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När kände du senast 
glädje av att hjälpa? 

Hungerdagen
lyckades bra

Hungerdagsinsamlingen utfördes i vackert 
höstväder runt om i Finland. Insamlingen lyck-
ades väl och inspirerade både nya och lite 
mera erfarna insamlare att hjälpa.

Hungerdagens bössinsamling inbringade cirka 
1 350 000 euro. Ett slutlig sammanlagt resul-
tat som innehåller också elektroniska bidrags-
sätt står klart i november. 

Kontant betalningen har minskat vilket kan ha 
inverkan på bössinsamlingens resultat. Många 
bidragsgivare beklagar att de inte har kontan-
ter med sig, säger Anna Laurinsilta, chef för 
medelanskaffning vid Röda Korset. På grund 
av detta utvecklar vi ytterligare nya alternativa 
sätt att bidra.

Röda Korset har inspirerat vän- arbets- och 
hobbygrupper aktivare än tidigare att organi-
sera Hungerdagsevenemang på eget sätt.

- Glädjande många grupper har kommit med 
idéer för Hungerdagen. Vi har fått glada med-
delanden t.ex. från företag som har ordnat ett 
evenemang under kaffestunden, tackar Anna 
Laurinsilta.

- Vi vill jämlikt tacka alla som ville ge av sin tid 
och som gav ett bidrag till Hungerdagen. Utan 
stödjare skulle varken Röda Korset eller Röda 
Korsets hjälp finnas.
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Charlotte Åkerblom och Ulriikka Leino deltog i Hungerda-
gen i Ekenäs.

På ett seminarium i ett distrikt ställde jag frå-
gan i rubriken. En frivillig berättade om en ef-
terspaning som fick ett lyckligt slut. Det ät 
klart att hjälpens glädje ger energi för en lång 
tid.

Under den börjande säsongen sprider vi hjäl-
pens glädje också till nya aktörer. Vi vill er-
bjuda i synnerhet unga en låg tröskel till vår 
verksamhet.

En färsk verksamhetsstrategi har nått alla av-
delningar. Den ger riktlinjer för planering och 
utveckling av verksamheten under följande år. 
De första frågorna kunde vara: Vad är glädjan-
de i hjälparbete? Hur kunde vi frambringa mer 
glädje av hjälparbetet? Hur kan vi erbjuda allt 
fler människor möjlighet att känna glädje av 
hjälpandet?

Vi påverkar för mänsklighetens skull 
Röda Korset är en tät gemenskap där alla runt 
om i världen delar samma värderingar. Vårt 
syfte utmanar oss att agera och modigt häva 
fram våra värderingar. Att påverka kan t.ex. 
vara att i vardagen ingripa i en situation som 
kränker mänskligheten.

Vi främjar hälsa och trygghet i livet 
Vår verksamhet baserar på att skapa plats för 
mötande, stöd, omsorg och glädje. Mötesplat-
sen skapas bl.a. i vänverksamhet, första hjäl-
pen-utbildning, hälsopunkter och på läxhjälp-
sklubbar.

Vi hjälper vid olyckor och i katastrofer
Starka gemenskaper är flexibla i överraskande 
situationer. Vår hjälpberedskap skapas i var-
dagens verksamhet. Där arbetar bl.a. frivilliga 
som i en överraskande hjälpsituation organi-
serar sig till larmgrupper.

Marita Salo 
Organisationsledare

TYCK TILL i 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)

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. 
Det skyddar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater 
som har förbundit sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en 
av dem. Röda Korset har rätt att använda skyddstecknet för att markera sin verksam-
het och övervaka användningen av märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
I organisationsvyn på rodakorsbutiken.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmate-
rial. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi
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Omslagsbild: Kaisa Rekinen, övriga bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 22 31, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
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Österbottens svenska distrikt
Nedre torget 1 A, 65100 Vasa
Kansliet öppet 
må-fre  10-15

frkvasa@rodakorset.fi
fornamn.efternamn@rodakorset.fi
osterbotten.rodakorset.fi

Mottagningscentralen i Kristinestad
Lappfjärdsvägen 163 C
64100 Kristinestad

Finlands Röda Kors katastroffond
Aktia FI18 4055 1110 0013 97, HELSFIHH
Danske Bank FI02 8000 1900 2250 05, DABAFIHH
Handelsbanken FI18 3131 3001 1990 25, HANDFIHH
Helsingfors OP Bank FI14 5780 0710 0116 49, OKOY-
FIHH
Nordea FI06 2219 1800 0680 00, NDEAFIHH
S-banken FI91 3939 0012 3129 30, SBANFIHH
Sydbottens Andelsbank FI63 4730 4720 0301 89,  
HELSFIHH
Tapiola FI48 3636 3001 9701 10, TAPIFI22
Ålandsbanken FI24 6601 0001 0027, AABA FI 22

Telefondonation till katastroffonden
0600 12220 (20,28 € /samtal + lna)
0600 12210 (10,01 e + lna)

Bidrag per textmeddelande
skicka textmeddelande SPR till 16499 (15 € / st)

Bidrag via internet
www.rodakorset.fi/bidra

Röda Korset butik
www.rodakorsbutiken.fi
Telefonförsäljning 020 701 2211

Verksamhetsledare
Ricky Berglund
020 701 2750, 050 517 7245

Beredskapschef
Rolf Sund
020 701 2754, 0400 263 448

Samordnare för förstahjälpen och hälsovårds-
verksamheten
Isabella Olli
020 701 2751, 050 345 1561

Samordnare för ungdoms- och samhälls-
verksamheten
Emma Granholm (fr.o.m. 21.1.2015) 
020 701 2753, 050 566 2642

Mångkulturutvecklare 
Nina Stubb 
020 701 2755, 040 559 5286

Ekonomisekreterare
Greta Paajanen
020 701 2752, 0400 240 705

Mottagningscentralens chef
Annica Riddar (annica.riddar@vokki.fi)
040 195 3602

 Rikssidornas redaktion:
 Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, 
 Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 2000
 Redaktör: Johanna Lassy-Mäntyvaara, 
 Ombrytning: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@rodakorset.fi
 Omslagsbild: Jussi Vierimaa, 
 Övriga bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
 Översättning: Christer Pontán, 020 701 2198, 
 christer.pontan@rodakorset.fi
 Distriktssidornas redaktion: Ricky Berglund
 Distriktssidornas ombrytning: Ricky Berglund

Marknadsförings- och 
organisationsassistent 
Andreas Strandberg
020 701 2756, 040 761 1977
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Från höst till jul

LEDAREN  4.11.2014  INSAMLINGEN JUL I SINNET 21.11–24.12.2014

Jul i Sinnet sprider igen glädje till barnfamiljer

I år delas 18 000 presentkort på 70 euro ut.  
Presentkorten delas ut till barnfamiljer som 
har det ekonomiskt svårt till exempel på grund 
av att föräldern i familjen är ensamförsörjare 
eller för att familjen har drabbats av långva-
rig arbetslöshet, snuttjobb, sjukdom, handi-
kapp eller en krissituation. FRK och MBF väl-
jer de hjälpbehövande familjerna i samarbete 
med bl.a. församlingar, rådgivningar och soci-
altjänsten.

Dela ut presentkorten i tid

Jul i Sinnet-korten levereras från distrikten till 
avdelningarna i november under veckorna 46-
47. Det lönar sig för avdelningarna och sam-
arbetspartnerna att dela ut presentkorten så 
snart som möjligt till utvalda barnfamiljer i 
trångmål, så att hjälpen säkert når fram i god 
tid före julaftonen. Julglädjen kan förvandlas 
till sorg om familjen t.ex. har hunnit resa till 
en annan ort för att fira jul och får kortet först 
efter julen.

