrag har va-
rit de samma i årtionden: att möta en annan 
människa, stötta och motarbeta ensamhet. 
Det finns jobb så det räcker: var femte fin-
ländare uppger att de tidvis känner sig en-
samma.

Under vänverksamhetens jubileumsår talar 
vi om vikten att se varandra. Därför är det 
centrala temat för vändagen “Vi ses – vi ser”. 

Att ta varandra i hänsyn genom små, var-
dagliga gester gör att den ensamma känner 
sig närvarande och synlig. 

I samband med årets vändagskampanj vill vi 
särskilt få nya frivilliga att bli en del av vän-
skapens kedja. Det mest effektiva sättet för 
att en person ska intressera sig för frivillig-
het är att bjuda in denna personligen. Det 
finns goda chanser att lyckas – enligt en en-
kät från i fjol skulle över hälften av alla sva-
rande gå med i verksamheten, om de blev 
inbjudna. Låt oss också uppmärksamma vå-
ra kommande vänner!

Ett tack till alla frivilliga inom vänverk-
samheten – ni gör ett värdefull jobb för 
att motarbeta ensamhet

Maaret Alaranta  
Koordinator  
för social välfärd

M
ari Vehkalahti
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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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Röda Korset fanns där

LEDAREN 7.1.2019

Då min man fyllde 50 år gav jag honom en 
resa till Rom. Vi planerade resan nästan 
ett halvt år på förhand, och med hjälp 
av fina guideböcker hade vi ganska klart 
för oss vilka sevärdheter vi skulle hinna 
bekanta oss med under vårt några dagar 
långa besök i den eviga staden. Det blev 
inte alls som vi planerat, för i staden rådde 
undantagstillstånd. 

Redan första kvällen då vi satt på restaurang 
och åt middag, kom servitören och berättade 
för oss att påven var död. Det var visserligen 
inte någon överraskning för oss eller någon 
annan som han berättade det för, eftersom 
nyhetssändningarna de föregående dagarna 
hade förberett oss på det. 

Men vad betydde det för oss turister, som 
också var intresserade av den katolska 
kyrkan och dess betydelse för Rom samt 
också av Vatikanstaten? På kort sikt betydde 
det, att vad vi än hade planerat för våra 
dagar i Rom, kom de planerna nu att läggas 
åt sidan för att vi skulle få följa med de 
händelser som hela världen ville ta del av. 

Följande morgon steg vi upp och åt frukost 
och sökte oss efter det till Petersplatsen 
där folk strömmade till för att delta i 
minnesmässan över den älskade påven. Vi 
kom till Petersplatsen strax efter halv tio på 
morgonen och vi fick plats långt framme, 
kanske bland de 10 000 första besökarna. 
Under gudstjänstens gång strömmade det 
till människor hela tiden och innan den var 
färdig räknade man att det hade samlats ca 
130 000 människor på Petersplatsen. 

Några dagar senare var påven föremål för lit 
de parade och folk vallfärdade bokstavligen 
till Rom för att hylla påven. För oss var 
detta naturligtvis något nytt, men vi kunde 
inte hålla oss borta. Vi visste att vi inte 
skulle hinna ända fram, innan vi skulle bli 
tvungna att ta oss till flygplatsen. Kön med 
10.000-tals människor, ringlade sig långsamt 
fram. Det var förvånansvärt tyst och stilla, 
man var rätt hänsynstagande åtminstone 
vad vi erfor. Men det tog länge. Man blev 
kanske trött och hungrig. Man blev törstig. 
Innehållet i våra vattenflaskor tog fort slut. 
och illamående som kunde följa av brist på 
vatten kunde få följder för flera.

Men där fanns vatten. Stora trallar med 
vattenflaskor. Röda Korset fanns där. Man 
kom dit där människor kom att befinna sig 
i en situation där man inte kunde bedöma 
sitt behov av vatten på förhand. För man 
visste inte hur länge man skulle vara där. 
Och man kunde inte lämna sin plats för då 
var den förlorad. Och det illabefinnande 
och illamående som kunde följa av brist på 
vatten kunde få följder för flera.

Jag var litet förlägen. Dricker jag Röda 
Korsets vatten? Är jag beroende av 
humanitär hjälp för att jag inte har kunnat 
uppfatta den situation jag försatt mig i? 
Borde jag betala igen på något sätt, kan 
jag bara ta emot flaskan gratis?

Röda Korset hjälper där det finns behov 
av att hjälpa. Utan att fråga efter 
betalningsförmåga eller huruvida man 
borde ha kunnat förutsäga utvecklingen 
och bunkrat upp med några flaskor vatten 
till. Utan att peka finger och säga att man 
borde ha tänkt sig för och inte försatt sig i 
den här situationen. 

Humanitärt arbete låter den som behöver 
hjälp, och den som hjälper, mötas. På 
samma sätt som vi ibland behöver hjälp 
utan att vi själva har handlat oansvarigt, 
behöver den som kan hjälpa också en 
kanal för sitt hjälparbete. I Röda Kors-
arbetet på alla nivåer handlar det om att 
skapa detta möte som utgör en möjlighet 
för humanitärt arbete och hjälpverksamhet, 
i större och mindre sammanhang. Jag tror 
att den där vattenflaskan öppnade mina 
ögon för möjligheten att hjälpa. Och att jag 
såg, att Röda Korset hade denna beredskap 
att snabbt finnas där.

Ann-Mari Audas-Willman
Ordförande
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Vändagen firas åter i februari på tradi-
tionellt vis. I fjol var Vi ses-kampanjen 
en succé, och därmed fortsätter vi med 
samma tema i år. Målet är att disku-
tera erfarenheter kring ensamhet och 
dess följder, bjuda in nya frivilliga och 
berätta om verksamheten för dem som 
saknar en vän.

Stöd för avdelningarnas  
Vi ses-evenemang
På vändagen ordnar avdelningarna evene-
mang, där vänverksamheten presenteras 
och nya frivilliga vänner lockas med i verk-
samheten. Ett populärt jippo under senaste 
år har varit Vi ses-caféerna,och därmed lö-
nar det sig att fortsätta ordna dem. Central-
byrån understöder avdelningens evenemang 
med max 150 euro. 

Också avdelningar där det inte finns vän-
verksamhet kan delta i kampanjen. Det går 
bra att sprida budskapet om att motarbeta 
ensamhet till exempel på sociala medier med 
hjälp av färdigt material från centralbyrån.

Nationell synlighet ger skjuts åt lokala 
vändagsevenemang
Den nationella kampanjen ger stor synlig-
het åt vänverksamheten. I fjol gav 1200 nya 
personer, som intresserade sig för vänverk-
samheten, oss sina kontaktuppgifter. Det är 
viktigt att nya ivriga genast får komma med 
i verksamheten och därmed lönar det sig för 
avdelningen att ordna en vänkurs direkt ef-

 VÄNDAGEN 14.2.

Vi ses igen på vändagen

ter vändagen. Kursen kan marknadsföras 
under vändagsevenemanget.

I samband med Vi ses-evenemanget 
kan ni använda er av färdiga idéer och 
material:
• Vi ses-kampanjmaterial: affischer, roll 

ups, minneslappar, broschyrer
• Kommunikationsmaterial: videor, bilder, 

mallar för pressmeddelanden, material 
för sociala medier

• Vi ses-evenemangsmodeller och -idéer

Vi ser till att alla kommer med
Det nya elektroniska vänförmedlingssyste-
met är redan flitigt i bruk. Systemet ser till 
att nya vänner genast kommer med i verk-
samheten. Det rekommenderas att ha en 
vänförmedlare närvarande på kursen, så 
att frivilliga får hjälp med att skapa sin pro-
fil i Oma-systemet. Samtidigt kan ni komma 
överens om ett tillfälle då den frivilliga inter-
vjuas. Därefter föreslår det elektroniska sys-
temet personen en lämplig vän.

