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Årets mörkaste tid är här. Tur är att li-
vet på många sätt börjar se ljusare ut 
än på länge. Vi har alla väntat på detta!

Hösten och planeringen av Finlands Röda 
Kors största insamling, Hungerdagen, präg-
lades ännu av en stor osäkerhet. Många av-
delningar och potentiella frivilliga började 
planera Hungerdagen på allvar efter semes-
trarna i augusti. Då levde vi ännu i en stor 
osäkerhet om skolorna ska börja, hur går 
det med hobbyer och hurdan höst väntar 
oss?

Som tur är fi ck vi genomföra bössinsamling-
en i slutet av september. Glädjen av att ar-
beta tillsammans framgick och viljan att hjäl-
pa var stor bland både bössinsamlare och 
bidragsgivare. Under bössinsamlingen fråga-
de vi avdelningarna om corona på något sätt 
inverkade på insamlingen, och största delen 
kunde inte svara om corona inverkade, men 
cirka en fjärdedel svarade att corona ha-
de inverkan. Insamlingen genomfördes allt-
så inte under normala förhållanden i år hel-
ler. Ett stort tack till alla frivilliga som gjorde 
verklighet av Hungerdagen i undantagsför-
hållanden redan för andra gången! 

I planeringen av Hungerdagen beaktade vi 
även alternativet att bössinsamlingen in-
te skulle kunna genomföras alls. Refl exen 
Hjälpens kedja uppstod av att göra det möj-
ligt att hjälpa för så många som möjligt, när 
man uträttar ärenden i närbutiken och ge-
nom en produkt som är behövlig för alla. 
Inkomsterna av refl exen styrs precis som 
Hungerdagens insamlingsintäkter till Fin-
lands Röda Kors katastroff ond. Det är även 
viktigt efter coronatiden att vi alla har fl era 
sätt att hjälpa, så att var och en kan hjälpa 
på det sätt som är lämpligast för en själv. 

Refl exen Hjälpens kedja för med sig ljus och 
säkerhet i årets mörkaste årstid. Refl ex-
en är en Nyckelfl aggsprodukt – en utmärkt 
och betydelsefull gåva till en själv eller till 
julklappssäcken. Försäljningen av refl ex-
en pågår till slutet av året till exempel vid 
kassorna i S-gruppens matvaruaff ärer och 
Tokmanni. 

Tack till alla som har genomfört Hungerda-
gen runt om i Finland. Med önskan om att 
resten av året är ljust för oss alla!

Hilkka Korte 

koordinator för 
Hungerdagskampanjen

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan  a,  Helsinfors, 
   Redaktör:  Aku Suomalainen,   , aku.suomalainen@punainenristi.fi i 

Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv. Ombrytning: Centralbyrån, grafi sk planerare Tuuli Salminen, aineistot@punainenristi.fi . 
Översättning: Grano
Distriktssidornas redaktion: Österbottens svenska distrikt, Nedre torget A,  Vasa
Distriktssidornas ombrytning: Anna Stenman, - , anna.stenman@redcross.fi 

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 avdelningsmaterial 
under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi 
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LEDAREN . .

Victoria Nylund
Tf. verksamhetsledare

Två månader in i arbetet som verksamhetsledare kan jag konstatera att nog är det här en 
fi n och mångfacetterad verksamhet! Jag kan bara gratulera alla oss som har hittat till Röda 
Korset och har hittat det område inom verksamheten som vi vill koncentrera oss på. Nu ska 
vi bjuda med ännu fl er! 

Både lokalt och nationellt pågår diskussioner om föreningslivets framtid. Kommer vi att få 
nya medlemmar, kommer de aktiva medlemmarna att tröttna, hur når vi fl er ungdomar 
o.s.v. Trots att Röda Korset är en stor organisation med tiotusentals medlemmar och 
frivilliga är detta frågor som också vi behöver fundera på. 

Svaren på de här frågorna är både enkla och svåra. Vi behöver skapa en verksamhet som 
man vill vara en del av, vi behöver erbjuda glädje, lagom med utmaningar och gemenskap. 
Vi behöver också vara öppna för nya idéer och våga prova på nya verksamhetsformer. 
Ibland utvecklas det nya till en fortlöpande verksamhet inom avdelningen och ibland kan 
man konstatera att det här var inte för oss, men provar man inte så vet man inte. 

Viktigt är att vi tar hand om alla nya intresserade, att vi t.ex. genast bjuder med dem i 
avdelningens verksamhet eller sänder ett välkomnande meddelande som svar på en oma-
anmälan. Det är bra om det fi nns någon i avdelningen som har ansvar för att ta hand om 
nya personer. Det är i det personliga mötet intresse och engagemang växer. 

I arbetet med att utveckla eller upprätthålla verksamhet påminner jag om att vi på 
distriktet gärna hjälper och stöder. Men vi vet också att det är i avdelningarna arbetet 
sker. Därför rekommenderar jag att ni också ser på vad andra avdelningar gör, besöker 
varandra och utbyter idéer. Ett enkelt sätt att göra det här är att delta i avdelningarnas och 
distriktets gemensamma månadsmöte som ordnas via Teams, kontakta Anna på distriktet 
om du vill delta. 

I Hungerdagsinsamlingen som genomfördes i oktober deltog alla distriktets avdelningar 
på ett eller annat sätt. Engagemanget var stort trots utmaningarna som vädret och 
coronarestriktionerna bjöd på. Stort tack för er insats! 

Den 19.11 inleds ”Jul i sinnet” som är vår nästa stora kampanj. Har er avdelning möjlighet 
så hoppas vi att ni deltar även här. De insamlade medlen går till matpresentkort för 
barnfamiljer i Finland som är i behov av extra hjälp inför julen. 

Ett exempel på ny verksamhet i er avdelning kan t.ex. vara att ordna ett julcafé i 
anslutning till julhelgen. Längre fram i tidningen kan ni läsa om bidrag att söka för det här. 

Jag önskar er alla stort lycka till med verksamheten i avdelningarna och besluter ni er för 
att ordna ett julcafé så kommer jag gärna och dricker kaff e!
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TACK TILL ALLA SOM DELTOG I HUNGERDAGEN!

Ett stort tack till alla som deltog 
i Hungerdagen! 
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Corona präglade fortfarande bössin-
samlingsveckoslutet, men inte lika 
mycket som förra året. Till exempel 
skolor medverkade inte i lika stor om-
fattning i insamlingen som under tidi-
gare år, men evenemang kunde ordnas 
på fl era olika orter. Insamlingsresulta-
ten runt om i Finland är i princip bätt-
re än förra året, men vi är ännu långt 
ifrån resultaten av insamlingarna inn-
an corona.

I slutet av september var resultatuppskatt-
ningen för Hungerdagen   euro. Det 
noggranna resultatet bekräftas senare.

De mobila donationerna fortsätter att öka. 
Refl exen Hjälpens kedja som lanserades till 
Hungerdagen torde tillföra mer medel till ka-
tastroff onden. Därtill ger de traditionella 
bössinsamlingsevenemangen och basarerna 
en vacker pott till katastroff onden.

Teman för Hungerdagen var kriserna i Haiti 
och Afghanistan. Fältsjukhuset i Haiti är ett 
förträffl  igt exempel på hur katastroff onden 
fungerar!
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INSAMLINGEN JUL I SINNET . – . .

Insamlingen Jul i Sinnet 
börjar i november 
– i år prioriteras barns 
erfarenheter av utanförskap

Aktuellt i Röda Korsets 
butik för medelanskaff ning

Corona förde med sig allt möjligt tråkigt, 
men undantagsförhållandena har även 
medfört positiva inverkningar. Vi märkte 
en tydlig ökning av försäljningen av jul-
kort förra julen när konsumenterna blev 
entusiastiska över att skicka traditionel-
la kort igen till sina närstående. Nu lönar 
det sig för avdelningarna att ta tillfället 
i akt och utnyttja vårt julkortssortiment 
i medelanskaff ningen. Avdelningarna får 
större rabatt på julkort än på många an-
dra produktgrupper, så med hjälp av dem 
är det enkelt att skaff a medel till avdel-
ningens verksamhet.