Insamlingen Jul i Sinnet som organiseras av Finlands Röda Kors och Mannerheims Barn-
skyddsförbund inleds i november för adertonde gången. Insamlingen som når sin kulmen 
på julafton samarbetar med K-matbutiker, S-gruppen och Lidl. Så som också under de fö-
regående år genomförs insamlingen i samarbete med Yle´s Morgon-tv, Yle Radio Suomi och 
Yle Radio Vega.

• Insamlingen dras igång i Yle´s Morgon- 
 tv 21.11.2014.
• Yle´s Morgon-tv rapporterar dagligen
 fram till 23.12.2014 om insamlingen i 
 sändningarna.

• Företag som deltar i insamlingen med 
 minst 1 500 euro synas i sändningen.

• Insamlingens mål i år är 1 260 000 euro.

• Följ och delta i diskussionerna på Face-
 book (Insamlingen Jul i Sinnet) och på
 Twitter (#julisinnet).

• Mer information på distriktsbyrån och 
 joulumieli@rodakorset.fi

• Information om insamlingen hittar
 du på sidorna rodakorset.fi/jul-i-sinnet

Insamlingssätt:

- Insamlingskonto: FI17 1596 3000 2020 20
- Insamlingstelefon: 0600-16555 (10,01€/samtal + lsa/msa)
- Bidrag per textmeddelande: sänd meddelande HJM till 16499 (10€/textmeddelande) 

Polisstyrelsens tillstånd nr POL-2014-6944/30.7.2014.
Insamlingstid 30.7.2014–31.12.2015 i hela landet, utom på Åland. 
Ålands landskapsregering, tillstånd nr ÅLR 2013/9215/6.11.2013.

Förra året firades öppnandet av insamlingen Jul i Sinnet på Helsingfors 
järnvägsstation med julmusik av Laura Närhi.

Ytterligare information:
Planerare för socialtjänster 
Seija Salminen tfn 020 701 21 23, 
seija.salminen@rodakorset.fi

Koordinator för 
medelsanskaffning 
Regina Laurén tfn 020 701 21 99, 
regina.lauren@rodakorset.fi

Informatör 
Mari Mäkinen tfn 020 701 22 23, 
mari.makinen@rodakorset.fiM
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Kortets följebrev finns på finska, svens-
ka och engelska. Presentkortet är giltigt 
7–24.12.2014.

Hungerdagen i september lyckades än en gång fint. Även om människor inte gav Röda Korset 
pengar i den mängd som önskades, var själva händelsen återigen en fin uppvisning av den verk-
samhet som frivilliga gör. Soppgrytorna puttrade, bröd och lotter fanns att köpa och många an-
dra idéer förverkligades. Ett stort tack för insatserna till insamlingsledarna och alla andra ansvar-
spersoner i avdelningarna samt till det alerta insamlingsteamet på distriktskansliet.

Under sensommaren och hösten har vi fått många rapporter om Ebola-virusets spridning i Västa-
frika. Tusentals människor har dött och smittats av detta farliga virus, som vi nu snabbt borde få 
till ett stopp på spridningen för. Det är en tidsfråga innan alla kontinenter börjar rapportera om 
människor som smittats och insjuknat i någon variant av Ebola, som förekommer i flera olika va-
rianter beroende på virusstammens sammansättning. Röda Korset har varit och är aktivt med i 
kampen mot Ebola, både med personal på plats i de drabbade områdena och med materiellt bi-
stånd. 

I Finland ser vi ut att gå mot sämre ekonomiska tider, recessionen står och knackar på dörren 
menar många och andra säger att den redan är här. Försämrad efterfrågan och försvagad order-
ingång leder till permitteringar och uppsägningar och den nedåtgående spiralen sätts i rörelse 
och växer. Vi har haft brödköer förr i landet och sannolikt kommer vi att uppleva dem på nytt. 
För den enskilda människan, familjerna och speciellt barnen är de dåliga tiderna extra svåra. Jul 
i sinnet -gåvokorten kommer säkert att glädja många familjer under julen. Dessa konkreta gär-
ningar av hjälp som Röda Korset gör underlättar förhoppningsvis vardagen för dem. Det att vara 
lycklig är ju till all lycka inte nödvändigtvis beroende av hur mycket pengar eller materiella ting 
man har. Lycka kan var och en finna inom sig eller tillsammans i kretsen av nära och kära – obe-
roende av yttre ekonomiska faktorer.

Med tillönskan om god och fridfull jul,

Ricky Berglund
verksamhetsledare
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SKAFFA EN KALENDER OCH KORGAR FÖR JUL

Organisationen fick en ny samarbetspartner 

Röda Korsets julkalender har blivit en traditio-
nell del av väntan på julen. I år är kalendern 
som skickas till 115 000 hem illustrerad av 
den svenska konstnären Lars Carlson (1921-
2002). Rekommenderat pris för kalendern är 
7,90 euro och den kan också köpas via Röda 
Korsets nätbutik: rodakorsbutiken.fi

I BUU-klubben-kalendern som Röda Korset 
och Yle Fem har producerat tillsammans följs i 
år programmets gång. Kalendern kan beställas 
via Yle-Shoppen: yleshop.yle.fi.

Centralbyrån börjar textningstjänst
för adresser

Itella avslutade textningstjänsten för Röda 
Korset och andra organisationer i juni.

Centralbyrån börjar med en individuell text-
ning för adresser i november. 

Ytterligare information fås på försäljings-
numret: 020 701 22 11, via e-post: myynti@
punainenristi.fi och på nätbutiken 
www.rodakorsbutiken.fi.

Kalendern börjar nedräkningen till jul

I julkalendern 2014 
syns bilder av Lars 
Carlson som är känd 
som kortillustratör.

Det finsk-schweiziska fotoprodukts-företa-
get Ifolor och Finlands Röda Kors har börjat 
ett samarbete som möjliggör att du kan göra 
Röda Korsets julkort med dina egna personli-
ga bilder.

Det är lätt att skapa julkort, Ifolor har ett brett 
sortiment av mallar och layouter som passar 
alla smaker. Utöver kort kan man också skapa 

Gör Röda Korsets julkort med dina egna bilder

en kalender med egna bilder och Röda Kors 
logo. Inkomsterna från korten och kalendrarna 
riktas till katastroffonden.

Gör kort här: www.ifolor.fi

Mer information:
Planerare för medelanskaffning 
Eeva Arrajoki tfn 020 701 22 74, 
eeva.arrajoki@rodakorset.fi

Handla trevliga julprodukter för er avdelnings medelanskaffning

Avdelningens julhandlingar gör man enkelt genom att logga in med sitt eget lösenord på web-
ben: rodakorsbutiken.fi. Om du har glömt lösenordet kontakta myynti@punainenristi.fi.

Hjälpens värld -tidningen presenterar traditionsenligt ett omfångsrikt sorti-
ment av julkort, -klappar och medlemserbjudande. Nästa nummer utkommer 
12.11.2014

Ett rikligt 
sortiment av julkortPärtkorg

Mjukis-
Reddie

Säkerhets-
hammare

 LÄS ANVISNINGEN OM UTREDNING AV BROTTSLIG BAKGRUND HOS EN FRIVILLIG

En ny lag innebär förändringar i verksamheten
med barn och unga

I Finland trädde i kraft 1.5.2014 en ny lag 
som förpliktar till kontroll av brottslig bak-
grund hos frivilliga som arbetar med barn. 

Lagens syfte är att trygga barnets personli-
ga integritet i frivilligverksamheten och trygga 
barnets tillväxt, utveckling och välbefinnande. 
Med den nya lagen ökar Finlands Röda Kors 
barns och ungas säkerhet med konkreta åt-
gärder.  