Läs mer: 
RedNet / Vändagen och vändagens  
elektroniska nyhetsbrev 

Ytterligare information: 
Koordinatorn för social välfärd  
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123  
Kampanjkoordinator Sari Byman,  
tel. 020 701 2201

Thom
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Julia Tavast

Julia Tavast

ORGANISATIONERNAS GEMENSAMMA KAMPANJ INLEDS

Tillsammans för ett mer humant Finland

Möteskorten kan användas vid 
avdelningarnas evenemang
Var och en kan delta i kampanjen och mö-
tesutmaningen individuellt. Med hjälp av 
korten kan avdelningarna också ordna till 
exempel ett helt mötesevenemang, eller an-
vända dem i samband med vändagen, veck-
an mot rasism eller något annat jippo.

Förutom den egna avdelningen, lönar det 
sig att bjuda in andra människor till kam-
panjen, både bekanta och främlingar – ex-
empelvis vänner, bekanta från hobbyer och 
lokala beslutsfattare. 

Arrangörerna hoppas att deltagarna sprider 
kampanjens budskap om att respektera var-
andra, både i vardagen och den samhälleliga 
debatten som går het särskilt under riks-
dagsvalet våren 2019. Tillsammans påbörjar 
vi en förändring mot ett mer humant Fin-
land, där alla respekteras. 

Ytterligare information:  
Kampanjchef Mirva Helenius,  
mirva.helenius@rodakorset.fi 

Finlands Röda Kors, Amnesty Interna-
tionals Finlandsavdelning och Kyrkans 
utlandshjälp startar en gemensam 
kampanj, Människor emellan, och bju-
der in alla till att skapa ett mer mång-
stämmigt och humant Finland som 
respekterar allas människovärde och 
rättigheter, både här hemma och glo-
balt.  

Våren 2019 förenar Finlands Röda Kors, Am-
nesty Internationals Finlandsavdelning och 
Kyrkans utlandshjälp sina krafter och upp-
muntrar alla att skapa ett mer humant Fin-
land. 

Kampanjen Människor emellan bjuder in 
människor från olika bakgrunder till att mö-
ta varandra som likvärdiga och värdefulla 
individer med minnen, känslor och en fram-
tid. Kampanjen, som är öppen för alla, ska-
par möten – människor emellan och på 
nätet, delar berättelser och möjliggör res-
pektfulla debatter. 

Delta i en mötesutmaning 
Under kampanjen Människor emellan är al-
la Röda Korsets avdelningar och deras med-
lemmar inbjudna till en mötesutmaning, där 
deltagarna delar med sig av sina erfarenhet-
er och berättelser. Utmaningen ordnas med 
hjälp av kort med anvisningar som  under-
lättar skapandet av respektfulla möten och 
delningen av berättelser. Kampanjens bud-
skap kan spridas vidare till det egna nätver-
ket, både på webben och i vardagen.

Kampanjstarten sammanfaller med riks-
dagsvalet 2019. Ytterligare information och 
kampanjmaterial, så som möteskort och 
delningsanvisningar för sociala medier, publ-
iceras senast i början av februari. I början 
av 2019 drar Finlands Röda Kors också ut på 
en Människor emellan-turné, tillsammans 
med Amnesty och Kyrkans utlandshjälp, till 
ett antal orter runt  om i Finland. 
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VECKAN MOT RASISM 18.-24.3.

Finlands Röda Kors koordinerar den 
nationella kampanjen mot rasism i Fin-
land

Kampanjen år 2019 riktar sig speciellt till 
sammanslutningar, fostrare, arbetsplatser, 
kommuner och beslutsfattare.

Veckan mot rasism 18.-24.3.

Idéer för aktiviteter under veckan mot 
rasism:

• Jippo mot rasism på gatan eller i köpcen-
tret. Utdelning av varm saft, bröstknap-
par och dekaler, fördomar insamlas och 
slängs i soporna. 

• Filmkväll tillsammans med ungdomar om 
veckans teman. 

• Besök på servicehus för äldre eller per-
soner med funktionsnedsättning. Ge-
mensam stund utomhus, berättelser och 
minnen, högläsning ur tidningen. 

• Besök på daghem. Tecknings- eller pys-
selstund om veckans teman, gemensam 
pulkåkning. 

• Besök i skola. Frågesport eller Ka-
hoot-spel, morgonsamling, information 
om Röda Korsets verksamhet mot rasism. 

Material om veckan mot rasism finns i elek-
tronisk form på RedNet. Material kan också 
avgiftsfritt beställas från Röda Korsets nät-
butik från och med vecka 5. 

Ytterligare upplysningar: 
Sakkunnig i arbetet mot rasism  
Janette Grönfors, tfn 020 701 2156. 

M
aria S

anto

Var och en ska ha jämlika möjligheter att va-
ra en del av det finländska samhället i oli-
ka gemenskaper. Därför utmanar vi förutom 
enskilda människor även organisationer, 
myndigheter, skolor, läroanstalter, idrotts-
föreningar och andra sammanslutningar att 
delta i kampanjen. Som avdelningar föregår 
vi med gott exempel för andra hur man ska 
agera utan att diskriminera någon.  

Icke-diskriminerande val och handlingar för-
bättrar livskvaliteten för alla.
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HELA AVDELNINGEN MED TILL BEREDSKAPSÖVNINGEN DROPPEN 2019

Den nationella beredskapsövningen 
Droppen 2019 ordnas överallt i Finland 
lördagen 26.10.2019. Alla avdelning-
ens verksamhetsgrupper behövs efter-
som alla frivilligas insatser är viktiga 
också i en verklig situation.

Finlands Röda Kors nationella beredskapsöv-
ning ordnas en gång per stämmoperiod. Te-
mat för övningen år 2019 är brist på rent 
vatten, eftersom rent vatten är en nödvän-
dighet för oss alla. Genom att öva hur vi 
agerar i samband med en vattenkris, för-
bereder vi oss inför en situation där en stor 
mängd människor snabbt behöver vår hjälp. 
Samtidigt testar vi avdelningarnas bered-
skap att reagera och hjälpa till då en vatten-
kris inträffar.

Vid en vattenkris kan det hända att inget 
vatten kommer från kranen eller att vattnet 
är förorenat. På grund av förorenat vatten 
blir det rusning på hälsostationer och sjuk-
hus, och en stor skara människor behöver 
hjälp snabbt. Det lönar sig att fundera redan 
på förhand hur bristen på rent vatten skulle 
påverka vardagen för var och en av oss. Hur 
borde vi agera och hur kan Röda Korset stå 
till hjälp?

Anvisningar och färdiga övningsmallar 
underlättar förberedelserna
Centralbyrån och distrikten sammanställer 
färdiga övningsmallar som avdelningen kan 
anpassa till sin egen verksamhetsomgivning. 
Det görs också anvisningar kring att ställa 
upp mål för övningen, följa upp dem och ut-
värdera övningen. 

Övningen är en gemensam beredskapsöv-
ning för Finlands Röda Kors, men också 
organisationens samarbetspartners är in-
bjudna. Förutom avdelningarna, deltar cen-
tralbyrån, distrikten, logistikcentret i Kalkku, 
De ungas skyddshus och Kontti-varuhusen.

Anmälan startar i januari
Avdelningarnas anmälan till övningen inleds i 
januari och information om övningen skickas 
regelbundet per nyhetsbrev. Anmälningarna 
samlas in för att centralbyrån kan reserve-
ra tillräckligt med material för övningen och 

Beredskapsövningen Droppen 2019 testar 
avdelningens beredskap under en vattenkris

kommunikationen kring den. Under våren 
får frivilliga möjlighet att delta i olika utbild-
ningsdagar och seminarier.

Skriv upp datumet för övningen i din ka-
lender redan nu. Välkommen med i för-
beredelserna kring vår gemensamma 
beredskapsövning!

Ytterligare information:
rednet.rodakorset.fi/beredskapsovning2019 
valmiusharjoitus2019@punainenristi.fi.

Jussi V
ierim

aa
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FRIVILLIGUTBILDNINGEN I FÖRÄNDRING

Utvecklingen av Finlands Röda Kors 
utbildningssystem är i full gång.  

