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Alla med i Skyddet!
Under Finlands Röda Kors riksomfattan-
de beredskapsövning, - . .  övar vi 
vår helhetsberedskap. Då du läser det här 
är distriktens och avdelningarnas planer för 
Skydd  så gott som klara. Nu är det 
dags för några sista fi njusteringar och anvis-
ningar.  

Under beredskapsövningen Skydd  övar 
vi evakuering. Evakuering kan bli aktuellt i 
många olika situationer, till exempel vid sto-
ra olyckor. I skärgården kan det handla om 
att evakuera passagerare från ett kryss-
ningsfartyg, i städerna kan det vara fråga 
om en storbrand eller att en långtradare vält 
och skadliga kemikalier läcker ut. Myndighe-
terna ber ofta Röda Korset om hjälp i sam-
band med evakueringar.

Vår uppgift vid evakueringar är ofta rätt lika-
dan oberoende av orsaken till att människor 
evakueras.  En stor grupp människor ska re-
gistreras, de ska få mat, psykiskt stöd och 
annan hjälp. Framför allt ska de erbjudas 
skydd. Skydd är därför namnet på övning-
en. Skydd och den känsla av trygghet som 
skydd för med sig hör till människans grund-
behov.

För att Röda Korset ska kunna handla eff ek-
tivt i samband med olyckor måste vi i förväg 
öva oss på olika situationer. I de riksomfat-
tande beredskapsövningarna har vi som mål 
att stärka distriktens, avdelningarnas och 
centralbyråns helhetsberedskap, att stärka 

samarbetet med myndigheterna och andra 
samarbetsnätverk och att utveckla bered-
skapsplaneringen.  

Vi hoppas nu på att få med frivilliga från alla 
Röda Korsets verksamhetsformer i övningen. 
Oberoende om du är aktiv inom väntjänst, 
mathjälp eller integrering så för du med dig 
värdefull erfarenhet och kunskap till övning-
en. Samtidigt får du lära dig många nya sa-
ker om Röda Korsets beredskap. Det du lär 
dig under övningen kan du ha nytta av också 
i annan frivilligverksamhet.

I den här tidningen får du tips och idéer för 
de sista förberedelserna. Marko Tervo, fri-
villig inom avdelningen i Jyväskylä delar med 
sig av sitt kunnande. På sidan  hittar du 
Markos berättelse om hur evakueringen lyck-
ades i samband med storbranden i Palokka.  

Välkommen med och öva!

Maaria Kuitunen

Beredskapsplanerare

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan  a,  Helsinfors, 
   Redaktör: Sari Häkkinen,   , sari.hakkinen@rodakorset.fi  

Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv. Ombrytning: Centralbyrån, grafi sk planerare Tuuli Salminen, aineistot@rodakorset.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 . .

I början av år  reste min äldsta dotter ensam till Tanzania där hon skulle stanna i fl era 
månader för att arbeta som volontär. Vi såg alla fram emot hennes resa och vad hon skulle få 
uppleva. Fastän jag har erfarenhet av att resa och bo i Afrika så var det mer oroligt än jag lät 
påskina att se henne planera för sin resa och åka iväg. Det som gjorde mig som förälder lug-
nare var att vi hittat en person som bodde i staden dit hon skulle, någon hon kunde vända 
sig till ifall det uppstod en kris och någon som kunde bjuda på ett mål mat ibland. 

I slutet av samma år uppstod i Europa det som senare kom att kallas för den stora fl ykting-
krisen. Också till Finland kom det många fl yktingar. I samband med detta inledde jag mera 
aktivt mitt engagemang som frivillig inom Röda Korset. 

Då liksom nu i den pågående Ukrainakrisen var det tydligt att Röda Korset är en beredskaps-
organisation. Vi övar ständigt inför kriser som kan uppstå samtidigt som vi önskar att vi ald-
rig ska behöva använda våra inövade kunskaper. När konfl ikten i Ukraina bröt ut på allvar i 
slutet på februari stod det ändå ganska fort klart att nu kommer vi att få användning för allt 
det vi övat på. 

Med otaliga Hungerdagssamlingar i bagaget gick det relativt lätt för oss att snabbt starta 
en insamling via Katastroff onden. Uppslutningen av både frivilliga insamlare och insamlade 
medel blev enorm. Hittills har insamlingen nationellt gett över  miljoner  och i vårt distrikt 
ligger vi i topp i landet med ett insamlingsresultat på över  . 

Vi är en pålitlig organisation, någon man gärna vänder sig till vid en kris. Det här har varit 
så tydligt de senaste veckorna när vi vid distriktskansliet och lokalavdelningarna fått ta emot 
otaliga erbjudanden om hjälp men även fått bistå många människor i behov av hjälp. 

I den här pågående krisen upplever både frivilliga och personal ibland att tiden tar slut, att 
hjälpbehovet är stort och att vi inte räcker till. I mitt arbete blir det påtagligt att administra-
tionen ökat mycket de senaste veckorna. Detta har skett på bekostnad av mitt engagemang 
för avdelningarnas verksamhet samt utvecklande av verksamheten vid distriktet och perso-
nalen. De fl esta dagar går åt till att släcka bränder istället för att ha tid till långsiktigt utveck-
lingsarbete. 

Trots den ökade arbetsbördan och det meningsfulla arbete vi alla upplever nu är det viktigt 
att ta en paus ibland för att umgås med vänner, motionera, lyssna på musik eller läsa en bok. 
Sen när vi samlat ny energi kan vi igen fokusera på vad som är Röda Korsets kärnuppgift 
d.v.s. att lindra lidande och ta hand om de mest utsatta samt upprätthålla glädje och hopp 
både bland oss själva och bland dem vi hjälper.

Vi har alla olika drivkrafter och olika utgångspunkter till varför vi ursprungligen valde att en-
gagera oss i Röda Korsets verksamhet. Min drivkraft grundar sig i Röda Korsets principer 
kring humanitet, opartiskhet och frivillighet. 

Nu har det gått många år sedan hennes första resa men jag glömmer aldrig hur tryggt det 
kändes att veta att det fanns en främmande människa som tog hand om min dotter långt he-
mifrån. 

Om jag någon gång får frågan vad jag gjorde när jag visste att människor drunknade i Med-
elhavet eller behövde en ny trygghet efter att de fl ytt från krig. Då vill jag kunna svara att 
jag gav vad jag kunde av min tid och min kärlek. 

Victoria Nylund
Tf. verksamhetsledare
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RÖDAKORSVECKAN

Sista minuten-tips för beredskapsövningen 
Skydd 2022
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Vilka lärdomar från den stora branden i 
Jyväskylä kan man ta till övningen Skydd 

? Marko Tervo, frivillig i Jyväskyläav-
delningen, ger tips.

För ett och ett halvt år sedan inträff ade en stor-
brand i seniorhuset Palokka i Jyväskylä. De fri-
villiga har efteråt funderat på sin hjälpverksam-
het under och efter branden. Hur lyckades Röda 
Korset och Frivilliga räddningstjänsten? Och för 
hurdana saker kan man förbereda sig på för-
hand med hjälp av övningen Skydd ?

Marko Tervo är informatör i Jyväskyläavdel-
ningen och hade hand om avdelningens in-
formation och kommunikation i sociala medi-
er vid hjälpsituationen. Branden i Palokka var 
svår, eftersom den spred sig mycket snabb-
are än man uppskattade. Trots det kunde man 
ge hjälp eff ektivt. Genom övningar lyckas man 
med hjälparbetet vid plötsliga och även vid 
stora olyckor.

