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Förändringen skedde 
– oombedd och överraskande

Vi är mångsidiga

Vem skulle ännu i början av året ha trott att 
vi, när vi planerar Hungerdagen  år, skul-
le vara tvungna att fundera på om vi överhu-
vudtaget kan ordna en bössinsamling? 

Lyckligtvis fi nns det massor av olika sätt som 
vi kan organisera digitala insamlingar på dis-
tans på. Även det viktigaste förblir alltid det-
samma: ingenting händer utan er frivilliga. 
Den här gången kan det hända att uppgif-
terna under Hungerdagen är lite annorlunda 
och kan kräva att man behöver lära sig något 
nytt, men mer än någonsin tidigare behövs 
det frivilliga för olika uppgifter: kommunika-
tion, sociala medier, delning, intervjuer...

Under våren har vi lärt oss nya sätt att ar-
beta och bemöta varandra på med anledning 
av restriktionerna som coronaepidemin fört 
med sig.  

Vi har utbildat oss, lärt oss och samlats i små 
grupper. Både som människor och som organi-
sation har vi visat fl exibilitet och anpassnings-
förmåga i den nya situationen. Vi har gett 
mathjälp, hjälpt klienter med att uträtta ären-
den, fortsatt med vänverksamheten i nya for-
mer, mött ungdomar i chatten Sekasin och 
svarat i den nationella stödtelefonen. Vi har 
rest triage-enheter och tagit emot nya frivilli-
ga. Vi är mångsidiga. 

Behovet av hjälp, organisering och samarbete 
har varierat mycket på olika håll i Finland. Det 
här har även varit ett bra tillfälle att förbereda 
sig och lära sig av andras erfarenheter, ifall si-

Coronaepidemin har visat att Finlands Röda 
Kors frivilliga är snabba och fl exibla och har 
förmåga att lära sig använda nya redskap. Vi 
fortsätter på samma sätt även under Hung-
erdagen. Låt oss ordna digitala insamlingar 
och sen, när vi förhoppningsvis får gå ut med 
bössorna, gör vi dubbelt resultat!

Med önskan om en trygg 
väntan på hösten!

Anna Laurinsilta  
Medelanskaff ningschef

tuationen aktiveras och förvärras på nytt un-
der hösten. 

Många företag har genom oss stött hjälpbe-
hövande och på så sätt möjliggjort till exem-
pel mathjälp till dem som coronaepidemin har 
drabbat särskilt hårt. Med hjälp av företags-
samarbetet har vi även fått tillgång till ett nytt 
system för situationsbilder till stöd för insam-
lingen av realtidsinformation och skapandet av 
lägesbilder. 

Hösten kommer återigen 
att ställa oss inför nya 
utmaningar. Tillsammans 
klarar vi dem också.

Tuula Luoma  
Planerare av psykosocialt stöd
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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
  ( ,  /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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LEDARE . .

År  ett undantagsår eller ett brytningsår?
År  kommer att gå till historien. Det antagandet tror jag de fl esta kan hålla med om. Vad 
gjorde du den dagen undantagslagarna antogs i vintras? Jag tror att vi var och en kommer att 
minnas, kanske inte specifi kt DEN dagen, men åtminstone den tidpunkt och de omständigheter 
du befann dig i när Finland stängdes ner på grund av Covid- . Allt som har hänt under tiden 
fram till nu kommer förmodligen också att brännas in på våra minneskretsar ganska ordentligt. 
För det har ju varit och är fortfarande exceptionella tider vi lever i.

Men, kommer år  att ihågkommas enbart som ett undantagsår eller även som ett brytningsår? 
Ett brytningsår där vi tvingades tänka om, lära nytt, göra annorlunda och på nytt (bättre?) sätt. 
Jag tror både och.

Inom Röda Korset har vi en hel del framför oss där vi får förbereda oss på att göra beprövade 
verksamheter på annorlunda sätt än förut, exempelvis stämman och Hungerdagen för att nämna 
höstens stora. Covid-  är utmanande för hela FRK-organisationen, eftersom situationen inte 
är statisk utan snarast är i ständig förändring. Betydelsen av att ha reservplaner och beredskap 
att snabbt ställa om har inskärpts och ökat under den pågående pandemin. I normalläget har vi 
möjlighet att själva bestämma tidpunkt för förändringsarbete och att starta där förutsättningarna 
är bäst. Så icke med Covid- . Till en början. Sen hann vi s.a.s. ifatt oss själva. I detta nummer 
av Här och Nu fi nns mycket läsvärt om stämman och Hungerdagen.

Jag vill framföra ett stort och varmt tack till alla frivilliga och personalen i distriktet och mottag-
ningscentralen för alla uppoff ringar, arbets- och hjälpinsatser som gjordes under coronavåren. 
Tack även till övriga distrikt och centralbyrån för stöd och samarbete.

”Hä ä in lykko
tå an kan arrbeit i laag
mä tem såm an höör ihåop mää.”
(Munsalamål, Lars Huldén , Heim/Hem)

På svenska: Det är en lycka då man kan arbeta tillsammans med dem som man hör samman 
med.

Javisst är det så!

Ricky Berglund
verksamhetsledare
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Finlands Röda Kors styrelse beslutade 
den 30 mars 2020 att ordinarie stäm-
man ska fl yttas till hösten. Platsen 
för stämman är Vasa enligt ordinarie 
stämmans beslut i Helsingfors.

På grund av undantagssituationen ordnas 
stämman på ett så ansvarsfullt sätt som 
möjligt och med fokus på deltagarnas säker-
het. Om ändringar i de traditionella arrang-
emangen och stämmans förlopp informeras 
utan dröjsmål. Enligt sammankomstbegräns-
ningarna som statsrådet utfärdade i maj är 
tillställningar med över  personer för-
bjudna fram till slutet av juli. Från och med 
augusti kan restriktionerna komma att lättas 
eller skärpas, men det är fortsatt skäl att va-
ra försiktig.

Rekommendation: Endast 
representanter med rösträtt 
till stämman
Stämman ordnas i Botniahallen den –  sep-
tember. Hallen är tillräckligt stor, och det 
är möjligt att hålla säkerhetsavstånden. På 
plats ser man även till att ha god hygien. En-
ligt organisationens stadgar har varje per-
sonmedlem rätt att närvara vid den ordinarie 
stämman. Röda Korsets styrelse rekommen-
derar dock starkt att endast röstberättigade 
representanter ska delta i stämman den här 
gången, eftersom coronaepidemin sannolikt 
inte är över ännu i september.

ORDINARIE STÄMMA I VASA DEN –  SEPTEMBER 

En annorlunda ordinarie stämma

Stämmans förlopp
Under den två dagar långa stämman genom-
förs de röstberättigade representanternas 
utskottsarbete enligt den ursprungliga pla-
nen, men genomförandet komprimeras och 
ärendenas behandlingsordning ändras. 

Kandidaterna till personvalen intervjuas in-
te under stämman. Istället för traditionel-
la liveintervjuer visas videopresentationer 
av de personer som i förväg har ställt upp 
som kandidater till styrelsen och ordförande 
för fullmäktige. Mötesrepresentanterna kan 
se videopresentationerna på sidan Ordinarie 
stämman  på RedNet. 