Vårt mål är att 
• Skapa tydliga ramar och standarder för 

utbildningsverksamheten.
• Röda Korsets utbildning stöder de frivilli-

ga väl i sina uppdrag.
• Kursanvisningarna är begripliga och al-

la utbildningsarrangörer förbinder sig till 
dem.

• Utbildningsverksamheten är en tydlig del 
av hjälpberedskapen. Utbildningen ut-
vecklas iterativt och nya metoder testas.

• Metoderna för att identifiera och vidkän-
na kompetens är definierade och an-
vänds för de centrala frivilliguppdragen.

Vad sker just nu?
• Beskrivningarna av frivilligas roller och 

uppgifter uppdateras, särskilt när det 
gäller väsentliga kunskapsområden och 
färdigheter.

• Vi jobbar fram kompakta utbildningsmo-
deller och -innehåll, dvs moduler för alla 
frivilliga inom gemensamma kompetens-
områden. Till dessa hör baskunskap om 

Utbildningarna förnyas
Röda Korset, verksamhetens värden och 
principer, interaktionskompetens, kom-
munikation, grupphandledning, möten 
mellan hjälpare och hjälpta, samt främ-
jandet av mångfald inom frivilligverk-
samheten.

• De första färdiga modulerna testades  
i januari 2019 under utbildardagarna  
i Tammerfors.

• Ett webbutbildningssystem utvecklas och 
lämpliga inlärningsplattformer och sam-
arbetsmöjligheter med andra organisa-
tioner kartläggs.

• Utbildnings- och stödsystemet för utbil-
dare omarbetas.

• Digitala kompetensmärken utvecklas och 
testas som en del av strävandena att er-
känna och identifiera frivilligas kompe-
tens.

• Under våren 2019 definieras centrala na-
tionella modeller och minimistandarder 
för utbildningsarrangemang och adminis-
tration.

Ytterligare uppgifter:  
sole.noranta@rodakorset.fi

Utbildardagar: Riksomfattande fortbildning och 
kompletterande utbildning för utbildare  

19-20.1. Tammerfors

Utbildarutbildning: Instrumentmodul (på svenska) 26-(27).1. Åbolands distrikt

Utbildarutbildning för pistjourhavande 25-27.1. Pikkusyöte

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

Fortbildning för första insatsen -utbildare 6-8.9. 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 

Innehållsmodul för Fhj-gruppens utbildare (på svenska) 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.
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NYA MÄNNISKOR MED SOM MEDLEMMAR OCH TILL VERKSAMHETEN

Röda Korset har dragit igång utveck-
lingsprojektet Vi ses i byn inom vän-
verksamheten. Genom projektet vill 
man nå äldre människor som av en el-
ler annan orsak har svårt att delta  
i den traditionella vänverksamheten. 
 
Syftet med projektet är att minska ensam-
heten bland äldre människor, öka delaktighe-
ten och det sociala välmåendet samt stärka 
deras förmåga att klara sig i vardagen och 
vardagens störningssituationer:

• genom att utveckla den frivilliga uppsö-
kande vänverksamheten

• genom att skapa mötesplatser, organise-
rade av frivilliga, med låg tröskel 

• genom att utveckla modeller till kortva-
rig- och engångsvänverksamhet (t.ex. 
hjälp med att uträtta ärenden) samt till 
nätverksarbete

Sommaren 2018 gjorde vi en omfattan-
de enkät bland nya Rödakorsmedlem-
mar och avdelningars medlemsmästare. 
Resultaten visar att medlemsmästar-
na känner att det krävs en hel del arbe-
te för att rekrytera medlemmar. Sam-
tidigt berättar nya medlemmar att de 
kommit med eftersom någon bjudit in 
dem i verksamheten. Slutsatsen är att 
medlemmar inte hittar oss av sig själ-
va – de måste aktivt värvas med i verk-
samheten!
 
Ett medlemskap räcker
I början av år 2019 startar en nationell med-
lemsvärvningskampanj. Huvudbudskapet 
är att medlemskapet i sig är till stor hjälp. 
Frivillighet är viktigt, men att stöda avdel-
ningens verksamhet genom medlemskaps-
avgiften är redan en betydelsefull gärning. 

Enklast kan du delta i kampanjen genom att 
dela rekryteringskampanjens material i dina 
sociala medier. Det lönar sig också att sälja 
in idéen om medlemskap hos avdelningens 
nya frivilliga redan från start. “Här vid Rö-
da Korset brukar alla bli medlemmar” har vi-

• genom att utveckla stödet och vänför-
medlingen för frivilliga

Projektet är ett riksomfattande treårigt ut-
vecklingsprojekt som koordineras av Röda 
Korsets centralbyrå. Projektet förverkligas  
i Lapplands, Åbolands och Västra Finlands 
distrikts områden. Dessutom testas model-
len och sprids vidare till de övriga distrikten  
i ett senare skede.

Projektet är ett delprojekt inom programmet 
Elämänote som koordineras av Ikäinstituut-
ti och Valli.

Ytterligare information:
Vi ses i byn -projektet:  
rednet.punainenristi.fi/node/53646
Elämänote-programmet:  
www.ikainstituutti.fi/elamanote/
Planerare Elisa Vesterinen  
tfn 020 701 2133

sat sig vara en användbar mening i samband 
med utbildningar och gruppverksamhet.

Bli medlem via mobilen
I början av året blir anmälan om medlem-
skap på webben en del av Oma-datasyste-
met. Därmed är det enklare att bli medlem 
och den nya medlemskapsblanketten fung-
erar också på en smarttelefon. Den tradi-
tionella pappersbroschyren förnyas och kan 
beställas via Röda Korsets nätbutik. Det lö-
nar sig att dela ut broschyren och samla in 
ifyllda blanketter redan under ett evene-
mang. Då brukar man lyckas håva in fler 
medlemmar än då människor går hem och 
glömmer broschyrerna i sina fickor. 

Vänverksamheten ska bli lättillgänglig

Medlemmarna rekryteras inte av sig själv  
– en ny medlemsvärvningskampanj startar!

Nya medlemmar hänger med!
År 2017 blev 3 452 personer medlem-
mar i Röda Korset. Följande år betalade 2 
616 personer sin medlemsavgift, vilket är 
över 75 %. Det här visar att medlemsre-
krytering lönar sig: nya medlemmar hålls 
kvar bättre än vi förväntat oss!
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ÅR 2019 ÄR FULLT AV EVENEMANG

Riksomfattande kampanjer  
år 2019
• Medlemsvärvningskampanj i januari. Det 

lönar sig även att värva medlemmar året 
runt t.ex. i samband med evenemang, 
kurser och kampanjer.

• Vändagen 14.2. Vi diskuterar ensamhet 
och berättar om vänverksamheten.

• Människor emellan-kampanjen för ett 
mänskligare och flerstämmigare Finland 
pågår under våren. Kampanjen genom-
förs i samarbete med Kyrkans Utlands-
hjälp och Amnesty.

• Veckan mot rasism 18 - 24.3.
• Rödakorsveckan 6 - 12.5. Temat är var-

dagens trygghet och första hjälpen-kun-
skaper.

• Hungerdagsinsamlingen 26 - 28.9
• Beredskapsövningen Droppen 2019 ord-

nas 26.10. Temat är brist på rent vatten

Med hjälp av kampanjerna får vi synlighet till 
vår verksamhet, både riksomfattande och lo-
kalt. Genom att synas runt om i landet inspi-
rerar vi människor med som frivilliga, med-
lemmar och bössinsamlare.

Det finns flera olika sätt att delta i kampan-
jerna. Redan med små handlingar får man 
lätt synlighet på den egna orten och på so-
ciala medier, vilket även har betydelse i hela 
kampanjens lyckande. Kom med!

