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Tillsammans kan vi besegra ensamheten
Januari är midvinter, en vändpunkt. Framför 
oss väntar våren, som förhoppningsvis för 
med sig något nytt.

Eller åtminstone något bekant. En tid då 
världen på nytt fylls av ljud, möten, närvaro 
och nyheter. Jag har hopp och tro att vi går 
mot bättre tider.

Vår vardag har dock ärrats av coronan, som 
också lämnat spår i många människor för 
vilka framtiden inte ser särskilt ljus ut. De 
som är ensamma.

Vi påbörjar vår vändagskampanj den  fe-
bruari. Under den bjuder vi in var och en att 
lindra ensamheten. Vi svarar på de ensam-
mas ofta tysta rop genom vår vänverksam-
het, men vi ser också på samhället ur en vi-
dare synvinkel.

Utöver de bekanta evenemangen och träff ar-
na bereder vi inför vändagen .  ett jippo 
i Helsingfors för att föra fram ensamhetens 
många ansikten. Dessa är individens räds-
la och sorg, känsla av otillräcklighet och osä-
kerhet, men det handlar också om ett sam-
hälleligt problem.

Vi hoppas att du också tar initiativ, då var 
och en kan minska ensamheten runt om-
kring sig. Även en liten gärning har betydel-
se. Sista minutens tips för vändagen hittas i 
den här tidningen.

År  har kommit – låt oss tillsammans 
ta det an. Låt oss också se de människor vi 
möter i vardagen, som vandrar bredvid oss, 
men inte ännu tillsammans med oss.

Vi ses – vi ser varandra.  

Maaret Alaranta

Koordinator för social 
välfärd
Röda Korset

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 . .

Coronavåren för två år sedan var en märklig tid. Nyland isolerades, de över  uppmanades 
att hålla sig hemma, skolorna gav distansundervisning och stämman som skulle ha hållits i 
Vasa i juni  sköts fram med tre månader. I det skedet då organisationsstyrelsen tog be-
slutet att senarelägga stämman till första veckoslutet i september beslöt man också att en-
dast offi  ciella ombud skulle delta, detta för att klara den gräns på  som statsmakten vid 
den tiden jobbade med för publika samlingar. 

Då vi väl kom till september  var det inte aktuellt med några stora samlingar av folk, 
och stämman genomfördes i hybridmodell med -  personer, inklusive teknisk personal, 
på plats i ett kabinett på hotellet på Vasklot i Vasa och resten deltog virtuellt utspridda i alla 
FRK-distrikt. 

Efter detta har vi vant oss vid att mötas på distans. Coronavåren har blivit coronaåren och 
det nya normala är något vi fått ta vare sig vi vill eller inte. Men vad kommer sedan?

Vi är vana att tänka oss Röda Korset som en hjälporganisation som internationellt och natio-
nell, men även lokalt, hjälper där nöden är som störst. Men en hjälporganisation fi nns inte till 
bara för den som för stunden eller under längre tid behöver hjälp, utan också för den som vill 
hjälpa. Att hjälpa är ett mänskligt behov. Den friska, sunda människan har ett behov av att 
få hjälpa, och också för den hjälpande parten är FRK en organisation genom vilken man kan 
hitta sina kanaler. Jag hoppas och tror, att vårt behov av att hjälpa inte blivit mindre under de 
två år som gått och här tror jag, att vi har en ny utmaning, att erbjuda den kanal genom vil-
ken en får visa sin solidaritet och hjälpa sin medmännniska. 

Pandemitiden har påmint oss om att vi inte är oberoende av varandra, utan att vi i allra hög-
sta grad hör ihop. Vi är inte friskare och tryggare än vår omgivning, vi vidtar åtgärder inte 
bara för att skydda oss själva utan också för att göra vad vi kan för att inte vi ska smitta var-
andra. Vi bidrar, var och en, i den utsträckning vi kan för att helheten, mänskligheten, ska 
må så bra som möjligt. 

Många lider, både p.g.a. ohälsa, långtids-covid och en del insjuknar svårt och t.o.m. avlider 
till följd av smittan, också hos oss. Många drabbas ekonomiskt. De fl esta av oss drabbas so-
cialt och känslomässigt då barnbarnen växer och vi inte kan träff as eller då vi inte kan um-
gås med våra vänner och bekanta. Ändå har vi det bra med en fungerande sjukvård och gra-
tis vaccinering, bara att ta emot.

Men också under denna pandemi blir skillnaderna mellan världens olika delar så påtaglig. 
Vaccinationsgraden i världens fattigaste länder är skrämmande låg. Antalet dödsfall är högt. 
Solidariteten verkar här lysa med sin frånvaro. Vi i den rika delen av världen kommer, av 
allt att döma, snart att ha läget under kontroll. Senast då är det aktuellt att hjälpa resten av 
världen. 

Ann-Mari Audas-Willman
Distriktsordförande FRK i 
Österbotten
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VÄNDAGEN .