• Brottslig bakgrund skall alltid utredas hos 
 lägerledare, lägerchefer samt inom vän-
 verksamheten hos de vänner som har en 
 minderåring som klient. I övriga uppdrag 
 utreds brottslig bakgrund då ledaren fun-
 gerar ensam i sin ledarroll, t.ex. Reddie 
 Kids-, Läxhjälps-ledare, ledare för inter-
 nationella studieresor eller ledare för 
 ungas verksamhetsgrupper.

• Man strävar efter att anordna verksam-
 heten så att minderåriga har minst två över
 15 år gamla ledare. På läger organiseras 
 sovarrangemang, sim- och bastuövervak-
 ningen så att det alltid finns två frivilliga
 ledare närvarande.

• Barn och unga samt deras föräldrar ska ha
 kännedom om vem som är den egna avdel-
 ningens eller distriktets ansvarsperson för 
 vilken man kan berätta sådana saker som 
 kanske inte kan berättas för den egna 
 gruppens ledare eller klubbens ledare. Det
 vore bra att avdelningens ordförande eller
 kontaktpersonen för ungdomsverksam-
 het deltar i till exempel Reddie Kids -klubb-
 möte eller på gruppkväll i ungdomsgrupp
 och presenterar sig samt diskuterar med 
 barn och unga om deras rättigheter och 
 integritet.

• I samband med lägerplanering som ordnas 
 av distriktet diskuterar planeraren för ung-
 domsverksamheten eller verksamhetsle-
 daren saken med ledarna och cheferna. På 
 så sätt får barn och unga veta vem de ska 
 ta kontakt med ifall det uppstår situationer
 som de eller deras föräldrar vill anmäla.

 • Det är ytterst viktigt att skapa en öppen 
 och trygg diskussionskultur där barn och
 unga vågar tala även om sexuella trakas-
 serier eller utnyttjande.

Hur utreds brottslig bakgrund 
i praktiken? 

Ansvaret för utredning av brottslig bakgrund 
och säkerställande av en trygg verksamhets-
miljö ligger alltid hos organisatören för verk-
samheten. Det är organisatören av frivillig-
verksamheten som med skriftligt samtycke av 
personen ifråga begär utdraget. Utdrag om 
brottslig bakgrund begärs skriftligt på Rättsre-
gistercentralens nätsida eller på suomi.fi-tjäns-
tens nätsida.

Ifall det i utdraget om brottslig bakgrund upp-
kommer information t.ex. om sedlighetsså-
rande handlingar, sexualbrott, våldsbrott eller 
grovt rån, kan personen ifråga inte fungera 
som frivillig i ett frivillighetsuppdrag. I dessa 
fall leds frivilliga in på andra frivilliguppdrag 
inom organisationen som inte innehåller kon-
takt med barn. 

Organisatören ser sedan till att man gör an-
teckning om utdraget i den frivilligas person-
information i CRM Onnimanni. Anteckningen i 
CRM Onnimanni görs på centralbyrån.

Vi har gjort upp en anvisning för avdelningar-
na och distrikten. Anvisningen, blanketter och 
beskrivningar av frivilliguppdragen finns på 
RedNets ”avdelningsbyrå” på adressen
rednet.rodakorset.fi.

Mera information
Planeraren för organisations- och 
ungdomsverksamheten 
Johanna Andersson
tfn 020 701 21 44,
johanna.andersson@
rodakorset.fi
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ANVÄND HJÄRTAT 23.11–24.12.2014

Främjande av lek har fått ett ivrigt mottag-
ande i hela landet och de första 50 Terhoklub-
barna har kört igång sin verksamhet. Klubbar-
na finns runt om i Finland ända från Esbo till 
Enontekiö. På Terhoklubbarna har man arrang-
erat gårdslekar och pyssel samt lyssnat på be-
rättelser. På några klubbar har man även fått 
prova på hur man gör en äkta bastukvast och 
gammaldags spinning på spinnrock. Samar-
betet mellan organisationer har man upplevt 
som en stor kraftkälla.

En Terhoklubb till varje kommun

Lek är viktig eftersom den främjar barns ut-
veckling. Gemensamma lekstunder berikar 

Redan tiotals Terhoklubbar 
Projektet Hela Finland leker som drogs 
igång i våras har fått ett varmt mottagande 
och inspirerat nya frivilliga att komma med. 
Redan 50 Terhoklubbar har kört igång sin 
verksamhet på olika håll i landet. Är din
avdelning redan med i verksamheten?

också vuxens liv, i bästa fall blir alla parter 
lyckligare när man mötas över generationer. 
Leken är sällsynt jämlik, oberoende av ålder 
är alla människor lika professionella på leken.

Projektet Hela Finland leker har som syfte att 
grunda en Terhoklubb i varje kommun i Fin-
land under följande tre år. FRK och MLL an-
svarar för projektets praktiska arrangemang 
och rullar på verksamheten på Terhoklubbarna 
tillsammans med frivilliga.

Tio lekambassadörer arbetar på område-
na och stödjer frivilliga som hjälper lokalav-
delningar och -föreningar att planera och dra 
igång verksamheten.

Kontakta din kommuns lekambassadör om du 
är intresserad av verksamheten och att arbeta 
som frivillig på Terhoklubben. Kontaktuppgif-
ter till lekambassadörerna hittar du på web-
ben: kokosuomileikkii.fi/yhteystiedot/
(Endast på finska).

Har ni redan kommit överens med lokalsko-
las ungdomar om ett trevligt evenemang för 
äldre?  Ni hinner ännu. Yles kampanj Använd 
hjärtat dras igång 23 november och pågår 
fram till julafton. 

Kampanjens idé: Utmana studerande i skolor 
och läroanstalten att tillsammans med Röda 
Korset ordna trevliga sysselsättningar för äld-
re. Utbildningsstyrelsen samarbetar också i 
kampanjen. Syftet är att få mera ungdomar 
med i Röda Korsets verksamhet.

Hur har man planerat kampanjen vid Röda 
Korset: Yle och Röda Korset har organiserat 
infoevenemang runt om i Finland i oktober. Di-
strikten har bjudit in avdelningarnas och sko-
lors representanter.

Hur Yle deltar: Kampanjen syns och hörs på 
finska och på svenska på alla Yles kanaler, 
Yles lokalredaktioner deltar också. Kampan-
jens huvudprogram uppskattas ha cirka 
500 000 tittare och det visas varje söndag på 
Yle TV1. Programmet innehåller rapporter om 
evenemangen, det diskuteras ensamhet och 
frivilligverksamhet samt utlovas underhållning. 

Du hinner ännu delta i 
kampanjen Använd hjärtat Vad kan ni 

ännu nu göra: 

1. Hjälpa en skola och
 ungdomar att organi-
 sera ett evenemang

2. Inspirera avdelning-
 arna att delta

3. Bjuda in reportrar

4. Skicka bilder till Yles kampanjsidor och 
 på Twitter #anvandhjartat

5. Utmana vänner att ge ett löfte på Yles 
 kampanjsidor.

Ytterligare information, anvisningar och 
mer information om deltagandet:

- Yles webbsidor:
 yle.fi/tema/anvandhjartat

- RedNet: 
 rodakorset.fi/rednet/anvandhjartat 
 (tidtabell, kommunikationsplan och
 kontaktpersoner vid Röda Korset)

Mer utbildning och handledning för vänner

Vid Röda Korset utvecklar man en ny ut-
bildning som orienterar frivilliga i vänverk-
samhet vid vårdcentraler. Utbildningen in-
formerar bl.a. om möjliga problem- eller 
nödsituationer samt bra hygien i vårdmiljö. 
Utbildningen genomförs i nära samarbete 
med vårdcentralen. 