För de som deltar i mötet fi nns även mobilap-
pen Eventos, där kandidaterna presenteras. 
Även en skriftlig presentation av kandida-
terna gör som vanligt på RedNet. Stämman 
strömmas direkt, för att alla frivilliga och 
medlemmar ska kunna följa den på distans. 

Kringarrangemang
Det fi nns ingen utställningsavdelning i Botni-
ahallen och inga förtjänsttecken delas ut vid 
stämman. Många distrikt har redan prelimi-
närt planerat och schemalagt tillställningar 
för utdelning av förtjänsttecken i sina res-
pektive områden. Möjligheten att ordna ett 
kvällsevenemang utreds. 

Följ nyheterna om ordinarie stämman: 
RedNet/Ordinarie stämman  
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HUNGERDAGEN –  SEPTEMBER 

I år ordnas Hungerdagen för 40:e 
gången och inför den förbereder vi oss 
under mycket exceptionella förhållan-
den. Det är möjligt att bössinsamling-
en på hösten endast får genomföras 
med begränsningar 

Det är dock säkert att Hungerdagen kom-
mer att ordnas på hösten, eftersom beho-
vet av hjälp ute i världen har ökat på grund 
av coronaviruset.

Hungerkris ute i världen och 
beredskap i hemlandet 
Redan före coronapandemin pågick en all-
varlig hungerkris i södra Afrika. Över  mil-
joner människor lider av livsmedelsbrist i 
alarmerande grad. En del människor tvingas 
klara sig utan mat i upp till tre dagar. Utma-
ningarna som coronapandemin har fört med 
sig försvårar situationen ytterligare, efter-
som livsmedelsförsörjningen är osäker inte 
enbart på landsbygden, utan även i städer-
na. Med medlen som samlas in på Hunger-
dagen kan Röda Korset dela ut mathjälp eller 
kontant bistånd till familjer som hjälper dem 
att klara sig genom det värsta. 

Under coronakrisen erbjuder våra frivilliga 
som utbildats i Finland riskgrupperna hjälp 

Hungerdagen har under fyra decennier vux-
it till en insamling som har en speciell plats i 
fi nländarnas hjärtan. Det har skett tack vare 
de frivilligas långsiktiga arbete. Även i år ger 
vi nya och gamla frivilliga en möjlighet att 
ta på sig Röda Korsets insamlingsväst och få 
erfarenhet av ett unikt möte med dem som 
ger en donation till insamlingen.

En bild säger mer än tusen ord
Det är bra att förbereda sig inför kampanjen 
redan nu genom att ur egna eller avdelning-
ens arkiv söka bilder med historiska motiv. 
De berättar om insamlingens kontinuitet och 
väcker trevliga minnen till liv. Du kan public-

Förberedelser för Hungerdagen 
under undantagsförhållanden 

Vilka minnen väcker Hungerdagen?

med att uträtta ärenden och delar ut mat-
hjälp till de mest utsatta. På Hungerdagen 
lyfter vi fram betydelsen av att upprätthål-
la och utveckla beredskapen i Finland. Även 
framöver vill vi agera eff ektivt under undan-
tagsförhållanden i likhet med coronapande-
min.

Förberedelser inför 
en ny typ av insamling
Vi följer aktivt med coronasituationen och 
anpassar Hungerdagen efter de förhållan-
den som råder. Vi förbereder oss på att ge-
nomföra insamlingen tillsammans på nya och 
kreativa sätt. Om bössinsamling blir möj-
lig ordnas den på det sätt som omständig-
heterna tillåter, med beaktande av såväl 
insamlarnas som bidragsgivarnas säker-
het. Vi utarbetar instruktioner till avdelning-
arna för genomförandet av bössinsamlingar 
och försöker även skaff a andningsskydd och 
handsprit, som avdelningarna kan beställa i 
webbutiken. 

Läs i tidningen om tips för hur vi tillsam-
mans kan göra Hungerdagsinsamlingen 
synlig, även om gatorna inte skulle fyllas 
av våra frivilliga i röda västar och med en 
bössa i handen som under normala år. Låt 
oss tillsammans ta ett språng mot en ny 
slags insamling!

era bilderna i dina egna kanaler och av dem 
skapa populära bildpar att dela på sociala 
medier.

S
PR
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HUNGERDAGEN –  SEPTEMBER 

I fjol inbringade bössinsamlingen på Hunger-
dagen cirka ,  miljoner euro. I beloppet in-
går skolinsamlingarna, avdelningarnas digitala 
insamlingar och produktförsäljningen. Bakom 
resultatet fi nns en enorm mängd oersättligt fri-
villigarbete. När man delar beloppet mellan an-
talet insamlare i fjol har varje insamlare samlat 
in i genomsnitt  euro till Hungerdagen. Var-
je insamlare har mött tiotals och åter tiotals bi-
dragsgivare under sitt insamlingsuppdrag. 

På samma sätt kräver insamling på sociala me-
dier tid och ansträngning, även om man kan 
utföra uppgiften hemma i soff an. Det är tek-
niskt sett mycket enkelt att ge ett bidrag, och 
utmaningen är att få människorna inspirera-
de, när man inte på samma sätt som vid böss-
insamling kan använda sig av varken leenden, 
ögonkontakt eller den röda västen som syns på 
långt håll. De måste ersättas med något an-
nat. Välj själv vilken kanal på sociala medier du 
vill använda. Oavsett om det handlar om Face-
book, Instagram, Twitter eller e-post kan föl-
jande tips användas för att locka bidragsgivare 
i alla kanaler:

1. Få bidragsgivarna att stanna upp. 
Hitta på en tilltalande text, där du ber folk att 
ge ett bidrag. Stilen är fri, och vanligtvis funge-
rar det att bjuda på sig själv.

Så här inspirerar du folk att donera till 
Hungerdagsinsamlingen på sociala medier

2. Berätta om insamlingen på ett synligt sätt.
Använd bilder och dela insamlingen ofta. Några 
gånger om dagen är inte alls för mycket, bara 
du kommer ihåg att samtidigt tacka och upp-
muntra. Dela insamlingen i grupper på sociala 
medier med anknytning till orten, i synner-
het om insamlingen har skapats i avdelningens 
namn.  

3. Kommunicera med bidragsgivarna. 
Precis som på gatan ska du tacka varje bi-
dragsgivare. I synnerhet på Facebook är kom-
munikationen viktig – ju fl er kommentarer det 
fi nns under din insamling, desto mer visar Fa-
cebook din insamling för andra.

4. Hjälp dina vänner. 
Gilla och dela insamlingar du ser. På så sätt får 
de mer synlighet i sociala medier. 

Många olika sätt att samla in pengar
. Nätinsamlingar startas på adressen 

oma.rodakorset.fi  Det lönar sig att de-
la information om insamlingen i alla ka-
naler på sociala medier. Du kan välja ett 
namn, en bild och ett mål för insamling-
en. Insamlingen görs i ditt eget, avdel-
ningens, klassens eller till exempel ett 
kompisgängs namn. Man kan hela tiden 
följa med hur mycket pengar som har 
kommit in. 