Vändagskampanj behövs – var och en kan 
minska ensamhet omkring sig 
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Vändagskampanjen ordnas i år den –  
februari. Kampanjen kulminerar omkring 
vändagen den  februari då vi syns i eve-
nemang, sociala medier och andra medier.  

Med vändagskampanjen lyfter vi fram fi nlän-
dares upplevelser av ensamhet samt ensam-
hetens eff ekter på individer och samhället. 
Ensamheten har ökat explosionsartat under 
coronaepidemin. Vi alla behövs nu med att 
stärka delaktighet och gemenskap. 

Kampanjen syftar till att öka medvetenheten 
om ensamhet samt bjuda in nya frivilliga att 
komma med i vänverksamheten. Alla är varmt 
välkomna med – såväl nya frivilliga som de 
som saknar en vän. 

Digitalt material till avdelningarna 

Vi för kampanjen med samma visuella utseen-
de som tidigare år.

• Du hittar det digitala materialet i Röda Kor-
sets materialbank i mappen Vändagen  
(aineistopankki.punainenristi.fi ). I material-
banken fi nns lämpligt material för webben 
och sociala medier såsom bilder, videor och 
webbannonser (banner).  

• Vi utmanar alla fi nländare att uppmärksam-
ma människorna omkring sig. Dela och be 
andra fl itigt dela material i sociala medier – 
tillsammans syns och hörs vi!  

• Vårt budskap är: Alla kan minska ensamhe-
ten runt omkring sig. Även en liten gärning 
har betydelse. Vi ses – Vi ser varandra.  

• I sociala medier använder vi hashtaggarna 
#ViSes och #RodaKorset. 

Vi hoppas på evenemang 

I dessa tider är möten ansikte mot ansikte av 
allt större betydelse för människor. Därför upp-
muntrar vi alla avdelningar att modigt planera 
evenemang för vändagen. I evenemangen ska 
man följa gällande säkerhetsanvisningar med 
hänsyn till coronaläget.  

Röda Korset ordnar ett jippo i Helsingfors cen-
trum på vändagen. Budskapet är att vi alla kan 
minska ensamheten omkring oss. 

Planera evenemangen tillsammans och ta med 
också nya frivilliga i planeringen. Centralbyrån 
stöder avdelningarnas evenemang med högst 

 euro som vanligt. 

Berätta om evenemangen för lokala medier 
och erbjud intervjuer med frivilliga och vänpar 
som är med i vänverksamheten. En meddelan-
demall kommer att utarbetas för avdelningar-
na. 

Efter vändagen är nya människor i farten som 
är intresserade av frivilligverksamhet. Vi ska 
önska dem alla välkomna med i avdelningens 
olika frivilliguppgifter. 

Mer information: 

Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn    
Kommunikationssakkunnig Ada Bergroth, 
tfn    
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RÖDAKORSVECKAN 

Rödakorsveckan fi ras i 
beredskapsövningens tecken
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Den riksomfattande beredskapsövningen 
ordnas den –  maj. Årets tema för Röda-
korsveckan är hjälpberedskap. Alla avdel-
ningar från mindre till större behövs med.  

Den riksomfattande beredskapsövningen som 
omfattar hela Finlands Röda Kors ordnas en 
gång i stämmoperioden. Denna gång arrange-
ras övningen på Rödakorsveckan, eftersom be-
redskapen att hjälpa i nödens stund förenar 
hela organisationen.

Övningen pågår i två dagar, från fredag till lör-
dag, vilket gör det möjligt för avdelningarna 
och distrikten att öva både tillsammans med 
frivilliga och med myndigheterna.

Många sätt att öva

Huvudtemat för övningen är evakuering. 
Man kan öva hjälpberedskap för exempelvis 
brandsituationer, kemikalieolyckor, grundstöt-
ning eller massinvandring.

Alla nya och alla erfarna frivilliga inom avdel-
ningarna behövs med. De som redan har mer 
erfarenhet av beredskap kan öva sätt att le-
da och upprätthålla situationsbilden. Dessutom 
behövs också sådana frivilliga som exempelvis 
kan koka kaff e och dela mat, fylla i registre-
ringsblanketter, ta hand om godstransporter el-
ler bara prata med de hjälpbehövande. 

Ett av huvudmålen i Röda Korsets verksam-
hetsstrategi är ”Hjälpen fi nns nära”. Genom att 
öva evakuering tränar vi för lägen där en mas-
sa människor snabbt behöver vår hjälp. Vi tes-
tar och tränar sätt att starta hjälpoperationen 

snabbt, ta alla frivilliga med i hjälpsituationen, 
samarbeta med myndigheter och andra organi-
sationer samt leda och upprätthålla situations-
bilden. 

Evakuering är en av de mest typiska situatio-
nerna där myndigheterna ber hjälp av Röda 
Korset.