Basarer och jultorg sammanför 
människor

När restriktionerna lättar är det återigen möj-
ligt att delta i julbasarer och jultorgsevene-
mang efter en paus på ett par år. Människor 
längtar efter evenemang och sällskap av andra 
människor, så julevenemang är en god möjlig-
het för medelanskaff ning. I vår webbutik hittar 
du ett bra urval försäljningsprodukter till för-
månliga avdelningspriser. Vi har lagt till volym-
rabatter på vissa bra säljande produkter, vil-
ket innebär att ju mer du köper, desto billigare 
blir det. Sådana produkter är till exempel vissa 
refl exer och adresser. Om du köper mer på en 
gång får avdelningen större förtjänst. 

Produkttips! 

Vi har sänkt priset på Röda Korsets resväskor. 
Du får nu en högklassig resväska mycket för-
månligt, priset är endast  ! I väskan kan 
du till exempel packa produkter till en försälj-
ningspunkt i mindre skala på julbasaren. Ut-
nyttja erbjudandet, det rabatterade priset gäl-
ler så länge varorna räcker!

Har du frågor om våra produkter eller förslag 
i anslutning till vårt urval? 
Kontakta: myynti@rodakorset.fi  eller per te-
lefon    vardagar kl. . – . .

Med insamlingen Jul i Sinnet skaff ar man 
matpresentkort för mindre bemedlade 
barnfamiljer, så att de kan köpa mat till 
julbordet. I år är insamlingsmålet 2 500 
000 euro, som innebär att totalt 36 000 
presentkort kan delas ut.  

I år är värdet på ett presentkort  euro. In-
samlingen ordnas av Mannerheims Barn-
skyddsförbund och Röda Korset i samarbe-
te med Yles Halv sju program, Yle Radio Suomi 
och Radio Vega. 

Insamlingens kommersiella partner är K-mat-
varuaff ärerna, S-gruppen och Lidl. Insamling-
en startar torsdag . .  och fortsätter till 
julafton. 

Korten i tid till familjerna

Korten beställs med en elektronisk blankett i 
oktober och skickas från Mannerheims barn-
skyddsförbunds centralbyrå under veckorna 

–  till de adresser som har angetts på be-
ställningsblanketten. 

Vi rekommenderar att alla kort delas ut via 
samarbetspartner, det vill säga socialtjänsten, 
immigrationstjänster, rådgivningar, församling-
arnas diakoniarbete eller någon annan sam-
arbetspartner. Om avdelningen har beställt 
korten till sig själv är det viktigt att samar-
betspartnerna får korten i god tid, så att de in-
te förblir oanvända på grund av försening eller 
julbrådska i övrigt. Presentkortet gäller under 
tiden – . . .
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JULSTÄMNING PÅ KAFÉER OCH I SOCIALA MEDIER

God jul! Hur mår du? – 
Utmaningen Julsamtal i 
sociala medier kommer igen

Julen är en bra tid att göra gott genom att 
ringa en bekant som är ensam och också 
uppmuntra andra att delta i utmaningen 
#Julsamtal

Ifjol tackade många för Röda Korsets utmaning 
i sociala medier att ringa ett julsamtal och ut-
maningen ordnas igen i år.

Många fi rar julen ensamma också i år och kan 
glädjas åt att bli ihågkomna. Julandan når ock-
så fram längs telefonlinjerna.

Utmaningen #Julsamtal uppmuntrar till att 
ringa en ensam bekant, släkting eller vem som 
helst som skulle kunna bli glad av ett samtal. 
Att fråga hur det går kan ge stor tröst till en 
ensam persons dag och man blir själv på gott 
humör.

Ett enkelt sätt att uppmuntra avdelningens 
medlemmar att delta är att dela Röda Korsets 
publiceringar #Julsamtal och utmana alla med 
för att mildra ensamheten under julen. Avdel-
ningens frivilliga kan till exempel ringa de äldre 
medlemmarna på orten.

Man kan också berätta om utmaningen på av-
delningens evenemang och i meddelanden. 

Materialtill utmaningen #Julsamtal i sociala 
medier kan laddas ner från Röda Korsets mate-
rialbank.

Mer information: 
Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn     
Kommunikationssakkunnig Ada Bergroth, 
tfn    

Julkaféer skänker glädje 
åt många ensamma

Röda Korsets julkaféer skänker även den 
här julen glädje åt många ensamma. Var-
ma möten sprider fi n julstämning även 
hos de frivilliga som driver kaféerna. 

Julkaféerna som ordnas av Röda Korsets loka-
la avdelningar är en efterlängtad ljusglimt för 
många ensamma under julhelgen, som annars 
kan kännas lång.  

Julkaféerna ger dem som vill ha sällskap under 
julen möjlighet att tillbringa tid med andra. De 
varma mötena med olika slags människor spri-
der genuin julstämning hos de frivilliga. 

Ett trevligt sätt att vara 
tillsammans på julen

För såväl arrangörer som besökare har julka-
féerna varit ett trevligt sätt att tillbringa tid till-
sammans. Under tidigare år har stämningen på 
julkaféerna enligt arrangörerna varit varm och 
gemytlig.

Även i år är varuhuskedjan Tokmanni samar-
betspartner för vänverksamheten och ger eko-
nomiskt stöd för ordnandet av julkaféerna. 

För att få understöd ska avdelningen meddela 
om kaféet i förväg och rapportera om det efter 
evenemanget. Understödet betalas enligt utgif-
terna och kan vara högst  euro.  

Annonsmallar för att göra reklam om kaféet 
fi nns på RedNet. 

– Nu är rätt tillfälle att bjuda in frivilliga för att 
ordna årets julkaféer. Många av dem vill också 
ha något att göra under den långa helgen och 
längtar efter att få träff a andra människor efter 
den långa coronatiden, säger Maaret Alaranta, 
koordinator för social välfärd. 

Det fi nns garanterat ett särskilt stort behov av 
fysiska möten den här julen. Det är tryggt att 
ordna julkaféer, så länge man beaktar myn-

digheternas anvisningar för coronasituationen 
samt Röda Korsets säkerhets- och hygienanvis-
ningar för frivilliga.  

Tips för hur du ordnar ett evenemang samt an-
nonsmallar: RedNet > Råd & Rön > Vänverk-
samhet > Evenemangsmodeller 

Anvisningar om coronaviruset: RedNet > 
Råd & Rön > Corona . Mer information: 
Maaret Alaranta, tfn   /
maaret.alaranta@rodakorset.fi   
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VÄNDAGEN – LÄMNA INGEN ENSAM

På vändagen 2022 
uppmärksammas sätt 
att bekämpa ensamhet

Kom med och gör 
ett nyare och bättre RedNet 
tillsammans.

Det nuvarande RedNet har redan över tio år 
på nacken, och det är i sig en betydlig presta-
tion. Tekniken i det bekanta RedNet har redan 
länge varit föråldrad och därför vill man byg-
ga en uppföljare i form av projektet RedNet . 
Under projektet förnyar man de mest centrala 
och viktiga funktionerna och verktygen i webb-
tjänsten. Syftet är att bygga ett modernt hem-
bo för all frivilligkommunikation oberoende om 
det är fråga om funktioner för en avdelning, 
ett distrikt eller centralbyrån. Syftet med nya 
RedNet är att det ska vara mer fungerande, 
användbart och mer lokalt. I och med förnyan-
det förbättras tjänstens mobilitet, tillgänglig-
het och datasäkerhet. 