. En Facebook-insamling genom-
förs som namnet säger på Facebook. In-
samlingen visas off entligt och vem som 
helst som ser den kan ge ett bidrag. Du 
kan använda Facebooks funktion för in-
bjudningar och bjuda in alla dina vänner 
att ge ett bidrag till din insamling. Det in-
samlade beloppet syns hela tiden.

. Det är bra att ge bidragsgivarna ett Mo-
bilePay-nummer även när du använ-
der andra former av nätinsamling. Använd 
din avdelnings MobilePay-nummer om den 
har ett sådant. Be i annat fall om bidrag di-
rekt till katastroff ondens allmänna nummer 

.

. Insamlingskonto. Genom att använ-
da avdelningens Hungerdagsreferens riktas 
bidraget till avdelningens Hungerdagspott. 
Katastroff ondens kontonummer är FI  

   .  

. Bidrag via SMS kommer direkt in på 
katastroff ondens konto. SMS:en skickas till 
nummer  och meddelandets innehåll 
bestämmer bidragssumman.   = FRK , 

  = FRK  och   = FRK. Fler bi-
dragsalternativ hittar du på RedNet. 
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HUNGERDAGEN –  SEPTEMBER 

. MobilePay fi nns i ,  miljoner fi nländares 
telefoner.   avdelningar har redan ett eget 
MobilaPay-nummer, som gör det möjligt att föl-
ja avdelningens insamlingspott. Avdelnings-
specifi ka nummer kan beställas i webbutiken. 
Avdelningen kan även samla in pengar med det 
allmänna numret . 

. Med hjälp av iZettle kan du ta emot kortbe-
talningar som läggs till avdelningens pott. För 
att använda appen behöver du en smarttelefon 
med den avgiftsfria appen iZettle nedladdad. 
Alla insamlare kan använda sina egna telefo-
ner, men avdelningen måste själv skaff a en 
iZettle-enhet. Avdelningen kan beställa använ-
darkoder på adressen keraykset@rodakorset.fi .

. Donationsbrev lämpar sig för utdelning i 
synnerhet i tättbebyggda områden – om ni in-

Skolorna har varit en bärande kraft alltsedan 
den första Hungerdagen ordnades. När Hunger-
dagen ordnades för första gången i Pälkäne år 

 försvårade en tidningsstrejk informeringen 
om insamlingen. Med hjälp av skolelever lycka-
des vi få ut information om insamlingen till över 
tusen hem, och som vi vet är resten historia.

Låt oss be skoleleverna om hjälp även i år. 
Skoleleverna, som är uppvuxna med digitala 
lösningar, använder sig enkelt av de nya insam-
lingssätten. Förutom hemma kan ungdomarna 
även sprida information om insamlingen till ett 
större antal människor via sina kanaler på soci-
ala medier.

Digital valuta istället för kontanter

Skoleleverna med på Hungerdagen

te skulle lyckas få brevbäraren att dela ut bre-
ven för avdelningens räkning! På RedNet fi nns 
en färdig brevmall, som bara behöver komplet-
teras med avdelningens referens för Hunger-
dagen. Ni får naturligtvis även skriva ett eget 
brev.

Låt oss uppmuntra ungdomarna att göra in-
samlingen till sin egen – vi kan lära oss mycket 
nytt genom dem!

För skolorna har högkvalitativa undervisnings-
material för nätet utarbetats och de gör det 
möjligt att läsa om Hungerdagen och Röda 
Korsets arbete även i de fall att undervisningen 
sker på distans på nytt under hösten. 

Studera undervisningsmaterialen: 
www.sproppimateriaalit.fi . 

Em
ilia Kangasluom

a

Utbildningar för Hungerdagen ordnas på 
distans
Utbildningarna för Hungerdagen ordnas som 
riksomfattande distansutbildningar, som man 
kan delta i via Teams. Att använda Team krä-
ver endast en fungerande internetanslutning 
och en e-postadress, dit inbjudningslänken kan 
skickas. Det ordnas fyra utbildningar på fi n-
ska och en utbildning på svenska med samma 
innehåll om de olika ämnesområdena. Varje ut-
bildningstillfälle kan ha  deltagare. Boka i 
god tid en plats på utbildningarna via länkarna 
på Hungerdagssidorna på RedNet. Vid behov 
ordnas fl er utbildningar, och om dessa informe-
ras per e-post samt på Hungerdagssidorna på 
RedNet. 

1. Allmän presentation av Hungerdagen 
1,5 h
Må .  och må .  kl. – .  och 
kl. – . , på svenska må .  kl. . –

2. Bedriva Hungerdagskampanj på 
sociala medier 1,5 h
Ti .  och ti .  kl. – .  och 
kl. – . , på svenska ti .  kl. . –

3. Nya betalningssätt under Hungerdagen
On .  och on .  kl. – .  och 
kl. – . , på svenska on .  kl. . –

4. Hungerdagen i skolorna
To .  och to .  kl. – .  och 
kl. – . , på svenska to .  kl. . – .
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AKTUELLA EKONOMISKA FRÅGOR FÖR AVDELNINGARNA

Under coronatiden har ordnande av hjälp 
med att uträtta ärenden kunnat öka mäng-
den kilometerersättningar som avdelningar-
na måste betala. Ersättningarna ska anmälas 
till inkomstregistret senast den femte dagen 
i månaden efter betalningsmånaden. Anmä-
lan görs elektroniskt. Inkomstregistret tar 
emot anmälningar i pappersformat endast 
om elektronisk anmälan inte är tekniskt möj-
lig. Om avdelningen har haft sporadiska er-
sättningar att anmäla har myndigheten även 
godkänt anmälningar i pappersformat. 

Anvisningar för hur man anmäler er-
sättningar och länkar till Inkomstre-
gistrets webbplats fi nns på RedNet/
Avdelningsbyrå/Anvisningar & blanketter.

Ersättningarna kan även anmälas i 
Skattemyndighetens avgiftsfria pro-
gram: www.palkka.fi . 

Anskaff ningen av ett gemensamt ekonomi-
förvaltningssystem för avdelningarna går 
framåt med pilottestning under det här året. 
Efter pilottestningen preciseras planerna för 
bland annat driftsättningen av systemet och 
kostnaderna. Systemet som pilottestas möj-
liggör löneadministration och elektronisk 
bokföring, där de frivilligas kostnads- och re-
seräkningar samt inköps- och försäljnings-
fakturor kan skickas som e-fakturor.

Suomi.fi -fullmakter ersätter Katso-fullmak-
terna vid elektronisk identifi ering. Röda Kor-
sets enheter har ännu inte möjlighet att 
börja använda dessa fullmakter. När möjlig-
het fi nns informeras avdelningarna genast 
om nödvändiga handlingar och vilka åtgär-
der som krävs.

Sedan april har företag haft rätt att få e-fak-
turor av andra företag. E-fakturalagen är 
tvingande för företag som bedriver närings-
verksamhet och har en omsättning på över 

  euro.  Inom Röda Korsets gäller la-
gen endast avdelningar som uppfyller ovan-
stående villkor.