Anvisningar och färdiga övningsmodeller 
gör det lättare att delta i övningen

Centralbyrån och distrikten utarbetar färdiga 
övningsmodeller som avdelningarna kan an-
passa efter sin egen verksamhetsmiljö. Även 
anvisningar för att sätta mål för övningen samt 
för att följa och bedöma dem är under utarbet-
ning.

Övningen är Finlands Röda Kors gemensamma 
beredskapsövning. Förutom avdelningarna del-
tar även centralbyrån, distrikten, Kalkku logis-
tikcentral, de Ungas skyddshus och Kontti-va-
ruhusen i övningen. Även andra organisationer 
och myndigheter kallas med.

Mer information om övningen publiceras 
i februari

Avdelningar kan anmäla sig till övningen från 
och med februari. Information om övningen 
publiceras regelbundet i nyhetsbrevet och på 
Rednet. 

Det rekommenderas att avdelningarna bör-
jar med planeringsarbetet redan i februari. Väl-
kommen med att fi ra Rödakorsveckan tillsam-
mans i hjälpberedskapens tecken!
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MOT RASISM

Veckan mot rasism – från ord till handling
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Syftet med Veckan mot rasism är att på-
verka attityderna så att rasismen mins-
kar i samhället.

Veckan mot rasism äger rum igen den –  
mars. I år är temat strukturell rasism.

Man är van att prata om rasism som exem-
pelvis slagord som ropas på gatan. Rasism 
är dock mycket mer än detta: bland annat 
det att en persons namn påverkar möjlighe-
terna att få arbete eller hitta en bostad.

Vi vill att kampen mot rasism ska ändras 
från ord till handling. Vi hoppas att alla skul-
le ta en kritisk titt på både sina egna hand-
lingar och de omgivande strukturerna.

Ett lätt ställe att börja är att läsa våra riktlin-
jer mot rasism. Du hittar dem på Röda Kor-
sets webbplats: rodakorset.fi > veckan mot 
rasism> riktlinjer mot rasism.

Utmärkelserna Fördomsfri föregångare 
delas ut

Även i år kan distrikten dela ut utmärkelser-
na Fördomsfri föregångare. Ett bra sätt att 
genomföra valet har visat sig vara att vem 
som helst får föreslå en mottagare elektro-
niskt. 

Önskemålet är att distrikten delar ut utmär-
kelserna på dagen mot rasism . . Då är 
det möjligt att berätta om de som får utmär-
kelsen i kampanjens landsomfattande öpp-
ningsmeddelande.

Materialet för sociala medier i 
användning

Under kampanjveckan lönar det sig de-
la materialet om veckan mot rasism på din 
avdelnings sociala mediekanaler. Material-
et för sociala medier blir tillgängligt för ned-
laddning från materialbanken i februari-mars 

. I sociala medier använder vi hashtag-
gen #VeckanMotRasism. 

Mer information om Veckan mot rasism kom-
mer att fi nnas på RedNet och Röda Korsets 
webbplats. De gamla sidorna motrasism.fi  
har tagits ur bruk.

Att motverka rasism är inte en 
åsiktsfråga

På grundval av FN:s deklaration om mänsk-
liga rättigheter har var och en samma rättig-
heter och friheter oberoende av bland annat 
hudfärg, språk, religion, nationellt eller soci-
alt ursprung. Även i Finland är diskriminering 
förbjuden enligt diskrimineringslagen, och 
straffl  agen förbjuder till exempel hets mot 
folkgrupp. 

Man kan således hänvisa till lagstiftningen 
när man stöter på rasism eller blir utsatt för 
rasism. Röda Korset har förbundit sig till att 
främja jämlikhet och rasistiskt tänkande står 
i klar konfl ikt med våra principer.

Du får mer information om Veckan mot ra-
sism av distriktens utvecklare av verksam-
heten för kulturell mångfald.
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UTBILDARUTBILDNING

Vill du bli frivilligutbildare?
Vår utbildarutbildning ger dig färdigheter att 
leda utbildningar för Röda Korsets andra fri-
villiga och allmänheten. Vårt mål är en kun-
nig frivilligutbildare med förmåga att inspire-
ra och motivera andra.

Studiehelheten består av en ledd undervis-
ningsövning och fl era avsnitt som arrangeras 
antingen på distans eller som närutbildning. 
Information om innehållet för de gemensam-

Vår 

Utbildningens namn

Utbildningens namn

Datum

Datum

Klockslag

Klockslag

Höst 

ma avsnitten fi nns på sidan för frivilliga ut-
bildare på Rednet: rednet.punainenristi.fi /
node/  (på fi nska).

Blev du intresserad? Du kan ansöka om plats 
i utbildarutbildningen genom ditt eget di-
strikt. De gemensamma avsnitten för utbild-
ningen arrangeras under våren . Några 
innehållsdelar arrangeras i mars–april.

Utbildardagar
Innehållsdel för utbildare i kommunikation

– . .

