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Välkomna på räddningsövning till Vasa / Vasklot 27.9.2014 kl. 13.00 
 
Övningen börjar med att anmälningarna tas emot vid Rantasipi Tropiclandia där också 
ledningscentralen inrättas. Efter anmälan åker deltagarna ut till sina övningsställen 
allteftersom larmen kommer.  
Övningen beräknas vara avslutad kl. 19.00. Efter detta genomgång av övningen och 
trevlig kvällssamvaro på Rantasipi. 
 
Övningen kommer att innehålla fyra olika delar: 

1) Sjöräddning 
2) Förstahjälpen 
3) Efterspaning 
4) Ledningscentral 

 
Följande aktörer kommer att delta i övningen; Polisen,  Sjöräddningen, Frivilliga 
brandkåren, Röda Korsets försthjälpengrupper och Frivilliga räddningstjänsten. 
 
Anmälningar görs till Rolf Sund på e-post rolf.sund@redcross.fi senast 5.9.2014. Skriv i 
anmälan:  

- vilken del av övningen du vill delta i, vi försöker så långt som möjligt tillgodose 
önskemålen. 

- Om du behöver inkvartering, ordnas på Hotell Rantasipi Waskia 
- Specialdieter 

 
Kostnader:   

- Övernattning i enkelrum 79,- € 
- Övernattning i dubbelrum 89,- € 
- Kvällsmiddag:  

Meny 1 Böcklingtartar på Malax limpa *** Bacon inlindad fläskfilé på risbädd, 
pernod-gräddsås *** Apelsin crepes, havtornsmousse 38,50€  
Meny 2 Rencarpaccio , vodkakarpaloa *** Laxfilé fylld med färskost , gräddig 
rödvinssås , potatis snö *** Jordgubbar med grönpeppar 44 € 
 

Tilläggsinformation ges av Bo Norrgård och Rolf Sund. 
 
 
Bo Norrgård       Rolf Sund 
Övningsledare      Beredskapschef 
050 - 518 6500      0400 – 263 448 
bo.norrg@gmail.com     rolf.sund@redcross.fi 
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Hungerdagen snart här

LEDARE  

De sommarsköna dagarna är snart förbi och hösten nalkas – Finlands sommar är ack så kort. 
Jag hoppas ni alla haft en lika trevlig och innehållsrik sommar och givande semester som jag 
själv har haft. Det har varit fullt med glada fester: min mellersta sons konfirmation, flera fö-
delsedagskalas och ett bröllop samt kronan på verket firandet av min och fruns 20-åriga bröl-
lopsdag. Något byggprojekt hör också sommaren till och som bäst håller vi på och installerar 
bergvärme i bostadshuset. Den otroliga värme vi fått uppleva i juli har gjort att jag har nästa 
sommars projekt klart för mig. Då skall en luftvärmepump installeras, så kanske huset går att få 
svalt till kvällen.

Ni frivilliga har också varit flitiga med förstahjälpen dejoureringar på danser, konserter , idrotts-
tävlingar och många slags evenemang. Ni har haft beredskap för efterspaningar, ordnat och 
hållit barn- och ungdomsläger samt ordnat träffar för flyktingar med mera. Varmt tack för allt 
ert arbete i Röda Korsets namn!

Så här i slutet av augusti står vi snabbt på tröskeln till Hungerdagen. Hungerdagen är redan 
18.-20.9. I Österbotten har vi traditionellt varit framgångsrika insamlare. Insamlandet torde 
höra till den mest populära frivilligverksamheten inom organisationen.  
Resultatet av Hungerdagsinsamlingen har dock sjunkit under förra året. En del av orsaken kan 
vara att människor i allt mindre utsträckning bär kontanter med sig, vilka kan stoppas i bössan. 
Röda Korset har tagit fram nya sätt för att underlätta givandet av pengar: den virtuella spar-
bössan, som var och en kan sätta på den egna websidan, på facebook, på linkedin eller på det 
sociala medium som var och en använder. Det här är ett bra alternativ för företag också: den 
kan utmana sina kunder, samarbetsparter och konkurrenter i en tävling Hungerdagen till godo. 
Moroten för företagens användning av virtuella bössor är att de om så önskas kan få synlighet i 
media. 

Resultatet av insamlingen beror ändå fortfarande på antalet insamlare, fastän de nya formerna 
ger flankstöd. Om det inte finns insamlare, finns det inga givare heller. Samtidigt får vi behövlig 
synlighet i gatubilden, vilket bidrar till att öka gåvorna bland de andra kanalerna.

Österbotten och österbottningar är ett företagsamt område och folk. Vi ger inte upp för att in-
samlingsresultatet sjunkit, eller hur? Tvärtom, vi försöker på nytt få ännu mera  medel till ka-
tastroffonden. Hungerdagen är enligt undersökningar den mest kända insamlingen i Finland – 
över 75 % av finländarna känner till Hungerdagen. Den är också finländarnas favoritinsamling. 
Så den här sidan av saken är alltså ok. Vår uppgift är att göra givandet så lätt som möjligt och 
upprätthålla insamlingens och Röda Korsets goda rykte.

Också efter Hungerdagen fortsätter arbetet. I höst har vi många aktiviteter, utbildningar och 
händelser framför oss.  

Lycka till med Hungerdagsinsamlingen! Människor behöver Röda Korset och Röda Korset behö-
ver er.

Ricky Berglund
verksamhetsledare
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HUNGERDAGEN 18–20.9.2014

I Hungerdagens riksomfattande reklam 
satsar vi i år på att rekrytera arbetsplats- 
och hobbygrupper. 