Vid byggandet av nya RedNet är det fram-
för allt viktigt att användarnas röst hörs från 
början när man funderar på servicehelheten. 
Du kan delta i nybyggandet av RedNet på fl e-
ra sätt. Om du får en enkät i e-posten ska du 
svara på den utan att tveka, eftersom varje 
svar ger oss information om hurdan tjänsten 
borde vara. Du kan också svara på enkäten 
på RedNets projektwebbsidor. På webbsidorna 
kan du ansluta dig till RedNets postningslista, 
anmäla dig till workshoppar och läsa väsentli-
ga nyheter och dokument. På det viset vet du 
vad som pågår och hur du kan medverka, ef-
tersom alla ståndpunkter, erfarenheter och 
tankar är värdefulla. RedNets projektwebbsi-
dor fi nns självfallet i RedNet: 
rednet.punainenristi.fi /Rednet .

På vändagen har vi återigen möjlighet att 
förena våra krafter och lyfta fram lösning-
ar till ett allvarligt samhällsproblem – en-
samheten. 

Vändagskampanjen väcker diskussion om en-
samhetens konsekvenser för både individen 
och samhället, uppmuntrar folk att komma 
ihåg andra och bjuder in alla till att delta i Röda 
Korsets vänskapsverksamhet.

Vändagskampanjen skapas genom att 
arbeta tillsammans

I kampanjen på sociala medier kan alla delta, 
även avdelningar utan någon egentlig vänverk-
samhet. För kommunikationen på sociala me-
dier får du hjälp av de färdiga materialen som 
centralbyrån har producerat.

Man kan få eller själv vara en vän på webben 
oberoende av orten, så det lönar sig att berätta 
om verksamheten precis överallt. 

Kampanjmaterialet kan beställas i Röda Kor-
sets webbutik, och det är värt att utnyttja det 
mångsidigt vid olika typer av evenemang. 

De lokala medierna vill speciellt ha berättelser 
om människor, och även den stora allmänhet-
en är intresserade av sådana. Skulle det fi nnas 
någon öppen och entusiastisk frivillig inklusive 
vän inom vänverksamheten på din ort som de 
lokala medierna skulle kunna intervjua? 

Evenemang lockar till att delta i vän-
verksamheten

De senaste året har evenemangen Vändagska-
féerna och Lär känna någon ny varit populära. 

Efter undantagstiderna har folk ett stort behov 
av att möta andra ansikte mot ansikte och där-
för är det ännu viktigare att ordna evenemang. 
Idéer till evenemang fi nns på RedNet

Centralbyrån stöder avdelningarnas evene-
mang med  euro. 

Nya som är intresserade av verksam-
heten bjuds genast med

Under vändagen har tusentals personer varit 
intresserade av att lindra ensamheten och Rö-
da Korsets verksamhet och lämnat sina kon-
taktuppgifter till oss. 

Det är därför viktigt att man erbjuder de som 
är intresserade av verksamheten mer informa-
tion och kurser genast efter vändagen. 

Vändagsevenemangen är ett bra ställe att 
marknadsföra kurser. 

I och med coronan har vänverksamheten ord-
nat många distanskurser där man kan delta 
oberoende av var man är. 

Kom ihåg att anmäla kurserna även i Oma! 

Läs mer: RedNet > Råd & Rön > Vändagen. 
Mer information: Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn   . 
Kommunikationssakkunnig Ada Bergroth, 
tfn   
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BLI FRIVILLIG PÅ DE UNGAS SKYDDSHUS

Frivillighet – lärdom och upplevelser
Arbetslivet är en belastning för många. 
Kontinuerlig brådska, avbrott, splittrat 
arbete och att knoga på ensam orsakar 
stress. Man arbetar intensivt vid datorn 
och bemötanden under dagen kan bli yt-
liga. 

Bemötanden är emellertid en väsentlig del av 
återhämtning och välbefi nnande. Att vara so-
cial är ett levnadsvillkor för oss människor och 
sinnet behöver det för att återhämta sig från 
belastningen. Stressen lättar när man får till-
bringa en betydelsefull och närvarande stund 
med andra. Det är få som tänker på att frivil-
ligverksamhet är den bästa motmedicinen för 
en hektisk vardag. Den viktigaste uppgiften för 
en som är inkvarteringsfrivillig i Röda Korset 
Ungas skyddshus, är att vara närvarande.

Mindfulness frivillighet

Inkvarteringsfrivilliga tillbringar kvällen och 
natten i skyddshuset tillsammans med ungdo-
marna samt med kris- och familjearbetaren. 
Under kvällen gör man saker som utformar en 
avslappnad hemmakväll: lagar mat, tvättar, tit-
tar på tv och pratar om dagens händelser. Ge-
nom allt detta skapar den frivilliga en trygg at-
mosfär där den unga kan slappna av och vila, 
beskriver en av skyddshusets frivilliga.

Brådska och hafs lämnar utanför skyddhusets 
dörr. ”En helt annan miljö som avviker från mitt 
vanliga hemmaliv,” berättar en annan frivillig i 
sin respons när vi frågar vad det är som moti-
verar i verksamheten. Och det är säkert en vik-
tig sak för många frivilliga, eftersom man med 
gott samvete kan åsidosätta det egna vardags-
livet och fokusera på stunden under kvällen i 
skyddshuset. Inkvarteringsfrivilligheten kan allt-
så kallas för en verklig övning i mindufulness.

En betydelsefull uppgift 

Förutom närvaro i livet för även frivillighet-
en med sig betydelse. I responsen som sam-
lats av frivilliga i skyddshusen beskrivs att det 
bästa med frivilligverksamheten är den konkre-
ta möjligheten att hjälpa. De frivilliga berättar 
också att de får tillfredsställelse av frivillighet-
en, eftersom de vet att de är en nödvändig del 
av skyddshusgemenskapen.

Den frivilliga har en viktig uppgift för att möj-
liggöra skyddshusets krishjälp. Ungdomar kan 
komma till skyddshuset utan tidsbeställning och 
nästan under vilken tid på dygnet som helst. 
Det är meningen att kris- och familjearbetaren 
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Inkvarteringsfrivillighet i ungas 
skyddshus:

• Den frivilliga är parhäst till kris- och fa-
miljearbetaren i skyddshuset, vars upp-
gift är att vara närvarande som en trygg 
vuxen för ungdomarna, ansvara för ord-
nande av middag och kvällsmål, vid be-
hov svara i husets telefon och hjälpa ar-
betstagaren enligt situationen.

• Den frivilliga kommer kl.  och till-
bringar både kvällen och natten i 
skyddshuset. Skiftet slutar enligt över-
enskommelse enligt den frivilligas tidta-
bell.

• Den frivilliga har ett eget rum i skydds-
huset där hen kan sova när verksam-
heten i huset har lugnat ner sig.

• Den frivilliga arbetar sitt skift cirka en 
gång per månad.

• Den frivilliga får en heltäckande inskol-
ning för inkvarteringsverksamhetens 
vardag i det lokala skyddshuset. Vid be-
hov fås även råd, handledning och stöd 
av arbetstagaren vid varje frivilligskift.

• I de ungas skyddshus erbjuds många-
handa frivilligverksamhet och som frivil-
lig på webben kan du stöda ungdomar 
var som helst i Finland. Mer informa-
tion: rodakorset.fi /bli-frivillig/
de-ungas-skyddshus/ 

kan ta emot en ungdom eller hens närstående 
även med snabb tidtabell. Den frivilliga skapar 
ett lugn i krisarbetet när arbetaren inte behöver 
röra om i den kokande soppkastrullen samtidigt 
som hen bemöter den unga.

Vill du öka ditt välbefi nnande, ta tag i sleven 
och tillbringa tid tillsammans med ungdomar 
under en lugn hemmakväll en gång i månaden? 
Inkvarteringsfrivilliga behövs just nu till skydds-
husen i Esbo, Helsingfors, Åbo och Tammerfors.
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VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL . . .

Arbetar ni på gatorna i er 
avdelning eller planerar ni 
arbete ute på fältet?

Material för behandling 
av rusmedelstemat

Välfärdsområdesvalet 
ordnas 23.1.2022. 
Är vi redo att påverka?
Social- och hälsovårdsreformens lagstiftning 
godkändes i riksdagen i juni och nu fortskrider 
reformen till verkställande. Det går att följa med 
hur reformen fortskrider på den offi  ciella webb-
platsen. soteuudistus.fi /sv/framsida. Ännu 
viktigare är det att följa upp hur man förbereder 
sig på det egna välfärdsområdet. soteuudis-
tus.fi /sv/vad-ar-ett-valfardsomrade. Väl-
färdsområdesvalet ordnas . . .

Beredningen av välfärdsområdets verksamhet 
görs av temporära beredningsorgan som inled-
de sitt arbete på hösten . Välfärdsområdet 
ansvarar för sina lagstadgade uppgifter som är 
ordnande av social- och hälsovården samt rädd-
ningsväsendet. 

Både de nya välfärdsområdena och kommunerna 
har i fortsättningen ansvar för att främja välfärd 
och hälsa. Det är inte säkert ännu hur organisa-
tionernas resurser kommer att etableras i den 
nya organisationen.  Att främja befolkningens 
välfärd och hälsa hör till de centralaste målen för 
Röda Korsets frivilligverksamhet. Därför är det 
viktigt att följa med planeringen i sin kommun 
eller sitt område, försöka påverka den och syn-
liggöra den egna verksamheten. Samtidigt blir 
regelbundet samarbete med andra organisatio-
ner allt viktigare. I RedNet fi nns materialmallar 
under social- och hälsvårdsreformssidorna både 
på fi nska och svenska som ni kan använda för 
att beskriva den egna verksamheten. 

Bilda nätverk med andra organisationer

Var aktivt i kontakt med andra organisationer 
på ert område. Det lönar sig att fråga synpunk-
ter av andra om social- och hälsovårdsreformen. 
Varje område har även speciella anställda in-
om social- och hälsovårdsreformens stödprojekt 
för organisationer som ordnar nätverksträff ar för 
områdets organisationsaktörer. Var aktiv och ta 
reda på hurdana nätverk det fi nns i egen kom-
mun eller eget område. 

Vad kan göras i distrikten och 
avdelningarna? 

• Bekanta er med ämnet åtminstone på webb-
platsen. 

• Diskutera och bilda nätverk med andra orga-
nisationer. 

• Beskriv tydligt vilka tjänster ni erbjuder.
• Bekanta er med välfärdsområdenas planer.
• Ordna till exempel en kommunrunda på områ-

dena tillsammans med andra organisationer. 

Om ni redan arbetar på gatorna i er avdel-
ning eller har planerat det i någon form vill 
vi att ni fyller i en enkät om verksamheten: 
lyyti.fi /questions/c baed

Vi önskar att så många avdelningar som möjligt 
svarar så att vi får en helhetsbild om läget med 
arbetet på gatorna.

Corona har gjort att ungdomar mår allt säm-
re och frågan om patrullering har lyfts fram i 
många avdelningar. I avdelningarna kan verk-
samheten genomföras genom samarbete mel-
lan olika verksamhetsformer genom att svara på 
det lokala behovet. Ni kan fråga mer av kati.lai-
tila@rodakorset.fi 

I Röda Korsets butik kan ni med avdelningsbe-
teckningarna beställa ryggmärken för arbete på 
gatorna: punaisenristinkauppa.fi /se/

I Finlands Röda Kors läromedelsplattform Clou-
bi har vi publicerat materialet Rusmedel och jag. 
Materialet erbjuder information och övningar för 
att behandla rusmedelstemat med elever i års-
kurs –  och äldre elever. Det innehåller kun-
skaps-, verksamhets- och diskussionsdelar som 
erbjuder en täckande, mångsidig och praktisk 
helhet för lektionerna. Även frivilliga kan använ-
da materialet i samarbetet med läroinrättningar.

Cloub fi nns på webbadressen 
sproppimateriaalit.fi 

Drogförebyggande veckan – . .

På kampanjens webbplats erbjuds stöd och 
hjälp för oro och tankar som hänför sig till att 
du själv eller en kompis använder cannabis. På 
webbplatsen fi nns även material för att föra sa-
ken på tal. ept-verkosto.fi /ept-viikko/
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HJÄLPARNA I AULANKO 

Anmälan till följande riksomfattande ut-
bildningsevenemang för frivilliga, Hjäl-
parna i Aulanko, är nu öppen! Du kan an-
mäla dig till evenemanget fram till den 
30 november 2021 på rednet.rodakorset.
fi /hjalparnaiaulanko, där det också fi nns 
mer information om evenemanget.

Program

Hjälparna i Aulanko är öppet för alla frivilliga 
för Finlands Röda Kors, det vill säga både av-
delningarnas veteraner och frivilliga som deltar 
sporadiskt i verksamheten kan delta. Program-
met innehåller något för alla och är uppbyggt 
kring tre teman:

• Beredskap i en föränderlig värld

• Förnyade och mångsidiga Röda Korset

• Välmående frivilliga.

En av evenemangets huvudtalare är den kände 
samhällsdebattören Jani Toivola, som framträ-
der under den avslutande programpunkten på 
söndagen. Han kommer att tala om att bemöta 
olikheter och utnyttja mångfald i vår verksam-
het. Det fi nns också ledig tid mellan program-
punkterna som du kan använda för att till ex-
empel bada i hotellets spa eller göra en utfl ykt 
till utsiktstornet i Aulanko.

Ansvarsfullhet

Evenemanget Hjälparna i Aulanko är ett an-
svarsfullt evenemang och genomförs på ett så 
hållbart och klimatvänligt sätt som möjligt. Vi 
identifi erar evenemangets miljökonsekvenser i 
planerings- och genomförandeskedet samt ar-
betar för att minska dem.

Vi främjar ansvarsfullhet genom att bland an-
nat bjuda på näringsrik, mångsidig och över-
vägande vegetarisk mat under evenemanget 
samt skicka evenemangsmaterialen till delta-
garna i första hand i elektroniskt format. 

Vi uppmuntrar även deltagarna att göra an-
svarsfulla val och till exempel samåka till eve-
nemangsplatsen eller använda kollektivtra-
fi ken. Vi ordnar avgiftsfri busstransport för 
deltagarna mellan evenemangsplatsen och Ta-
vastehus centrum samt järnvägsstationen på 
alla evenemangsdagarna, både före och efter 
programmet. 

Tackmiddag

Du är viktig för oss, och vi vill tacka dig för det 
frivilligarbete du utför! Vi bjuder alla frivilli-
ga som deltar i evenemanget i Aulanko på en 
läcker tackmiddag i Scandic Aulankos restau-
rang lördagen den  april .  

Middagen är en fortsättning på Tackgalan, som 
tidigare ordnades vart tredje år. Under mid-
dagen kan du njuta av atmosfären på evene-
manget tillsammans med gamla och nya frivil-
ligvänner. Efter det fortsätter kvällen i hotellets 
nattklubb, som är bokad för oss.

Stipendium för frivilliga under 29 år

Vi uppmuntrar unga frivilliga att delta i evene-
manget Hjälparna i Aulanko. Alla frivilliga som 
är födda år  eller senare har möjlighet att 
i samband med anmälan ansöka om ett stipen-
dium, som täcker  procent av evenemangets 
deltagaravgift. 
Stipendierna delas ut ur Folke Bernadottes Min-
nesfond, så vi ger deltagarna i evenemanget 
möjlighet även till internationella erfarenheter.

Hjälparna i Aulanko är allt detta och mycket 
mer! Information om evenemanget fi nns 
på fi nska, svenska och engelska på 
rednet.rodakorset.fi /hjalparnaiaulanko. 
Kom med du också!