– Det är viktigt att öva evakuering tillsammans 
med olika intressegrupper. Frivilliga inom för-
sta omsorgen, första hjälpen och vänverksam-
heten kan tack vare övningar arbeta eff ektivt 
tillsammans.

Myndigheter och organisationer blir 
bekanta genom övning

Röda Korset fungerar alltid som stöd till en myn-
dighet. I övningen kan man stärka samarbetet 
med en myndighet och lära sig av varandra.

– Social- och krisjourerna har nödvändigtvis in-
te erfarenhet av stora olyckor. Det är något som 
vi har, åtminstone genom övningar. Det vore gi-
vande att bjuda in socialjouren, andra organisa-
tioner och samarbetspartner till övningen. För-
samlingarnas diakoniverksamhet medverkar 
ofta vid stora olyckor. En orsak till varför vi lyck-
ades i Palokka var att vi tidigare hade samarbe-
tat med kriscentralen vid mindre eldsvådor.

Givetvis fanns det även utmaningar i operatio-
nen vid Palokka.

– När vi anlände till olycksplatsen var myndighe-
ten genast i behov av vår hjälp. Vi hann knappt 
samordna och organisera vår verksamhet på 
platsen. Vi hann helt enkelt inte grunda lednings-
grupper och ansvariga för de frivilliga. Å an-
dra sidan fi ck vi senare ett stort tack av polisen 
och räddningsväsendet för att vi började arbeta 
snabbt och agerade till viss del självstyrande.

Kommunikation som en del av övningen

Som informatör vill Marko Tervo utmana andra 
avdelningar att fundera på kommunikationen i 
övningen.

– Hur och på vilket sätt skulle ni informera om 
övningssituationen om det var fråga om en 
verklig situation? Vad berättar ni för medier-
na om övningen, vad skriver ni i sociala medier 
och till egna frivilliga?

Mer tips för att förbereda övningen fi nns i 
RedNet: rednet.rodakorset.fi /skydd

Röda Korsets ledarskapscoachning får fortsättning på hösten

Röda Korset genomförde ledarskapscoachning 
som ett pilotförsök förra hösten, som var rik-
tad till frivilliga och anställda på alla organi-
sationsnivåer. Målet med coachningen var att 
stärka Röda Korsets och beredskapsorganisa-
tionens identitet, skapa samarbete och förtro-
ende. Målet var även att skapa ett ledarskap 
som lyssnar, involverar och utnyttjar allas kun-
skap oberoende av deltagarnas ställning.

Om du är intresserad av att utveckla dina fär-
digheter att leda Röda Korsets verksamhet lö-
nar det sig att hålla ett öga på Oma Röda Kor-
set. Ansökning till coachningen hösten  
inleds på våren i april–maj. Vi söker aktiva fri-
villiga och anställda på olika håll i Finland och 
från olika verksamhetsformer som är intresse-
rade av att utveckla sitt eget och organisatio-
nens ledarskap. 
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FLERSPRÅKIG CORONAKOMMUNIKATION 

Goda erfarenheter av fl erspråkig 
coronakommunikation runt om i Finland
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Röda Korset koordinerar ett projekt för 
fl erspråkig coronakommunikation. Projek-
tet hjälper även Röda Korsets distrikt och 
avdelningar att sprida vaccinationsinfor-
mation på olika språk och stärka samar-
betet mellan invandrarorganisationer.

Under coronaepidemin har man ofta önskat in-
formation i anslutning till corona även på an-
dra än Finlands offi  ciella språk. Koordinations-
projektet för fl erspråkig coronakommunikation 
koordineras av Röda Korset och är ett svar på 
detta behov: projektet samlar organisationer 
och myndigheter som arbetar med coronaepi-
demin och samfund med olika språk.

Nyckelpersoner i samfunden som fungerar som 
stöd för distrikten har en viktig roll i projektet. 
Nyckelpersonerna deltar i sitt eget samfunds 
evenemang, grupper och läroanstaltsbesök. De 
upprätthåller diskussionen om corona och vac-
cinationer samt förmedlar information av myn-
digheterna till sitt eget samfund. Som med-
lemmar i det egna samfundet kan de förmedla 
informationen sensitivt och genom att respek-
tera kulturen i det egna samfundet.

Arbetet görs tillsammans med Institutet för häl-
sa och välfärd (THL) och sjukvårdsdistrikten.

Flera distrikt medverkar – det fi nns ännu 
plats

Vi har fått goda erfarenheter av den fl erspråki-
ga coronakommunikationen. Vi har redan fått 
med nyckelpersoner i verksamheten som talar 
arabiska, somaliska, sorani, ryska och estnis-
ka. Kommunikationsmaterialet som har produ-
cerats i projektet har även nått många.

Projektet stöder distrikten i verkställandet av 
fl erspråkig coronakommunikation. Det har även 
hjälpt att bygga samarbetet med regionens in-
vandrarorganisationer och läroinrättningar. 

•  I Uleåborg har man gett stöd för distriktets 
samarbete med mångkulturella centret Villa 
Viktor, Vuolle Setlementti och Uleåborg stad. 

•  I Helsingfors och Nylands distrikt har 
man genomfört eftermiddagsläger med 
coronatema för ungdomar. 

•  I Satakunta ordnades en fl erspråkig 
coronainformationskampanj. 

Om ditt distrikt inte medverkar ännu, men du 
vill ha mer information om saken ska du kon-
takta ditt eget distrikt. Projektet fl erspråkig 
coronakommunikation fortsätter till slutet av 
detta år, så än hinner man med! 

•  Bekanta dig med projektet: rodakorset.fi /
fl ersprakigcoronakommunikation. Projektet 
publicerar ett nyhetsbrev om fl erspråkig 
coronakommunikation. Nyhetsbrev och 
prenumerationsblankett fi nns på webbsidan 
under Material.

•  Material för fl erspråkig coronakommunikation 
fi nns på arbets- och näringsministeriets 
partnerskapsplattform. Registrera dig på 
plattformen https://kumppanuusalusta.
kotoutuminen.fi /sv/

•  Mer information: projektkoordinator Marian 
Ismail, marian.ismail@rodakorset.fi  och 
kommunikationssakkunnig Ee Eisen, 
erika-evely.eisen@rodakorset.fi 

Diskussionen om corona på somaliska som producerats i kommunikationsprojektet har samlat över 250 000 tittare.
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HUNGERDAGEN .– .

Hungerdagen är fundamentet 
i vår beredskap att hjälpa
På Hungerdagen samlar vi våra 
gemensamma krafter för att utsatta 
människor mitt i en katastrof ska få 
hjälp av Röda Korset. Ju fl er frivilliga vi 
kan uppmuntra att delta i Hungerdagen, 
desto fl er kan vi erbjuda vårt stöd åt 
i nödens stund. Låt oss göra nästa 
Hungerdag storslagen tillsammans!

Hungerdagens bössinsamling ordnas den –
 september. Bössinsamlingen har redan 

ordnats två gånger under pandemin. Fastän 
vi i nuläget med säkerhet inte vet hur pande-
miläget ser ut på hösten är det trots allt sä-
kert att Hungerdagen kommer att ordnas så 
storslaget och imponerande som möjligt.