De riksomfattande 
utlottningarna avslutas

Alla våra medlemmar har automatiskt delta-
git i de riksomfattande utlottningarna. Dess-
utom har man kunnat använda lotterikort 
(ICE-, utlottnings- och kontaktkorten) un-
der lokala evenemang. Korten kommer inte 
längre vara i bruk år 2019 och de riksomfat-
tande utlottningarna avslutas. Avdelningarna 
kan framöver ordna sina egna utlottning-
ar. För detta kommer vi att göra en utlott-
ningsblankett, som senare finns tillgänglig 
på RedNet. 

Årets sista dragning utfördes 14.12.2018.

Vänverksamhetens  
60-års jubileum 

Vår vänverksamhet fyller 60 år i år. Vi firar 
jubileumsåret med en riksomfattande fest i 
Jyväskylä lördagen den 25.5. 2019. Med fes-
ten vill vi tacka vänverksamhetens frivilliga 
för deras värdefulla arbete som pågått i år-
tionden för att minska ensamhet. 

Till festen välkomnas särskilt alla frivilliga 
inom vänverksamheten. Anmälning sker via 
det egna distriktet och distrikten ordnar ge-
mensamma transporter till festen. Festens 
deltagaravgift är 25 eur/person. Vi hoppas 
att avdelningarna i mån av möjlighet beta-
lar vännernas deltagande.

Ytterligare information:  
Maaret Alaranta, distriktets planerare för 
socialverksamhet och koordinator för socialt 
välmående. tfn 020 701 2123.

Katastroffondens insamlings-
kostnader höjs till 20 procent

Finlands Röda Kors styrelse har beslutat höja 
den maximala procenten för katastroffon-
dens insamlingskostnader till 20 från början 
av år 2019. Den tidigare procenten var 15. 

Med beslutet vill man garantera en effektiv 
medelsanskaffning för biståndsarbetet samt 
möjligheten att utnyttja nya insamlingsfor-
mer i och med att kontanter används mindre 
och mindre. 

Konkurrensen om donatorernas pengar 
hårdnar och allt flera organisationer är be-
roende av donationer. Därför behövs en allt 
större andel yrkesarbete i medelsanskaff-
ningen. Det har lett till högre insamlings-
kostnader. Å andra sidan har också penning-
beloppet som går till verksamheten stigit 
märkbart. 

Under de senaste åren har strävan varit att i 
synnerhet få in regelbundna donationer, som 
inte är objektsbundna. Målet är att bistånds-
arbetet inte alltför mycket ska stöda sig på 
nödhjälpsinsamlingar, utan att det ska kunna 
bedrivas systematiskt. 

Röda Korsets insamlingskostnader består av 
insamlingstillbehör, värvning av donatorer, 
marknadsföring, kostnader för donationska-
naler (t.ex. bankkostnader och teleopera-
törskostnader), program- och IT-kostnader 
samt lönekostnader för arbetstagarna som 
jobbar med medelsanskaffning. 
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11 NYA FRIVILLIGA TILL AVDELNINGEN VIA OMA

En av de största verksamhetsformer-
na vid Finlands Röda Kors är vänverk-
samheten. I vänverksamheten mö-
ter cirka 8500 frivilliga årligen över 
30 000 hjälpbehövande. Verksamhet-
ens ryggrad är de förmedlingspunkter 
som frivilliga upprätthåller och där av-
delningarnas vänförmedlare förenar 
verksamhetens frivilliga med personer 
som söker en vän.
 
År 2018 har man tagit i bruk ett elektroniskt 
vänförmedlingssystem, vars syfte är att un-
derlätta förmedlarnas arbete och öka da-
taskyddet. Systemet finns på Oma Röda 
Korset och alla förmedlare kan använda det. 
På webbsidan spr.fi/yvkartalla kan man föl-
ja med hur projektet framskrider. På sidan 
finns en karta som visar vilka orter som re-
dan har tagit systemet i bruk.

Stöd och information för vänförmedlare
År 2019 utvecklas systemet vidare utifrån re-

Från och med 15.1 har alla som an-
mält sig som frivilliga via webben di-
rekt registrerats i det elektroniska da-
tasystemet Oma. I Oma dyker alla nya 
frivilliga upp i översiktsvyns lista på 
icke-kontaktade frivilliga.  
 
Särskilt för stora avdelningar, där många fri-
villiga skriver in sig via webben, är det vik-
tigt att ta i bruk Oma för att de frivilliga som 
redan skrivit in sig kommer med i verksam-
heten.

Viktigt att också nuvarande  
frivilliga deltar
Oma utvecklas hela tiden och det lönar sig 
också för små avdelningar att ta i bruk sys-
temet så snart som möjligt. Via Oma kan 
avdelningen bland annat informera om ut-
bildningar och evenemang, ta emot an-

sponsen som kommit från förmedlarna och 
ibruktagandet går vidare till följande avdel-
ningar. Ifall det i er avdelning finns intres-
se för det nya systemet, fråga modigt efter 
ytterligare information från den person som 
ansvarar för vänverksamheten i ert distrikt! 

Man strävar efter att göra vänförmedlarnas 
gemenskap tätare och öka stödet. På frivil-
ligkryssningen i november kom man överens 
om att man öppnar en grupp på Oma Röda 
Korset som förmedlarna kan gå med i. Med 
hjälp av gruppen kan man informera för-
medlarna om nyheter, evenemang, material 
och andra ärenden. Man kan gå med i grup-
pen genom att logga in på Oma Röda Korset 
och ansöka om medlemskap i verksamhets-
gruppen ”Ystävävälittäjien ryhmä”.

Ytterligare information:  
Socialväsendets planerare  
Matti Hetemäki, tfn 020 701 2189

mälningar, skapa verksamhetsgrupper och 
kommunicera inom den. Anvisningar och 
stöd för att ta i bruk systemet fås av distrik-
ten och på Omas stödsidor på Rednet: red-
net.rodakorset.fi/omasvenska. 

Det lönar sig också att uppmuntra redan ak-
tiva frivilliga att skapa en profil i Oma – ju 
fler Oma-användare, desto mer nytta och 
glädje får avdelningen ut av systemet. Av-
delningar som är aktiva inom vänförmed-
lingen rekommenderas att samarbeta med 
vänförmedlare i användningen av det elek-
troniska förmedlingssystemet i Oma.

Du kan logga in på Oma på adressen  
rodakorset.fi/oma.

Ibruktagande av det elektroniska 
vänförmedlingssystemet framskrider

Nya frivilliga registreras direkt i Oma
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BEREDSKAP I ÖSTERBOTTEN

Frivilliga räddningstjänsten år 2018
Under fjolåret blev Frivilliga räddningstjänsten kallat till larmuppdrag sammanlagt 9 gånger 
i landskapet Österbotten. Föremål för eftersöksinsatserna var personer som saknades och 
polisens begäran om hjälp av Frivilliga räddningstjänsten. Sju (7) personer hittades vid liv 
och två (2) avlidna.

Kommande utbildningar, evenemang och tillställningar
112-dagen planeringen av årets 112-dag påbörjas under första halvan av januari. Vi brukar 
ställa upp med en grupp som beskriver både Röda Korsets förstahjälpen verksamhet och 
Frivilliga räddningstjänsten och dess olika kompetensområden.

Arbetet med att skapa och stärka Röda Kors avdelningarnas gemensamma beredskap 
fortsätter. Projektet går ut på att sammanföra avdelningarna på distriktets område till fyra 
större helheter så att deras kunnande och styrkor bättre utnyttjas. Projektet skall vara klart 
och genomfört till lördag 26.10.2019 då den nationella övningen Vesi – Vatten går av stapeln 
och systemet testas.

Regionalt samarbetsseminarium för räddningshundar ordnas troligtvis i Karleby 
eller Seinäjoki under våren 2019. Seminariet alternerar mellan de tre österbottniska 
landskapen. Målgruppen är folk som är aktiva i räddningshundföreningar, Vapepa ledare och 
samarbetsmyndigheter.

Landskapskommitténs första möte för året (8.1.2019) kombineras med vår ”Valmiuden 
avaus”. Det vill säga att till mötet bjuds aktiva Vapepaaktörer, -utbildare och andra 
intresserade 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 
Gränsbevakningen 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 och andra beredskaps- och trygghetsaktörer under mässan i Botniahallen.