Hjälparna i Aulanko 1–3.4.2022
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NYHETER FRÅN GILLESDAGAR

Det sker en explosion i värmecentralen, 
det fi nns fl era skadade. På en blåsig strand 
fi nns en familj som behöver hjälp, och att 
hitta ett gemensamt språk och skapa förtro-
ende tar tid. På golfplanen träff as en åskå-
dare av en boll och de jourhavande första 
hjälparna är även sysselsatta med en spela-
res hjärtsymtom. 

Allt detta och mycket mer inträff ade under öv-
ningsdagen när Röda Korsets gruppledarutbilda-
de samlades till sina årliga utbildningsdagar, Gil-
lesdagarna, i Lappajärvi. Förutom behållningen 
av övningsdagen präglades veckoslutet av fö-
reläsningar där man förutom aktuellt från Rö-
da Korset även behandlade bland annat sam-
arbete med myndigheter och hur hjälparen ska 
orka. Man fi ck givetvis öva hjärt-lungräddning 
och denna gång i form av en liten tävling. Det 
framkom att gruppledarna är beaktansvärda 
hjärt-lungräddningsmaskiner. 

Denna gång svarade Nynäs Gillets Västra Fin-
lands distrikt för Gillesdagarnas arrangemang. 
Det var frivilliga som deltog i Röda Korsets 
gruppledarutbildning som grundade Nynäs Gil-
let . Vanligen samlas cirka etthundra grupp-
ledare från Ivalo till Hangö i de årliga utbildnings-
dagarna som ordnas på olika håll i Finland. En 
av Gillets viktigaste uppgifter är att bilda nät-
verk mellan gillesmedlemmar som bor på olika 
håll i Finland och upprätthålla sammanhållningen 
samt utbyta tankar om att leda en grupp och sa-
ker som hänför sig till det. Under kvällsfesten på 
lördag belönades även förtjänstfulla gillesmed-
lemmar.

Tero Hintsa , verksamhetsledare för Västra Fin-
lands distrikt, öppnade dagarna och betona-

de betydelsen av första hjälpen-grupperna samt 
första omsorg och psykiskt stöd i en föränderlig 
värld. Verksamheten med första hjälpen-grupper 
har utgjort kärnan i Röda Korsets hjälpande un-
der organisationens existens i över  år. 

– Gruppledarna är ofta de om bär ansvaret vid 
jourtjänstgöring och i hjälpoperationer. Gillesda-
garna har en stor betydelse för att säkerställa att 
gruppledarnas oersättligt viktiga arbete fortsät-
ter, konstaterade Hintsa. 

Och generationsövergripande verksamhet är en 
av gillesdagarnas viktigaste värden. Några av 
Gillets stiftande medlemmar är fortfarande med i 
verksamheten och de nyaste medlemmarna i Gil-
lesdagarna har deltagit i den senaste gruppledar-
kursen som Röda Korset ordnade. När det fi nns 
människor i olika ålder i verksamheten, överförs 
kunskapen eff ektivt från en generation till en an-
nan. Visserligen är de äldstas önskan att allt fl er 
nya som deltagit i gruppledarutbildningen aktivt 
ska medverka i Gillets verksamhet, eftersom det 
ju grundar sig på medlemmarnas egen vilja att 
upprätthålla sin kunskap.

Gillesdagarna ordnas nästa gång i augusti  
i Leppävirta, och  samlas man i -årsjubi-
leums tecken någonstans i Lappland. 

Upprätthållande av kunskapen och sammanhållningen

Bättredag engångsbidrag för avdelningarna 2021-2023

Behöver din avdelning ekonomiskt bidrag 
för utveckling av verksamheten och star-
tande av ny verksamhet? Ansök om Bättre-
dag-bidrag!

Avdelningen kan årligen söka engångsbidraget 
för att starta eller utveckla avdelningens verk-
samhet

• första hjälpen-gruppverksamhet
• mångkulturverksamheten

• ungdomsverksamhet
• verksamhet för att främja hälsan (hälsopunkter)
• vänverksamhet 

För bidragen fi nns särskilda ansökningskriteri-
er och -anvisningar under avdelningsbyrån i Red-
Net på adressen rednet.rodakorset.fi /battre-
dagbidrag. Till samma aktör beviljas högst  
euro engångsbidrag årligen. Ansökan om bidrag är 
fortlöpande och det ska sökas på förhand med elek-
tronisk blankett.
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INTERNATIONELLA AIDSDAGEN

Internationella aidsdagen 
fi ras 1.12

År  utlyste Världshälsoorganisationen 
WHO att den internationella aidsdagen ska 
fi ras den  december som en internationell 
temadag för att främja hälsan. Målet med 
dagen är att öka människors medvetenhet 
om hiv och aids samt föra kampanjer kring 
förebyggande av hiv-smitta och hiv-positi-
va personers rättigheter.  

Finlands Röda Kors deltar i fi randet av den In-
ternationella aidsdagen landsomfattande och 
anslående. Frivilliga ordnar ljusevenemang och 
glöggserveringar samt erbjuder information, 
stöd och diskussionsmöjlighet kring temat för 
dagen runt om i Finland. Kampanjen är synlig i 
sociala medier. I år får vi även uppdatera kun-
skaperna i anslutning till hiv med hjälp av ma-
terialpaketet som kommittén för den Internatio-
nella aidsdagen har utarbetat. 

Kommittén för den Internationella aids-
dagen utmanar att uppdatera kunskaper-
na om hiv

Det har skett en omvälvning av hiv som sjuk-
dom tack vare bra medicinvård, men ibland 
fi nns det fortfarande behov av att uppdatera 
kunskaperna och attityderna. 

Det mångsidiga och lättanvända materialpake-
tet som har utarbetats av experter kan utnyttjas 
i olika verksamheter, besök vid skolor och ung-
domsgårdar av sexualhälsoarbetet samt för att 
uppdatera de egna kunskaperna. Materialpake-
tet innehåller praktiska övningar och frågelekar, 
fakta om hiv, bilder att delas på sociala medier 
och affi  scher som kan skrivas ut. Övningarna är 
lämpliga både för när- och distansverksamhet.

I år uppmuntrar kommittén för Internationella 
aidsdagen speciellt de som arbetar bland ungdo-
mar och frivilliga att uppdatera ungdomars kun-
skap om hiv i ungdomsgårdar och skolor genom 
att unyttja materialpaketet. 

Mer information om ämnet fi nns på webben! 
I Rednet, Röda Korsets studiematerialtjänst och 
på Internationella aidsdagens webbplats.

Veckan mot rasism 
återigen i mars

Integrationsnyckeln för 
invandrare har visualiserats 

Nästa år ordnas veckan mot rasism den –
 mars. Kampanjens tema specifi ceras un-

der hösten.

Du kan bekanta dig med kampanjen i RedNet: 
rednet.rodakorset.fi /node/ .

Verksamhetsanvisningarna för att motarbeta ra-
sism som publicerades förra året fi nns på webb-
platsen: rodakorset.fi /veckan-mot-rasism/

Kampanjmaterialet kan laddas ner från materi-
albanken i februari–mars . Mer information 
om kampanjen kan du fråga av distriktens ut-
vecklare av mångkulturell mångfald.

Invandringen och integrationen till Finland 
kan kännas som en berg- och dalbana – 
det innebär upp- och nedgångar. Röda Kor-
sets integrationsnyckel beskriver processen 
som är olika för alla. Upp- och nedgångarna 
påverkas av händelserna i det egna livet, 
men också av yttre faktorer och aktörer.  