Centralbyrån, västra Finlands distrikt samt 
avdelningarna i Äänekoski och Suolahti pi-
loterar kursen i slutet av året, i samarbete 
med Äänekoski stad.   

Piloteringen genomförs bland annat i seni-
orcentret i Äänekoski.

FÖRBEREDELSERNA INFÖR VÄNDAGEN KAN BÖRJA 

Umgänge över generationer kan skapa nya vänskaper.
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 Blicken mot vändagen

Vändagen firas lördagen den 14.2.2015.
När vändagen infaller under ett vecko- 
slut har man möjlighet att organisera 
större Vänskap ger glädje-evenemang.

Det lönar sig att komma med idéer i tid. Om 
det finns en Terhoklubb i ditt område, planera 
och utför ett evenemang kring vändagen ge-
mensamt med frivilliga på Terhoklubben. Ut-
mana en skola som har deltagit i Yles Använd 
hjärtat kampanj att komma med, ockupera ett 

äldreboende tillsammans eller ordna ett fri-
luftsevenemang för äldre. Det är viktigt att 
det ordnas evenemang och jippon som möj-
liggör att unga och äldre kan mötas vid trevlig 
sysselsättning. Det finns många möjligheter 
och samarbete ger energi!

Informerandet är en oerhört viktig del av vän-
dagskampanjen. Vid planeringen av evene-
manget är det nyttigt att fundera på hur in-
formationen delas till så många som möjligt. 
Kom alltså ihåg att bjuda in de lokala report-
rarna till evenemanget.

Allt fler människor hittar till vänverksamheten 
via Röda Korsets webbsidor. På grund av det-
ta är det viktigt att se till att vändagensevene-
manget syns i tid på avdelningarnas webbsi-
dor och evenemangskalender.

Mer information:
Planerare för socialtjänster 
Seija Salminen tfn 020 701 21 23,
seija.salminen@rodakorset.fi

Informatör 
Anna Vuorinen tfn 020 701 22 23,
anna.vuorinen@rodakorset.fi

En ny handbok för att starta vänverksamhet 
av ung för unga (Nunu) har producerats för 
avdelnings frivilliga. Grundkurs i vänverksam-
het för unga har kompletterats med mera ma-
terial. Materialet hittar du på RedNet, (Vän-
verksamhet)

Ytterligare information:
Projektarbetare i vänverksamhet 
Varpu Vuorenrinne tfn 020 701 21 66,
varpu.vuorenrinne@rodakorset.fi

Planerare för närståendevård 
Siina Lepola tfn 020 701 21 33,
siina.lepola@rodakorset.fi

En ny utbildning fördjupar vänverksamheten
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RESURSDAGAR MOT RASISM 13–14.12

Anmäl dig till resursdagar mot rasism i Nynäs 

Under resursdagarna får man råd och ork i 
den egna frivilligverksamheten samt mod att 
agera mot rasism. På dagarna som hålls un-
der ett veckoslut provar man på nya metoder 
i frivilligverksamhet mot rasism och hittar till-
sammans lösningar på problem som frivilliga 
möter i vardagen. Därutöver ska det bli bas-
tu, lillajulstämning och tillfälle att bekanta sig 
med nya människor.

Alla är välkomna att delta, men särskilt bra 
lämpar sig dagarna för ledare i avdelningens 

verksamhetsgrupper. Deltagandet är kost-
nadsfritt och resekostnader som går över 40 
euro ersätts enligt taxan för kollektivtrafik. 
Programmet i FRKs Nynäs utbildningscenter i 
Heinola börjar lördag 13.12 kl. 10.00 och slu-
tar söndag 14.12 kl. 15.00. Man kan komma 
på plats redan på fredagskvällen.

Ytterligare information och anmälningar:
Mångkulturplanerare 
Emilia Fagerlund tfn 020 701 21 58,
emilia.fagerlund@rodakorset.fi 

Nytt material har producerats för projektet 
Nyckelfrivilligas stig. Syftet med projektet 
som koordineras av centralbyrån är att för-
bättra handledningen av frivilligverksamheten 
och speciellt ledningen av förtroendevalda 
och nyckelfrivilliga. Det är också viktigt att ut-
veckla stigen så att arbetet utförs gemensamt 
och med glädje. Du hittar det nyaste materi-
alet under avdelningsbyrå på RedNet. Yt-
terligare information gällande materialet fås i 
första hand av din avdelnings fadder.

• Materialet innehåller en uppdaterad version 
 av dokumentet Förtroendevalda och nyc-
 keluppgifter på avdelningen. I dokument- 
 et berättas kort om avdelningens förtroen-
 devalda och nyckeluppgifter samt det cen-
 trala innehållet i uppgifterna. Det finns 
 några nya roller och några gamla titlar har 
 uppdaterats. Dokumentet innehåller också 
 anvisningar för rekryteringen av förtroen-
 devalda och nyckelpersoner, avdelningens 
 namntecknare och nyckelpersonernas 
 ansvar.  

• För varje nyckelfrivilligas roll finns det en 
 egen snabborientering. Snabborientering-
 ar informerar om rollens uppgifter, rekom-
 menderade kurser och materialen samt vart 
 man vänder sig för att få stöd.

• Flera verksamhetsområden har sina egna 
 startpaket. I startpaketen hittar du råd 
 och tips när det gäller att starta en ny verk-

Nytt material för projektet 
Nyckelfrivilligas stig

 samhet (t. ex ungdomsverksamhet, vän-
 verksamhet). I startpaketen informeras det 
 om vad det lönar sig att ta hänsyn till, vart 
 man vänder sig för att få stöd, rekommen-
 derade kurser, utbildningar samt materialen 
 och var man kan ansöka om finansiering.  

• På avdelningsbyrå-sidorna hittar du också 
 idéer om olika sätt att tacka frivilliga, det 
 är ju en viktig del av frivilligverksamheten! 
 Det är lätt att tacka och det ökar deltagar-
 nas motivation och stöder orkandet. Läs 
 mer om olika sätt att tacka.

Ytterligare information:
Planerare för frivilligverksamhet 
Maria Pikkarainen tfn 020 701 21 59,
maria.pikkarainen@rodakorset.fi

Planerare för organisationsutveckling 
Ulla Rantanen tfn 020 701 21 46, 
ulla.rantanen@rodakorset.fi

Kampanjer år 2015:

• Vändagen 14.2.2015

• Veckan mot rasism  16–22.3.2015

• Rödakorsveckan  4–10.5.2015

• Hungerdagen  17–19.9.2015

• Jul i Sinnet  20.11–24.12.2015

ORGANISATIONENS GEMENSAMMA MATERIALDATABAS HAR UPPDATERATS

Bekanta dig med vår nya materialdatabas

I Röda Kors materialdatabas finns innehåll som avdelningarna och distrikten kan använda 
som underlag för sin kommunikation. Bland dem finns bl.a. modeller för brev, pressmedde-
landen, PowerPoint-bildspel, väggaffischer och möteskallelsebrev samt Röda Korsets publi-
kationer. Materialdatabasen är en uppdaterad version av det äldre verktyget. 

Den gemensamma materialdatabasen under-
lättar utdelningen av kommunikationsmaterial. 
Den förnyade databasen är enkel att använ-
da och målet är att i framtiden kommer en så 
stor del som möjligt av organisationens ge-
mensamma material att finnas där. 

Den lättanvända databasen utvecklas som 
bäst och vi hoppas att ni är modiga med att 
testa och kommentera den. Utgående från 
kommentarerna kommer vi att göra databasen 
så användbar som möjligt för alla. Det svensk-
språkiga innehållet håller på att bearbetas.