Anmälning av kilometerersättningar 
till inkomstregistret 

Ekonomiförvaltningssystem för avdelningarna

Suomi.fi -fullmakter Elektronisk 
fakturering till företag 

M
aiju Pohjanheim

o

Avdelningarna får mer information om pro-
jektet och en enkät om övergången till det 
nya systemet.  Utifrån erfarenheterna av pi-
lottestningen fattas ett slutgiltigt beslut om 
valet av system. 

Mer information: Teamledare för 
avdelningsredovisningen 
Liisa Karhu, tfn    eller 
sprosastokirjanpito@rodakorset.fi 
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JUL I SINNET OCH FÖRETAGSSAMARBETE MED TOKMANNI

Avdelningarna har redan i ett par år kun-
nat beställa presentkorten Jul i Sinnet 
elektroniskt, och korten har skickats di-
rekt till de samarbetspartner som delar 
ut dem, till exempel socialbyråerna. Sys-
temet har visat sig fungera mycket bra 
och vara tydligt även ur avdelningarnas 
perspektiv, eftersom man på så sätt inte 
behöver fylla i och returnera överlåtelse-
formulär.

Vi fortsätter med samma system i år. Målet är 
att så många avdelningar som möjligt ska be-
ställa korten direkt till sina samarbetspartners 
adresser. Avdelningen kan lägga till en egen 
hälsning på korten. Hälsningar som ska bifogas 
till korten till familjerna ska skickas i tillräckligt 
god tid till samarbetspartnerna, så att de hin-
ner med.  

Det är bra om avdelningen samarbetar med 
Mannerheims barnskyddsförbunds förening-
ar på orten och kommer överens om beställ-
ningen av korten till samarbetspartnerna. På så 
sätt får så många samarbetspartner som möj-
ligt kort och så många familjer som möjligt 
hjälp. Ni undviker även överlappning. 

Tokmanni och Finlands Röda Kors har in-
lett ett samarbete med målet att främja 
människors och samhällens välbefi nnan-
de samt minska ensamhet och utslag-
ning. Tokmanni har verksamhet på över 
hundra orter i Finland och är starkt in-
volverat i folks vardag.

Tokmanni stödjer vänverksamheten och del-
tar i arbetet med att bekämpa ensamhet. Tok-
manni ger sitt stöd för till exempel ordnandet 
av Julkaféerna. Avdelningarna får bidrag för att 
täcka utgifterna för kaféet, och efter rapporte-
ring ersätter centralbyrån avdelningarna för de 
uppkomna utgifterna. Anvisningar för hur man 
ordnar ett Julkafé och för rapporteringen fi nns 
på RedNet: Vänverksamhet/Evenemangsmo-
deller. 

Presentkort till mindre bemedlade 
barnfamiljer

Butikskedjan Tokmanni stöder frivilligverk-
samhet som förebygger ensamhet

Synlighet för Jul i Sinnet-evenemang 
Avdelningarna och föreningarna kan tillsam-
mans ordna ett Jul i Sinnet-evenemang på sina 
respektive orter. Evenemanget ger insamlingen 
och hjälparbetet bra synlighet och extra medel 
för presentkorten. Mer detaljerade anvisningar 
och tips för hur ni ordnar evenemanget skickas 
till avdelningarna i september. En meddelande-
mall och övriga kommunikationsmaterial kom-
mer senare under hösten. Allt material laddas 
upp i gruppen Jul i Sinnet på RedNet. 

Inom kampanjen Jul i Sinnet samlar man 
in medel, med hjälp av vilka Mannerheims 
Barnskyddsförbund och Röda Korset delar 
ut presentkort på mat till mindre bemedlade 
barnfamiljer. Yle är samarbetspartner i kam-
panjen. 

Mer information: Koordinator för 
social välfärd Maaret Alaranta, 
tfn   , och koordinator för 
medelinsamling Regina Laurén, 
tfn   

Hungerdagen syns i Tokmannis butiker
Tokmanni deltar även i Hungerdagen, och sam-
arbetet möjliggör nya typer av möten under 
kampanjen. Hungerdagen kommer att synas i 
Tokmannis butiker, och butikskedjan stödjer in-
samlingen via digitala donationskanaler. 

I undantagssituationen på grund av corona har 
Tokmanni via Röda Korset donerat hygienartik-
lar till hjälpmottagare och erbjudit hjälp med 
transporterna av donationer till olika håll i Fin-
land. Tokmanni och Finlands Röda Kors inledde 
partnersamarbetet hösten , och det kom-
mer att fortsätta åtminstone till .

Mer information: Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn   
Sakkunnig inom medelanskaff ning 
Maija Keskinen, tfn   
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I KORTHET

Frivilligverksamheten omkullkastades i bör-
jan av mars, när Finland utlyste undan-
tagstillstånd. Behovet av hjälp upphörde 
emellertid inte, och i praktiken medförde 
detta nya sätt att arbeta och användning av 
digitala verktyg på ett helt nytt sätt.

Organisationen har nu tagit ett aldrig tidi-
gare skådat digitalt språng, som även syns i 

Voi hyvin auttaaksesi muita (Må bra för att 
kunna hjälp andra) – anmäl dig till ett se-
minarium om psykosocialt stöd i Helsing-
fors. Seminariet ordnas den  oktober kl. 

–  i Forum Park. En del av seminariet 
streamas direkt och det är möjligt att delta 
i det på distans. Under seminariet behand-
las aktuella teman, såsom psykisk och fy-
sisk trygghet inom frivilligverksamheten. 

Anmäl dig: 
https://www.lyyti.fi /reg/seminaari

Frivilliga intresserade av mottagningsverk-
samhet och stöd för integration kan gå 
grundkursen Kotoutumisen tukena (Stöd för 
integration) antingen som när- eller distans-
undervisning. Som närundervisning omfattar 
modulen  timmar och på distans ,  tim-
mar. Under kursen behandlas fl yktingskap, 

Olycksfallsdagen fi ras fredagen den  no-
vember. Olycksfallsdagen aktiverar alla att 
fundera på hur de kan minska risken för 
olyckor i hemmet, i arbetet och i trafi ken. På 
webbplatsen Kotitapaturma.fi  fi nns tips för 
hur man kan förebygga olyckor och kartläg-
ga risker. Där fi nns även statistik och kost-
nadsfritt material såsom bilder och affi  scher. 
Varje månad publiceras aktuella artiklar. 

Våg av nya hjälpare via Oma

Välkommen på seminarium om psykosocialt stöd

Nytt material för distansutbildning

Olycksfallsdagen 13.11

antalet användare av Oma Röda Korset. Se-
dan början av mars har över   nya pro-
fi ler skapats i Oma. Antalet visar både att 
Oma börjar användas alltmer inom organisa-
tionen och att ett stort antal helt nya hjälpa-
re har kommit med. Totat har redan nästan 

  frivilliga skapat en profi l i Oma.

Joonas B
randt

integration och rasism, och frivilligverksam-
het som stöder integrationen presenteras. 
Kursen ger beredskap att delta i frivilligverk-
samhet som stöder integrationen. Utbildare 
på kursen är Röda Korsets utbildare i mång-
kulturalism, och utbildningsmaterialen fi nns 
på mångkulturutbildarnas sidor på RedNet. 

Material om hur man förebygger olyck-
or kan beställas kostnadsfritt i Röda Korsets 
webbutik: rodakorsbutiken.fi . 