På Hungerdagssajten samlar vi videosnuttar av 
grupper som har beslutat att göra något för Hung- 
erdagen. Samtidigt informerar vi om olika sätt som 
grupper kan engagera sig. Bland dem som redan 
har anmält sig finns idrottslag, scoutkårer, körer och 
stadsdelsföreningar.

Bjud även i er avdelning in olika grupper att del-
ta. I synnerhet förstagångsdeltagare är bra att få 
med i grupp: det är lättare att prova på något nytt 
i sällskap än att göra det ensam. Ni kan påmin-
na grupperna om att man inte måste hålla i en in-
samlingsbössa för att delta i Hungerdagen. Under 
Hungerdagen kan grupperna förverkliga sina mest 
kreativa och tokiga idéer för att samla in pengar till 
välgörenhet.

Så kan du delta i Hungerdagen:

• Baka något läckert t.ex. för kaffebordet på jobbet 
 och be arbetskamraterna betala kafé priser för 
 godbitarna. Donera pengarna till Hungerdagen.

• Ät en billig lunch av t.ex. gröt och donera de 
 lunchpengar du sparar till insamlingen. Utmana 
 andra att också delta.

• Låt bli att shoppa gott till veckoslutet och ge 
 pengarna till Hungerdagen i stället. Utmana via 
 sociala medier dina vänner att göra det samma.

• Ordna ett loppis på gården tillsammans med 
 grannarna och ge intäkterna till Hungerdagen.

• Berätta om insamlingen Hungerdagen på Face-
 book, Instagram, Twitter eller en blogg och 
 utmana vänner och bekanta att delta i insamling
 en. Du kan dela bilder och länkar med Hunger
 dagstema på www.facebook.com/punainenristi 
 eller www.twitter.com/PunainenRisti.

Nu utmanar vi grupper att delta

1. SMS

Ofta får insamlare höra att en potentiell givare inte 
kan ge ett bidrag på grund av brist på kontanter. 
Men det finns också andra sätt att ge bidrag. För 
insamlingsvästarna har vi tryckt upp klistermärken 
med numret för SMS-bidrag. Avdelningarna kan be-
ställa klistermärken via avdelningsvyn i webbutiken.

Ge ett bidrag till Hungerdagen genom att skicka 
textmeddelandet SPR till nummer 16499 (15 €).

2. MOBILEPAY – ETT ALTERNATIV 
 TILL KONTANTER

För första gången kan man också ge ett bidrag till 
Hungerdagen via en mobilapp. MobilePay är Dans-
keBanks app som man kan använda för att snabbt 
överföra pengar från ett konto till ett annat. Appen 
fungerar oberoende av vilken bank man är kund i, 
men tyvärr bara på finska. Via appen kan man över-
föra pengar även om man inte känner till mottaga-
rens kontonummer, det räcker med att man kan te-
lefonnumret.

Under Hungerdagen kan man föreslå MobilePay 
som betalningssätt om en givare inte har kontanter 
på sig. Den som vill kan ta MobilePay i bruk redan 
före Hungerdagen.

Det är lätt att komma igång. Ladda ner appen Mo-
bilePay till din smarttelefon från App Store, Goog-
le Play eller Windows Store, och registrera dig som 
användare i tjänsten. Det är lika tryggt att använda 
MobilePay som att betala med kort. Applikationen 
är bl.a. skyddad med en fyrsiffrig kod som du själv 
får välja.

Tips för hur du kan använda MobilePay finns på 
adressen www.mobilepay.fi.

3. VIRTUELLA INSAMLINGSBÖSSOR ÄVEN I ÅR

En virtuell insamlingsbössa kan man skapa online 
och dela till sina vänner t.ex. per e-post och i sociala 
medier. Till onlinebössan kan man ge ett bidrag ge-
nom att använda sina webbankkoder och både den 
som grundade bössan och givarna kan följa med hur 
mycket pengar insamlingsbössan har fått in.

Avdelningarna kan om de vill erbjuda grupper och 
samarbetsparter en virtuell insamlingsbössa som 
alternativ om någon av någon orsak inte har möj-
lighet att ställa upp som fysiska insamlare i år. Av-
delningarna kan också skapa en egen virtuell in-
samlingsbössa.

Ge bidrag utan kontanter
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Darren Eli, världsmästare i kickboxing, berättar att man 
får träna på Total Fitness Gym i Hertonäs i Helsingfors 
under Hungerdagen för ett frivilligt bidrag.
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Bössan på webben får in mer pengar ju aktivare 
man samlar i den. Om man till exempel har delat 
sin insamlingsbössa på Facebook eller en blogg ska 
man gärna lägga ut nya uppdateringar regelbundet.

Uppdateringarna kan glädja sig åt och tacka för de 
bidrag som har flutit in och följa med nedräkning-
en till en målsumma. Om möjligt är det bra att lägga 
ett lämpligt boägg i insamlingsbössan för att ge fart 
åt insamlandet. Det första bidraget styr ofta också de 
följande bidragssummorna.

Det är lika tryggt att använda MobilePay
som att betala med kort.

En virtuell insamlingsbössa kan man skapa 
på adressen www.lahjoituslipas.fi/
rodakorset

Mer information:
Medelsanskaffningskoordinator
Tiina Kirves tfn 020 701 2216,
tiina.kirves@rodakorset.fi

Börja informationsarbetet i tid

Många människor söker information online. En del 
av dem tänker att ett evenemang som det inte 
finns information om på webben sannolikt inte 
finns. Se alltså till att information om insamlingen 
finns både på avdelningens RedNet-sida och i so-
ciala medier, om avdelningen använder sådana ka-
naler.