RedNet fortsätter att fungera som vanligt och 
materialdatabasen påverkar inte dess inne-
håll. På RedNet hittar du fortsättningsvis t.ex. 
protokoll, statistik och information om kam-
panjer samt material för interna utbildningar.

Materialgruppen ansvarar för innehållet

Materialdatabasen administreras av material-
gruppen som ansvarar för planering, utförande 
och produktion av kommunikations- och mark-
nadsföringsmaterial. Gruppen hjälper till med 
att utforma innehåll för olika målgrupper. Den 
visuella kommunikationen, d.v.s. materialets 
layout, skapar och förstärker intryck. Ytterliga-
re information om målet för Finlands Röda Kors 
visuella uttryck finns i de grafiska instruktioner-
na i materialdatabasen.

Materialgruppen skapar inte pressmaterial, 
webbnyheter eller innehåll för sociala medier. 

Dessa utarbetas av kommunikationsenheten 
på centralbyrån samt på lokalt plan av distrik-
ten och avdelningarna. 

Materialgruppen som betjänar hela organisa-
tionen finns på centralbyrån och dess kontakt-
person är Merja Tummunki. I gruppen ingår 
dessutom AD Carita Lehtniemi, redaktör Hen-
na Raatikainen, produktions-AD Marika Kuk-
konen och grafisk assistent Liisa Åker.

Välkommen att testa 
materialdatabasen

• Bekanta dig med den nya material-
 data basen på http://rednet.
 rodakorset.fi/materialbanken

• Efter att du registrerat dig kommer du
 åt allt material som finns i material-
 databasen.

• Du kan också bekanta dig med Röda 
 Korsets offentliga material utan att 
 registrera dig. 

Ytterligare information: 
Materialgruppens kontaktperson 
Merja Tummunki, tfn 020 701 22 00, 
merja.tummunki@rodakorset.fi

Kontaktförfrågan och feedback angående
materialdatabasen kan skickas till material-
gruppen: aineistot@rodakorset.fi 
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 NYA ANSIKTEN PÅ FABRIKSGATAN

Ett specialavsnitt av det toppopulära pro-
grammet Vain Elämää produceras på hösten. 
I programmet deltar sex artister från de tre 
föregångna säsongerna. 

Varje artist bekantar sig med ett område av 
Röda Korsets verksamhet i hemlandet (vän-
verksamhet, första hjälpen-grupper, ungas 
skyddshus, mångkulturell verksamhet, hälso-
punkt eller psykiskt stöd).

Röda Korset med i
programmet Vain Elämää

En sammanfattning av besöken ses i pro-
grammet Vain Elämää på TV4 7.12 kl. 19.30. 
Artisterna berättar om sina erfarenheter och 
diskuterar ämnet med programledaren. I pro-
grammet skaffas nya månadsgivare för verk-
samheten i hemlandet. Programmet är en 
hyllning till alla frivilliga och deras värdefulla 
arbete.

Mer information:
Chef för medelanskaffning
Anna Laurinsilta tfn 020 701 21 96,
anna.laurinsilta@rodakorset.fi

 PROGRAMMET VAIN ELÄMÄÄ

Generalsekreterarens arbetsgrupp:
• Eeva Holopainen, generalsekreterarens 
 specialmedarbetare
• Carita Käppi, intern revisor
• Elina Parviainen, utvecklingschef 
 (vikariat under alterneringsledighet)

 Kommunikationsenheten:
• Eeva-Kristiina Hemanus, informatör
 (Kontti och De ungas skyddshus)
• Sari Häkkinen, informatör för Frivilliga räddnings-
 tjänsten
• Muusa Kostilainen, webbproducent 
 (moderskapsvikariat)
• Seppo Kujanpää, informant (moderskapsvikariat)
• Henna Raatikainen, redaktör/copywriter
• Riia Johansson-Rouvinen, översättare

Enheten för medelanskaffning:
• Sari Byman, kampanjplanerare
• Raisa Heinämäki, koordinator för Hungerdagen
• Ruut Karhunen, face-to-face-koordinator
• Vesa-Matti Salomäki, face-to-face-koordinator
• Marika Kukkonen, produktions-AD
• Elina Lahikainen, planerare för medelanskaffning

Beredskapsenhet:
• Eero Sario, projektplanerare

Enheten för hälsa och välmående:
• Merja Joro, projektanställd, 
 Fullt liv som pensionär projekt

• Saija Ohtonen-Jones, projektkoordinator, 
 Fullt liv som pensionär projekt
• Seija Salminen, planerare av socialservice
 (vikariat under alterneringsledighet)
• Varpu Vuorenrinne, projektanställd

Frivillig- och ungdomsenheten:
• Salla Himberg, IHL-projektplanerare

Internationell biståndsverksamhet:
• Sari Autio, planerare för internationell 
 biståndsverksamhet
• Marit Hepola, programassistent
• Karoliina Niskanen, ekonomi- och förvaltningsassistent
• Hanna-Leena Tikkanen, planerare för internationell 
 biståndsverksamhet 
• Elisa Nieminen-Väkiparta, utvecklare för 
 projektförvaltningen
• Riina Kesänen, planerare för humanitärt bistånd 
• Pia Pasma, assistent för humanitärt bistånd
• Eija Jokela, assistent för humanitärt bistånd

Logistikcenter, Tammerfors, Kalkku
• Janne Järvinen, programassistent (ERU)

Redovisningsenhet:
• Viena Loire-Pohjakallio, ekonomichef

Personalenheten:
• Lotta Vallaskangas, personalchef (vikariat)

Centralbyråns nya anställda och dem som bytt arbetsuppgifter under år 2014

På annandagen tackar man 
finländare

På annandagen har det gått 10 år sedan 
tsunamikatastrofen i Sydostasien. Jordbäv-
ning och tsunamin som följde dödade 
226 000 människor i 13 länder. 179 av
dem var finländare. 

Finlands Röda Kors kommunikationsenhet på 
fältet har filmat ett en och en halvtimme långt 
tv-program i Finland, Sri Lanka, Thailand och 
Indonesien under sommaren och hösten. Pro-
grammet visas på TV4 på annandagskvällen.

Syftet med programmet är att tacka finlända-
re för stöd och hjälp till alla som berördes av 
olyckan såväl i hemlandet som ute i världen.  
Avsikten är också att berätta vad man har lärt 
sig av allt detta för framtiden.

Mer information:  
Kommunikationsdelegat
Pekka Reinikainen tfn 020 701 20 81, 
pekka.reinikainen@rodakorset.fi

SAMHÄLLSVERKSAMHETEN

Använd hjärtat

Yle i samarbete med Finlands Röda Kors ordnar denna höst en landsomfattande kampanj vid 
namn Lupa välittää - Använd hjärtat. Yle och FRK utmanar därför denna höst alla unga (skol-
klasser, idrottslag, klubbar eller andra ungdomsgrupper) att arrangera ett oförglömligt och ro-
ligt evenemang för ensamma äldre, målet är att på så sätt sammanföra gamla och unga. Evene-
manget kan se ut precis hur som helst, förslagsvis kan gruppen ordna en aktivitetsdag, julpyssel, 
en musikstund, en dans på självständighetsdagen eller en julfest på exempelvis ett åldringsbo-
ende eller ett lokalt servicehus. Bilder, videor och berättelser från evenemangen kan publiceras 
på Yles kampanjsida, en del evenemang kommer också att komma med i radio eller tv.