Det lönar sig att satsa på rekrytering 
av insamlare

Vi känner till att användningen av kontanter 
har minskat markant under de senaste åren. 
Trots det är kontantbidrag till frivilliga fort-
farande helt klart Hungerdagens största in-
komstkälla. 

Vår statistik avslöjar att kontantbidragen till 
enskilda frivilliga har till och med ökat un-
der de senaste åren. När en bössinsamlare 
för tio år sedan i medeltal samlade cirka  
euro har den insamlarspecifi ka potten stigit 
till nästan  euro under de senaste åren. 
På basis av denna information lönar det sig 
verkligen att satsa på rekrytering av insam-
lare! 

I synnerhet skolor, läroinrättningar och före-
tag är viktiga samarbetspartner när man vill 
nå ett stort antal insamlare. Därför lönar det 
sig att börja på redan nu.  

Anmäl dig till Hungerdagens 
distansutbildningar

Det ordnas en distansutbildningsserie om 
Hungerdagen som börjar redan i april. Välj 
intressanta utbildningar och anmäl dig! An-
mälningslänkar fi nns i Oma och på Hunger-
dagens webbsida i RedNet. Inspelningar av 
utbildningarna läggs i RedNet.

Tidsschema för Hungerdagens riksomfattande distansutbildningar

APRIL

Skolorna med i Hungerdagen mån. .  kl. – .  och kl. – . , 
på svenska mån. .  kl. – .

MAJ

Planering av Hungerdagen mån. .  kl. – .  och kl. – . , på svenska mån. .  kl. – .

Rekrytering av insamlare i stadsavdelningar ons. .  kl. – . , på svenska ons. .  kl. – .

AUGUSTI

Allmän presentation av Hungerdagen  mån. .  kl. – .  och kl. – . , 
på svenska mån. .  kl. – .

Att lyckas med nya insamlingsmetoder ons. .  kl. – .  och kl. – . , 
på svenska ons. .  kl. – .

Hungerdagen synlig på gatorna och i sociala medier tors. .  kl. – .  och kl. – . , 
på svenska tors. .  kl. – .

SEPTEMBER

Lägesöversikt och snabbrespons tors. .  kl. – . , på svenska mån. .  kl. – .

NOVEMBER

Resultat och vad vi lärde oss ons. .  kl. – .  och kl. – . , 
på svenska ons. .  kl. – .
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HUNGERDAGEN .– .

Uppmuntra skolor tillbaka till Hungerdagen

Det är förståeligt att inkomsterna av 
Hungerdagens skolinsamlingar har mins-
kat under de två coronaåren. Vi bad någ-
ra avdelningar som lyckats ypperligt med 
skolinsamlingarna att dela hemligheten 
bakom framgången till alla. 

Det är mycket få skolor som har genomfört 
Hungerdagsinsamlingen under coronatiden ut-
an stöd av en lokalavdelning. En gemensam 
faktor i avdelningarna som lyckats bra med in-
samlingen av en utmärkt skolpott är aktiv kon-
takt till skolorna.  

Börja i tid

Insamlingsledare Esko Vihervä i S:t Karins 
avdelning berättar att avdelningen erbjuder 
skolorna två sätt att delta i Hungerdagen. An-
tingen för och hämtar man bössorna och övrigt 
material till skolorna, alternativt mobiliserar sig 
eleverna för att genomföra insamlingen vid en 
närbelägen butik där insamlingen görs parvis 
enligt en turlista. 

– Vanligen börjar jag med att kontakta rektorn 
genast i början av höstterminen och tar re-
da på vem som är kontaktperson för genom-
förande av insamlingen i skolan. Det bästa är 
om man kan komma överens om ett möte med 
rektorn och kontaktpersonen, säger Vihervä.

Det är smidigt att komma överens med 
en utsedd kontaktperson

Även i Mäntsälä avdelningen upplever man det 
vara viktigt att skolan utser en kontaktperson 

för insamlingen som man kan komma överens 
om saker med. 

Avdelningens insamlingsledare Markku Re-
mes berättar att han tog kontakt med sko-
lorna redan i maj förra året genom att skicka 
ett brev till skolorna där man presenterade in-
samlingens tema och tidpunkt. En del av lärar-
na svarade genast, men en del först i slutet av 
sommaren efter enträgen telefonkommunika-
tion och e-postkommunikation. 

Avdelningen levererade färdiga utrustningspa-
ket för insamlingen som lärarna i de fl esta fall 
returnerade själv till avdelningen. Även i Mänt-
sälä gick en del av eleverna ut för att samla. 

– Skolsamarbetet är uppiggande och givan-
de. Det medför även möjligheter till ytterliga-
re samarbete, till exempel när det gäller veck-
an mot rasism, konstaterar Remes.

Ett färdigt servicepaket för skolor

Enligt insamlingsledare Katri van Wensen i 
Hagalundsavdelningen är fullservicepaketet till 
skolor hemligheten bakom deras framgång. 

I Hagalund har man frågat kontaktpersoner-
na om skolan vill ha en färdig text till föräldrar-
na som kan skickas som meddelande i Wilma. I 
meddelandet har man berättat hur föräldrarna 
om de önskar kan ge ett bidrag till avdelning-
ens nätbössa eller MobilePay-nummer. 

– Jag har även erbjudit skolorna möjligheten att 
grunda en egen nätbössa, berättar van Wensen.
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Skolornas andel av Tammerforsavdelningens insamlingsintäkter är cirka 30 %. Avdelningen för bössorna till trettio lågstadieskolor och besöker 
skolorna på förhand för att berätta om insamlingen. En del av sjätteklassisterna har medverkat som insamlare vid en närbelägen supermarket. 
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STATISTIK

En gemensam ansträngning av ett par tusen 
människor: statistiken gör vårt arbete synligt
Ett par tusen människor deltar årligen i 
samlandet av Röda Korsets verksamhets-
statistik, även frivilliga i din avdelning. 
Vår statistik gör vårt arbete synligt och 
ger samtidigt mycket viktig information åt 
organisationen.

Uppgifter som samlas i verksamhets- och ut-
bildningsstatistik används på alla nivåer i Rö-
da Korset. Uppgifterna behövs bland annat för 
ledning med kunskap och kommunikation, an-
sökningar och rapporter. Med hjälp av statisti-
ken vet vi vad vi gör, hur täckande vårt hjälp-
nätverk är och till vad vi behöver mer stöd. 
Pålitlig statistik ger även verktyg för att berätta 
om vår verksamhet utåt.

Att samla in statistik är en betydande ansträng-
ning av oss alla. Det påminner samtidigt om att 
Röda Korset är en gemensam organisation och 
hjälpkedjan behöver oss alla för att förverkligas.

Under de senaste åren har cirka  avdelning-
ar svarat på statistikenkäten. I praktiken är det 
över  % av alla avdelningar. I år slog vi re-
kordet och nådde  procent! Det är ett beröm-
ligt resultat och alla förtjänar ett stort tack.

Från behov till statistik

Statistikprocessen börjar från att sektorerna 
berättar vilka nyckeltal de vill samla in av av-
delningarna. På det viset får man till exem-
pel nödvändig information för att utveckla vän-
verksamheten. Det görs endast små ändringar 
i frågorna för att det ska vara lätt att svara och 
möjligt att följa upp trender på lång sikt.