Fundera på i vilken situation du kan stödja en 
invandrares integration. Bekanta dig med inte-
grationsnyckeln för en familj som kom till Fin-
land från Somalia och titta på videon produce-
rad av Röda Korset: youtu.be/zSaWSt_mC

Mer information om integrationsnyckeln:  
rednet.punainenristi.fi /kotoutumiskaari

Kommittén för Internationella aidsdagen består 
av Finlands Röda Kors, Hivpoint, Positiiviset ry, 
Pro-tukipiste och Befolkningsförbundet.

Petra Lemmetty, planerare av hälsofrämjande 
arbete, petra.lemmetty@rodakorset.fi 
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BEREDSKAP

När vi läser detta nummer av Här och Nu är 
hösten långt hunnen och vi står på tröskeln 
till vinter. Vi har också återigen med 
gemensamma krafter genomfört en lyckad 
Hunger-dagsinsamling. Tack till er alla för 
ert engagemang och er hjälpvilja, resultatet 
är gott!

Corona läget blir sakta men säkert bättre 
och verksamheten börjar återgå till att likna 
nå-got den var innan pandemin. Vi kan 
träff as och vi kan ordna fysiska möten och 
utbildning-ar igen. Till exempel har vi fl era 
efterspaningsutbildningar på gång samt 
landskapskom-mitténs möte.

Vi kan så smått börja konstatera att 
vi tagit oss igenom pandemin och att 
vår organisation nått upp till målen 
och förväntningarna.  Vi har klarat av 
att organisera verksamheten så att vi i 
alla lägen och situationer kunnat göra 
det vi är bra på och vill göra, alltså att 
hjälpa medmänniskor och bistå landets 
myndigheter. Det har vi klarat av utan att 
tumma på vår egen eller andras säkerhet.

En kort tillbakablick på första 
halvan av hösten. 

Frivilliga räddningstjänsten har vid 
en par tillfällen blivit inkallad till 
efterspaningar av försvunna personer. 
Vid ett uppdrag har den eftersökta hittats 
avliden. Vad ett annat uppdrag beträff ar 
har den eftersökta inte hittats i skrivande 
stund. Uppslutningen av frivilliga har varit 
tämligen god.

Distriktets avdelningar har använt sig av 
rätten att bevilja medel ur Katastroff onden 
vid plötsliga olyckor och händelser som 
inträff at på deras område. Distriktets 
personal har bistått med stöd och råd när 
avdelningarna så har önskat.

EEC- vagnen har varit ute på sitt första 
myndighetsuppdrag. Polisen bad om hjälp 
vid ett tillfälle och vi lånade ut EEC-vagnen 
enligt begäran. Vagnen är nu återlämnad 
och står på sitt vanliga ställe i väntan på 
nästa uppdrag eller utbildning.

Den länge planerade jourkursen har ordnats 
med fullt antal deltagare. Nu har våra 
förstahjälpengrupper i avdelningarna bra 
möjligheter att jobba vidare med stärkt 
kunnande.

På gång ännu i höst
Vi borde fortsättningsvis få fl er som vill 
engagera sig på olika ledarnivåer i Frivilliga 
räddningstjänsten. Vi har speciellt en 
lite utmanande situation med att i 
egen regi sköta om alarmeringen av 
frivilliga vid efterspaningar. Detta är en 
uppgift som kan skötas oberoende av plats 
eftersom det sker via nätet (Ohto) och i tätt 
samarbete med efterspaningsledaren. För 
tillfället har vi en situation där vi ofta måste 
förlita oss på hjälp från granndistriktet och 
deras alarmerare. Inget ont i detta, men 
lokalkännedomen fattas ibland och detta 
kombinerat med att vi bland våra frivilliga 
har en låg anslutningsgrad till Ohto med-
för att ibland larmas grupper långväga 
ifrån fastän resurser skulle han funnits på 
närmare håll.

På gång i höst bland annat:

• Information om Frivilliga 
räddningstjänsten och 
efterspaningsutbildning vid Kvarnen 
folkhögskola. Ordnas på både fi nska och 
svenska.

• Efterspaningskurs vid Vamia, på fi nska 
och svenska.

• Efterspaningsövning.

• EEC utbildning.

Pe
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ri K
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Den regionala 
beredskapen
Som jag redan nämnt under våra månads-
möten via Teams kommer vi att återstarta 
det regionala beredskapsprojektet i 
Österbotten. Det blev ju en paus i detta 
arbete på grund av pandemin men nu är 
det dags att köra igång igen. Så med andra 
ord, aktivera er i avdelningarna och 
sök kontakt med era grannar nu under 
hösten och början av vintern så kan vi 
fullfölja projektet innan sommaren. Jag 
kommer gärna ut och träff ar er och hjälper 
till.

Inom Finlands Röda Kors avses med regional 
beredskap samarbetsområden för avdelning-
ar inom ett distrikt som har ett gemensamt 
beredskapsmässigt mål samt förmåga och 
vilja att samarbeta. Varje avdelning förvaltar 
fortsättningsvis sina egna resurser och di-
striktet stöder och samordnar den regionala 
beredskapen.

Målet med den regionala beredskapen är 
att med hjälp av delade resurser garantera 
hjälp-förmåga av en jämnare kvalitet i hela 
Finland samt svara på regionala hot alltefter 
respek-tive regions särdrag. I praktiken 
består beredskapsplaneringen i varje enskilt 
område av en planeringsprocess och en 
skriftlig beredskapsplan för området.

Indelning av distrikt i 
beredskapsområden

FRK:s distrikt gör områdesindelningen 
i samarbete med avdelningarna i 
distriktet med beaktande av distriktets 
beredskapsbehov och andra särdrag. Vid 
områdesindelningen ska följande beaktas:

Den regionala beredskapsplaneringen ska 
vara i linje med myndighetssamarbetet.

Avdelningarna i området ska ha förmåga 
och vilja att tala samma språk.

Områdets storlek och antal avdelningar ska 
vara i relation till distriktets storlek.

Området ska vara meningsfullt med tanke 
på människors och resursernas rörlighet.

Vid områdesindelningen ska de nuvarande 
naturliga samarbetsstrukturerna beaktas.

Områdesindelningen föreskrivs inte i 
stadgarna utan kan justeras vid behov i 
samförstånd mellan avdelningarna och 
distriktet.

Vanligtvis omfattar ett område cirka 6–10 
avdelningar, alltefter antalet avdelningar i 
distriktet och deras storlek.

Finlands Röda Kors alla beredskapsområden 
ska uppfylla minimikriterierna för 
beredskapen i området. Området ska 
kunna producera tjänster i uppgifter inom 
första hjälpen, bistånd i hemlandet, första 
omsorgen och psykiska stödet. Dessutom 
ska området ha tillräcklig beredskap att 
ordna nödhjälpsinsamlingar.

Om kriterierna inte uppfylls utarbetar 
distriktet tillsammans med avdelningarna i 
området en plan om vilka åtgärder man ska 
vidta för att åtgärda problemet. Detsamma 
gäller om det ser ut som om resurserna är 
ringa till exempel i relation till folkmängden 
eller avstån-den i området. 

Minimikriterierna för de olika funktionerna 
är följande:

Första hjälpen
Det ska fi nnas en grupp som uppfyller 
kriterierna för jourberedskapen vid 
åtminstone en avdelning i området.

Denna första hjälpen-grupp ska kunna 
larmas via systemet OHTO.

Gruppen ska ha rätt och möjlighet att agera 
i hela området.

• Frivilliga räddningstjänsten, 
Landskapskommittén.

• Träff ar med frivilliga 
räddningstjänstgrupper, 
förstahjälpengrupper och aktiva.

• Arbetet med mottagningsberedskapen 
fortsätter.
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BEREDSKAP

Bistånd i hemlandet ur katastroff onden
Det ska fi nnas en utbildad kontaktperson 
för biståndet i hemlandet vid varje 
avdelning i området.

Kontaktpersonerna ska kunna larmas via 
OHTO.

Första omsorgen 
Det ska fi nnas åtminstone 1+5 utbildade 
experter i första omsorgen tillgängliga i 
området.