Fyll i evenemangskalendern före 1.9

Evenemangskalendern uppdateras via RedNet. Att 
den uppdateras är viktigt, eftersom informationen 
i kalendern syns på avdelningens RedNet-sida, på 
distriktets webbplats och i den riksomfattande eve-
nemangskalendern. Avdelningens webbuppdatera-
re kan skapa ett nytt evenemang. Uppdaterarrättig-
heter får man från distriktet. Uppdateraren måste 
vara registrerad i RedNet.

Av evenemangsnotisen framgår var och när intres-
serade kan avhämta en insamlingsbössa eller kom-
ma och ge ett bidrag. Det är bra om kontaktuppgif-
terna till avdelningens insamlingsledare också finns 
i evenemangskalendern. Förstagångsinsamlare kan 
ha frågor de vill ställa.

Evenemangskalendern finns på adressen www.
rodakorset.fi/evenemang och den syns också på 
ingångssidan på Röda Korsets webbplats.

Samla gillare inför Hungerdagen!

Om er avdelning finns på Facebook är det här ett 
ypperligt tillfälle att satsa på en mer aktiv FB-när-
varo. I god tid före Hungerdagen är det läge att 
bjuda in egna och bekantas Facebook-vänner att 
gilla avdelningens FB-sida. Ju fler gillare avdelning-
en har när insamlingen börjar, desto bättre sprids 
budskapet under Hungerdagen.

Facebook är bra verktyg för kommunikation. På FB 
kan man påminna om att insamlingen närmar sig, 
berätta hur den fortskrider och dela berättelser och 
nyheter från Röda Korsets webbplats och Hunger-
dagssajten. Länkar och bilder som har publicerats 

på Röda Korsets Facebook-sida får också fritt delas 
på avdelningens sida.

Bjud in journalister till insamlingen

Medierna är intresserade av Hungerdagen. Informe-
ra i god tid lokala journalister om vad som händer 
på orten. Gör det genom att per e-post skicka ett 
pressmeddelande till redaktionerna och kortfattat 
berätta vad avdelningen gör i samband med Hung- 
erdagen.

Tågordningen:

• 25.8–14.9 Skicka ett pressmeddelande som
 berättar att insamlingen närmar sig och att alla 
 intresserade är välkomna som insamlare.
• 15–19.9 Skicka ett pressmeddelande om avdel-
 ningens insamling/insamlingsevenemang.
• 20–24.9 Skicka ett pressmeddelande om insam-
 lingsresultatet.

Utkast till pressmeddelanden finns på Hungerdags-
sidan i RedNet. Tre olika modeller finns att använ-
da som stöd för avdelningens informationsarbete. 
Utkasten till pressmeddelanden skickas också per 
e-post till de avdelningsinformatörer vars e-post-
adresser vi har i vårt register.
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Informera redaktionerna om ert evenemang och bjud in 
journalister att göra ett inslag eller en artikel. Här intervju-
as Heidi Hautala, en av de politiker som deltog i Hunger-
dagen förra året.
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Efter insamlingen ska avdelningarna snabbt 
skicka in insamlarnas kontaktuppgifter till di-
striktet så att de kan införas i insamlarregist-
ret. Distriktet skickar in kontaktuppgifterna 
till centralbyrån, som skickar ett tackmedde-
lande till insamlarna antingen per e-post eller 
per SMS. Det är ytterst viktigt att vi bygger på 
vårt register: det underlättar vårt arbete under 
kommande år.

Avdelningen kan om den så vill själv tacka 
sina insamlare bl.a. genom att meddela dem 
vad insamlingsresultatet blev. Vi rekommen-
derar att ni tackar era insamlare, eftersom det 
lockar dem att ställa upp igen nästa år.

Vad får man för den insamlade summan?

I sitt tackmeddelande kan avdelningen berätta 
hur mycket man kan göra med de pengar som 
avdelningen har samlat in. För att göra upp 
en sådan förteckning behövs exempelsummor 
och räkneförmåga.

Vad får man för pengarna?-exempelsum-
mor finns på Hungerdagens RedNet-sida på 
rednet.rodakorset.fi/hungerdagen. En ut-
skriftsvänlig version av sidan hittar du under 
avsnittet ”Ordna insamlingen”.

Ett tack ger impulsen
att ställa upp igen

Ett exempel på tackmeddelande

Ett varmt tack för att du deltog i Röda 
Korsets insamling Hungerdagen! 

Du engagerade dig i en operation som gör 
att tiotusentals människor världen över 
kan få hjälp. 

I år inbringade Hungerdagsinsamlingen i 
Hungerby avdelning 3 650 euro! För den 
summan kan man t.ex. få:

• 30 vattenkanistrar i ett katastrofområde 
 (à 5 euro)
• 100 köksutrustningspaket för familjer
 på fem personer i ett flyktingläger 
 (à 15 euro)
• 11 cyklar för hälsorådgivare i Afrika 
 (à 100 euro)
• 40 utbildade frivilliga efterspanare 
 i Finland

Insatt insamlare på gott humör 
ger bättre resultat 

Under Hungerdagen ber vi alla som vill att 
ställa upp som insamlare. Det innebär att in-
samlandet måste göras lätt. Vi ska se till att 
insatsen inte orsakar huvudbry för den frivil-
liga och då är det viktigt att insamlaren får all 
information som behövs. I en snabbinskolning 
får insamlaren veta var det lönar sig för ho-
nom eller henne att ställa sig, hur man han-
terar insamlingsbössan och vad katastroffon-
den gör med pengarna. Bäst får man bidrag 
genom att be om dem. Den artiga frågan ”Vill 
du/ni delta i Hungerdagen?” är bra. 