Följ kampanjen och delta: www.kotitapa-
turma.fi /tapaturmapaiva/
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PROJEKTET OIL SPILL

Röda Korset utbildar frivilliga för del-
tagande i omfattande och långvariga 
situationer där hjälp behövs, såsom ol-
jeolyckor i Östersjöområdet. 

Till projektet OIL SPILL, som samordnas av 
Åbo universitet, hör totalt  partner från 
Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland 
och Litauen. Förutom Röda Korset deltar 
Egentliga Finlands räddningsverk, Neste och 
Finlands miljöcentral. Dessutom samarbetar 
man särskilt med WWF Finland och Finlands 
Brandbefälsförbund.

Till Röda Korsets uppgifter hör att plane-
ra kurser och övningar samt att främja sam-
arbetet med regionala räddningsverk. God 
praxis delas mellan aktörerna i projektet, 
och den verksamhetsmodell som skapas un-
der projektet kan framöver utnyttjas förutom 
vid bekämpning av olja vid stränderna även 
vid andra omfattande och långvariga olycks-
situationer.

Nya kurser i oljebekämpning och 
ledning för frivilliga
Under projektet har en teamledarutbild-
ning ordnats för frivilliga. Hösten  införs 
Världsnaturfondens kurs för utbildare i olje-
bekämpning på prov inom projektet och li-
kaså Röda Korsets kurspaket bestående av 

Beredskapen för oljeolyckor förbättras

första hjälpen och oljebekämpning. Med 
hjälp av dessa har första hjälpen-grupperna 
beredskap inför oljebekämpningssituationer.
I projektet deltar Frivilliga räddningstjänsten 
Vapepas samarbetsgrupper för oljebekämp-
ning i Egentliga Finland (försöksområde), 
Norra Österbotten och Kajanaland. Efter in-
tresse stöder man grundandet av nya grup-
per i andra regioner.

Delta i utbildningar och övningar!
Till stöd för WWF:s oljebekämpningstrupper 
behövs frivilliga från många andra sektorer 
som får sin grundläggande utbildning i sina 
respektive organisationer. Alla intresserade 
av oljebekämpning rekommenderas att gå 
en grundkurs i oljebekämpning, även om de 
skulle ha lednings- eller stöduppgifter istället 
för att städa stränder. Mer information om 
WWF:s kurser fi nns på oljebekämpningstrup-
pernas webbplats: wwf.fi /vapaaehtoistyo/
oljyntorjuntajoukot.

Om övriga utbildningar och övningar för fri-
villiga informeras i Vapepas händelsekalen-
der: vapepa.fi /sv/handelsekalender/.

Mer information: Projektplanerare 
Heta Hyvärinen, tfn   

Joonas B
randt
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HUNGERDAGEN I ÖSTERBOTTEN

Med en känsla för Hungerdagen: 
Stina och Simone
”Mamma satt i styrelsen för Korsholms norra 
avdelning. Eftersom jag hade körkort, men 
inte hon,  körde jag henne till möten och 
satt och väntade medan de pågick”.

Det var så Stina Sandmans engagemang 
i Röda Korset började. ”Något år senare, 
i december , betalade jag min första 
medlemsavgift till Röda Korset. Som famil-
jemedlem var den  mk. Mamma var huvud-
medlemmen och betalade  mk”. 

Sedan dess, alltså sammanlagt  år, har 
Stina varit ”rödakorsfäst” som hon själv kall-
ar det. Stina poängterar att termen är posi-
tiv, hon är fäst vid Röda Korset med allt vad 
det innebär. 

Stina har också varit med på Hungerda-
gen sedan starten . Hon kommer ihåg 
tiden då man gick med listor från hushåll till 
hushåll. Då gällde det att planera sin rutt en-
ligt vad man lärt sig om byborna. Man gick 
sist till dem som var ensamma, de som ville 
ha en pratstund. På sådana ställen lät man 
det ta den tid det tog. Man var väntad, näs-
tan efterlängtad. Varje år vid tiden för Hung-
erdagen började folk förbereda sig. Kom 
man inte vid förväntad tidpunkt så fråga-
de byborna vart insamlarna tagit vägen. Det 

påvisar vilken tradition Hungerdagen har bli-
vit och även den generositet och medmänsk-
lighet som fi nns i många byar i Österbotten 
och i Finland i stort. 

I dag står man med bössor vid byabutiker 
om det fi nns sådana. Det kan bli långa dagar 
men det är det värt tycker Stina. 

Vad betyder Hungerdagen för dig person-
ligen och varför är det så viktigt att vara 
med? 

”Hungerdagen ligger mig varmt om hjärtat. 
Jag tycker världens resurser är så ojämnt 
fördelade och genom Hungerdagen kan vi 
åtminstone i någon mån hjälpa till att om-
fördela dem. Det är speciellt viktigt när det 
sker katastrofer av olika slag ute i världen. 
Det betyder inte att vi inte ska hjälpa i Fin-
land också, och det gör vi ju. I Finland har vi 
ofta försäkringar och olika institutionalisera-
de hjälpsystem om någon råkar illa ut men 
något sådant har man inte överhuvudtaget i 
många länder.” 

När man någon gång stöter på negativt in-
ställda människor är det viktigt att ge fak-
ta kring katastroff onden och hur Röda Korset 
använder medlen. I övrigt tycker Stina inte 
det är någon idé att gå in i polemik med de 

Stina

Hungerdagen ligger 
Stina varmt om hjär-
tat. Fotograf: Nina 
Stubb
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HUNGERDAGEN I ÖSTERBOTTEN

mest irriterade och provocerande. De nega-
tiva människorna glömmer man snabbt. 
Mycket starkare är minnen av personer 
som spontant kommer och tackar en för 
det man gör när man står där med sin 
bössa tycker Stina. 

Det viktiga är ju inte bara summorna man 
samlar ihop. Under åren har Korsholms norra 
avdelning fått mycket hjälp av skolbarn ock-
så. Genom att delta i, och höra om, hung-
erdagen lär sig eleverna att alla inte har allt 
det som vi här i Finland har. Stina kommer 
speciellt ihåg en gång när hon pratade med 
rektorn för Gerby skola och han frågade om 
hon kunde komma förbi och hämta en dona-
tion. Inspirerade av Röda Korset och Hung-
erdagen hade några eftisbarn från skolan 
ordnat en konsert för sina föräldrar. Summan 
de fått in var ,   som de ville skänka till 
Röda Korset. Stina blir glad när hon tänker 
på den historien. Budskapet hade gått fram 
och barnen hade tagit ett helt eget initiativ 
för att göra världen bättre. 

Har du någon hälsning till dem som funderat 
på att bli insamlare men kanske inte kommit 
sig för?

”När man tar sin insamlingsbössa, drar på 
sig rödakorsvästen och tar på sig namn-
skylten känns det viktigt och fi nt. Man kän-
ner att man är delaktig i något mycket större 
och det är en otroligt bra känsla”.