När enkäten når avdelningarna blir det full rulle 
när svaren samlas in och antecknas. Telefo-
nerna ringer och e-posterna plingar i distrikten 
och centralbyrån. Mer information och anvis-
ningar behövs på bägge sidor.

Efter att enkäten har stängts, granskar distrik-
ten uppgifterna på sitt eget område. De kor-
rigerade uppgifterna skickas tillbaka till sek-
torerna som bett om dem, vars experter 
kontrollerar siff rorna för egen del. 

Uppgifterna i enkäten sammanställs till en sta-
tistikbok som överlåts till generalstämman på 
vårmötet.

Uppgifter samlas från fl era källor

Uppgifterna som publiceras i statistikboken får 
man förutom från verksamhetsenkäten även 
från fl era andra källor: till exempel Blodtjäns-
ten, Kontti och centralbyråns enheter.

En av de viktigaste och mest frågade mätarna 
är antalet frivilliga. Webbfrivilligrollen har ökat 
i synnerhet under de senaste åren. I framti-
den är det möjligt att mäta all frivilligverksam-
het med hjälp av OMA och övriga tjänster, så-
som Hupsis.

Det är ändå säkert att behovet av information 
och statistik inte kommer att upphöra. Den in-
sats som alla av oss gör för det gemensamma 
hjälparbetet blir synligt via dem.

Antalet frivilliga i avdelningarna
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AKTUELLT

Har din avdelning det som krävs för att bli vinnare av priset 
Framtidskreatör?

Bli bekant med kompiskunskap på Mumintrollens sätt

Ordinarie stämma i Joensuu nästa år

Finlands Röda Kors belönar en avdelning vid 
ordinarie stämman sommaren , som i sin 
verksamhet har utvecklat ungdomarnas möj-
ligheter att delta och stött deras egen aktiva 
verksamhet. Fem unga frivilliga från vinnarav-
delningen åker på en studieresa för att bekan-
ta sig med verksamheten i en annan av Röda 
Korsets nationella föreningar. 

Kriterier för valet

Vid valet av vinnare av priset Framtidskre-
atör fokuserar man på avdelningens förmå-
ga att uppfylla målen i verksamhetsstrategin 

–  relaterade till unga under  år. Pri-
set Framtidskreatör ersätter det tidigare Fost-
raravdelningspriset.

Muminillustrationerna som Tove Jansson 
tillägnat Röda Korset uppkom redan på 

-talet. I illustrationerna är fl era bekanta 
Muminkaraktärer på äventyr, men även 
mer okända karaktärer. I den illustrerade 
broschyren som en gång i tiden riktades till 
skolelever beskrivs Röda Korset på följande 
sätt: ”– det är en stor förening som har 
beslutat att försöka hjälpa alla som har 
svårigheter – sjuka eller hungriga eller 
ensamma människor, off er vid olyckor eller 
skadade i krig.”

I år har Röda Korset väckt liv i dessa ypperliga 
illustrationer i samarbete med Moomin Charac-
ters. Mumintrollen leder barn att läsa Läsmånad-
ens material och fi nns på Finlaysons heminred-
ningstextilier med vilka man stöder Röda Korsets 
verksamhet för alla hjärtans dag-kort och för det 
enastående materialet i kompiskunskap.

Nästa ordinarie stämma hålls 
– . .  i Joensuu.  

Ordinarie stämman är Röda Korsets högsta be-
slutande organ som sammanträder med tre 
års mellanrum. Den beslutar om organisatio-
nens verksamhet och väljer de högsta förtro-
endepersonerna: ordförande, vice ordföran-
de, styrelse och fullmäktige. Vid den ordinarie 
stämman fattar man även beslut om verksam-
hetsstrategin för åren – . 

 I valet beaktar man hur avdelningen under 
åren  och :

•  Har rekryterat och fått med nya unga 
frivilliga i sin verksamhet,

•  med sin verksamhet har stärkt ungas 
välbefi nnande och hantering av vardagen,

•  fått unga med i ansvars- och 
förtroendeuppgifter,

•  inlett en ny typ av verksamhet med unga och

•  främjat Röda Korsets tillgänglighet och stöd 
bland unga.

Du hittar mer information om ansökningskrite-
rierna och att ansöka om priset i RedNet: 
rednet.rodakorset.fi /framtidskreator 

Kompiskunskap till skolor och daghem

Kompiskunskap på Mumintrollens vis, som Rö-
da Korset producerat tillsammans med Moo-
min Characters, är en ny pedagogisk helhet för 
små skolelever och familjer.  Tipsa gärna om 
materialet till daghem, förskolor och skolor på 
ert område. Materialet kan även användas i av-
delningens egna klubbar och i barngrupper!

Materialets huvudteman är självkännedom, 
kompiskunskap, medkänsla och självmedkäns-
la, att bli bekant med en ny människa och en-
samhet. Materialet fi nns på fi nska och svenska, 
och det innehåller pratande Muminkaraktärer 
som är bekanta för barnen.

Bekanta dig med materialet:
www.sproppimateriaalit.fi 

Vid den ordinarie stämman har varje lokalav-
delning inom Röda Korset en röstberättigad fö-
reträdare per  medlemmar. Därtill har varje 
distrikt en representant. Dessa röstberättigade 
representanter utses av avdelningens eller di-
striktets styrelse och deltar i omröstningar un-
der mötet och har yttranderätt. 

Alla medlemmar är välkomna att följa med mö-
tet och delta i det övriga programmet under 
ordinarie stämmans veckoslut. Reservera tid i 
din kalender redan nu, välkommen med! 
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E-postunderskriften eller kampanjbannern ser snart ut till exempel så här.

Postlådan fylls av ett nytt slag av brev om direktdonationer. I tidningsannonserna förmedlas inspiration, glädje och hopp. 

Med sådana här postningar urskiljer vi oss på sociala medier. En fräsch visuell framtoning lockar till att läsa nyhetsbrevet. 
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Finlands Röda Kors profi l förnyas. Organisationens identitet som grundar 

sig på principer och värden stärks med en ny visuell stil. Efterhand ser du 

att till exempel Röda Korsets reklam, inlägg i sociala medier och övrigt 

kommunikationsmaterial ser annorlunda ut. Röda Korsets igenkännlighet, 

synlighet och nya utseende är saker som gäller alla och därför börjar vi 

producera material enligt den nya stilen för att användas av alla som är 

med i verksamheten. 

Vad vill man framföra med 
organisationens nya utseende?

Profi len gäller stilen, men det är inte enbart 
en extern vitamininjektion. Det handlar om en 
viktig bakomliggande orsak. Vi vill framhäva 
Röda Korsets principer och värden eff ektivare än 
tidigare. 

En av Röda Korsets viktigaste principer är 
att alla får delta i verksamheten. I den nya 
profi len framhävs därför till exempel mångfald, 
tillgänglighet och lokalhet. Alla dessa fi nns även i 
verksamhetsstrategin och de framhävs nu tydligare 
än tidigare i det intryck vi vill ge av Finlands Röda 
Kors.

Hurdant intryck vill vi ge?

Hur uppfattas organisationen av oss som är med i 
Röda Korsets verksamhet? Det är en viktig sak att 
fundera på och tillägna sig, så att personer utanför 
organisationen uppfattar Röda Korset på samma 
sätt.  