Tecknad serie och video för insamlarna

För inskolning av insamlare finns nytt mate-
rial. Serietecknaren Maria Björklund har gjort 
en serie för Röda Korset som på ett roligt sätt 
ger exempel på bra sätt att få insamlingsbös-
san fylld. Serien kan skrivas ut och delas ut till 
insamlarna.

För insamlarutbildning har vi också produce-
rat en humoristisk videofilm på ett par minu-
ter, ”Insamlarens ABC”. Utbildningsfilmen kan 
användas t.ex. vid inskolningskvällar för nya 
insamlare eller frivilliga. Den lämpar sig också 
för skolklasser som deltar i insamlingen. Dess-
utom kan man lägga med en länk till videofil-
men i alla e-brev till insamlare.

Serien finns på Hungerdagens RedNet-sida. Vi-
deon finns på Röda Korsets YouTube-konto.

Filmen Insamlarens ABC kan man visa vid utbildningar och 
sprida via e-post och Facebook.

HUNGERDAGEN 18–20.9.2014
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Röda rappet utmanar skolorna att delta i Hungerdagen

Kontrollbanan Röda rappet ger lågstadieelever 
möjlighet att lära sig mycket viktigt om kata-
strofer, om vikten av att hjälpa, om betydelsen 
av rent vatten och om första hjälpen. Barnen 
får också tillfälle att själv hjälpa: varje elev får 
ett pass att samla klistermärken i. Klistermär-
ken får eleverna för sina prestationer och bar-
nens föräldrar kan om de så vill ge ett bidrag 
till Röda Korset för varje klistermärke barnet 
samlar in. Man kan också avlägga banan utan 
pass.

Så här går det till:

• Läraren avgör när Röda rappet genomförs 
 och beställer materialet gratis i Röda 
 Korsets webbutik (finns på finska och 
 svenska).
• I kontrollbanan ingår 10 valfria uppgifter.
• Kontrollerna är planerade för barn i åldern 
 9 och 11 år, men kan anpassas för alla 
 elever i klasserna 1-6. Elever i första klass 
 kan t.ex. gå runt banan tillsammans med 
 äldre elever.
• Eleven utför uppgifterna och samlar klister-
 märken i sitt pass.
• Eleven tar passet med sig hem och sam-
 lar in den summa de där hemma donerar i 
 ett kuvert som läraren har delat ut. Alla 
 bidrag är frivilliga.
• Eleven returnerar pengarna till skolan i 
 kuvertet.
• Läraren betalar in pengarna på banken.

Avdelningarna kan engagera skolorna 

Vi hoppas att avdelningarna aktivt tar kontakt 
med skolor och marknadsför Röda rappet som 
ett nytt och roligt sätt att delta i Hungerda-
gen.

Kontrollbanan fungerar bäst om det finns en 
vuxen handledare vid varje kontroll. Vi hop- 
pas att avdelningarna har möjlighet att besö-
ka skolorna och hjälpa lärarna att organisera 
banan.

Röda rappet-materialet kan också användas 
till att skapa en hel temadag. Då kan man bju-
da in föräldrarna också. Det ger avdelningen 
tillfälle att berätta för deltagarna om sin verk-
samhet, om det arbete Röda Korset utför och 
vad de pengar som samlas in används till.

För skolorna är det en enorm hjälp om avdel-
ningen kan sköta inbetalningen av pengarna 
på banken, eftersom det inte finns bankkon-
tor på alla orter, alla kontor inte tar emot kon-
tanter och öppettiderna kan vara besvärliga 
för lärarna att passa.

Mer information:
medelsanskaffningsplanerare
Eeva Arrajoki, 020 701 22 74,
eeva.arrajoki@rodakorset.fi

HUNGERDAGEN 18–20.9.2014

Allt Röda rappet-materialet finns 
både på finska och på svenska.
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I maj fick vi bekanta oss med Filippinska 
Röda Korsets arbete. Vi träffade anställ-
da och frivilliga vid tre distriktsbyråer samt 
ledare för operationen i samband med tyfo-
nen Haiyan.

Under vårt besök fick vi följa med en evakue-
ringsövning i landskapet Aklan. Den genom-
fördes som ett led i Finlands Röda Kors sam-
hällsbaserade katastrofberedskapsprojekt. 
Dessutom fick vi bekanta oss med eftervården 
efter Haiyan: registreringen av mottagare av 
kontantbistånd och utdelningen av bistånds-
material.

Obundna pengar viktiga i en nödsituation

På några dagar hann vi se och uppleva väldigt 
mycket, men i synnerhet minns vi några saker. 
Det första är betydelsen av katastroffonden 
för ett land som Filippinerna, där risker san-
nolikt blir verklighet. När en katastrof inträffar 
behövs hjälp genast. De obundna medlen i ka-
tastroffonden gör att vi inte behöver vänta på 

Hälsningar från Filippinerna

en utomstående finansiärs beslut, utan direkt 
kan inleda hjälparbetet. Tack vare fonden har 
vi också kunnat utveckla beredskapen bland 
människor i riskzoner och deras handlingsför-
måga under en pågående katastrof. Hur vik-
tigt det arbetet är gjorde tyfonen Haiyan klart: 
i Finlands Röda Kors projektområden var anta-
let dödsoffer väldigt lågt, eftersom larmsyste-
met fungerade och evakueringen lyckades.

Finlands Röda Kors välkänt i Filippinerna

De lokala invånarnas engagemang för Röda 
Korsets arbete gjorde stort intryck på oss. 
Både anställda och frivilliga jobbade väldigt 
långa dagar. För riktigt bråda tider finns det 
till och med sovplatser på byråerna. Trots att 
arbetet är krävande engagerar sig nya frivilli-
ga hela tiden i verksamheten. Det allra största 
intrycket gjorde ändå de lokala människornas 
enorma tacksamhet. Överallt visste folk att 
det är Finlands Röda Kors som hjälper och vi 
överväldigades av de tack som riktades till oss 
och till alla som har gett bidrag i Finland.