Beredskapsutbildarnas innehållsdelar – . . fullbokad

Webbinarium: Röda Korset utbildar . . –

Att handleda i lärande: Distansutbildning . – :

Att handleda i lärande: Närutbildning . –

Att handleda i lärande: Refl ektion . –

Webbkurs för utbildare . – .

Första insatsen-utbildning – .

Komplettering för första insatsen-utbildare – .

Utbildarutbildningens innehållsdelar: 
Psykiskt stöd, humanitär rätt, hälsofrämjande 
verksamhet (rusmedelsarbete), vänverksamhet

.

Webbinarium: Röda Korset utbildar . –

Beredskapsutbildarnas innehållsdelar – .

Utbildning för utbildare av första hjälpen-grupper . – .

Att handleda i lärande: Distansutbildning . – :

Att handleda i lärande: Närutbildning . –

Webbkurs för utbildare . – .

Kompletteringsutbildning för beredskapsutbildare – .

Utbildarutbildningens innehållsdelar 
(bl.a. de som inte arrangeras på våren)

– .

Att handleda i lärande: Refl ektion . –

UTBILDARUTBILDNING, TIDTABELL 
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UTBILDNING

Studiecentralen Sivis stödjer utbildningar
Sivis är en vuxenläroanstalt som sysslar 
med fritt bildningsarbete. Sivis medlemmar 
består av organisationer med riksomfattan-
de verksamhet. En av medlemmarna är Fin-
lands Röda Kors.

Sivis strävar efter att främja aktiv medborgar-
verksamhet genom att stödja medlemsorganisa-
tionernas utbildningsarbete. Sivis arrangerar ock-
så egna utbildningar för sina medlemmar samt 
producerar material, publikationer och undersök-
ningar om organisationernas utbildningar. Sivis 
erbjuder också ekonomiskt stöd för Röda Korsets 
utbildningar.

Ansök om stöd via Sivisverkko

Stöd som beviljas för utbildningar är för nuvaran-
de  e/lektion. Från början av nästa år är stödet 

 e/lektion.  Stödet från Sivis kan täcka högst 
 % av utbildningens faktiska kostnader. 

Om din avdelning arrangerar utbildningar som 
föreläsningar, seminarier eller webbinarier re-
kommenderas det att avdelningens utbildnings-
ansvarig skapar användarkoder till Sivisverkko. 
Sivisverkko är Sivis eget system där utbildning-
arna antecknas. Systemet fungerar också som 
förvaltningssystem för Röda Korsets utbildning-
ar. I Sivisverkko fi nns uppgifter om Röda Korsets 
samtliga utbildningar och utbildade på ett och 
samma ställe, och exempelvis separata statisti-
kenkäter över utbildningar behövs därmed inte.

Utbildningar som kan stödas av Sivis ska vara 
minst en lektion (  min). Antal deltagare ska va-
ra minst sju, av vilka majoriteten ska vara över 
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 år gamla. Av en grundad anledning kan anta-
let deltagare vara mindre.

Sivisverkko fi nns på adressen sivisverkko.
ok-sivis.fi  (på fi nska). Om du använder tjänsten 
på din avdelnings vägnar rekommenderas det att 
du ansöker om användarrättigheter för organisa-
tionsansvariga. 

Utarbeta en plan före utbildningen och en 
utredning efter den

En plan över utbildningen ska sparas i Sivis-
verkko före utbildningstillfället. Du behöver in-
te göra planen själv från början utan kan utnytt-
ja de uppgifter som antecknats i Sivisverkko om 
de mer än  utbildningar som genomförts av Rö-
da Korset. Dessa utbildningsmodeller har valide-
rats med studiepoäng och kan kompletteras med 
en responsenkät, och det är möjligt att skriva ut 
intyg och kursbeskrivningar ur systemet direkt ef-
ter att utbildningen har avslutats.

Efter tillfället ska man utarbeta en utredning 
över utbildningen. Utredningen ska innehålla 
uppgifter om utbildningens deltagare, de faktis-
ka kostnaderna, programmet och lektionerna. För 
utbildningar som varar mer än sex timmar ska 
deltagarnas för- och efternamn, e-postadresser 
och kön alltid meddelas.

Mer information om Sivisverkko och närmare an-
visningar för användningen av systemet fi nns på 
Sivis webbplats samt på Rednet: rednet.punai-
nenristi.fi /node/  (på fi nska). Även distrik-
tens utsedda Sivis-kontaktpersoner hjälper vid 
behov.
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REDNET

RedNet i siff ror

•   användarkonton
•   webbplatser
•   individuella användare per år

Planeringen av en modern och lättanvänd-
bar tjänst har påbörjats.

Du har kanske under den senaste tiden delta-
git i ett webbinarium eller en verkstad om förny-
andet av RedNet. Under evenemangen har man 
kartlagt vilka slags funktioner och verktyg de oli-
ka avdelningarna, distrikten och centralbyrån 
behöver för sin kommunikation. Samtidigt har 
man utrett vilka funktioner man ska fokusera på 
mest.