Röda Korset är delaktigt i kampanjen genom att stöda ung-
domsgrupperna praktiskt på sitt eget område. Tanken är att 
avdelningarna som är den part som bäst känner sitt områ-
de hjälper de unga att knyta kontakter med ensamma åld-
ringar/åldringshem i regionen samt stöder i planeringen 
och förverkligandet av evenemanget. Alla skolor har blivit 
utmanade att delta i kampanjen och meddelar endera di-
striktskansliet eller avdelningen om och hur de vill delta i 
kampanjen. Ni i avdelningarna får även själva gärna göra 
reklam för kampanjen till unga på ert område. Detta är ett 
ypperligt tillfälle att engagera sig i både ungdoms- och vän-
verksamhet på en och samma gång. Tanken är också att 
avdelningen genom denna kampanj kan skapa någon form 
av fortsatt samarbete med dessa ungdomsgrupper.

Mera information om kampanjen hittar du 
på svenska.yle.fi/anvand-hjartat  eller på 
rodakorset.fi/skolor.

Jul i sinnet

Det börjar närma sig vinter och därmed Jul i sinnet tider. Insamlingen ordnas detta år för ader-
tonde gången och de insamlade medlen går som tidigare år till mindre bemedlade barnfamiljer i 
Finland. Insamlingen ordnas av Finlands Röda Kors (FRK) och Mannerheims Barnskyddsförbund 
(MBF) och genomförs i samarbete med Yles Morgon-tv, Yle Radio Suomi och Yle Radio Vega. Öv-
riga samarbetspartners är K-mataffärerna, S-gruppen och Lidl.

Insamlingen detta år inleds fredagen den 21 november och pågår fram till julafton, pengarna 
som samlas in denna höst går till nästa års presentkort. Presentkorten kan användas för betal-
ning av matvaror i de ovan nämnda kedjornas butiker under perioden 7–24.12.2014. FRK och 
MBF väljer ut de hjälpbehövande familjerna, vid behov sker detta i samarbete med församling-
arnas diakoniarbete, olika rådgivningar och/eller socialtjänsten. Ett presentkort kan ges till en 
barnfamilj som hamnat i en svår ekonomisk situation exempelvis på grund av att det är en en-
samförsörjarfamilj, långvarig arbetslöshet, snuttjobb, sjukdom, handikapp eller någon annan 
form av krissituation. Det är dock inte möjligt att ansöka om att få ett presentkort. Närmare an-
visningar om fördelningen av presentkorten skickas till avdelningens ansvarsperson för kampan-
jen.

Förra årets insamling gav tyvärr lite mindre utdelning än tidigare år vilket betyder att alla distrikt 
får lite färre antal presentkort att dela ut via avdelningarna. I Österbotten har ni i avdelningarna 
alltid varit duktiga på att förmedla korten till behövande familjer och hela 420 kort á 70 euro de-
lades ut år 2013. I år har Österbotten tilldelats 378 kort, d.v.s. 10 % färre än förra året, det bety-
der att alla avdelningar kommer att få lite färre kort i år (så rättvist fördelat som möjligt). Om ni i 
er avdelning redan nu vet att ni önskar färre kort än vad som erbjuds i tabellen nedan så med-
dela mig snarast möjligen, meddela också vem som detta år kommer att fungera som er avdel-
nings kontaktperson för insamlingen. Korten kommer att fördelas enligt följande, se nästa sida:
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SAMHÄLLSVERKSAMHETEN

Avdelning

Bergö
Björköby
Esse 
Gamla Vasa
Gamlakarleby svenska
Jakobstad
Jeppo
Karleby svenska 
Korsholms norra
Korsholms södra
Korsnäs
Kristinestads svenska
Kronoby
Kvevlax
Lappfjärd-Härkmeri
Larsmo
Malax
Maxmo
Munsala
Nedervetil
Nykarleby
Närpes 
Oravais
Pedersöre
Pensala
Petalax
Purmo
Pörtom
Replot
Smedsby-Böle
Solf
Sundom
Terjärv
Tjöck svenska
Vasa svenska
Vörå svenska
Öja
Övermark

Totalt

2013

5
1
8
20
21
20
5
5
7
5
15
15
15
15
12
25
15
8
6
7
20
17
15
27
1
7
2
2
5
25
4
8
4
3
25
15
5
5

420

2014

4
1
7
19
19
19
4
4
6
4
14
14
14
14
11
23
14
7
5
6
19
16
14
24
1
6
1
1
4
23
3
7
3
2
23
14
4
4

378

Vi  håller tummarna att årets insamling går bra så att vi har fler kort att dela ut nästa år. Du kan 
själv understöda insamlingen eller tipsa andra att bidra på följande sätt:

• Betala in en slant till insamlingskontot: FI17 1596 3000 2020 20

• Ring till insamlingstelefonen: 0600 16555 (10€/samtal + lsa/msa)

• Bidra per textmeddelande: sänd meddelande HJM till 16499 (10€/textmeddelande

UNGDOMSVERKSAMHETEN

Ungdomarnas årsmöte

Även denna höst samlades unga från hela Finland för att delta i det tvåspråkiga ungdomarnas 
årsmöte som detta år hölls i Jollas i Helsingfors den 3–5 oktober. På agendan stod bl.a. tillsät-
tandet av en ny nationell ungdomskommitté, strategin för ungdomsverksamheten, förverkligan-
det av förra årets mötesbeslut samt behandling av initiativ, klämmor och ställningstaganden. 
Från Österbotten deltog tre ungdomsmedlemmar; Cecilia Pensar (ungdomsutskottets ordföran-
de), Simone Berlin (ungdomsutskottets viceordförande), Micaela Finneman (ungdomsutskotts-
medlem) och distriktets samordnare för ungdomsverksamheten.

Dagarna  var både intensiva och roliga med en blandning av mötesförhandlingar, utomhuspro-
gram och festligare kvällsprogram. Alla distrikt hade bl.a. fått i uppgift att presentera sig på ett 
kreativt sätt och med glimten i ögat, kort sagt var PowerPoint-presentationer förbjudna. Öster-
botten valde att presentera sig genom en egenskriven dikt som framfördes på en blandning av 
en rad olika österbottniska dialekter. 

Här har ni fyra österbottningar från Pampas,
med vår svenska kommer ni den här helgen att få tampas.
Hos oss i Österbotten finns det nästa bara skog och mark

men hjälparandan hos oss är ändå stark.
Vi har ”heimane” i skick och vill därför hjälpa andra,

fast ”pappa betalar” hamnar vi ändå med bössan att vandra.
Vi kämpar hårt för Röda Korsets kampanjer; Hungerdagen, Röda Kors-veckan och många fler,

vi alltid vårt yttersta ger.
Vi hoppas att vi får en trevlig helg med er,
och att alla under söndagens hemfärd ler.
Det här gick ju int direkt som på Strömsö,

men ”jåo nåo e vi jåo YOLO vi nåo”!

Varma hälsningar från Ungdomsutskottet!

Nya ungdomsutskottsmedlemmar sökes

Ungdomsutskottet förnyas årligen och därför är vi nu på jakt efter nya aktiva unga mellan 16–29 
år som är påhittiga och vill planera samt förverkliga ungdomsverksamheten i Österbotten. Vi vill 
att ungas röst skall bli hörd i alla sammanhang i hela organisationen, m.a.o. både lokalt och na-
tionellt. I utskottet har du möjlighet att föra fram dina tankar och idéer och faktiskt på riktigt 
göra skillnad.

I nuläget  består utskottet av nio personer i åldern 19–26 år. Vi hoppas på att få ett så stort ut-
skott som möjligt med en blandning av olika åldrar, kön och så bred geografisk spridning som 
möjligt. Utskottet har under det gångna året ordnat jippon under Röda Korsets alla stora kam-
panjer, informerat om ungdomsverksamheten både inom organisationen och i andra forum samt 
ordnat olika evenemang som vi har upplevt som viktiga och intressanta, exempelvis lekdagar för 
flyktingbarn. Nu har vi ett Världsaidsdagsevenemang i planeringen.