Med det tacket i tan-
karna går vi in för kata-
stroffondens viktigaste 
insamling Hungerdagen 
med ännu större energi 
än tidigare. Vi önskar er 
alla stor glädje och lycka 
till med insamlingen!

Medelsanskaffnings-
chef Anna Laurinsil-
ta, medelsanskaff-
ningsplanerare Mia 
Ekström-Huttunen, 
mångkulturverksam-
hetssutvecklare i Uleå- 
borgs distrikt Marika 
Parkkila samt organisa-
tionsarbetsplanerarna 
Päivi Jurvakainen och 
Anna-Kaisa Oja.

Uppgifter om dem som får motta bistånd i reda pengar registreras i byn Alfonso XII i 
Aklan.
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INTERNATIONELLT SKYDDSEMBLEM VÄCKER FRÅGOR

Sprid kunskap om emblemet med broschyr, 
utställning och PowerPoint-presentation

Vad svarar du om du blir tillfrågad varför Röda Korset är så noga med användningen
av rödakorsemblemet?

Ingen fara. Svaret hittar du i vår förnyade em-
blembroschyr ”Ett emblem som skyddar”. Mer 
information om emblemet hittar du på webben 
på skyddsemblem.fi. Emblembroschyren kan 
beställas i webbutiken rodakorsbutiken.fi.

Utöver broschyren har Finlands Röda Kors 
producerat en utställning för att hedra det 
150-årsjubilerande skyddsemblemet. Utställ-
ningen premiärvisades i samband med stäm-
man på Åbo mäss- och kongresscentrum 
7–8.6.2014. 

Utställningen finns att låna både på finska och 
på svenska och omfattar 13 bilder (à 125 cm 
x 125 cm). Kontakta info@rodakorset.fi för 

Ett rött kors 
på vit bot-
ten gjordes till 
ett skyddsem-
blem redan i 
den ursprungli-
ga Genèvekon-
ventionen år 
1864. Emblemet 
skyddar sjuk-
vård i krig och 
internationel-
la Röda Korsets 
biståndsinsats-
er. Därför är an-
vändningen av 
emblemet be-
gränsat även i 
fredstid.

att låna utställ-
ningsbilderna.

Ett enkelt sätt 
att informera
om skyddsem-
blemet är en 
PowerPoint-
presentation på 
tre bilder. Den 
finns på RedNet.
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FULLT LIV SOM PENSIONÄR

Nytt projekt ber pensionärer 
ställa upp som volontärer

Finlands Röda Kors har fått ta plats i det 
RAY-finansierade biståndsprogrammet Livfullt 
liv som koordineras av Centralförbundet för de 
gamlas väl. I och med beslutet har vi i mars in-
lett ett nytt projekt som är riktat till pensionä-
rer: ”Fullt liv som pensionär”. Genom projektet 
vill Röda Korset erbjuda människor som går i 
pension meningsfull sysselsättning, nya socia-
la kontakter och nätverk för frivilligarbete.

Många personer som lämnar arbetslivet i ål-
dern 60+ vill gärna aktivt bidra till utveckling-
en i sin närmiljö, hjälpa andra och förkovra sig 
själv. Inom projektet skapas nya verksamhets-
modeller för att engagera de här människorna 
och ge dem handledning. Modellerna ska se-
dan testas inom frivilligverksamheten och tas i 
bruk i de distrikt och avdelningar som går med 
i projektet.

Projektet pågår i fyra år och ger tillfälle att ut-
veckla olika sätt att få med nya medlemmar i 
vår verksamhet och få dem att engagera sig 
för Röda Korset.
 
Mer information:

Projektkoordinator Saija Ohtonen-Jones,
tfn 020 701 2000, 
saija.ohtonen-jones@rodakorset.fi 

Programassistent Merja Joro, 
tfn 020 701 2173,
merja.joro@rodakorset.fi 

ANVÄND HJÄRTAT 23.11.-24.12. 

Delta i Yles kampanj i höst

Idén med kampanjen är den här: Yle utma-
nar elever i klasserna 7-9 och gymnasier samt 
studerande vid yrkesinstitut att organisera 
evenemang för äldre. Finlands Röda Kors och 
Utbildningsstyrelsen är huvudsamarbetspar-
terna i kampanjen.

Vad kan din avdelning göra? Ni kan hjälpa en 
skola att komma i kontakt med åldringar an-
tingen via er vänverksamhet eller genom att 
sköta kontakterna t.ex. med ett serviceboende. 
Ni kan aktivera skolorna i ert område och hjäl-
pa till att organisera evenemanget. Ni kan an-
vända Ockupera ett äldreboende som modell.

Vad gör Yle under kampanjen: Yle TV1 sänder 
varje söndag ett program som följer med hur 
kampanjen fortskrider på olika håll i Finland. 
Kampanjen syns och hörs också på radio och 
Yles webbsidor på både svenska och finska.

Yle och Röda Korset besöker i början av höst-
terminen huvudstäderna i våra distrikt för att 
sprida information. Till infoträffarna inbjuds 
kontaktpersoner för avdelningar och skolor.