Kartläggningen är viktig, då RedNet efter ro-
dakorset.fi  är Röda Korsets näst mest använ-
da tjänst. RedNet används varje år av nästan en 
halv miljon individuella användare.

Ett av planeringens viktigaste mål har varit att 
se till att Röda Korsets olika system fungerar till-
sammans oberoende av vad tjänsten heter. Där-
för är det möjligt att en del av funktionerna i 
fortsättningen ordnas till exempel i Oma Röda 
Korset -tjänsten. Det kan också hända att Red-
Net-namnet helt och hållet tas ur bruk.

Digitala system sammanjämkas

Det har funnits behov för förnyelsen och utred-
ningen, då den snart  år gamla RedNet till sin 
teknik och sin funktionalitet är föråldrad och in-
te lämpar sig för mobilanvändning. Många av de 
ursprungliga funktionerna har hackats bort och 
fl yttats till nya system, till exempel till Oma Rö-
da Korset eller webbplatsen för Punainen Ris-
ti Ensiapu.

Förnyelsen har haft som teman användbarhet, 
upptäckbarhet och lokalhet. I framtiden ska det 

Ännu hinner du med i evenemanget Hjälpar-
na i Aulanko, det nästa nationella utbildningse-
venemanget för frivilliga! För första gången är 
det även möjligt att delta i evenemanget på 
distans. Nu har du alltså möjlighet att ta del 
av veckoslutets program från din hemsoff a och 
enligt dina egna tidtabeller.
 
Läs mer om evenemanget och deltagandet på 
distans på rednet.rodakorset.fi /hjalparnaiau-
lanko. Uppgifter om distansprogrammet kom-
mer att uppdateras på sidan.

vara lättare att hitta information i tjänsten än i 
nuläget, sidorna ska vara mer tillgängliga, och 
inloggningen och användningen ska vara smidi-
ga. Även i framtida system kommer avdelningar 
och distrikt att ha sina egna sidor, som de själva 
ansvarar för att upprätthålla. 

Man kan inte ersätta en webbplats med 
sociala medier

Även om många avdelningar delar information 
inom verksamhetsgrupperna till exempel på Fa-
cebook och WhatsApp, krävs det vid sidan om 
de kommersiella sociala mediekanalerna en egen 
webbtjänst för Röda Korset, vars funktioner och 
utveckling vi själva kan påverka. I egenskap av 
en beredskapsorganisation vill vi se till att syste-
met alltid kan användas när det behövs.

Besluten om att förnya RedNet fattas under den 
kommande våren. Om utbildning och stöd för att 
förnya avdelningarnas egna sidor berättas mer i 
det skede när utvecklingen av tjänsten har fram-
skridit tillräckligt.

Information om hur förnyelsearbetet framskri-
der fi nns på RedNet: rednet.punainenristi.fi /RN  
(på fi nska).

RedNet förnyas

Delta i evenemanget Hjälparna i Aulanko 
på distans den 1–3 april 2022
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SAMARBETE

Röda Korsets erfarenheter av naturkatastrofer 
visas på Heureka

Bjud in skolorna i ditt område på ett ordäventyr 
tillsammans med Muminfi gurerna

Projektet OIL SPILL förbättrade beredskapen 
för stora och långvariga olyckor
Målet med det treåriga projektet OIL SPILL, 
som avslutades vid årsskiftet, var att för-
bättra beredskapen för oljeolyckor i Öster-
sjöområdet. 

Finlands Röda Kors viktigaste mål var att infö-
ra en aktionsmall för att leda och samordna frivil-
ligverksamheten vid stora och långvariga olyckor. 
I Egentliga Finland berättade man om aktions-
mallen som utvecklats under detta och föregåen-
de projekt vid utbildningar, övningar samt möten 
med organisationer och myndigheter. Man samar-
betade såväl nationellt som internationellt. 

Projektet gav värdefulla lärdomar och er-
farenheter:

• Organisationerna måste göra hjälpen de er-
bjuder känd, så att myndigheterna lättare ska 

Röda Korset har deltagit i planeringen av 
utställningen Mitt i katastrofen på veten-
skapscentret Heureka, där besökarna ges 
möjlighet att fördjupa sig i naturkatastro-
fernas värld. 

Utställningen visar berättelser om biståndsarbe-
tare från Röda Korset och föremål relaterade till 
dem. Berättelserna fi nns också i Heurekas under-
visningsmaterial kring utställningen.

Kampanjen Bokmånad är riktad till elever i 
lågstadieåldern och erbjuder ett enkelt sätt 
att samarbeta med andra skolor på din ort. 

Kampanjens förnyade visuella utseende pryds av 
Tove Janssons sköna Muminfi gurer. Röda Korsets 
värden korsar Muminböckernas budskap på många 
sätt – dörren är alltid öppen för dem som är behov 
av sovplats och värme, och alla får vara med. 