Svenskspråkig efterspaningskurs i Korsholm. Kursen ordnas 12-13.4.2019. Konceptet 
är det sedvanliga, d.v.s. fredagskväll och lördag. Mera information om plats, program 
och tidtabell kommer senare. Kursen ordnas i samarbete med Vuxeninstitutet i Korsholm. 
Vuxeninstitutet uppbär en avgift om 15 €.

Finskspråkig efterspaningskurs i Laihela. Kursen ordnas 5.10.2019. Platsen är 
brandstationen i Laihela.

Oljebekämpningen. ÖT-projekt går vidare. Den regionala arbetsgruppen kring frivilligas 
möjligheter till deltagande i oljebekämpningen i händelse av oljeolycka till havs har bildats 
och jobbar vidare. I detta nu har gruppen medlemmar från FRK, MPK och WWF.
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      BEREDSKAP I ÖSTERBOTTEN FORTS.

Efterspaningskurser ordnas även i fortsättningen på begäran av avdelningarna eller andra 
larmgrupper. 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 utbildningen.

FHJ 2 kurser arrangeras under två veckoslut. Kurserna riktar sig speciellt till aktiva i 
förstahjälpengrupperna men andra är givetvis också välkomna att delta i mån av utrymme 
på kurserna. Första tillfället ordnas 16-17.3.2019 och platsen (meddelas senare) är norr om 
Vasa. Andra tillfället är 6-7.4.2019 (platsen meddelas senare) är söder om Vasa.

Jourkurser för förstahjälpengrupperna planeras också att ordnas under våren, en norr 
om och en söder om Vasa. Om dessa meddelas senare.

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

I övrigt fortgår organisationsarbetet med att hålla hjälpberedskapen och Frivilliga 
räddningstjänsten på en fortsatt hög nivå.

Med beredskapshälsningar, 

Beredskapschef
Rolf Sund, tel. 040-0263448
rolf.sund@rodakorset.fi

Esa Kyyrö
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SAMHÄLLSVERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN

Gemenskapsläger 25-28.3.2019 på Österhankmo lägergård
Välkommen med på läger! Det traditionella veteranlägret ordnas i år redan i mars och nytt 
för året är att även andra seniorer än veteraner är välkomna med på lägret. Veteraner, 
deras fruar och änkor samt lottor har förtur till platserna och till de platser som ännu finns 
kvar välkomnas övriga seniorer.

Temat för lägret är gemenskap och vi fokuserar på att umgås och knyta nya kontakter. 
Utöver det kommer vi att ha en rad olika typer av program. Lättsamt program varvas med 
olika typer av föreläsningar, kreativa stunder och hjärngymnastik. Om vårsolen lyser och 
temperaturen tillåter så spenderar vi också gärna tid utomhus.

Gemenskapslägret är en del av distriktets samhällsverksamhet och vi hoppas på deltagare 
från både norr och söder. Avdelningarna har möjlighet att sponsorera deltagare som tack 
för engagemang eller som ett sätt att hjälpa traktens seniorer att komma sig ut och träffa 
nya människor. Gemenskap främjar välmående!

Anmälan görs senast 4.3.19 till Lotta Böling.
lotta.boling@rodakorset.fi eller tel. 040-1489110

Att höra till. Om ensamhet och gemenskap
Vi har glädjen att bjuda in till en föreläsning med Peter Strang i Karleby tisdag 
9.4.2019. 

Strang är läkare och författare och har forskat mycket i problematiken kring ensamheten. 
Strang är ursprungligen från Karleby men nu verksam i Sverige. Temat för kvällen är att 
höra till, om ensamhet och gemenskap, som även är titeln på en av hans böcker.

Kvällen är ett samarbete mellan de lokala Röda Korsavdelningarna och en rad andra 
organisationer samt projektet ilaag. En flyer med mera information sänds ut till 
avdelningarna i norra delen av distriktet inom de närmaste veckorna.

Vänverksamheten firar 60 år
Röda Korsets vänverksamhet har funnits i redan 60 år och det firar vi stort i vår. Att 
utbilda och förmedla vänner till ensamma personer är en viktig del i det arbete Röda 
Korset gör runt om i vårt land.

De finskspråkiga distrikten samlas den 25 maj i Jyväskylä och vi svenskspråkiga samlas 
till fest i Åbo en av lördagarna i början av maj. Exakt datum meddelas inom kort.
På programmet står bla brunch, festtal och musikunderhållning. Det finns tid att umgås 
och lära känna vänner från de andra distrikten.
 
Vänförmedlare och vänner i alla åldrar är välkomna med till festen. Vi planerar att åka ner 
redan på fredag för att inte behöva stressa och även ha tid för lite shopping och kanske 
ett teaterbesök. Beroende på hur stort intresset från österbottningarna är att delta i festen 
arrangerar vi de praktiska detaljerna kring resan, förhoppningsvis fyller vi en hel buss.
Mera information sänds ut så snart datumet har klarnat.

Lotta Böling
Samordnare för samhällsverksamheten
Tel 040-1489110
lotta.boling@rodakorset.fi
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    BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN

Träffpunkten
Träffpunkten, som är ett samarbete mellan 
Folkhälsan, FinFami och Röda Korset i 
Österbotten, kommer under våren att 
ordna nya temakvällar för unga vuxna 
under 30 år. 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.

Årets temakvällar inleds torsdagen 7 
februari kl.18.00, Anna Håkans berättar 
sin historia om hur det var att leva med 
en deprimerad mamma. Annas mamma 
insjuknade i depression under Annas 
högstadietid och det kom att påverka hela 
familjens vardag. Anna berättar öppet 
om skammen hon kände för att hennes 
mamma var sjuk, om rädslan att någon 
skulle få veta och om hjälplösheten hon 
kände för att hon inte kunde göra sin 
mamma frisk. Om vändningen när hon 
och familjen fick hjälp. Det är även en 
berättelse om hur viktigt det är att kunna 
tänka på sig själv när någon i familjen är 
sjuk och att man inte behöver skämmas för 
att begära hjälp. 

Är du intresserad av att delta så anmäl 
dig till distriktets ungdomssamordnare på 
malin.sunabacka@rodakorset.fi. 

Österbottens ungdomsutskott söker 
nya medlemmar!
Ungdomsutskottet fortsätter sin verksamhet 
även detta år. För tillfället söker vi nya 
aktiva medlemmar i åldern 16–29 år till 
utskottet, ett förslag kommer att lämnas in 
till distriktsstyrelsen i februari. Vi hoppas på 
att få ihop ett mångsidigt och aktivt utskott 
även detta år. 

Utskottets uppgift är att:
 
• utveckla och stöda 

ungdomsverksamheten i distriktet

• lyfta fram ungas intressen i 
organisationen och samhället

• ordna och/eller delta i möten, 
utbildningar och evenemang, regionalt 
och nationellt

Utskottet kommer att planera och ordna 
egen verksamhet samt engagera sig den 
egna avdelningens 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 ungdomsverksamhet.

År 2018 års utskott bestod av 14 personer 
i åldern 16–29 år som träffades 1-2 ggr/
månad. Vår förhoppning är att hitta 
medlemmar från hela Österbotten. Har ni i 
avdelningen en aktiv frivillig i åldern 16–29 
år som är intresserad av humanitärt arbete? 
Tipsa ungdomssamordnaren senast den 
27.1.2019 på malin.sunabacka@rodakorset.
fi eller be personen ta kontakt själv. Inga 
speciella förkunskaper krävs, det 
viktigaste är att hen är engagerad och 
vill jobba för Röda Korsets värden!