Intryck:
•  Vi vill vara en inspirerande aktör som 

upprätthåller hoppet. 

•Vi stärker människors tillit till varandra.

•Finlands Röda Kors är en framtidsorganisation 
med starka traditioner.

•  Vår verksamhet är betydelsefull och medför 
glädje för de medverkande samt möjliggör en 
ändring mot det bättre. 

Våra mål:
•  Vi är snabbt på plats där hjälp behövs mest.

• Vi bygger ett mänskligt samhälle tillsammans.

• Vi vill att alla kan hjälpa.

På vilket sätt gagnar förnyandet 
av profi len den frivilliga?

Den nya profi len sammanställs till en 
varumärkesbok och anvisningar. Dessa hjälper 
alla som är med i Röda Korsets verksamhet att 
kommunicera enhetligt. Frivilliga och anställda 
börjar använda typsnitten Arial och Georgia som 
fi nns på allas datorer. Yrkesgrafi ker använder 
dessutom eff ektfulla fonter för att få synlighet i 
kampanjmaterial. 

Frivilliga använder sociala medier en hel del 
i sin kommunikation när de berättar om sin 
verksamhet för andra frivilliga, potentiella 
frivilliga, hjälpbehövande och deras närstående. 
Det är därför som värme och humanitet framhävs 
i den nya stilen. Centralbyråns kommunikation 
producerar mallar till materialbanken enligt den 
nya profi len som underlättar till exempel att 
göra inlägg i sociala medier och presentationer. 
Vi producerar även bilder för att det ska vara 
möjligt för frivilliga att lättare än tidigare 
kommunicera självständigt. Röda Korsets 
organisationsbeteckning, det vill säga logotypen, 
kommer att bevaras.

Får jag tillgång till de nya materialen 
genast?

Man måste ännu ha lite tålamod. Det 
förnyade utseendet tas i bruk stegvis i 
materialproduktionen. Material som producerats 
med det gamla utseendet duger tills behovet att 
förnya blir aktuellt av en annan orsak, till exempel 
vid uppdatering av innehåll.

Var får jag mer information?

Vi berättar om förnyandet av profi len i 
frivilligevenemanget Hjälparna i Aulanko i april 
och i anslutning till utbildningar.
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BEREDSKAP

Kriget i Ukraina

När vi nu skriver innehållet till detta nummer 
av Här och Nu befi nner sig Europa, vårt eget 
land och vårt Röda Kors distrikt i en situation 
vi nog aldrig hade trott att vi skulle behö-
va hitta oss själva i. Ett fullskaligt krig rasar 
i Europa med allt vad det innebär av mänsk-
ligt lidande, förstörd egendom och krossade 
framtidsdrömmar.

Efter att Ukraina blev angripet av ryska väp-
nade styrkor natten mot torsdagen den  
februari har det snabbt uppstått en fl ykting-
våg både internt i Ukraina till landets västra 
delar och vidare in till Ukrainas grannländer 
samt därifrån förstås också till andra länder 
i Europa. I skrivande stund är det långt över 
 miljoner personer som lämnat Ukraina och 

sökt skydd i andra länder. Den största fl yk-
tingkrisen på europeisk mark sedan andra 
världskriget. För den som gillar att bolla med 
siff ror och jämföra scenarion kan vi säga att 
fl yktingvågen  -  innebar att cirka ,  
miljoner sökte sig till Europa. Från Ukraina 
fl ydde  miljoner människor på  dygn. 

Europeiska unionen fattade snabbt viktiga 
beslut. Beslöts att alla ukrainare som söker 
sin tillfl ykt till EU-länder beviljas ett års tem-
porärt skydd. Samtidigt beslöts också om 
undantag för att föra in husdjur till EU-områ-
det. Ukrainarna gavs möjligheten att ta med 
sig sina hundar och katter oavsett de har gil-
tiga vaccinationspass eller inte. Eftersom det 
är frågan om husdjur bedömdes risken för 
smittsamma sjukdomar som mycket liten.

Jag kan inte låta bli att citera första numret 
av Här och Nu detta år där jag skrev bland 
annat följande om mottagningsberedskapen 
som vi då arbetat länge och väl med:

”Mottagningsberedskapen”

Arbetet med mottagningsberedskapen fort-
sätter. Distriktet har tillsammans med Mot-
tagningscentralen i Kristinestad och myndig-
heterna utarbetat färdiga modeller på hur vi 
på bästa sätt kan svara på myndigheternas 
begäran om att snabbt ta emot och inkvarte-
ra asylsökande. Trots att gränserna nu varit 
nästan stängda och resandet och möjlighe-

terna att korsa gränserna minskat på grund 
av Corona situationen gäller det att byg-
ga upp beredskapen och förbereda sig på si-
tuationer som kan vara aktuella om ett el-
ler några år. Vi såg till exempel nu i höstas 
hur det internationella läget snabbt ändrades 
och att trycket mot Europa ökade speciellt i 
gränstrakterna mellan Vitryssland och Litau-
en samt Polen”.

Nu, bara några månader senare, befi nner vi 
oss mitt i den situation vi planerat och övat 
för. Vi kan kort konstatera att vi, Distrik-
tet och Mottagningscentralen, tack vare fri-
villiga, personal, samarbetspartners och god 
planering hittills väl klarat av att svara på de 
önskemål som samhället och Migrationsver-
ket ställt på oss. Distriktet gick som vi med-
delat om in i så kallat beredskapsläge i ett ti-
digt skede av krisen. Det betyder kort att vi 
kört ner all annan verksamhet till ett mini-
mum i detta skede och nu lägger våra per-
sonella resurser på att stöda Mottagnings-
centralen. Denna resursomfördelning är 
förstås inte bestående i all framtid utan skall 
ses som en kortvarig insats som görs för att 
snabba på utvidgningen och uppbyggna-
den vid Mottagningscentralen. Vartefter läget 
stabiliseras och mer egen personal anställs 
till Mottagningscentralen kommer distrikt-
spersonalens arbetsinsats att minska här.
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BEREDSKAP OCH LÄGET VID DISTRIKTSKANSLIET

Frivilliga räddningstjänsten

Frivilliga räddningstjänstens uppdrag och 
verksamhet fortsätter förstås som tidigare. 
Planenligt kommer vi att hålla möten och ut-
bildningar.

• Träff  vid Kronoby fl ygfält där vi övar och 
går igenom EEC tältet . .

• Efterspaningskurs vid Sundom Uf  – 
. . .

• Landskapskommitténs möten enligt be-
hov, dock senast i höst.

Suoja – Skydd  bered-
skapsövningen skjuts fram

Enligt planerna skulle beredskapsövning-
en hållas  -  maj. För vår del var mening-
en och planerna att vi skulle ha övningen 
tillsammans med vårt granndistrikt Län-
si-Suomen piiri lördag  maj i Karleby. Tyvärr 
medger inte läget och resurserna att distrik-
ten tar på sig uppgiften att vara arrangörer 
i detta läge och vi har gemensamt beslutit 
att övningen skjuts fram till våren . Be-
slutet är i linje med de direktiv som kommit 
från Centralbyrån.

Givetvis uppmanar vi de avdelningar som 
har möjlighet och resurser att själva eller 
tillsammans med sina grannavdelningar ge-
nomföra övningen. Bra material och model-
ler för övningen fi nns på Rednet.