Genom kampanjens läromaterial dyker läsaren 
in i texterna i boken Onnelliset aakkoset av Pau-
la Nivukoski. I de roliga digitala uppgifterna åker 
man ut på ordäventyr, refl ekterar över betydel-
ser och hittar på berättelser. Uppgifterna är också 
lämpliga för att behandla andra texter än materia-
len i boken Onnelliset aakkoset.

Ett viktigt element i utställningens framställning 
är de audiovisuella videokonstverk som gör det 
möjligt för besökarna att uppleva stora naturkraf-
ter. Utställningen lämpar sig för besökare i alla 
åldrar som är intresserade av ämnet, och den är 
öppen till slutet av hösten .

Mer information: 
heureka.fi /katastrofi enkeskella

Vid sidan av att njuta av läsningen insamlas det 
under Bokmånaden medel till katastroff onden. 
Elevernas lässtunder skrivs in i Bokmånads läs-
pass, varefter de förändras till bidrag som görs av 
läsfaddrar. 

Bekanta dig med kampanjen och dess läromaterial 
på sproppimateriaalit.fi . Även svenskspråkiga upp-
gifter fi nns nu tillgängliga. Gå till Temaveckor och 
evenemang och välj Bokmånad. Insamlingsmate-
rialen går att ladda ned från webbutiken på roda-
korsbutiken.fi /skolmaterial.

Mer information ges av medelanskaff ningsplanera-
ren Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki@rodakorset.fi .

kunna identifi era för vilka uppgifter det är möj-
ligt att anlita frivilliga.

• Myndigheterna och organisationerna mås-
te tillsammans göra upp utbildnings- och öv-
ningsplaner samt komma överens om hur olika 
organisationer ska användas till stöd för myn-
digheterna. Organisationerna måste inkluderas i 
planeringen och genomförandet av övningar.

• I Finland samlar Frivilliga räddningstjänstens 
(Vapepa) organisationsnätverk frivilliga hjälpa-
re vid stora olyckor. I länder som saknar mot-
svarande arrangemang måste organisationer-
na komma överens om vilken organisation som 
ska samordna och leda hela frivilligfältet. Frivil-
liga räddningstjänstens aktionsmall och Röda 
Korset som samordnare av den väckte stort in-
tresse även i de övriga länderna.
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HÄLSA OCH VÄLFÄRD

Ny handbok för hur man ordnar mathjälp

Webbgrupp för hälsofrämjande arbete har startats

Förebygg halkolyckor
Personer i arbetsför ålder råkar ut för många hal-
kolyckor och följderna syns årligen som avsevär-
da kostnader och sjukledigheter.  

Det lönar sig att ta i bruk materialet för kam-
panjen Håll dig på benen, till exempel på avdel-
ningens temakvällar eller med vänverksamhet-
ens klienter. Den egentliga kampanjperioden är 
i januari, men materialet kan utnyttjas när som 
helst under vintern.

• Kampanjmaterialet och tips för att förebygga 
halkolyckor fi nns på adressen pysypystyssa.fi .

Under coronaepidemin har verksamheten för mat-
hjälp utvidgats på många avdelningar. Vi delar ut 
mathjälp på egen hand och tillsammans med sam-
arbetspartner på över  orter.

Till stöd för de frivilliga har en ny introduktions-
handbok, Bli frivillig i mathjälpsverksam-
heten!, publicerats. Handboken innehåller anvis-
ningar och tips för hur man ordnar mathjälp samt 
material som kan vara till hjälp när man vill star-
ta upp och utveckla verksamheten.

Ladda ner handboken (på fi nska) från ruoka-apu.
fi /tyokaluja-ruoka-apua-jarjestaville.

Handboken har sammanställts i samarbete mel-
lan Röda Korset och Kirkkopalvelut ry inom pro-
jektet Osallistava yhteisö.

De frivilliga inom det hälsofrämjande arbetet upp-
rätthåller Hälsopunkter, utför rusmedelsarbete och 
arbete inom sexuell hälsa samt hjälper till att före-
bygga olyckor. Vanligtvis samlas de frivilliga i loka-
la aktionsgrupper, där de planerar verksamheten 
och får träff a andra frivilliga.

Eftersom det inte fi nns aktionsgrupper på alla or-
ter, har Oma Röda Korset nu startat en virtu-
ell aktionsgrupp för frivilliga. Vilka frivilliga som 
helst med intresse för att främja hälsa kan gå 
med i gruppen efter att ha gått en webbutbild-
ning i hälsofrämjande arbete. 

Berätta om matutdelningen på din avdel-
ning på ruoka-apu.fi .

På ruoka-apu.fi  publiceras information om mat-
hjälpsevenemang som ordnas av olika aktörer. 
Tack vare webbplatsen kan hjälpmottagare, sam-
arbetspartner och de som vill donera mat enkelt 
hitta matutdelningar. 

Via webbplatsen kan din avdelning enkelt och 
kostnadsfritt informera om kommande matutdel-
ningar.