Vill du vara med eller känner du någon som skulle passa perfekt i vårt gäng? Mejla en liten be-
skrivning över vem du är och varför du vill vara med i Österbottens ungdomsutskott till malin.su-
nabacka(a)redcross.fi. Du behöver inte ha några speciella förkunskaper utan det viktigaste är att 
du är engagerad, kreativ och vill jobba för humanitära värden. 
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Vill  du engagera dig i barn- och ungdomsverksamheten i di-
striktet?

Det  pågår en hel del barn- och ungdomsverksamhet runtom i distriktet och därför behövs det 
hela tiden aktiva och uppfinningsrika personer som vill vara med och genomföra olika pro-
jekt. För tillfället sökes nya medlemmar till Ungdomslägergruppen, Knattelägergruppen och Lu-
cia-gruppen. Är du intresserad av lägerverksamhet för små eller lite större eller vill vara med om 
att ordna en stämningsfull Lucia i Korsholm så hör av dig till mig. Allas insatser behövs så känn 
dig varmt välkommen med!

Hälsningar från Smedsby-Böles Reddie Kids-klubb

I  slutet av år 2012 gick avdelningarna i Korsholm och Vasa samman för att sparka igång Reddie 
Kids- verksamheten i distriktet. Det ordnades en ledarutbildning 2013 och sex tjejer kunde så 
småningom titulera sig Reddie Kids-ledare. Det har av olika orsaker varit lite knepigt att få ihop 
en klubb men nu i höst har Smedsby-Böle äntligen fått en Reddie-klubb till sin skola. Miriam 
Lindfors och Jessica Glader håller varannan torsdag i trådarna för klubben, som för tillfället be-
står av tio glada skolbarn. Tanken med klubbträffarna är att på ett roligt och lekfullt sätt ta upp 
teman som Röda Korset, första hjälpen och mångfald. Klubben fungerar i Smedsby-Böle avdel-
nings regi.

Malin Sunabacka

MÅNGKULTURVERKSAMHETEN

Hej på er!

Nina Stubb heter jag och är ny mångkulturutvecklare på Österbottens svenska distrikt. En 
gång i tiden studerade jag folkrätt med inriktning mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi. 
Humanitära frågor och frågor kring ”rättvisa”, mångfald och jämlikhet har alltid intresserat 
mig. Mitt första jobb var på FNs högkvarter i New York som föreläsningsguide/”informatör”. 
I mitt kollegium fanns det 22 nationaliteter från alla kontinenter och större religionsgrupper. 
Jag jobbade i en sann mångkultur! Senare var jag, under tre år, människorättsarbetare i fält 
i Kosovo för FN och OSSE. Efter en sväng till Stockholm på sju år kom jag tillbaka till Öster-
botten för sex år sedan. Här har jag bl. a jobbat som ansvarig handledare för ett stödkontor 
för flyktingungdomar, som handledare för ensamkommande flyktingbarn och nu senast som 
projektplanerare i ”Solid Youth” ett delaktighetsprojekt för invandrarungdomar. Projektets 
målsättning var att se över integrationsservicen som helhet i Vasa stad. Jag upptäckte under 
mitt dryga ett år på det projektet att mycket bör göras och mycket kan göras! Så när jag blev 
erbjuden detta jobb som mångkulturutvecklare såg jag det som ett naturligt nästa steg och 
som något av ett drömjobb! Jag är glad att få vara med i Röda Kors gemenskapen!

Vad innebär mångkulturprogrammet i Röda Korset för mig?

Röda Korset har en lång tradition av flyktingarbete genom t.ex. att driva mottagningscentra-
ler för asylsökande och genom att stöda kommuner när de tar emot kvotflyktingar. I många 
kommuner har lokala Röda Kors avdelningar hjälpt kommunen att iordningställa lägenheter 
med möbler, husgeråd och textilier. Vi har också hittat och utbildat vänfamiljer till nyanlän-
da under flera decennier. Även i år har många avdelningar varit mycket aktiva i emottagand-
et och stöd till nyanlända kvotflyktingar! Detta är en viktig uppgift för oss i Röda Korset men 
jag anser att detta inte den enda eller viktigaste uppgiften. 

Den viktigaste uppgiften för Röda Korset, som organisation, är att kontinuerligt föra ett atti-
tydtalko för att skapa förutsättningar för personer av olika bakgrund att gå med i vår orga-
nisation och aktivt få möjlighet att bidra till den. Det är på så sätt vi lär känna varandra och 
lär av varandra. Det är inte förrän vi i verkligenheten har personer av olika kulturell bakgrund 
i våra led, bland våra frivilliga, bland medlemmar och i våra styrelser som vi når vår fulla po-
tential att som organisation bidra till ett jämlikt samhälle där alla känner sig välkomna. Ett 
samhälle baserat på de sju principer Röda Korset, och vi som finns i organisationen, står för! 

Summa summarum: Mångkulturprogrammet i Röda Korset skall inte vara ett isolerat program 
utan ett förhållningssätt, en attityd som skall genomsyra hela Röda Korsets arbete och orga-
nisation. Jag vill gärna fundera och diskutera med er hur vi tillsammans kan jobba med dessa 
frågor och förhållningsätt.  Så hör av er så kanske vi tillsammans försöka hitta inspirerande 
infallsvinklar och idéer – Attitydtalkot kan börja!

Med önskan om en fortsatt trevlig höst

Nina Stubb

HÖSTSAMLING 8.11.2014

Höstsamling 8.11.2014

FRK Österbottens svenska distrikt vill bjuda in sina medlemmar till en Höstsamling som går av 
stapeln den 8.11.2014 vid Academill, på Strandgatan 2 i Vasa. I år fyller distriktet 80 år, så det 
vill vi fira i samband med Höstsamlingen. Alla intresserade är varmt välkomna med! 
I programmet ingår bl.a. flera inspirerande tal, lunch, musik och sång. Det kommer även att visas 
upp ett flyktingtält där man får bekanta sig med Röda Korsets flyktingverksamhet. 

Bindande anmälan: Senast Fredagen 31.10.2014 till Andreas Strandberg, tel: 020 701 2756 el-
ler e-post: andreas.strandberg@redcross.fi. Meddela eventuella specialdieter!

Vi ses på Höstsamlingen!
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BEREDSKAPSVERKSAMHETEN

Hej på er!

När vi läser detta nummer av Här och Nu så har vi redan avverkat en del av höstens glädje-äm-
nen och utmaningar. Nedan följer några axplock ur det vi hittills gjort i höst och planerar att 
göra.

Vi har återigen tillsamman klarat av att mobilisera hela vårt distrikt samt avdelningsfält och ge-
nomfört en glad och lyckad Hungerdagsinsamling som engagerat både gammal och ung, gamla 
och nya medlemmar. I skrivande stund är det ännu svårt att säga något om det slutliga resulta-
tet, men tecknen tyder på att vi gjort ungefär ett lika bra insamlingsresultat som tidigare år.

Vår gemensamma finlandssvenska beredskap övades under lördag i slutet av september när vi 
hade besök från Åland, Åboland och Helsingfors och Nylands distrikt. Sammantaget var vi cirka 
70 personer som övade i Vasklotterrängen. Den observante la säkert också märke till att någ-
ra klipp i veckans Närbild på FST5 (20.10.2014) var inspelade under vår övning. Under övning-
en övade vi speciellt på att bli bättre på att rapportera till ledande myndigheter vad vi gör, vad 
vi gjort och vilka områden som avsökts. Vi provade också på att använda ny teknik, bland annat 
”Vapepa tutka” applikationen testades och visade sig vara ett bra verktyg att använda i framti-
den.