Simone Berlin valdes till Korsholms Lucia år 
. Då var hon  år. Lucia anordnades 

av Korsholms FRK-avdelningar i samarbe-
te. Sommaren  tillfrågades hon om hon 
kunde tänka sig att ställa upp som knattelä-
gerledare. På den vägen är det. Sedan dess 
har Simone varit aktiv i Röda Korset. Hon 
har varit med i Vasa svenska avdelnings För-
sta Hjälpen jour, hon har varit ordförande för 
Ungdomsutskottet och hon är just nu ordfö-
rande i Replot avdelning. 

”Min motivation är att hjälpa människor 
som har det sämre. Det är viktigt att vi 
hjälper folk oavsett deras bakgrund” sä-
ger Simone

”Ifjol på Hungerdagen hade jag min dot-

ter Ingrid i bärsele. Hon var då  månader 
gammal. Det är ett av mina fi naste hunger-
dagsminnen. Hon fi ck så mycket uppmärk-
samhet. I dag är hon  år och  månader. 
Hennes favoritord är ”Hej” och hon är myck-
et social och gillar att gå fram till folk. Så jag 
tror på hennes talanger som ”insamlare”. 

Ett annat tillfälle Simone minns är en kille 
som verkade vara rätt utslagen ur samhäl-
let. Han kom ut från butiken där insamlarna 
stod, med sina inköpta ölburkar, och stäck-
te fram handen med en -lapp som han vil-
le donera. Han var så positiv och glad för att 
någon stod där och samlade in pengar till 
dem som hade det sämre. 

Simone tycker att hon inte upplevt myck-
et negativitet när hon varit ute och samlat 
pengar. Hennes tips är att säga till folk som 
har otrevliga kommentarer att de skall gö-
ra sin egen källkontroll och googla Röda Kor-
set, hur det fungerar och vart pengarna går. 
Själv står hon för Röda Korsets ståndpunkt 
så får andra stå för vad dom vill. 

Simone tycker att det inte är alltför vä-
sentligt vilket mål Hungerdagens insamla-
de medel går till olika år. Det viktiga är att 
det fi nns pengar i Katastroff onden så att det 
fi nns möjlighet att snabbt få igång hjälp-
verksamhet när något samhälle drabbas. För 

Simone

Tre generationer hungerdagsinsamlare; mamma Chatarina, Simone och 
lilla Ingrid. Privat foto.
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HÄNDELSEKALENDER HÖSTEN  I ÖSTERBOTTEN

katastrofer kommer garanterat med jämna 
mellanrum. Simone tänker också på den sto-
ra barnfamiljen vars hus brann upp i Smeds-
by nyligen, de fi ck ett litet stöd från Röda 
Korsets hemlandshjälp tack vara Katastrof-
fonden. 

Till personer som ännu inte engagerat 
sig i Hungerdagen säger Simone ”Det 
är en fi n känsla att få hjälpa andra. Inte 
behöver du lägga fl era dagar på det hel-
ler. Det räcker med några timmar eller 
bara en”. De bästa sättet att få människor 
att donera när man står där med insamlings-
bössan är att våga bjuda på sig själv. Som 
den teatermänniska Simone är så tycker hon 
det är lätt. Att le mot människor och tacka 
för donationerna är en annan mycket enkel 
regel för att lyckas med insamlingen. 

Simone är övertygad om att årets insam-
ling kommer att gå som en dans. Hon skall 
ju nämligen ha med sig lilla Ingrid, med värl-
dens mest positiva inställning och favorito-
rdet ”Hej”. Med ett sådant insamlings-trick 
kommer man långt!

Nina Stubb
Mångkulturutvecklare

 
nina.stubb@rodakorset.fi 

Höstens fadderforum kommer att ske 
på distans via Teams. I skrivande stund 
känns det inte ansvarsfullt att boka in när-
träff ar med avdelningar och medlemmar. Vi 
må vara trötta på att umgås ”via nätet” men 
för närvarande är det absolut det säkraste. 
Många har också uttryckt sig positiva till att 
många möten sker virtuellt, så kan man del-
ta tryggt hemifrån. I år delas Fadderforumen 
in enligt våra fyra beredskapsområden:

Fadderforum    .
(Öja, Karleby, Gamla Karleby, Nedervetil, Kronoby, Ter-
järv)
Fadderforum    .
(Esse, Purmo, Munsala, Pensala, Jakobstad, Pedersöre, 
Larsmo, Nykarleby, Vörå, Maxmo, Oravais)
Fadderforum    .
(Kvevlax, Smedsby-Böle, Korsholms norra, Korsholms 
södra, Replot, Björköby, Solf, Sundom, Gamla Vasa, Va-
sa svenska)
Fadderforum    .
(Malax, Petalax, Bergö, Korsnäs, Pörtom, Övermark, 
Närpes, Kristinestad, Tjöck, Lappfjärd-Härkmeri)

Fadderforum hösten 

H Ä N D E L S E
K A L E N D E R
H Ö S T E N
2 0 2 0

September
Ordinarie stämman 5-6.9
Månadsmöte för avdelningsstyrelser via Teams 8.9
Jul i sinnet-info till avdelningarna via Teams 14.9
Jul i sinnet-info till avdelningarna via Teams 15.9
Insamlingsledarträff via Teams 17.9
Hungerdagen 2020 24-26.9
Grundkurs i humanitär rätt, del 1 29.9

Oktober
Grundkurs i humanitär rätt, del 2 1.10
Grundkurs i humanitär rätt, del 3 3.10
Månadsmöte för avdelningsstyrelser via Teams 13.10
Fadderforum 1 20.10
Grundkurs för jourhavande, del 1 24.10
Fadderforum 2 29.10

November
Fadderforum 3 2.11
Månadsmöte för avdelningsstyrelser via Teams 10.11
Grundkurs för jourhavande, del 2 14-15.11
Fadderforum 4 18.11
”Tacktillställning” och medaljutdelning 21.11
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PAPPERSLÖSA

Fram till den .  pågår 
ett projekt för stöd av pap-
perslösa inom Österbottens 
svenska distrikt. Papperslö-
sa kan vara de som fått av-
slag på sin asylansökan eller 
off er för människohandel. 
En del försvinner till andra 
länder, en del ”går under 
jorden” medan en del gör 
besvär till HFD. En pappers-
lös person blir ofta utanför 
skyddsnät men kommu-
nerna har skyldighet att 
erbjuda socialskydd, ak-
ut hälsovård och grund-
skola till alla som vistas i kommunen, 
även papperslösa. 

Det fi nns nu uppskattningsvis  -  
papperslösa i Finland men mörkertalet är 
troligen mycket större. I Österbottens svens-
ka distrikt fi nns för närvarande registrerade 
på kommunernas socialbyråer sju perso-
ner. Migrationsverket kan tänkas förlänga sin 
rekommendation om att papperslösa fort-
sättningsvis får bo kvar på mottagningscen-
tralerna på grund av COVID- , men om inte 
så ökar antagligen antalet papperslösa i sep-
tember.  

Det är ytterst viktigt att papperslösa i ett ti-
digt skede får veta sina rättigheter och att 
de har ett stödnätverk runt sig för att känna 
någon form av trygghet. Att människor ham-
nar i panik och tar orationella beslut är lätt 
hänt när de är rädda för avvisning och det är 
svårt för dem att ta till sig information. De 
vågar inte söka hjälp och vård och vågar in-
te alltid lita på myndigheter. Barnen är sär-
skilt utsatta och enligt FN:s barnkonvention 
har alla barn rätt till en trygg uppväxt, obe-
roende laglig status.