Babycafé – tematräffar för nyblivna 
föräldrar
Sedan början av 2017 har distriktet ordnat 
tematräffar för nyblivna och blivande 
föräldrar i Vasatrakten. Träffarna ordnas 
varannan måndag på Folkhälsanhuset 
Wasa i samverkan med Folkhälsans 
familjecafé. Målet med träffarna är att ge 
den nya familjen stöd och verktyg för en 
positiv och fungerande vardag samt att ge 
föräldrar möjligheten att diskutera aktuella 
teman med sakkunniga. Träffarna är alltid 
kostnadsfria.
För tillfället planeras vårens program, bl.a. 
kommer teman som kemikalier, bärdon, 
träning efter graviditeten och sömn 
att presenteras av och diskuteras med 
sakkunniga. Målgruppen är fortsättningsvis 
blivande och nyblivna föräldrar med barn 
under ett år, men alla småbarnsföräldrar är 
välkomna med om temat intresserar. 
Träffarna inleds måndagen den 
21.1.2019 kl.10.00 med temat Amning, 
är du intresserad av delta så meddela 
till ungdomssamordnaren på malin.
sunabacka@rodakorset.fi. 

Mera information om kommande träffar 
sätts ut på RedNet och Facebook.

Anna Snickars
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UNGDOMSLÄGER I ÖSTERBOTTEN

Ungdomsläger
År 2018 beslöt ungdomslägergruppen att det var dags för nya utmaningar och ordnade 
ett äventyrsläger på Vildmarkscampen Forsknäckarna i Ekorrsele, Sverige. Sammanlagt 
30 ungdomar, 7 hjälpledare och 8 vuxna ledare från Närpes i söder till Kronoby i norr 
deltog. Programmet innehöll bl.a. rödakorsinformation, första hjälpen, lekar, simning 
i Vindelälven, besök till rödakorskretsen i Lycksele, kondomkörkort, höghöjdsbana, 
teambuilding samt forsränning. Lägerdeltagarnas och ledarnas feedback var mycket 
positiv och medlemmarna i lägergruppen var överens om att lägret var en så positiv 
upplevelse att den bör upprepas.

Ungdomslägergruppen har under åren arbetat hårt och därmed skapat ett lyckat och 
uppskattat koncept som fortsätter även sommaren 2019, preliminära datum för lägret 
är 14–18.7.2019. Lägret som riktar sig till 12–16-åringar, bosatta i Österbotten kommer 
att omfatta ca 40 deltagare, 10 hjälpledare i åldern 17–29 år samt 10 vuxna ledare. 
Eventuellt kommer även ungdomar från andra nordiska länder att bjudas in till lägret.

Målet med lägret är att erbjuda deltagarna en annorlunda bekantskap med Röda Korset, 
visa på organisationens breda verksamhetsområde och ge unga ett spännande äventyr 
i en trygg gemenskap med andra rödakorsare. Tidigare läger har även visat sig vara en 
inkörsport i organisationens verksamhet och ett flertal av tidigare års lägerdeltagare har 
fortsatt att engagera sig i Röda Korsets verksamhet, exempelvis som Reddie Kids-ledare, 
lägerledare och ungdomsutskottsmedlemmar. Resan till Ekorrsele är i sig en upplevelse 
men lägerprogrammet kommer som tidigare år att ha en Röda Kors-prägel med inslag 
som första hjälpen, Röda Korsets verksamhet, sexualhälsa samt samarbete med ortens 
lokala rödakorsverksamhet. Lägergruppen vill även erbjuda program som är kopplat 
till platsens natur och omgivning, såsom forsränning, naturguidning och besök till olika 
utfärdsmål.

Eftersom årets läger blir en stor satsning med utomlandsresa, utmanande program 
och fler deltagare 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 Malin Sunabacka.

Malin Sunabacka
Samordnare för ungdomsverksamheten
malin.sunabacka@rodakorset.fi
tel 040-8242225

Pekka Laukkanen
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        PÅ GÅNG I ÖSTERBOTTEN

	 	 	 Händelsekalender	våren	2019
Januari:
Babycafé   21.1  Folkhälsanhuset Wasa
Organisationskurs  26.1  Yrkeshögskolan Novia i Vasa
Utbildarutbildning   26-27.1 Åbo

Februari:
Babycafé   4.2  Folkhälsanhuset Wasa
    18.2  Folkhälsanhuset Wasa
Träffpunkten/tematräff 7.2  Folkhälsanhuset Wasa
Vändagen   14.2

Mars:
Babycafé   4.3  Folkhälsanhuset Wasa
    18.3  Folkhälsanhuset Wasa
FHJ 2    16-17.3 Norr om Vasa, plats meddelas senare
Veckan mot rasism  18-24.3
Gemenskapsläger  25-28.3 Österhankmo lägergård

April:
Babycafé   1.4  Folkhälsanhuset Wasa
    15.4  Folkhälsanhuset Wasa
    29.4  Folkhälsanhuset Wasa
FHJ 2    6-7.4  Söder om Vasa, plats meddelas senare
Föreläsning ”Att höra till” 9.4  Karleby
Föreläsare: Peter Strang
Efterspaningskurs   12-13.4 Korsholm, i samarbete med Korsholms   
      vuxeninstitut
Distriktets årsmöte  27.4  Plats meddelas senare

Maj:
Vänverksamhetsfest   4.5 eller 11.5 Åbo 
Röda Kors-veckan  6-12.5

Ny organisationssekreterare

I november började jag jobba som 
organisationssekreterare vid Österbottens 
svenska distrikt. Jag kommer att jobba med 
kontakten till avdelningarna, vara redaktör 
för Här & Nu, uppdatera medlemsregistret 
samt övriga administrativa  uppgifter. Jag 
kommer också att koordinera psykiskt stöd 
-verksamheten som kommer att köra igång 
i distriktet under året. Under våren ser jag 
fram emot att få träffa och lära känna så 
många Röda Korsare som möjligt!
Tveka inte att ta kontakt!

Anna Stenman
anna.stenman@rodakorset.fi
tel. 050-5662642
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MÅNGKULTUR I ÖSTERBOTTEN

Mångkulturell utveckling i distriktet 2018 – Inventarium
Julen är över och vi går mot ljusare tider. Det är tid att inventera i fjolårets aktiviteter och 
händelser. Vad lärde vi oss och vad lyckades vi med? Här en sammanfattning som kan ge 
inspiration när vi skall lägga upp planen för 2019.
 

Under ”Veckan mot rasism” i mars hade vi åter en lyckad kampanj mot rasism 
#jagärmeddig och fick mycket utrymme för frågan i skolor, bland allmänheten och media. 
Vår praktikant Erica Måtts var på fem olika skolor och enheter och diskuterade rasism. 
Ungdomsutskottet var mycket aktivt både på sociala medier och med ett jippo på Vasa 
torg som bl a resulterade i en liten video där allmänheten tar ställning mot rasism på flera 
olika språk. Flera avdelningar gjorde kampanj lokalt och på sociala medier. Vi nådde ut till 
människor och vi vill tro att någon rördes till eftertanke.

En mångkulturella vänkurs ordnades i mars inför ankomst av kvotflyktingar till Vörå. 

Under april månad ordnade vi workshopar i Närpes, Kristinestad och Vasa i vilka vi 
jobbade utgående från ”Integrationsbrickan”, ett verktyg framtaget av Röda Korset. 
Tillsammans med våra samarbetsparter i fältet inventerade vi vad olika aktörer i våra 
nätverk gör för att stöda nykomlingar i olika faser av integrationen. Resultaten från 
workshoparna var verkligen fina! Förutom många nya kontakter, aha-upplevelser och ett 
fortsatt förbättrat samarbete så blev följden tex i Vasa att ”Resursringen” (ett halvofficiellt 
nätverk med både stadens aktörer och tredje sektorns aktörer på integrationsområdet) 
skrev ett uttalande till Vasa stad om behovet av att staden anställer en koordinerande 
aktör för integrationsfrågor (något som saknats i Vasa trots stor befolkning av 
invandrarbakgrund). Samtidigt gjorde ett antal politiker (många engagerade å jobbets 
vägnar i Resursringen) motsvarande skrivelse till fullmäktige och något senare 
godtogs förslaget i fullmäktige med stor marginal. Vasa stad kommer att anställa en 
integrationskoordinator fr o m detta år.