I övrigt fortgår organisationsarbetet med att 
hålla Röda Korsets hjälpberedskap och Frivil-
liga räddningstjänsten på en fortsatt hög ni-
vå. Vi skall trots rådande läge komma ihåg 
alla andra uppgifter vi har. Jag tänker här 
bland annat på hemlandshjälpen vid aku-
ta situationer och efterspaningar av försvun-
na personer.

Med beredskapshälsningar!

Rolf Sund
Beredskapschef

Läget vid distriktskansliet

På grund av den rådande situationen i Ukrai-
na har distriktet gått över i s.k. beredskaps-
läge, vilket innebär att vi fokuserar vår verk-
samhet på två huvudfunktioner, att stöda 
vår Mottagningscentral i dess verksamhet 
och att stöda våra avdelningar/frivilliga. I 
nuläget går en del av våra personalresurser 
åt till verksamheten vid Mottagningscentra-
len i Kristinestad. Situationen är stabil men 
kräver en del extra resurser när verksam-
heten utvidgas, läget utvärderas dock konti-
nuerligt. 

Vi i distriktspersonalen stöder även i mån av 
möjlighet våra avdelningar i er verksamhet 
kopplad till Ukraina-krisen, d.v.s. insamling-
ar, information, fl yktingmottagning o.s.v. Vi 
försöker vara tillgängliga men hoppas att ni 
har överseende med att personalen inte har 
resurser att direkt möta alla behov. Vi svarar 
på förfrågningar snarast möjligen men ibland 
kan det dröja en tid, någon i personalen 
kommer alltid att återkoppla. Arbetsmäng-
den innebär också att vi i nuläget inte kan 
delta i extra evenemang runtom i distriktet, 
även om det är verksamhet som vi alla upp-
lever som både viktig och givande. Vi stöder 
gärna på distans och informerar samt orga-
niserar verksamheten så eff ektivt som möj-
ligt så att ni har goda förutsättningar att ut-
föra rödakorsverksamhet på ert område. Vi 
försöker också på olika sätt att skapa platt-
formar för er avdelningar att hålla kontakten 
och samarbeta med varandra, ett konkret 
exempel är områdesvisa Facebook-grupper 
som nu håller på att utformas.

Slutligen vill vi påminna er frivilliga rödakor-
sare om att situationen kommer att pågå 
under en längre tid och det är viktigt att ni 
tar hand er själva och varandra samt ”hus-
håller” med era resurser så att även ni orkar 
med ert viktiga uppdrag. 

Vi är ytterst tacksamma för er beredvil-
lighet och medvetna om allt ni har gjort 
under de gångna veckorna, tack!

Distriktspersonalen
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Träff punkten

Vårens tredje och sista Träff punkten-till-
fälle kommer att ordnas torsdagen den 

. .  kl. . . Erfarenhetsexpert Jen-
ny Sjöskog kommer under kvällen att berät-
ta sin historia kring temat kroppskomplex 
och psykisk ohälsa. 

Det avgiftsfria evenemanget riktar sig till 
unga vuxna och ordnas fortsättningsvis på 
distans via Zoom. Håll utkik på våra sociala 
medier efter mera information. Träff punkten 
är ett samarbete mellan Folkhälsan, FinFami 
och Röda Korset i Österbotten. 

Babycafé

Vårens distansträff ar för nyblivna och bli-
vande föräldrar fortsätter till slutet av maj, i 
skrivande stund är det fyra inplanerade träf-
far kvar på schemat:

• .  Kommunikation och anknytning 
genom beröring

• .  Graviditet, parförhållande och 
sexualitet

• .  Babyns motoriska utveckling

• .  Uteträff  på Fjärdskär (närträff )

Alla föräldrar är varmt välkomna med och 
det är fritt fram att göra reklam för alla våra 
distansevenemang i hela distriktet! Mera in-
formation hittar du på OMA och våra socia-
la medier.

På programmet står forsränning, höghöjds-
bana, första hjälpen i vildmarken m.m. Målet 
med lägerverksamheten är att erbjuda delta-
garna en annorlunda bekantskap med Röda 
Korset, visa på organisationens breda verk-
samhetsområde och ge unga ett spännan-
de äventyr i en trygg gemenskap med andra 
rödakorsare. Ungdomsläger har ordnats i di-
striktet sedan år .

Även Knattelägergruppen har tagit nya tag 
efter ett par års paus. Planen är att lägret 
ordnas som övernattningsläger på Kron-
vik lägergård – . . . Lägret riktar sig 
till barn i årskurs –  och programmet kom-
mer att fokusera på roliga utomhusaktivite-
ter i rödakorsanda. 

Knattelägergruppen som består av represen-
tanter från avdelningarna i Korsholm hoppas 
nu på fl er nya krafter som vill vara med och 
skapa en rolig och fartfylld rödakorsverk-
samhet för barn. Hör av dig till ungdoms-
samordnaren om du vill vara en del av pla-
neringen och genomförandet av lägret.

Malin Sunabacka
Samordnare för ungdomsverksamheten

Sommarens 
lägerverksamhet

Efter pandemitider och hårda restriktio-
ner har vi nu lite glädjande nyheter gällande 
sommarens läger. Situationen kan förstås le-
va ännu men i nuläget planerar Ungdomslä-
gergruppen att återigen ordna ett äventyr-
släger för ungdomar i Ekorrsele. 

Lägret riktar sig till unga i åldern –  
år och kommer att hållas – . . . 
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PRAKTIKANT PÅ DISTRIKTSKANSLIET OCH STICKGLÄDJE

Hej jag heter Cassandra Lindqvist. Född och 
uppvuxen i Ekenäs men fl yttade därifrån för 
att studera religionsvetenskap i Åbo. Där 
träff ade jag min sambo och fl yttade till hans 
hembygd, Malax. Nu studerar jag till socio-
nom via e-studier vid Yrkeshögskolan Novia 
och jobbar på centralsjukhuset. 

Jag har just börjat min första praktikperiod, 
Socialpedagogiskt arbete, vid Finlands röda 
kors Österbottens svenska distrikt. Här kom-
mer jag att vara under april och maj. I skri-
vande stund är allt ännu väldigt nytt, men 
jag har redan fått träff a några avdelningar 
och delta i några vårmöten. Därtill planerar 
vi nu distriktets årsmöte i Närpes. 

Annat jag hunnit med under mina första 
veckor är en kurs i vänverksamhet, en före-
läsning med temat Strukturell rasism och en 
annan med temat ”Från invandrare till stats-
vetare” inom ramen för projektet Träff punk-
ten. Det har med andra ord varit mångsidigt 
och varierande vilket jag hoppas att fortsät-
ter. För det är det bästa med praktiken här, 
mångsidigheten, både i de projekt som jag 
får ta del av och de människor jag får träff a 
och jobba med! 

Cassandra Lindqvist

Stickglädje till folket

För snart tio år sedan designade Annika Roos 
en serie med stickmönster för Österbottens 
svenska distrikt. Nu vill vi tipsa om dessa 
mönster igen och hoppas att någon nappar 
stickstickorna och blir kreativa. 

Till serien hör Hjälpande Sockan, Hjälpan-
de Handen, Hjälpande Skarfen och Hjälpan-
de Mössan. Dessa mönster ska användas en-
bart till plagg för eget bruk eller välgörenhet. 
Stickade produkter enligt denna design 
får inte säljas.