Experterna ska kunna larmas via OHTO.

De frivilliga i området ska ha tillräcklig 
utrustning till sitt förfogande.

Psykiskt stöd
Det ska fi nnas åtminstone en grupp i 
området som uppfyller kriterierna för 
grupper för psykiskt stöd.

Denna grupp ska kunna larmas via OHTO.

S
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Gruppen ska ha rätt och möjlighet att agera 
i hela området.

Beredskap att ordna insamlingar
Det ska fi nnas en uppdaterad 
insamlingsplan vid varje avdelning i 
området.

Det ska fi nnas en utbildad insamlingsledare 
vid varje avdelning i området.

Insamlingsledarna ska kunna larmas via 
OHTO.

Med beredskapshälsningar!

Beredskapschef
Rolf Sund
040-0263448
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SAMHÄLLSVERKSAMHET

I början av april öppnade lopptorget 
Ånyo i Kronoby. Lite på sidan om, 
men trots allt i kärncentrum fi nns 
lopptorget. 

Genast när jag kliver in genom dörren slås 
jag av hur hemtrevligt det är. Förutom 
lopptorget fi nns även ett café där det säljs 
kaff e och hembakat.

Avdelningens eldsjälar Mona Häggblom 
och Kristina Slotte rör sig hemtamt i 
utrymmen. Mona berättar för Andreas, 
en av de anställda, att hon råkat sälja en 
vägghylla han skruvat upp dagen innan.

- Här är allt till salu! Eller inte människorna 
då, skrattar Mona. Det händer rätt ofta att 
cafégästerna köper med sig bord och stolar 
hem och vi får plocka fram nya.

Alla saker som fi nns till försäljning är 
donationer. Mona och Kristina berättar att 
lopptorget var efterlängtat av byborna och 
att mottagandet i nejden varit positivt. 
Det är lätt att förstå varför lopptorg är så 
populära: vartefter barnen växer kan man 
rensa skåpen och hitta andra kläder i större 
storlek för en billig peng. Återbruk är en 
trend som är här för att stanna och det 
gäller inte bara barnkläder.

Ånyo fi ck sin början från ett projekt för 
arbetslösa som Kronoby Folkhögskola 
tidigare hade och från det har allt 
utvecklats. Det hela rör sig om ett 
samarbete mellan kommunen, Marthorna 
och Röda Kors avdelningen i Kronoby. 
Kommunen önskar erbjuda sysselsättning 
för långtidsarbetslösa och tack vare att 5-6 
arbetssökande ges möjlighet att jobba på 

Lopptorget Ånyo i Kronoby tar tillvara resurser

Mona Häggblom, Kristina Slotte och Matilda Norrmén vid Ånyo. Fotograf: Lotta Böling
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SAMHÄLLSVERKSAMHET

Ånyo så rullar den dagliga verksamheten.

Kommunen står för hyran av utrymmet 
och ersättning till arbetarna. Byborna 
donerar sakerna och Marthorna och Röda 
Kors avdelningen delar på inkomsterna. 
Pengar som sedan ges i retur till byborna 
och hjälpbehövande. Tack vare samarbete 
med församlingens diakoni har tex familjer 
fått en guldkant i vardagen i form av 
simhallsbesök. Så Ånyo är en vinst för alla 
inblandande och samhället i stort.

- Det mesta som vi får in är av riktigt bra 
kvalitet, berättar Andreas. Han är några 
dagar i veckan på Ånyo för rehabiliterande 
arbetsverksamhet och trivs riktigt bra.

- Det är enkelt att betjäna kunder på detta 
ställe, fortsätter han. Andreas har redan 
hunnit få ner hyllan och övergått till att 
koka kaff e. Det fi nns alltid något att pyssla 
med på loppiset.

Tack vare caféet fi nns möjlighet att 
sitta ner och samtala med kunderna. 
Kristina har satt i system att hon fi nns där 
på onsdagar, Mona är mera fl exibel men 
kommer nog fl era gånger i veckan.

- Vi fi xar och donar, men har också tid att 
bara sitta och prata med kunderna, säger 
Mona.

Många av sakerna som fi nns till försäljning 
vid Ånyo har donerats i samband med när 
en bostad byts mot en mindre. Kanske är 
det en åldring som fl yttar till ålderdomshem 
och det fi nns ett hus eller en lägenhet som 
ska tömmas.

- Ibland får vi in saker som jag bara har 
en känsla av att de kan vara värdefulla, 
säger Kristina. Ofta kan det vara en present 
som en förälder fått när de fyllde 50 
och nu saknar den både ekonomiskt och 
sentimentalt värde för arvingarna. 

Kristina har laddat ner en app till sin telefon 
som hjälper till att prissätta varorna. Man 
tar helt enkelt en bild av föremålet och 
på så sätt kan man få reda på fakta som 
hjälper till att bestämma priset. 

- Vi fi ck in en grön tung vas som visade 
sig vara värd över 150€, berättar Kristina 
och är tacksam med den hjälp appen kan 
erbjuda.

Lopptorget är prydligt och väl 
organiserat. Var sak har sin plats och de 
är arrangerade på ett tilltalande sätt. För 
att göra arbetet enklare sätts inte prislapp 
på varje enskilt klädesplagg utan man utgår 
från en prislista. Byxor kostar 2€ och en 
jacka blir din för 3€.

Kunder strömmar till i en jämn ström under 
tiden jag är där. De strosar runt hyllorna, 
småpratar och gör sina fynd. Stämningen 
är god och de nybakade bullorna hjälper 
absolut till. Ånyo har fått en bra start 
och är ett praktexempel på vad man 
kan åstadkomma med driftigt folk och 
samarbete.

Samordnare för samhällsverksamheten
Lotta Böling
040-1489110

Foto: Lotta Böling
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Ordinarie 
ungdomssamordnaren 
tillbaka
Sedan första oktober är Malin Sunabacka 
tillbaka som distriktets samordnare 
för barn- och ungdomsverksamheten. 
Vikarierande ungdomssamordnare Matilda 
Norrmén har gått över till att sköta 
mångkulturverksamheten. Har ni frågor 
eller bara allmänna funderingar kring barn- 
och ungdomsverksamheten så ta gärna 
kontakt med Malin.

Babycafé
Röda Korsets Babycafé är tematräff ar 
för blivande och nyblivna föräldrar i 
Österbotten. Målet med träff arna är att 
ge den nya familjen stöd och verktyg för en 
positiv och fungerande vardag samt att ge 
föräldrar möjligheten att diskutera aktuella 
teman med sakkunniga och andra i samma 
livssituation.

P.g.a. pandemin har konceptet tillfälligt 
ändrat format till att helt fungera virtuellt, 
vilket har både för- och nackdelar. För 
målgruppen skulle de fysiska träff arna vara 
en viktig del av vardagen, ett tillfälle att 
mera spontant umgås och utbyta tankar 

med andra i samma situation. Det positiva 
med distansträff arna är att det ryms 
fl er deltagare med, från hela distriktet 
och som deltagare kan du välja att 
vara med längre eller kortare stunder. 
Träff arna ordnas fortsättningsvis varannan 
måndag förmiddag och har varje gång 
ett specifi kt tema som presenteras av en 
sakkunnig på området. I nuläget deltar allt 
mellan 20–40 föräldrar per träff . 

Nästa Babycafé ordnas måndagen 
1.11.2021 kl.10.30–11.30. Under 
träff en pratar Carina Granö-Träskelin om 
hur dina tankar påverkar din kropp och 
ditt sinne. Vi funderar på hur vi via våra 
tankar kan stärka oss själva, ta kontroll 
över vardagsstressen och skapa mera 
balans här och nu. Timmen avslutas med 
15 min qigong, vilket är ett utmärkt sätt att 
ladda batterierna och sänka stressnivån i 
vardagen.