Mer information och registreringsanvisningar: 
ruoka-apu.fi /sv.
Du får mer information om mathjälp av kontakt-
personen för mathjälpen i ditt distrikt eller av 
centralbyrån: Petra Lemmetty, planerare av so-
cial välfärd, tfn   .

I aktionsgruppen får du information om riksom-
fattande verksamhetsmöjligheter och utbildningar. 
Genom den kan du lära känna andra frivilliga i ditt 
område som är intresserade av samma frågor. 

• Webbutbildningen fi nns på spr.fi /teverkkopere-
hdytys (på fi nska).

• Webbgruppen för hälsofrämjande arbete fi nns 
i Oma på spr.fi /oma. Ansök om medlemskap 
i den nationella aktionsgruppen med namnet 
Terveyden edistämisen vapaaehtoiset.

Välkommen med!

• Den nya webbutbildningen Arjen turvatunti ger 
tips för att förebygga olyckor hemma och på 
fritiden. Utbildningen lämpar sig för alla och 
fi nns tillgänglig på adressen sproppimateriaa-
lit.fi  under Arjen turvatunti (på fi nska).

• Annat infomaterial kan du beställa från Röda 
Korsets webbshop på punaisenristinkauppa.fi /
se/. Börja använda exempelvis checklistor för 
att snabbt kartlägga farliga platser hemma och 
på fritiden. Anvisningar och tips för använd-
ningen av listor fi nns i RedNet: rednet.punai-
nenristi.fi /node/
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ÅRSKLOCKA  
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HUNGERDAGSRESULTATET  I ÖSTERBOTTEN
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BEREDSKAP I ÖSTERBOTTEN

Frivilliga räddningstjänsten är ett nätverk 
av  organisationer vars larmgrupper bi-
står myndigheterna i samband med olyckor 
och andra krissituationer. Oftast larmas Fri-
villiga räddningstjänsten för att hitta en sak-
nad människa, men frivilliga behövs också 
till exempel till att ge psykiskt stöd, dirige-
ra trafi ken och hjälpa vid evakueringar. Hjäl-
parna arbetar på land, till sjöss och i luften. 
Verksamheten koordineras av Finlands Rö-
da Kors.

Året  var det första hela kalenderåret 
som vi från början till slut jobbade på pan-
demins villkor. Under året ändrades och va-
rierade smittläget och restriktionerna fl era 
gånger och möjligheterna att arbeta fysiskt 
tillsammans med våra frivilliga och kolleger 
var ibland lättare och ibland svårare. Trots 
allt kan vi konstatera att vi lärde oss och 
blev riktigt bra på att hålla möten på distans, 
via Teams och liknande plattformar.

Frivilliga räddningstjänsten, FRT
Under speciellt sommaren och hösten blev vi 
kallade till fl era efterspaningar. Uppslutning-
en av frivilliga var god och uppdragen kunde 
genomföras på bästa möjliga sätt. I skrivan-
de stund är statistiken för förra året ännu in-
te färdigt behandlad så jag återkommer till 
den i ett senare skede.

Vi kunde också under hösten då pandemilä-
get var lite bättre ordna två efterspanings-
kurser och information om Frivilliga rädd-
ningstjänsten vid Vamia och Kvarnen för 
deras studerande. Vår EEC släpvagn var ock-
så ute på myndighetsuppdrag på begäran 
av Polisen. Landskapskommitténs vår- och 
höstmöten kunde hållas nästan som plane-
rat. Båda mötena hölls som så kallade hy-
bridmöten, det vill säga några var fysiskt 
på plats medan andra deltog på distans via 
Teams.

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 stäng-
da och resandet och möjligheterna att korsa 
gränserna minskat på grund av Corona situ-
ationen gäller det att bygga upp beredska-
pen och förbereda sig på situationer som kan 
vara aktuella om ett eller några år. Vi såg till 
exempel nu i höstas hur det internationel-
la läget snabbt ändrades och att trycket mot 
Europa ökade speciellt i gränstrakterna mel-
lan Vitryssland och Litauen samt Polen.

Foto från beredskapsövningen Droppen 
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Kommande utbildningar, evenemang och tillställningar
Jag vill fortsätta med att lyfta upp att arbe-
tet med att skapa och stärka Röda Kors av-
delningarnas gemensamma beredskap 
fortsätter. Den regionala beredskapen går 
som bekant ut på att sammanföra avdel-
ningarna på distriktets område till fyra större 
helheter så att deras kunnande och styrkor 
bättre utnyttjas. Kort och gott: stärka sam-
arbetet mellan avdelningarna. Ta gärna fram 
höstens Här och Nu, där beskrevs regionala 
beredskapen mer ingående.

Övrigt som planeras till vårterminen:

-Valmiuden avaus  – Beredskapens 
Kickoff  . Ordnas i Kronoby tillsammans 
med Gamlakarleby fl ygklubb som värd för 
mötet.Teman för kvällen är bland andra:
•  Stärka samarbetet och samhörighe  

ten mellan Röda Korset och Frivilliga   
räddningstjänsten.