Mer information:
Distriktsbyråns kontaktpersoner: 
ungdoms- och socialarbetsplanerare

Skolsamarbetskoordinator
Pekka Laukkanen, 020 701 21 54, 
pekka.laukkanen@rodakorset.fi

RedNet: FRK Skolsamarbetet
www.rodakorset.fi/skolor

Behov av mer fjutt i vän- och ungdomsverk-
samheten? Intresserade av samarbete med 
skolor och äldreboenden? Hur med Yle-
bevakning? Svara ”ja” och delta i kampanjen 
Använd hjärtat.
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Vänskap förenar unga och gamla.
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UTBILDNING

PROMOKOULUTUS SYKSY 2014 / PROMOUTBILDNING HÖSTEN 2014

Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  

Promo: yhteinen osa, Promo: gemensam modul 4–5.10 Häme/Tavastland

Promo: yhteinen osa, Promo: gemensam modul 11–12.10 Satakunta

Promo: yhteinen osa, Promo: gemensam modul 25–26.10 Oulu/Uleåborg

Promo: yhteinen osa, Promo: gemensam modul 15–16.11 Kaakkois-Suomi, Mikkeli
  Sydöstra Finland, S:t Michel
  
Sisältöosat/Innehållsmoduler:  

Humanitaarinen oikeus/Humanitär rätt 11–12-10 Helsinki/Helsingfors

Monikulttuurinen toiminta/Mångkulturell verksamhet 11–12-10 Hup/HND

Sosiaalipalvelu/Socialtjänst 25–26.10 Hup/HND

Terveys- ja hyvinvointi/Hälsovård och välfärd 29–30.11 Savo – Karjala/Savolax-Karelen 

Sosiaalipalvelu/Socialtjänst 29–30.11 Länsi-Suomi/Västra Finland

Valmiustoiminta/Beredskapsverksamhet 29–30.11 Nynäs

Nuorisotoiminta/Ungdomsverksamhet 29–30.11 Länsi-Suomi/Västra Finland

Ungefär fem procent av befolkningen be-
står av invandrare som talar andra språk än 
de inhemska. Det är ett stort antal potenti-
ella rödakorsfrivilliga. En mångkulturell av-
delning kan nå fler frivilliga i och med att fler 
människor identifierar sig med Röda Korset.

Det är bra att ibland ta en titt på verksam-
heten med en utomståendes ögon. Vad har vi 
på gång som kan intressera nykomlingar? Är vi 
öppna för och intresserade av olika människor 
och annorlunda sätt att göra saker och ting? 
Inte har väl vår verksamhet blivit något som 
bara angår oss och där alla nya ansikten 
känns som störande element?

Genom sina arbetssätt och sitt sätt att vara 
signalerar frivilliga verksamhetsgrupper om de 
välkomnar nya människor eller inte. Om väl-
komsthälsningen följs av ett äkta och vänligt 
leende är rekryteringen nästan klar och den 
nya frivilliga blir intresserad av gruppen.

”Välkommen” är det viktigaste ordet
i mångkulturell rekrytering

”Iklädd Röda Korsets väst 
känner jag att jag har en 
annan roll, som frivillig och 
hjälpare: då är jag inte bara 
flykting i andras ögon. Det 
har gjort mig modigare och 
gett mig bättre självförtro-
ende”, säger Zakera Qasem, 
frivillig i avdelningen i Son-
kajärvi men ursprungligen 
från Afghanistan.

M
au

ri H
eiskan

en

Ladda ner eller skriv ut vår tipslista för mång-
kulturell rekrytering av frivilliga:

eirasismille.fi/sisalto/vinkkeja-monikulttuu-
riseen-vapaaehtoisrekrytointiin (Obs! även 
på svenska fast adressen är finsk!)

Mer information: 
Frivilligverksamhetsplanerare 
Maria Pikkarainen, tfn 020 701 21 59
maria.pikkarainen@rodakorset.fi
projektet Mot rasism! 

Nya frivilliga behövs alltid. Våra nya anvisningar ger tips om hur avdelningen kan nå ut till 
invandrare och få dem att ställa upp som frivilliga. 
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Regionmötena i Österbotten i höst

Vi ser fram emot att träffa er under regionmötena, som hålls i början av september. Då går vi 
igenom aktuella frågor och händelser.

Höstens regionmöten ordnas på följande platser och datum 

Tisdag 2. september: Kronoby (Herberts hus, Herbertsgränd 7) och Esse (Essehemmet, Lill-
backavägen 1) 
- Kronoby för avdelningarna: Gamlakarleby, Karleby sv., Kronoby, Nedervetil, Terjärv och Öja
- Esse för avdelningarna: Esse, Jakobstad sv., Pedersöre, Purmo och Larsmo

Onsdag 3. september: Oravais (Amigo, Öurvägen 24)  och Karperö (Karperö UF, Karperövä-
gen 526/538) 
- Oravais för avdelningarna: Jeppo, Maxmo, Munsala, Nykarleby, Oravais, Vörå och Pensala
- Karperö för avdelningarna: Björköby, Gamla Vasa, Korsholms norra, Korsholms södra, Kvevlax,          
Smedsby-Böle, Vasa sv. och Replot

Torsdag 4. september: Korsnäs (Bjurbäck byagård, Stormossvägen 59) och Lappfjärd 
(Marthagården, Lappfjärdsvägen 849)
- Korsnäs för avdelningrna: Bergö, Korsnäs, Malax, Solf, Sundom och Petalax
- Lappfjärd för avdelningarna: Kristinestads sv., Lappfjärd-Härkmeri, Närpes, Tjöck, Övermark och   
Pörtom

Regionmötena börjar kl. 18.30.

Anmälan till Greta på greta.paajanen@redcross.fi eller 0400-240705 senast 28.8.

AKTUELLT I ÖSTERBOTTEN

Ungdomarnas årsmöte

Ungdomarnas årsmöte ordnas i år den 3-5.10 i S-gruppens institut i Jollas, Helsingfors. 