Alla mönster i serien hittas här:

https://drive.google.com/fi le/d/ -JcCNu fa-
gY j j REu ZbAarZDq/view

Det går även bra att sända meddelande till 
Lotta Böling så kommer länken till mönster-
bilagan per e-post.
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EN DAG SOM HANDLEDARE

En vanlig dag som handledare 

I och med kriget i Ukraina övergick distriktet 
till beredskapsläge vilket för min del innebar 
att hjälpa till praktiskt vid vår mottagnings-
central i Kristinestad. De första veckorna åk-
te vi i personalen ner i mån av möjlighet och 
arbetade praktiskt några dagar i veckan. Un-
der april är jag nu utlånad på heltid till mot-
tagningscentralen och arbetar med handle-
daruppgifter.

Vid åtta tiden börjar kollegorna dyka upp. 
Spridda diskussioner om sådan som läm-
nat på hälft dagen innan samtidigt som det 
är skytteltrafi k med lunchlådor till kylskå-
pet i kaff erummet. ”Fick du några papper på 
katten som bor på Grusvägen ?”. ”Minns 
du om det ryms en  cm bred tvättmaskin 
i gröna huset på Slottsgatan?”. ”Är Gam-
melstigen i Kristinestad eller Lappfjärd?”. 

”Hinner du föra en till köksstol till Återvänds-
gränden  B innan lunch?” Stämningen 
bland kollegorna är god, alla bidrar till att ar-
betet fl yter på och vi hjälper varandra ef-
ter bästa förmåga. Längs med dagen blir det 
många samtal om små och stora saker som 
behöver fi xas.

Direkt från morgonen hålls ett kort perso-
nalmöte över Teams där ledningen uppdate-
rar om läget och de stora riktlinjerna för da-
gen dras upp. Personalen jobbar i olika team 
med olika uppgifter. Först ut är gänget som 
hyr upp nya lägenheter, har koll på säkerhe-
ten kring boenden samt handhar kontakten 
till myndigheterna. När en bostad är god-
känd och hyresavtal skrivit kommer nästa 
gäng in för att ställa i ordning. Det blir till att 
bära sängar, bord och stolar och en hel del 
tunga tvättmaskiner. Sen behövs även säng-
kläder och städredskap. Varje klient får ett 
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EN DAG SOM HANDLEDARE

startpaket med köksredskap och hygienar-
tiklar och diverse annat smått och gott som 
behövs i dagliga livet.

Oftast vet vi på förhand om när det kom-
mer en busslast med nya klienter, dock hän-
der det att någon bokstavligen dyker upp på 
trappan vid kontoret och meddelar att de be-
höver en bostad. Det är ett evigt pusslande 
att fi xa och utrusta lägenheterna, men ar-
betet fl yter smidigt och gänget som jobbar 
med det är lugna och släpper sig inte stres-
sade i första taget.

En nyrekryterad kollega sa härom dagen att 
”detta är det roligast jobb jag någonsin haft. 
Det känns mer som att uträtta ärenden med 
trevligt folk än som att arbeta”. Detta trots 
att han dagligen troligen blir både svettig 
och smutsig på jobbet när han är med och 
utrustar lägenheterna.

Tack vare att vi i Kristinestad handhar ett 
stort lager för Migrationsverkets räkning har 
det inte varit brist på sängar, inte än i alla 
fall. Köksstolar är det däremot sämre ställt 
med men med hjälp av frivilliga och olika ty-
per av donationer försöker vi täcka hålen 
vartefter de uppstår. 

Efter att klienterna fått en bostad så behö-
ver de gå genom den byråkratiska processen 
med myndigheterna. Ofta innebär det en re-
sa till Vasa och nervpåfrestande väntan ef-
ter det. De som ämnar söka jobb vill ju helst 
börja jobba igår men tyvärr har vi inget svar 
på frågan ”hur länge tar det att få mina do-
kument?”.

Som klient på en mottagningscentral har du 
rätt till ett visst ekonomiskt stöd varje må-
nad och fram tills att alla dokument är i ord-
ning ordnar mottagningscentralen med mat. 
Denna mat inhandlas, packas och körs ut till 
klienterna ett antal gånger i veckan. Vi pra-
tar om startpaket, veckopaket och helgpa-
ket. Startpaketet innehåller basvaror som 
typ mjöl, olja och salt medan de övriga le-
veranserna innehåller mat för fyra respekti-
ve tre dagar. Maten beställs i stora mängder 
och packas färdigt i olika färgkodade påsar 
så att det ska vara lätt att hämta från mat-
lagret och köra ut till klienterna. 

På mottagningscentralen jobbar även social-
arbetare och hälsovårdare. Alla nya klienter 
ska genomgå en hälsogranskning och aku-
ta sjukdomsfall samt lindrigare åkommor ska 
bedömas och remitteras vidare enligt behov. 

Som handledare rör man sig ofta ute bland 
klienterna och delar ut infolappar om allt 
från språkkurser, tandläkarbesök, tidsbok-
ningar till hälsogranskning eller till socialar-
betaren. Dagarna går ofta åt till att köra från 
adress till adress och försöka svara på frågor 
samtidigt som vi sprider information. ”Detta 
är en ny situation för oss alla, tyvärr är det 
ingen som vet” är troligen det vanligast sva-
ret i dessa dagar.

Knutpunkten på vår mottagningscentral är 
kontoret. Därifrån koordineras det praktis-
ka arbetet med olika tidsbokningar, eventuell 
transporter som krävs för bokningen ordnas 
och kopieringsapparaten jobbar för högtryck 
dagarna i ända. Klienter kan boka tid till 
kontoret för att komma och ordna med sina 
ärenden. 

Att gå från  klienter till  på några 
veckor är inget som görs i en handvändning. 
Tack vare god ledning och en bra bered-
skapsplan är det dock bara att följa planen 
och utföra det arbete som redan tänkts ut. 
Situationen innebär mycket jobb men denna 
situation är något som vi både planerat och 
övat inför. 

Mottagningscentralerna ordnar tak över hu-
vudet och möjliggör att den byråkratiska 
processen framskrider. Tack vare insatser 
från frivilliga kan fl yktingarna få kläder, hus-
geråd och andra förnödenheter som hjälper 
till att komma igång. Dessutom har frivilliga 
en stor möjlighet att vara den första kontak-
ten till det fi nska samhället och fungera som 
en länk till en ny vardag i ett nytt land. Sys-
selsättning som ordnas är väldigt omtyckt 
och kan vara veckans höjdpunkt.

När alla vet sin uppgift fl yter arbetet på. 
Samarbetet med frivilliga uppskattas och 
innebär ofta en guldkant på tillvaron för våra 
nya grannar och medmänniskor.

Lotta Böling
Samordnare för samhällsverksamheten
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FÖRDOMSFRI FÖREGÅNGARE 

Fördomsfri föregångare , 
Bengt Häggblom!

Varje år i samband med kampanjen Veck-
an mot rasism delar Röda Korset ut utmär-
kelsen Fördomsfri föregångare. I år har FRK 
Österbottens svenska distrikt äran att ut-
se Bengt Häggblom i Kronoby, till Fördomsfri 
föregångare . 

Häggblom stöder män och pojkar med in-
vandrarbakgrund att reparera bilar, skjut-
sar dem till möten eller hobbyer och är en 
trygg person för dem att fråga om samhäl-
let. Han ställer alltid upp då invånarna i Kro-
noby behöver något och gör inte skillnad på 
personer. Han tar emot samtal fl era gånger 

om dagen av personer som behöver råd och 
stöd. 