I Kristinestad har en liknande skrivelse gjorts under hösten av integrationskoordinator 
för K-fem till stadsstyrelsen med en uppmaning att anställa en ”integrationshandledare/
fältarbetare” för att stöda personer av invandrarbakgrund som försöker etablera sig 
i staden. I skrivelsen hänvisas till de diskussioner som fördes under vår workshop 
i Kristinestad. Vi får se vad som händer med denna men summasumarum har våra 
workshopar med integrationsbrickan haft inflytande och gjort skillnad!

I juni informerades vi om att vår ansökan om pengar för ett större projekt för att bygga 
broar mellan befolkningsgrupper, stöda integration och stärka självkänsla hos ungdomar i 
Kristinestad beviljats. Vi har nu anställt en projektkoordinator för projektet ”Förena flera 
med mera” som redan kommit igång med att aktivera både frivilliga och invandrare i 
Garagecenter.

Det har varit mångkulturella aktiviteter från norr till söder. Vi har vänner som stöder 
och hjälper nyfinländare dels genom att utbilda sig till vänner men dels har vi alla er 
som under flera årtionden i tysthet hjälpt och stött personer av invandrarbakgrund som 
behöver hitta sin plats på orten, få stöd med vardagsfrågor i vårt samhälle eller bara få 
en medmänsklig gest. 
Flera avdelningar har vidareutvecklat sina mångkulturella arbetsformer, haft möten med 
samarbetsparter och planerar inför 2019. 

I november utbildades åtta nya frivilliga mångkulturutbildare som är redo att ta 
sig an utbildningstillfällen för Röda Korsare (frivilliga, styrelser, medlemmar, potentiella 
nya medlemmar osv), skolor, ungdomsgrupper, hobbygrupper, intresseorganisationer. 
Utbildningarna kan vara föreläsningar, infotillfällen, workshopar och regelrätta kurser som 
berör mångfald, rasism, tvåvägsintegration, vänverksamhet och olika kombinationer av 
dessa.
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MÅNGKULTUR I ÖSTERBOTTEN FORTS

Nu har vi sammanlagt 14 aktiva mångkulturutbildare i Oravais, Närpes, Vörå, 
Kristinestad, Malax och Vasa. Men att de är medlemmar i en avdelning betyder inte 
att de inte kan komma och hålla en kurs eller inspirationskväll i någon avdelning ute i 
Österbotten. Så vi uppmanar er att ta tillfället i akt när ni behöver någon föreläsning, 
temakväll eller workshopskväll. Kontakta mig här på distriktet så skall jag sätta er i kontakt 
med dem! 

Vasa:  Ramieza Mahdi, Stina Frejman, Stina Evars, Mahdi Hamidi (främst på engelska),  
 Victoria Nylund, Mona Granholm, Camilla Mattjus 

Oravais: Luzilla Backa

Närpes: Senada Arnautovic-Mehmedovic

Vörå: Mia Backlund, Marja-Leena Södergård, Ahmad Roohani

Kristinestad: Amelie Tiusanen

Malax: Tina Holms (vänverksamhets utbildare med mångkulturellt kunnande)

Vi kan verkligen klappa oss på axeln då vi ser att våra insatser har betydelse! Vi kan 
vara stolta.  Och visst känner ni det också – den där egna känslan av glädje när man får 
resultaten i ett tack eller i ett leende eller i vetskapen om att vårt budskap sprider sig och 
att någon som behövt ett stöd av något slag fått det. Vi är en del av en rörelse som vill 
förbättra världen både lokalt, nationellt och internationellt. Det viktigaste vi kan förmedla 
är medmänsklighet och vi kan hoppas att vårt engagemang kan motivera andra att handla 
medmänskligt.

Inför det nya året
Nu är det då dags att ta tag i det nya året. Den första större kampanjen med ett 
mångkulturellt perspektiv är ”Veckan mot rasism”. I år infaller den mellan 18-24.3.2019 och 
har hashtag och motto #livskvalitet #elämänlaatu #qualityoflife. Vi vill påverka och 
utmana individer, organisationer, myndigheter, skolor, läroanstalter och olika samfund att t. 
ex ta beslut fria från rasism och att agera utan att diskriminera. 

Inför denna vecka så hoppas jag att er avdelning vill fundera på hur ni på något sätt 
kan lyfta frågan. Kan det vara några insatser på sociala medier med #livskvalitet; 
kanske erbjuda er att gå till en skola och prata med eleverna; eller beställa en av våra 
frivilliga utbildare att hålla en infokväll, spelkväll eller workshop med mångfaldstema; 
eller något större som att ordna nåt litet jippo där man delar ut pins och ballonger under 
veckan och pratar med människor på lokala butiken eller torget om rasism, fördomar, 
rädslor och medmänsklighet. Material för veckan beställs gratis fr o m vecka 5 på www.
punaisenristinkauppa.fi

Vår utmaning som organisation är att bli mer tillgängliga för alla och vad är väl det bästa 
sättet att bli tillgänglig om inte att kommunicera med människor om det sedan är i verkliga 
livet eller på sociala medier.  Låt oss göra också 2019 till ett mångkulturellt succéår! 

Nina Stubb
Mångkulturutvecklare
nina.stubb@rodakorset.fi
tel. 040-5595286
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MEDLEMSSTATISTIK

Antal medlemmar per avdelning 31.12.2018
Avdelning Antal 

medlemmar 
31.12. 2017

Antal 
medelmmar 
31.12. 2018

Ungdomsm
edlem 

under 29 år

Årsmedlem 
över 29 år

Ständig/hed
ers-

medlemmar 
över 29 år

Ständig/hed
ers-

medlemmar 
under 29 år

% Unga Ändring i % 
(antal 

medlemmar) 
31.12.18 jmf. 

31.12.17

ny medlem 
(2018)

Andelen nya 
medlemmar i % 

av 
medlemsantalet 

2018 

FRK Bergö avdelning 58 54 3 51 0 0 5,6 -6,9 5 9,3
FRK Björköby avdelning 34 33 9 24 0 0 27,3 -2,9 1 3,0
FRK Esse avdelning 105 103 2 100 1 0 1,9 -1,9 2 1,9
FRK Gamla Vasa svenska avdelning 60 64 2 60 2 0 3,1 6,7 7 10,9
FRK Gamlakarleby svenska avdelning 58 58 0 49 9 0 0,0 0,0 0 0,0
FRK Jakobstad svenska avdelning 292 279 3 262 14 0 1,1 -4,5 11 3,9
FRK Jeppo svenska avdelning 72 70 1 57 12 0 1,4 -2,8 0 0,0
FRK Karleby svenska avdelning 136 127 4 114 9 0 3,1 -6,6 3 2,4
FRK Korsholms norra avdelning 121 117 20 90 7 0 17,1 -3,3 7 6,0
FRK Korsholms södra avdelning 82 82 10 68 4 0 12,2 0,0 4 4,9
FRK Korsnäs avdelning 99 101 5 88 8 0 5,0 2,0 3 3,0
FRK Kristinestads svenska avdelning 50 47 4 40 3 0 8,5 -6,0 1 2,1
FRK Kronoby avdelning 89 95 6 85 4 0 6,3 6,7 9 9,5
FRK Kvevlax avdelning 150 145 8 128 9 0 5,5 -3,3 3 2,1
FRK Lappfjärd-Härkmeri avdelning 86 79 5 69 5 0 6,3 -8,1 1 1,3
FRK Larsmo avdelning 125 121 4 109 7 1 4,1 -3,2 2 1,7
FRK Malax avdelning 241 236 16 209 9 2 7,6 -2,1 13 5,5
FRK Maxmo avdelning 57 53 2 50 1 0 3,8 -7,0 0 0,0
FRK Munsala avdelning 70 66 0 64 2 0 0,0 -5,7 0 0,0
FRK Nedervetil avdelning 63 66 7 55 4 0 10,6 4,8 4 6,1
FRK Nykarleby avdelning 170 160 6 145 9 0 3,8 -5,9 1 0,6
FRK Närpes avdelning 192 177 4 152 21 0 2,3 -7,8 3 1,7
FRK Oravais svenska avdelning 102 100 7 83 10 0 7,0 -2,0 3 3,0
FRK Pedersöre avdelning 114 112 12 93 7 0 10,7 -1,8 5 4,5
FRK Pensala avdelning 54 52 1 43 8 0 1,9 -3,7 0 0,0
FRK Petalax avdelning 74 71 4 60 7 0 5,6 -4,1 1 1,4
FRK Purmo avdelning 62 58 3 50 5 0 5,2 -6,5 0 0,0
FRK Pörtom avdelning 81 81 2 67 12 0 2,5 0,0 1 1,2
FRK Replot avdelning 80 83 14 63 6 0 16,9 3,8 6 7,2
FRK Smedsby-Böle avdelning 114 101 9 82 10 0 8,9 -11,4 0 0,0
FRK Solf avdelning 89 83 12 63 6 2 16,9 -6,7 8 9,6
FRK Sundom avdelning 90 88 7 79 2 0 8,0 -2,2 7 8,0
FRK Terjärv avdelning 56 52 0 44 8 0 0,0 -7,1 2 3,8
FRK Tjöck svenska avdelning 40 37 2 35 0 0 5,4 -7,5 1 2,7
FRK Vasa svenska avdelning 402 382 28 307 47 0 7,3 -5,0 15 3,9
FRK Vörå svenska avdelning 122 121 7 108 6 0 5,8 -0,8 5 4,1
FRK Öja avdelning 53 48 1 47 0 0 2,1 -9,4 0 0,0
FRK Övermark avdelning 54 54 2 46 6 0 3,7 0,0 1 1,9
Österbotten sammanlagt 3 997 3 856 232 3 339 280 5 6,1 -3,5 135 3,5
Hela landet 80 536 76 981 4 546 61 464 10 821 150 6,1 -4,4 2 840 3,7