Lördag 11 oktober testades vår beredskap i dubbel mening; på morgonen hade vi en efter-spa-
ning i Jakobstadstrakten efter en försvunnen kvinna. Efterspaningen slutade lyckligt och kvinnan 
återfanns. På kvällen hade vi en ny efterspaning i Korsholm när Frivilliga räddnings-tjänsten sök-
te efter en äldre kvinna som försvunnit från ett äldreboende. Även detta fall slu-tade lyckligt och 
kvinnan återfanns efter några timmars letande. Att myndigheterna alarmerar och begär hjälp av 
Frivilliga räddningstjänsten visar på att Frivilliga räddningstjänsten behövs och det görs ett gott 
jobb.

I båda dessa händelser deltog utbildade frivilliga i ett av Röda Korset och Frivilliga rädd-
nings-tjänsten organiserat uppdrag. Alla engagerade personer ställde upp på frivillig basis utan 
tanke på egen nytta eller vinning. Sammanlagt ställde ca 150 personer upp denna dag för att 
konkret hjälpa sina medmänniskor och myndigheterna i det samhälle där vi alla verkar och bor.

Vi behöver hela tiden fler som engagerar sig på olika nivåer i vår verksamhet och därför för-sö-
ker vi hela tiden hålla ett visst utbud på kurser som kunde öppna dörren för nya människor att 
ta del av vår verksamhet. Hittills i höst har vi förutom storövningen jag nämnde tidigare ordnat 
en efterspaningskurs i Jakobstad i samarbete med Arbis. Början av höstterminen har varit riktad 
på att nå ut till nya aktörer och få fler människor med i verksamheten. Senare delen av hösten 
kommer mera att gå i den interna utbildningens tecken, det vill säga att vi satsar på att stärka 
kunnandet och kompetensen hos de aktiva.

En uppdatering av alarmeringsuppgifterna och listorna görs som bäst i Österbotten och fler så 
kallade huvudalarmerare har rekryterats. Utbildningar för dessa kommer att ordnas senare i 
höst. En omändring av alarmeringssystemet kommer att ske per 1.1.2015 då alarmeringen kom-
mer att börja skötas landskapsvis istället för som nu för hela forna Vasa läns område. Jag har 
säkert orsak att återkomma till detta i något av de följande numren av Här och Nu när alla bitar 
fallit på plats.

Med hälsning om en god och energisk fortsättning på hösten!

Rolf Sund

FÖRSTA HJÄLPEN- OCH HÄLSOVÅRDSVERKSAMHETEN

Hej allihopa!

Jag kom tillbaka på jobb efter mamma och vård ledigheten den 1.9. Härligt att få vara hemma 
och vara med om den allra första tiden då det händer så otroligt mycket. Varje dag upptäck-
er det minsta barnet något nytt och lär sig nya saker eller ord, även den äldsta växer och lär sig 
mycket nytt. Tiden går så otroligt fort och vi skall vara rädda om den och varandra. Känns också 
härligt att vara tillbaka på jobb efter en liten tids paus.  
Jag  jobbar nu deltid i alla fall fram till december 2015. Kommer att vara anträffbar måndag till 
onsdag, med vissa undantag på jobb andra dagar i veckan. De dagar jag inte är här går det ock-
så bra att kontakta Andreas Strandberg angående första hjälpen kurser.

Tag kontakt om ni har idéer angående första hjälpen verksamheten, jag kommer gärna ut till er i 
avdelningarna, första hjälpen grupperna och hälsar på.
Kursverksamheten  har redan dragit igång, se utbudet av allmänna kurser på sidan 20. Anmäl 
dig, din kompis, din granne, förälder osv.  Alla kan när som helst råka ut för en sådan situation 
att man behöver hjälpa. Desto snabbare den livräddande första hjälpen sätts in desto större 
chans har den skadade att klara sig. Hjälpen minuterna innan ambulansen anländer är otroligt 
viktig. Våga hjälpa- våga rädda liv. 

Drar även kurser på beställning, ta bara kontakt med mig så bestämmer vid tid och plats.

Första hjälpen lärare

När ni behöver hyra material boka gärna så fort ni vet när ni har kursen och behöver materialet. 
Meddela mig om era kontaktuppgifter ändras. Ta gärna kontakt med mig om ni är ny första hjäl-
pen lärare. 

Med önskan om en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År till er alla!

Isabella Olli
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AKTUELLT I ÖSTERBOTTEN

Nytt ansikte i huset

Hej på er alla! Mitt namn är Andreas Strandberg och jag kommer att fungera som marknadsfö-
ringsassistent under ett 10 månader långt vikariat inom Österbottens svenska distrikt. Jag är 
hemma från Korsholm, med en ekonomutbildning i bagaget.

Höstens första hjälp kurser

Jag vill informera våra läsare om att i samband med att vår första hjälp samordnare Isabella Olli 
återvänt från sin moderskapsledighet så börjar vi på distriktet återigen att samordna allmänna 
första hjälp kurser. Höstens allmänna kurser ordnas i vanlig ordning på distriktets kontor (Nedre 
torget 1 A, 5:e våningen). Så vill du lära dig första hjälpen eller uppdatera dina kunskaper så är 
det bara att anmäla sig. 

Höstens tidtabell för första hjälp kurserna ser ut som följande;

11.11.2014   Livräddande första hjälpen (8h)  Kl: 08-16 Pris: 57 € /person

12.11.2014   Livräddande första hjälpen (4h)  Kl: 12-16 Pris: 41 € /person

25.11.2014   PPE-D kurs med defibrilator (4h)  Kl: 12-16 Pris: 66 € /person

26.11.2014   Livräddande första hjälpen (8h)  Kl: 08-16 Pris: 57 € /person

09-10.12.2014   Första hjälp 1 kurs (16h)   Kl: 08-16 Pris: 95 € /person

I alla kurser som anordnas så ingår kursintyg och kaffe i priset.

Anulleringar: För annulleringar 2 veckor innan kursens början så uppbärs 50 % av kursavgiften. 
För annulleringar 1 vecka inn an kursens början så uppbärs 75 % av kursavgiften. Ifall man ute-
blir från kursen utan annullering så uppbärs 100 % av kursavgiften

För  mer information om första hjälp kurserna, besök Röda Korsets kurskalender på; 
http://www.rodakorset.fi/lar-dig-forsta-hjalpen eller via Rednet; http://rednet.rodakorset.fi/os-
terbotten

Årets Julkort

Julen står för dörren och vi på Österbottens svenska distrikt vill önska våra frivilliga, samarbets-
partners, nära och kära en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Ett sätt att sprida god julstämning 
är att skicka varma hälsningar med julkort. Genom att välja Röda Korsets julkort så stöder du 
Röda Korsets verksamhet, men även människor som har det svårt, både i hemlandet och utlan-
det.

Det enklaste sättet att beställa julkorten är via de elektroniska beställningsblanketterna på vår 
rednet sida, där man även får se kortens olika motiv. Öppna bilagan med din pdf-läsare, fyll i 
blanketten, spara och skicka via e-mail till andreas.strandberg@redcross.fi. Du kan också fylla i 
blanketten, skriva ut den och skicka per post till FRK Österbottens svenska distrikt, Nedre Torget 
1 A, 65100 Vasa. Vi tar emot beställningar även per telefon, 020 701 2756, eller kom till vår för-
säljningspunkt vid Nedre Torget 1 A, vi finns på femte våningen. Vi har öppet Må-Fre, Kl: 10-15.

God jul och gott nytt år!

Andreas Strandberg