Vad gäller psykosocialt stöd har tredje 
sektorn en viktig funktion och i samar-
bete med myndigheter och Röda Korset 
har ett mandat att bistå de mest utsat-

Röda Korset och 
papperslösa

ta i samhället. Det fi nns en handlingsplan 
( ) för hjälp till papperslösa utanför kon-
torstid som tidigare skickats till lokalavdel-
ningarna. Kontakta gärna undertecknad för 
nytt utskick. 

Vad vi behöver fundera på är hur vi kan 
stöda papperslösa i deras livshantering 
och hur vi kan aktivera och inkludera i 
någon form av verksamhet. Vilken verk-
samhet med låg tröskel har vi redan i 
lokalavdelningarna där vi kan inklude-
ra papperslösa? Vad kan Röda Korsets 
lokalavdelningar göra för att informera, 
vägleda, stöda och aktivera? 

Detta ska vi på distriktet och i lokalavdel-
ningarna tillsammans fundera på under hös-
ten. Från distriktets sida erbjuder vi hjälp 
med rekrytering, utbildningar till frivilliga och 
skapande av lokala stödnätverk till pappers-
lösa.   

Finns det intresse av att utveckla verksam-
het, fi nns det idéer? Hör gärna av er! 

Lena Johansson
Projektarbetare

  
lena.johansson@redcross.fi    
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BEREDSKAP I ÖSTERBOTTEN

Aktuellt om beredskapen 
i distriktet
Corona
I skrivande stund ser vi kanske ut att ha 
en känning av den så kallade andra vågen 
framför oss. Corona, Covid-  eller vad man 
väljer att kalla pandemin kommer att på-
verka vårt sätt att umgås och jobba en lång 
tid ännu. Vi har i semester-Finland sett hur 
folk haft ”hemester” istället och rest runt och 
upptäckt nya fi na platser och sevärdheter in-
om landets gränser istället för sedvanliga ut-
landsresor som vi genom åren blivit vana att 
kunna göra. Stängs en möjlighet öppnas en 
annan, så brukar det oftast vara. Det gäller 
bara att se möjligheterna och göra det bäs-
ta av situationen. Likadant kan det bli med 
vår verksamhet ännu i höst. Vi vet inte vad 
framtiden för med sig, men vi planerar och 
utbildar oss för att på bästa sätt klara av ut-
manande situationer och lägen. Målet är att 
vi i alla lägen och situationer skall kunna gö-
ra det vi är bra på och vill göra, hjälpa med-
människor och bistå landets myndigheter. Vi 
ser och tänker framåt och tar oss an de ut-
maningar framtiden för med sig. Givetvis 
utan att tumma på vår egen eller andras sä-
kerhet.

En kort tillbakablick på första halv-
an av året. 
Utbildningarna och mötena rullade på som 
vanligt ända tills Coronan slog till och to-
talt ändrade på vårt sätt att både umgås och 
arbeta. Speciellt här kan nämnas Frivilliga 
räddningstjänstens Kick-off  där vi hade mö-
te och diskussion med Socialjouren i Öster-
botten. Vi deltog också i  dagen i Karleby. 
Landskapskommittén hade också sina sed-
vanliga möten.

Efter att undantagstillståndet inför-
des fl yttades kurser och speciellt mö-
ten snabbt till olika digitala plattformar 
och kunde till stora delar fortsätta. Nya 
verksamhetsformer där våra frivilliga 
stöder myndigheterna byggdes snabbt 
upp tillsammans med myndigheterna 
och andra aktörer. Vi talar här mest om 
praktisk hjälp med att t.ex. handla mat åt 
personer i riskgrupperna. För förstahjälpen 
gruppverksamheten kan nämnas att den pla-
nerade jourkursen måste skjutas upp och is-

tället kommer att ordnas i höst. Vi meddelar 
mera om detta senare.

Distriktets avdelningar har också vid någ-
ra tillfällen använt sig av rätten att bevilja 
medel ur Katastroff onden vid plötsliga olyck-
or och händelser som inträff at på deras om-
råde. Distriktets personal har bistått med 
stöd och råd när avdelningarna så har öns-
kat.

På gång i höst
Vi behöver hela tiden fl er som engagerar sig 
på olika nivåer i vår verksamhet och där-
för försöker vi hela tiden hålla ett visst utbud 
på kurser som öppnar dörren och visar vä-
gen för nya människor att ta del av vår verk-
samhet. 

På kommande i höst bland annat:
• Regionmöten, träff ar med Röda Kors av-

delningarna
• Information om Frivilliga räddningstjäns-

ten och efterspaningsutbildning vid Va-
mia

• Information om Frivilliga räddningstjäns-
ten och efterspaningsutbildning vid Kvar-
nen

• Stämman - . .
• Utbildning i Krista alarmsystem . .
• Nätbaserad Frivilliga räddningstjänstens 

grundkurs, . .
• EEC utbildning
• Hungerdagen - . .
• Jourkurs; .  och - . .
• Frivilliga räddningstjänsten, Landskaps-

kommittén.
• Träff ar med frivilliga räddningstjänst-

grupper och aktiva

EEC enheten (Emergency Evacuation 
Center)
Röda Korset har utvecklat ett kon-
cept där en evakueringsenhet bestå-
ende av bland annat tält, generator, 
värmeanläggning, bord, stolar och an-
nat tillbehör fi nns nerpackat på en fl ytt-
bar bilsläpvagn. Österbottens svenska 
distrikt kommer att få en dylik släp-
vagn stationerad på vårt område. En-
ligt planerna kommer släpvagnen att komma 
hit i början på september från logistikcen-
tret Kalkku. Vagnen är Centralbyråns egen-
dom och de står för alla kostnader medan 
distriktet står för den praktiska skötseln och 
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användningen. Vagnen är i främsta hand av-
sedd att användas vid större olyckor där vårt 
materiella och personella stöd till myndighe-
terna behövs. Därutöver kan den användas 
vid förstahjälpengruppernas jourer eller an-
dra tillställningar och informations samt re-
kryteringstillfällen. Vi söker nu efter frivilliga 
som vill engagera sig och ta ansvar för vag-
nen tillsammans med distriktets personal. 
Kalkku ordnar och ansvarar för utbildningen 
som är praktiskt orienterad.

Mottagningsberedskapen
Arbetet med den så kallade mottagnings-
beredskapen fortsätter. Distriktet utarbe-
tar tillsammans med Mottagningscentralen i 
Kristinestad och myndigheterna färdiga mo-
deller på hur vi på bästa sätt kan svara på 
myndigheternas begäran om att snabbt ta 
emot och inkvartera asylsökande. Trots att 
gränserna nu ser ut att stängas igen och re-
sandet minskar på grund av Corona situa-
tionen gäller det att bygga upp beredskapen 
och förbereda sig på situationer som kan va-
ra aktuella om ett eller fl era år.

Med hälsning om en god och energisk start 
på hösten – med hopp om att vi alla hålls 
friska!