”Han (Häggblom) är speciellt viktig för kar-
larna och pojkarna som han hjälper skru-
va på bilar med” säger Kristina Slotte som 
skickade in nomineringen. Hon säger att 
många av de som får stöd av Häggblom in-
te annars skulle kunna ha bil och den frihet 
som bilen medför. Han hjälper även till att 
köpa reservdelar eller elektronik då det be-
hövs. 

Bengt Häggblom är en föregångare i hela or-
dets betydelse. Tack för ditt engagemang!
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HJÄLPJÖSSEN

Kaninen Hjälpjösse är en annorlunda krishjälpare!

Hjälpjösse är stickad med kärlek och tröstar 
barn som har upplevt otäcka saker. Hjälpjös-
sen ger stöd och glädje åt den som håller 
Hjälpjösse i tassen.

Barn som fl yr kriser behöver nu hjälp av 
Hjälpjössen! Vårt mål är att alla barn som 
kommer till Finland genom fl yktingmottag-
ningen ska få en Hjälpjösse som vän. 

Konstnären Anu Pensola designade ur-
sprungligen Hjälpjössen i början av -ta-
let för Röda Korsets program i Psykiskt stöd, 
men nu har instruktionerna för Hjälpjös-
sen uppdaterats på initiativ av FRK Åbo fi n-
ska avdelning. Kaninen har dessutom ”kusi-
ner” runtom i världen, t.ex. australiensiska 
Trauma Teddy har samma uppdrag som vår 
Hjälpjösse.

Du kan lämna in din Hjälpjösse vid FRK Öst-
erbottens svenska distrikts kansli, Nedre Tor-
get  A,  Vasa, på tisdagar kl. - . 
Du kan även lämna in Hjälpjössen till loppi-
set Ånyo i Kronoby, Forsnäsgränd ,  
Kronoby eller till FRK Loppiset i Närpes, När-
pesvägen ,  Närpes, under deras up-
pehållstider.

I första hand delar Röda Korset ut Hjälpjös-
sarna till barn via mottagningscentralerna, 
men om inte alla Hjälpjössar hittar sitt eget 
barn den vägen, kan Hjälpjössen även ges 
till andra barn i kris, exempelvis via Hem-
landshjälpen. 

Anu Pensola (Instagram: @anupen_villisiipi) 
äger stickmönstret för Hjälpjössen. Arbets-
instruktioner eller Hjälpjössar gjorda i enlig-
het med det är förbjudna att sälja. Hjälpjös-
sar kan endast ges bort eller tas emot som 
gåvor.

DU BEHÖVER 

Tvättbart blandgarn, som till exempel sock-
garn, passar bäst. Du kan sticka Hjälpjös-
sen med vilket garn som helst, tjocklek spe-
lar ingen roll, för jössarna får vara av olika 
storlek. 

• Du behöver minst fyra garn i olika färger 
(jössegarn, byxgarn, skjortgarn och garn till 
halsduk). 

• Strumpstickor i storlek  mm, ,  mm el-
ler  mm beroende av garnets tjocklek och 
stickfasthet. 

• Stoppnål 

• Vadd att fylla jössen med 

Mönstret fås av Malin Sunabacka, malin.su-
nabacka@redcross.fi . Det fi nns också på 
Rednet.
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HJÄLPARNA I AULANKO - . .

Vädret visade sig från sin bästa sida under FRKs frivilligevenemang i Aulanko. På bilden från vänster: Solveig Nylund, FRK Vasa svenska avd., 
Viveca Ollil, FRK Smedsby-Böle avdelning och Ulf Lassander, FRK Vasa svenska avdelning. Foto: Matilda Norrmén

Mitt i Ukrainakrisen passade vi frivilliga på 
att samlas i Aulanko för Röda Korsets natio-
nella utbildningsevenemang –Hjälparna i Au-
lanko. Evenemanget arrangeras vart tredje 
år och nu var det dags igen. 

Dagarna bjöd på workshoppar, föreläsningar 
och minimässa. Det fanns också tid att röra 
sig utomhus i den vackra omgivningen. Det 
som jag personligen deltog i och fi ck med 
mig nyttiga tankar hem var ”medlemsvärv-
ning” och ”hur locka unga”. 

Intressant och utmanande var också FRK:s 
nya profi l för att skapa en ny och moderna-
re brand.  Den absolut bästa föreläsaren nå-
gonsin, dök upp på söndag. Det var skåde-
sspelaren och författaren Jani Toivola som 
höll en timmes lång föreläsning om att va-

ra ensam i det off entliga rummet. Poängen 
var att som landets första svarta riksdags-
ledamot ( - ) upplevde han sig stän-
digt som ensam  svart bland alla andra kol-
leger. Många tankvärda ord yttrades under 
hela veckoslutet. 

Pratade med några FRK-kolleger från andra 
orter i landet och alla var mycket eniga om 
att det här evenemanget var ett av de bästa 
som ordnats.

  
Ulf Lassander
Ordförande
FRK Vasa svenska avdelning
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HJÄLPARNA I AULANKO - . .

Jani Toivola avslutade 
frivilligevenemanget med en 
mycket uppskattad föreläsning.
Foto: Matilda Norrmén.

Från FRK Österbotten deltog Monica Sven-
felt och Tina Öhberg från FRK Larsmo av-
delning, Viveca Ollil från FRK Smedsby-Böle 
avdelning, Ulf Lassander och Solveig Nylund 
från FRK Vasa svenska avdelning samt 
mångkulturutvecklare Matilda Norrmén och 
organisationskoordinator Anna Stenman 
från distriktet.
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KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktuppgifter     Kanslipersonal
Finlands Röda Kors
Österbottens svenska distrikt 
Nedre torget  A,  Vasa

Kansliet öppet för närvarande enligt 
överenskommelse.

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
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LOPPISUTFLYKT

På måndagen . . hade Matilda och Cas-
sandra (praktikant) från distriktet möjlighet 
att delta i en utfärd till Kronoby för att besö-
ka loppiset Ånyo som Kronoby avdelning har 
där tillsammans med Marthaföreningen och i 
samarbete med kommunen.

En buss startade kl.  på morgonen från 
Närpes. Av de som frivilligt sköter om FRK 
loppiset i Närpes hade  personer möjlig-
het att delta. I Malax stannade bussen för 
att plocka med tre av de som på frivillig ba-
sis sköter om Malax avdelnings verksamhet 
”Lagret”. Totalt var vi  glada resenärer som 

Studiebesök till loppis och café Ånyo i Kronoby

Foton: Matilda Norrmén.

fi ck lära oss mycket om hur loppisen rull-
lar på. Vi blev bjudna på god hemlagad pizza 
till lunch i caféet som är en del av verksam-
heten i Ånyo. Idéerna delades livligt bland 
de frivilliga och på hemvägen hade vi myck-
et att diskutera och fundera på. Innan da-
gen avslutades stannade bussen vid ”Lagret” 
i Malax där vi fi ck en kort presentation om 
verksamheten.

Det blev en lång och informationsrik dag, 
men vi gör det snart igen! Nästa gång får vi 
förhoppningsvis åka söderut för ett studiebe-
sök i Närpes. 
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