Mera information om träff arna sätts ut på 
oma.redcross.fi  och våra sociala medier, 
du kan även anmäla dig direkt till Malin 
Sunabacka.

Höstens kommande träff ar:

15.11 Ordning i hemmet (Sofi a 
Grynngärds, Marthaförbundet)

29.11 Babyns motoriska utveckling 
(Fysioterapeut, Åsa Lindroos-Lönnbacka)

13.12 Återhämtning för hela familjen 
(Jette Timgren, Folkhälsan)

Tommy Selin
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Träff punkten
Träff punkten, som är ett samarbete mellan 
Röda Korset, FinFami och Folkhälsan i 
Österbotten, är en mötesplats där unga 
vuxna under 30 år har möjligheten att få 
information om och diskutera aktuella och 
relevanta ämnen. Varje tematräff  har en 
inbjuden gäst som endera som privatperson 
eller professionell behandlar kvällens tema, 
efteråt fi nns tid för frågor och gemensam 
diskussion. 

Två Träff punkten-tillfällen har redan ordnats 
denna höst, 16.9 var temat Våld i nära 
relationer och 14.10 berättade Henna 
Johansdotter om OCD och bipolär sjukdom. 
Torsdagen 9.12 kl.18.00 ordnas årets sista 
träff , temat är ännu under arbete men håll 
utkik på oma.rodakorset.fi  där alla våra 
evenemang marknadsförs.

Österbottens 
ungdomsutskott
Ungdomsutskottet är ett förtroendeorgan 
för ungdomar vars uppgift är att behandla 
ärenden som gäller ungdomsverksamheten 
i distriktet, bl.a. kan utskottet ordna egna 
barn- och ungdomsrelaterade program samt 
tillsammans med ungdomssamordnaren 
stöda avdelningarna i ungdomsfrågor. 

I nuläget består ungdomsutskottet av 
nio ungdomar, men nya krafter är alltid 
välkomna med! Verksamheten har varit 
lite på sparlåga i och med de rådande 
omständigheterna, men förhoppningsvis 
kan vi börja ordna mera aktiviteter så 
småningom. Har ni i avdelningen aktiva, 
drivna ungdomar i ålder 16–29 år som 
är intresserade av att engagera sig i 
ungdomsverksamheten på distriktsnivå? 
Tipsa ungdomssamordnare Malin Sunabacka 
om att hen fi nns eller be hen själv ta 
kontakt. Inga speciella förkunskaper krävs, 
det viktigaste är att hen är engagerad och 
vill jobba för Röda Korsets värden!

Ungdomslägergruppen
Varje höst tar ungdomslägergruppen på nytt 
tag i planeringen för nästa sommars läger. 
Nu behövs lite förstärkning till gruppen, 
både för planeringen och genomförandet av 
själva lägret, bl.a. behövs lägerledare till 
sommaren och någon som nu kan hjälpa till 
med bidragsansökningar. Är du intresserad 
av lägerverksamhet kan du kontakta Malin 
Sunabacka.

Samordnare för barn- och ungdomsverk-
samheten
Malin Sunabacka
040-8242225
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MÅNGKULTUR

Från och med våren 2021 har jag, 
Matilda Norrmén, fungerat som 
mångkulturutvecklare på Österbottens 
svenska distrikt. En uppgift som till en 
början kändes stor och skrämmande. Hur 
tar man över efter en person med sådan 
iver, energi och kunskap som Nina Stubb 
visat genom åren? Jag kan nu gläda er 
alla, men speciellt mig själv över att skorna 
inte längre känns så stora att fylla då jag 
bekantat mig mer med arbetsbilden. Jag ser 
framemot att få jobba tillsammans med alla 
er frivilliga som brinner för verksamheten 
och som vill göra förändring både hemma 
och i världen. Tillsammans hoppas jag på 
att vi kan ordna verksamhet som känns 
meningsfull för alla parter.

Mångkulturutvecklaren 
Matilda

År 2021 har mins sagt varit omtumlande 
och även om vi alla hoppats på att vi 
äntligen skulle få öppna upp samhället och 
börja ordna evenemang och händelser, så 
har det visat sig att det inte riktigt ännu 
går. Jag är däremot inte pessimistisk utan 
hoppas nu på våren 2022 istället!

Det fi nns nu en uppdaterad läxhjälpskurs 
som vi tillsammans kan erbjuda nya 
frivilliga, det kommer snart en helt ny kurs 
för frivilliga inom integration med fokus 
på psykiskt stöd och så vill jag erbjuda 
Mångfald i frivilligverksamhet till alla som 
möter människor i sitt uppdrag. 

Veckan mot Rasism har blivit en av 
Röda Korsets största kampanjer och det 
förberedande arbetet inför den har redan 
börjat. Har du idéer och tankar kring den? 
Vill stöda utvecklingen av kampanjen? 
Kontakta Matilda på distriktsbyrån så kan 
vi bolla idéer tillsammans. Unga och den 
strukturella rasismen kommer att vara 
fokuspunkter och vi kommer att vela synas 
och höras ännu bättre i skolorna i vår.

Under veckan utnämns även Fördomsfri 
föregångare runtom i landet. Alla distrikt 
väljer en egen lokal föregångare som i 
media uppmärksammas och lyfts fram 
för det goda arbetet de gör. En fördomsfri 
föregångare kan vara en aktör som genom 
kontinuerligt arbete eller enstaka handlingar 
uppfyllt en eller fl era av dessa kriterier:

1. Skapat mötesplatser för personer med 
olika bakgrund, till exempel genom att 
möjliggöra jämlik fritidssysselsättning.

2. Aktivt jobbat för jämställdhet och 
mångfald, till exempel genom att stöda 
integreringen av de som fl yttat till 
Finland.

3. Aktivt arbetat mot rasism och 
diskriminering, till exempel genom 
att konstruktivt ingripa i rasistiskt 
beteende eller genom att identifi era och 
ändra rasistiska och diskriminerande 
tillvägagångssätt.

4. Möjliggjort äkta, öppen och 
uppbyggande, faktabaserad och 
respektfull dialog och rättat till felaktig 
information

5. Öppnat dörrar till samhället genom 
att till exempel skapa jämställda 
arbetsmöjligheter.

Skicka alla era förslag till Matilda Norrmén, 
040 559 5286, matilda.norrmen@redcross.
fi  inom februari 2022. Skriv även en 
förklaring till varför just den personen eller 
gruppen förtjänar utmärkelsen.

Mångkulturutvecklare
Matilda Norrmén
040-5595286
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Finlands Röda Kors
Österbottens svenska distrikt 
Nedre torget  A,  Vasa 

Kansliet öppet må-to -

E-post:
fornamn.efternamn@rodakorset.fi 

Webbsidor
https://rednet.rodakorset.fi /osterbot-
ten
www.rodakorset.fi 

Mottagningscentralen i Kristinestad 
Lappfjärdsvägen  c

 Kristinestad

Röda Korsets nätbutik 
www.rodakorsbutiken.fi  
Telefonförsäljning   

Följ oss på Facebook och Instagram 
för att få information om aktualiteter, 
evenemang, kurser m.m.

      #FRKosterbotten

       Finlands Röda Kors
       Österbottens svenska distrikt

   oma.rodakorset.fi 

Tf. Verksamhetsledare
Victoria Nylund 

-   

Beredskapschef 
Rolf Sund

   

Organisationskoordinator
Anna Stenman 

   

Samordnare för samhällsverk-
samheten
Lotta Böling

  

Samordnare för ungdomsverk-
samheten
Malin Sunabacka 

    

Mångkulturutvecklare 
Matilda Norrmén 

  

Utbildare i första hjälpen
Punainen Risti Ensiapu Oy
Isabella Olli

  

Kontaktuppgifter       Kanslipersonal

KONTAKTUPPGIFTER



23



24