Ungdomarnas årsmöte drar upp riktlinjer för framtidens Röda Kors och för diskussioner om hur 
vi alla skall förverkliga strategin som stämman i Åbo godkände. Utöver mötet händer det en hel 
massa kul program på sidan om, trevlig samvaro och glädje kring frivilligverksamhet!
Vi söker nu ungdomsmedlemmar som kan representera distriktet på mötet. Österbottens distrikt 
har 4 officiella ombud. Flera ungdomar är förstås också välkomna med som vanliga mötesdelta-
gare. 
Sista anmälningsdagen är den 10.9. Kontakta Malin om du är intresserad av att komma med!

Röda Korset utbildar

Nu har du chans att bli Rödakorsutbildare på svenska. Denna chans ordnas inte varje år, så det lö-
nar sig att delta! Utbildningen består av 5 moduler varav två kan utföras per distans, två som när-
studier och ett undervisningsprov. Utbildningslinjerna är följande:
Beredskapsutbildare (efterspaning, signal, första omsorg), Organisationsutbildare, Socialtjänst ut-
bildare (vänverksamhet), Ungdomsutbildare, Humanitär rätt, Psykiskt stöd, Missbrukararbete och 
Mångkulturutbildare
Den gemensamma distansutbildningen ”det unika Röda Korset” genomförs som nätstudier 4-31.10, 
Närstudiemodulen ”handledning av inlärning” ordas i Åbo 1-2.11 och innehållsmodulerna (alla ovan 
förutom beredskapsutbildare, som ordas senare) 22- 23.11.

Anmälningarna görs inom augusti månad till distriktet.
Vi har brist på dessa utbildare i distriktet och i hela svenskfinland, så passa på!
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MÅNGKULTUR

Flyktingmottagning

Finland är sedan 1987 ett av de 25 länder i världen som årligen vidarebosätter och tar emot kvotflyk-
tingar. Finland tar emot personer som FN:s flyktingorgan (UNHCR) betraktar som flyktingar, UNHCR 
är också det organ som intervjuar och väljer ut vilka personer som får flytta till landet. Riksdagen 
besluter om flyktingkvoten i samband med budgetplaneringen, senaste år höjdes kvoten från 750 till 
1050 personer, av dessa är 500 platser reserverade för flyktingar från Syrien. Kvoten fylls dock först 
när flyktingarna erbjudits kommunplatser, kommuner väljer m.a.o. om de har möjlighet att ta emot 
flyktingar eller ej. Röda Korsets roll i flyktingmottagningen är att uppmuntra kommunerna att ta mot 
flyktingar samt att i mån av möjlighet stöda flyktingarnas integrering i samhället.

Denna höst har ett flertal kommuner i Österbotten lovat ta emot kvotflyktingar, bl.a. Närpes stad och 
kommunerna i Jakobstadsregionen har vänt sig till Röda Korset i Österbotten för att få stöd i flykting-
mottagningsprocessen. Lokalavdelningarna har lovat att hjälpa till med att inreda lägenheterna och 
att starta upp vänverksamhet, vänkurser med inriktning på flyktingvänverksamhet kommer därför att 
ordnas i början av hösten.

Är du intresserad av att bli flyktingvän så ta kontakt med undertecknad! Mera information om kurser-
na kommer att finnas på RedNet.

Läxhjälp

Många barn har svårigheter att hänga med i skolan, i synnerhet barn med invandrarbakgrund kan på 
grund av språket ha svårt att tillskansa sig den information som ges i skolan. En försvårande omstän-
dighet kan vara att övriga familjemedlemmar inte heller har 
tillräckliga språkkunskaper för att ge det stöd och den hjälp 
barnen behöver med skolarbetet i hemmet. 

Röda Korset har därför utvecklat ett koncept för läxhjälps-
verksamhet för lågstadieelever som av olika anledningar be-
höver stöd i skolarbetet, i första hand barn med utländsk 
bakgrund men alla i behov är välkomna att delta. Läxhjälpen 
bygger på att frivilliga personer håller en läxklubb, gärna på 
skolan, där de hjälper eleverna genom att lyssna, stöda och 
uppmuntra barnen i skolarbetet. Läxhjälparna behöver inte 
vara utbildade pedagoger utan det räcker att du som person 
är intresserad och motiverad att stöda barn utgående från 
dina kunskaper.

Läxhjälpen koordineras av avdelningen på orten med stöd av Mångkulturutvecklaren i distriktet, alla 
praktiska arrangemang planeras och förverkligas i samarbete med den aktuella skolan. Läxhjälpen i 
Österbotten har hållit paus några år men planen är nu att göra en nystart med början i Kristinestad, 
om andra avdelningar är intresserade kan det under hösten bli aktuellt även på andra orter. Är du 
intresserad av att bli läxhjälpare i Kristinestad eller på andra orter så anmäl ditt intresse till mig!

Mångfaldsutskottet

År 2013 tillsattes ett Mångfaldsutskott i distriktet bestående av sex personer: ordförande Vive-
ca Dahl (Replot avdelning), Åsa Teir (Lappfjärd-Härkmeri avdelning), Glory Rubirezesa (Gamla Vasa 
svenska avdelning), Saqib Shkreta, Mia Backlund (Nykarleby avdelning) och Marjan Roayaii, mångkul-
turutvecklaren fungerar som sekreterare i gruppen. På grund av bytet av mångkulturutvecklare har 
utskottet hållet en paus under våren men tanken är att vi tar nya tag i höst. Har du frågor, tankar 
eller idéer som du vill att utskottet diskuterar så hör gärna av dig till mig.
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MÅNGKULTUR

Aktions-/Ungdomsgrupp inom mångkulturverksamheten

Ett vad de stora målen med mångkulturverksamheten är att integrera den i Röda Korsets övriga 
verksamhetsområden. Ett område som på ett naturligt sätt går ihop med mångkulturen är ung-
domsverksamheten, tanken är därför att vid sidan av mångfalds- och ungdomsutskottet starta 
en ”aktionsgrupp” för unga inom det mångkulturella området. Dessa personer skulle ha friheten 
att ordna evenemang som de själva anser vara intressanta och att hjälpa till vid Röda Korsets 
kampanjer eller hjälpa att förverkliga den verksamhet som planeras i utskotten. I nuläget har sex 
unga personer anmält sitt intresse, flera är naturligtvis varmt välkomna med. Är du intresserad 
så skicka ett mejl till mig med lite info om dig själv och varför du är intresserad av att jobba med 
de här frågorna.