    
    
    Kom ihåg J-korten!
Inom januari månad bör alla avdelningsstyrelser ha lämnat in J1 och 
J2 korten med kontaktuppgifter och information om mandatperiod för 
styrelsemedlemmarna och andra ansvarspersoner.
Har du frågor om J-korten? Vänligen kontakta organisationssekreterare
Anna Stenman, anna.stenman@rodakorset.fi, tel. 050-5662642.
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     HUNGERDAGEN I ÖSTERBOTTEN - RESULTAT

HUNGERDAGEN   2018

Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018
BERGÖ 1449,85 1 025,10 1 535,49 1 417,65
BJÖRKÖBY 358,10 234,10 50,95 70,35
ESSE 5900,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00
GAMLAKARLEBY 5000,00 3 978,96 3 618,08 4 361,28
GAMLA VASA 2134,63 1 389,71 947,01 1 160,40
JAKOBSTAD 12047,00 11 168,83 7 518,16 9 029,44
JEPPO 100,00 0,00 309,35 0,00
KARLEBY 7673,21 5 806,34 5 844,26 5 564,58
KORSHOLMS NORRA 7227,63 3 901,72 4 103,91 4 234,60
KORSHOLMS  SÖDRA 1172,50 1 065,00 655,05 1 038,13
KORSNÄS 1814,40 777,30 572,77 1 648,75
KRISTINESTAD 2593,11 1 299,91 1 030,93 1 200,00
KRONOBY 3696,80 2 505,00 2 402,00 3 775,15
KVEVLAX 1389,17 632,23 668,10 298,00
LAPPFJÄRD-HÄRKM. 2653,98 2 534,83 2 161,44 3 352,59
LARSMO 7064,00 5 171,25 4 620,90 5 138,60
MALAX 5187,30 4 270,50 3 232,30 3 263,00
MAXMO 1838,60 1 117,00 1 042,00 1 366,00
MUNSALA 2021,60 696,65 1 016,70 1 484,45
NEDERVETIL 402,59 1 234,40 632,15 535,44
NYKARLEBY 8150,00 4 975,55 5 281,42 5 978,07
NÄRPES 7450,00 4 787,40 5 000,00 5 150,00
ORAVAIS 2085,00 971,15 1 279,50 1 153,65
PEDERSÖRE 1401,66 1 360,51 1 074,21 1 211,19
PENSALA 1217,58 848,80 866,51 794,82
PETALAX 2381,42 1 773,15 1 323,35 1 078,65
PURMO 2200,00 1 700,00 1 202,20 1 200,00
PÖRTOM 950,00 350,00 750,00 713,75
REPLOT 0,00 190,00 90,00 432,00
SMEDSBY-BÖLE 4583,08 3 192,03 7 751,18 3 047,61
SOLF 1294,51 1 547,77 1 264,39 1 617,48
SUNDOM 3090,03 2 165,30 2 283,65 1 761,92
TERJÄRV 1779,34 1 789,15 2 157,80 1 226,59
TJÖCK 1323,30 1 025,00 975,00 970,00
VASA 19822,53 6 207,19 9 075,56 8 148,40
VÖRÅ 731,03 1 059,90 963,00 2 928,90
ÖJA 2493,35 1 718,95 1 451,75 720,00
ÖVERMARK 901,01 756,55 689,50 640,71
ÖVRIGA 4327,57 833,60 1 027,70 3 590,43
T O T A L T 137 905,88 89 860,83 90 268,27 95 102,58
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PAPPERSLÖSA

                                                                                       
                

                                                                                                                                          
                            
 
                                      PAPPERSLÖSA 
 
                          Dec 2017, gäller fortfarande 

 
Att hjälpa papperslösa utanför tjänstetiden 

Handlingsanvisning för Röda Korsets avdelningar 
 

- Under tjänstetiden: kontakta ditt eget distrikt. Varje distrikt har en kontaktperson för de papperslösas 
ärenden. Bifogat finns en lista med kontaktuppgifter. 

- Utanför tjänstetiden: kontakta kommunens social- och krisjour. 
o Den papperslösa har enligt grundlagen rätt till nödvändigt uppehåll och omhändertagande 

(skydd, mat och brådskande hälsotjänster) och barnen har rätt till skolgång. 
o Att hjälpa de papperslösa hör till myndigheternas uppgifter. I Finland har kommunerna denna 

förpliktelse. Se bifogad STM Kuntainfo 2/2017 
- Ifall social- och krisjour inte hjälper, följ anvisningarna nedan: 

o Red ut den papperslösas behov av hjälp 
o Vid behov kan man ge materiell hjälp för de akuta behoven som uppstår under de närmaste 

dagarna: inkvartering, mat, akut klädhjälp, nödvändiga hygienartiklar. Avdelningen kan ansöka 
om engångsmedel ur katastroffonden (KaRa-pengar) i en akut situation. 

o Materiell hjälp ges alltid i form av ett betalningsavtal. Avdelningen kan även betala fakturan 
direkt till inköpsstället.  Kom alltid överens med butiken om fakturering. Bidrag ges inte i form 
av pengar. Bidraget kan inte bytas till ett presentkort och man kan inte öppna ett inköpskonto 
med det.  Med bidraget kan man inte köpa alkohol eller tobaksvaror. (Regler för hjälp i 
hemlandet och katastroffonden) 

o Avdelningen skickar information om utgifterna (KaRa-kostnader) genast följande vardag till 
distriktet. Distriktets kontaktperson för papperslösa hämtar bidraget från centralbyrån.   

- Obs! Ifall den papperslösa behöver hjälp, ring INTE polisen eftersom den papperslösa är ofta rädd för 
en tvångsreturnering.  Till Röda Korsets grunduppgifter hör att man hjälper alla som befinner sig i en 
sårbar position oberoende av personens rättsliga eller samhälleliga status. 
 

 

Källor: 
- Kontaktuppgifter: rolf.sund@redcross.fi nina.stubb@redcross.fi  
- STM Kuntainfo 2/2017 
- Anvisning: Avdelningarna kan stöda de papperslösa på flera olika sätt (på finska och svenska) 
- Tillkännagivande från Finlands Röda Kors fullmäktige 17.11.2017: Man bör hjälpa de hjälpbehövande 

(på finska och svenska) 
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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  
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