Rolf Sund
Beredskapschef

 
rolf.sund@rodakorset.fi 

Jul i 
sinnet 
Behovet av hjälp fi nns 
inte enbart ute i värl-
den utan även i vå-
ra byar och samhällen i 
Österbotten. Röda Kor-
set samarbetar med 
Mannerheims barn-
skyddsfond i kampan-
jen Jul i sinnet för att möta något av dessa 
behov. Jul i sinnet är både en insamling där 
avdelningar har möjlighet att göra en insats 
men även utdelning av gåvocheckar vid jul 
till mindre bemedlade barnfamiljer.

Redan nu står klart att antalet gåvocheck-
er som delas ut denna jul sjunker markant 
jämfört med senast år. Detta är tråkigt ef-
tersom vi vet att behoven inte minskat utan 
ökat vilket tydligt syns i mathjälpsköerna. Så 
varje avdelning som ordnar ett insamlings 
jippo bidrar med medel till nästa års gåvo-
checker.

Centralbyrån önskar att avdelningarna 
samarbetar med tex ortens socialkon-
tor, diakoni, barnrådgivning eller mot-
svarande. Gåvocheckerna beställs online 
även i år.

Distriktet ordnar två infotillfällen online
i Teams gällande förfarandet kring Jul i sin-
net. De båda tillfällen innehåller samma in-
formation och man väljer att vara med den 
kväll som passar bättre. Vi ordnar dessa 
träff ar för att kunna dela erfarenheter med 
varandra och också ge möjlighet till att ställa 
frågor kring Jul i sinnet kampanjen. Informa-
tion om beställning och leverans av gåvo-
checkarna sänds även per e-post/brev till 
ansvarspersonerna i avdelningen.

Jul i sinnet infotillfällen:
mån .  kl. -
tis .  kl. .

Inbjudan har sänts per e-post till avdelning-
ens ordförande och kontaktperson för Jul i 
sinnet.

Månadsmöten för 
avdelningsstyrelser!

I höst ordnar distriktsperonalen månads-
möten för avdelningsstyrelserna. Möte-
na hålls på distans via Teams. Ingen 
anmälan behövs! Meningen med mötena 
är att informera avdelningarna vad som 
är på gång inom distriktet och deltagarna 
har möjlighet att diskutera och ställa frå-
gor. I händelsekalendern på sid  fi nns 
datumen och mera information skickas 
via e-post. Första månadsmötet hålls 
tisdag .  kl  



18

SAMHÄLLSVERKSAMHET

Röda Korsets och Folkhälsans gemensam-
ma projekt ilaag, tillsammans i Österbotten, 
har fått fi nansiering från Fadderortsstiftlsen 
för ännu ett år. Projektets övergripande 
mål är att förebygga och minska ofrivil-
lig ensamhet genom att främja gemen-
skap i Österbotten. Projektet arbetar för 
ett mer välmående samhälle genom att 
sprida kunskap och verktyg för att fl er 
människor ska kunna ta ansvar för sin 
egen situation och sin näromgivning.
Detta för att öka ett inkluderande förhåll-
ningssätt, medmänsklighet och social håll-
barhet.

Ilaag fortsätter

Gemenskapsläger
Österbottens svenska distrikt har i många 
års tid samarbetat med Krigsveteranförbun-
det kring ett läger för veteraner, deras fruar 
och änkor samt lottor. Årets planerade läger 
fl yttades först från maj till oktober, men nu 
har det beslutits att lägret inhiberas helt och 
hållet i år. Trots att lägret uppskattats stort 
av deltagarna kan vi inte äventyra de äld-
res säkerhet i dessa tider utan hoppas på ett 
nytt år i stället.

Vänverksamhet i 
Coronatider
Vänverksamhet ansikte mot ansikte kan in-
ledas genom iakttagande av försiktighet en-
ligt de rekommendationer som kom i början 
av augusti. Trots att begränsningar har upp-
hävts, är det bra att fortsättningsvis vara 
försiktig vid närkontakter och följa säker-
hets- och hygienanvisningarna för frivilliga. 
Dessa hittas på RedNet under rubriken Coro-
na  på fl iken Råd&Rön. Följ kontinuerligt 
med dessa anvisningar eftersom situationen 
kan förändras väldigt snabbt.

Vänner kan nu börja träff as ansikte mot an-
sikte Det är dock klokt att beakta vännens 
och vänklientens helhetssituation och indi-
viduella riskfaktorer – av dessa är den vikti-
gaste fortsättningsvis en ålder över  år. 

Röda Korset rekommenderar att träff arna 
ordnas utomhus i mån av möjlighet. Besök 
och verksamhet på institutioner, såsom ser-
viceboenden eller mottagningscentraler, är 
möjliga när institutionerna tillåter det.

Om vänpar inte kan träff as ansikte mot 
ansikte är det av största vikt hålla kon-
takt på andra sätt. Telefonsamtal bryter 
av ensamheten eller ett vykort piggar 
upp vardagen. Speciellt i dessa tider är det 
viktigt att vi kommer ihåg varandra!

Lotta Böling
Samordnare för samhällsverksamheten

 

UNGDOMAR
SÖKES!

Distriktets ungdomsutskott söker nya
medlemmar!

Ta kontakt med anna.stenman@rodakorset. fi
för mera info! 
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Stickad välgörenhet
Det fi nns många olika möjligheter och sätt att engagera sig frivilligt. Ett av de mera kreati-
va men lätt tillgängliga sätten är att sticka, eller virka, för välgörenhet. Regelbundet kommer 
donationer till distriktskansliet med stickade fi ltar, vantar och sockor. Dessa alster brukar vi 
sända vidare till Röda Korsets logistikcenter i Kalkku, Tammerfors, och därifrån åker de vidare 
ut i världen till hjälpbehövande. På senaste tid har det dock tydligt framkommit att misär och 
behov också fi nns här i Österbotten. Därför kommer en del av de donerade sockorna att de-
las ut i vår egen region.

I början av augusti packades lite babykläder,  fi ltar och  par sockor! Stort tack 
till alla som donerat garn och alla som gett av sin tid och skicklighet till detta vär-
defulla arbete. Förmedla gärna tacket vidare.
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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-post:
fornamn.efternamn@rodakorset.fi 

Webbsidor
https://rednet.rodakorset.fi /osterbotten
www.rodakorset.fi 

Mottagningscentralen i Kristinestad 
Lappfjärdsvägen 163 c
64100 Kristinestad

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

Följ oss på Facebook för att få information om 
aktualiteter, evenemang, kurser m.m.
www.facebook.com/Finlands-R%C3%B-
6da-Kors-%C3%96sterbottens-svenska-di-
strikt-113478186675588/

Verksamhetsledare 
Ricky Berglund 
050 517 7245 

Beredskapschef 
Rolf Sund
040 026 3448 

Organisationssekreterare 
Anna Stenman 
050 566 2642 

Samordnare för samhällsverksamheten
Lotta Böling
040 148 9110

Samordnare for ungdomsverksamheten 
Malin Sunabacka (tjänstledig)
040 824 2225  

Mångkulturutvecklare 
Nina Stubb 
040 559 5286

Projektarbetare,
Lena Johansson
040 5414090

Utbildare i första hjälpen
Punainen Risti Ensiapu Oy
Isabella Olli
050 345 1561