Utbildarutbildning

Röda Korsets utbildningssystem bygger på att ni frivilliga medlemmar fungerar som utbildare av 
andra medlemmar. För att kunna bli utbildare så behöver du naturligtvis få skolning i det aktuel-
la verksamhetsområdet. I Österbotten har vi ganska få utbildarutbildare, i synnerhet inom mång-
kulturområdet, vilket i sin tur innebär att det är svårare att starta ny verksamhet eftersom vi inte 
har personer på ort och plats som kan förmedla sin kunskap vidare. 

I höst ordnas en nationell utbildarutbildning både på finska och svenska, värt att notera är att 
den svenska utbildningen endast ordnas ca vart tredje år. Jag hoppas därför att alla nu som är 
intresserade av området och av att få en lite aktivare roll i organisationen anmäler sig till årets 
utbildning. Att gå utbildningen innebär dock inte att du förbinder dig till något, du kan även gå 
utbildningen för ditt eget intresses skull. Som utbildarutbildare inom mångkulturen kan du t.ex. 
utbilda läxhjälpare, flyktingvänner och klubbledare. Mera information hittar du i det allmänna ut-
bildningsuppslaget i detta nummer av Här och Nu.

Malin Sunabacka

Medlemslotteri

Detta år deltog distriktets rödakorsavdelningar i Österbottens stormässa i Botniahallen, Röda Korset var en 
av över 250 utställare. Representanter från ett tiotal avdelningar fanns på plats under helgen för att infor-
mera om verksamheten, dela ut material, värva medlemmar och sälja rödakorsprodukter. Över 17 000 per-
soner besökte mässan.

Bland alla de som blev nya medlemmar under mässan lottades ut en första hjälp-väska värd 40 euro. Vin-
naren denna gång var Johanna Walgren som under mässan blev medlem i Korsholms södra avdelning. Di-
striktet önskar Johanna ett stort grattis och varmt välkommen med i organisationen!



15

FÖRTJÄNSTTECKEN

Förtjänsttecken - dags att ansöka
Det drar igen ihop sig till ansökningstid för Röda Korsets utmärkelser. Ansökningstiden för förtjänst-
märken är i september och för förtjänstmedaljer - i brons, silver och guld - är i oktober.

För beviljande av förtjänsttecknet är kriterierna medlemskap i FRK och att personen i minst 6 års tid 
aktivt har deltagit i FRK:s eller Frivilliga Räddningstjänstens verksamhet i förtroende- eller andra fri-
villiguppgifter.

Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i brons, silver eller guld tilldelas för  förtjänstfull och långvarig 
verksamhet eller exceptionellt betydelsefulla insatser direkt till förmån för FRK och dess syften.

Förtjänstmedaljen i brons kan beviljas till en person som i minst 10 års tid aktivt har deltagit i organi-
sationens verksamhet och som tidigare har fått förtjänsttecknet. Minst fyra år bör ha gått sedan för-
tjänsttecknet beviljades. 

Förtjänstmedaljen i silver kan beviljas till en person som i minst 20 års tid aktivt har deltagit i organi-
sationens verksamhet och som tidigare har fått förtjänstmedaljen i brons. Minst 10 år bör ha gått se-
dan  förtjänstmedaljen i brons beviljades.

Förtjänstmedaljen i guld kan beviljas till en person som i minst 30 års tid aktivt har deltagit i organi-
sationens verksamhet och som tidigare har fått förtjänstmedaljen i silver. Minst 10 år bör ha gått se-
dan  förtjänstmedaljen i silver beviljades.

Varje ansökning om en utmärkelse bör fyllas i noggrant och i den bör inkluderas möjligast heltäckan-
de beskrivning av meriterna. Verksamhetsåren är också viktiga uppgifter som bör framgå av ansök-
ningen.

För kostnaderna för utmärkelsen ansvarar den part som ansöker. Ansökan sker på blankett som finns 
på Rednet under rubriken Råd & Rön - Avdelningsbyrå - Blanketter och anvisningar. Där hittar du 
också anvisningarna för utmärkelserna med mer information om Röda Korsets utmärkelser. Blankett 
kan också beställas från distriktet.
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Österbottens svenska distrikt
Nedre torget 1 A, 65100 Vasa
Kansliet öppet 
må-fre  10-15

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

Mottagningscentralen i Kristinestad
Lappfjärdsvägen 163 C
64100 Kristinestad

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

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

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

Bidrag via internet
www.rodakorset.fi/bidra

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

Verksamhetsledare
Ricky Berglund
020 701 2750, 050 517 7245

Beredskapschef
Rolf Sund
020 701 2754, 0400 263 448

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

Samordnare för ungdoms- och samhälls-
verksamheten
Malin Sunabacka
020 701 2753, 050 566 2642

Mångkulturutvecklare Nina Stubb 
020 701 2755, 040 559 5286

Ekonomisekreterare
Greta Paajanen
020 701 2752, 0400 240 705

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