• Genomgång av OHTO alarmerings  
systemet. 

• Genomgång och diskussion av Regi  
onala beredskapen

• Övrigt aktuellt

Efterspaningskurser ordnas även i fort-
sättningen på begäran av avdelningarna el-
ler andra larmgrupper. Hör gärna av dig om 

du vill att vi ordnar en kurs på ditt område. 
Det behöver vara ca  –  personer som 
ställer upp och deltar i kursen för att delta-
garna skall få full nytta av utbildningen. Bå-
de fi nsk- och svenskspråkiga kurser kommer 
att ordnas och marknadsföras. Platser och 
datum är ännu inte fastslagna, men Larsmo 
och Sundom har diskuterats.

Beredskapsövningen genomförs under Rö-
dakorsveckan –  maj. Läs mera om den 
i det gemensamma materialet i denna Här 
och Nu. Diskutera övningen och de olika öv-
ningsteman i er avdelning och fatta beslut 
om att delta.

I övrigt fortgår organisationsarbetet med att 
hålla Röda Korsets hjälpberedskap och Frivil-
liga räddningstjänsten på en fortsatt hög ni-
vå.

Med hälsning om en god och energisk start 
på våren – med hopp om att vi alla hålls fris-
ka!

Rolf Sund
Beredskapschef

Jo
on

as B
ran

d
t

BEREDSKAP I ÖSTERBOTTEN
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Vem blir FRK Österbottens svenska distrikts fördomsfria 
föregångare 2022? 

Det är i år  år sedan Österbottens första 
Fördomsfria föregångare utsågs! Under åren 
har följande fått utmärkelserna

  Kommunala samarbetsnämnden i  
 Pedersörenejden

  Kristinestads stad
  Mia Backlund
  Gunilla Sand och Helena Malm
  Wasa Teater
  Lina Teir och Inger Ylikoski
  Vasa idrottssällskap Team V S
  Elsebrita Ljungar
  Malakta i Malax och Marja-Lena(  

 Malla) Södergård

Dessa grupper och personer har uppfyllt kri-
terierna för utmärkelsen. De har jobbat för 
ett mer inkluderande och tolerant sam-
hälle. Vi vill uppmärksamma dem för att 
ge utrymme åt frågorna kring utmärkelsen 
samtidigt som vi vill visa att goda gärningar 
för med sig mera gott. 

Det är inte tillräckligt att vi säger emot rasis-
tiska påhopp. Vi måste aktivt vara en del av 
förändringen och göra anti-rasistiska hand-
lingar och strukturer i samhället. Vi måste 
även själva aktivt fortbilda och utveckla oss 
själva. 

Våga var öppen för nya tankar och 
strukturer! Våga säga emot och lära ut!

Följande kriterier gäller för fördomsfri före-
gångare:

. Skapat mötesplatser för personer med oli-
ka bakgrund, till exempel genom att möjlig-
göra jämlik fritidssysselsättning.

. Aktivt jobbat för jämställdhet och mång-
fald, till exempel genom att stöda integre-
ringen av de som fl yttat till Finland.

. Aktivt arbetat mot rasism och diskrimine-
ring, till exempel genom att konstruktivt in-
gripa i rasistiskt beteende eller genom att 
identifi era och ändra rasistiska och diskrimi-
nerande tillvägagångssätt.

. Möjliggjort äkta, öppen och uppbyggande, 
faktabaserad och respektfull dialog och rät-
tat till felaktig information

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

Lämna in en nominering till Matilda 
Norrmén, matilda.norrmen@redcross.fi  
senast . .

Matilida Norrmén
Mångkulturutvecklare

MÅNGKULTUR
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Medlemsstatistik 2021

MEDLEMSSTATISTIK 

Visste du att!?
Söker du en kort sammanfattning över 
Finlands Röda Kors? En sådan hittar du  
på Rednet under Råd & Rön och längst nere i 
vänster balk på sidan Avdelningsbyrån. 

Det handlar om en två sidor lång sk. Fact 
Sheet (uppdaterat . . ) där man samlat 
ihop allmän information, viktiga länkar samt 
den mest centrala statistiken om FRK:s verk-
samhet. Ett enkelt dokument att länka till el-

ler ha utprintat t.ex vid medlemsrekryte-
ring eller varför inte dela ut i samband med 
Hungerdagen om man delar ut Hungerdags-
brev i postlådor! 

Finlands Röda Kors Fact Sheet fi nns på 
svenska, fi nska och engelska här: 
https://rednet.rodakorset.fi /node/
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Kampanjåret för barn och unga
År  har inletts och därmed även ett nytt 
kampanjår inom Röda Korset. Tar man sig 
en titt på organisationens kampanjklocka 
fi nns det en hel del att engagera sig i, även 
inom barn- och ungdomsverksamheten. Allt 
fl er nationella och internationella kampan-
jer uppmärksammas och det fi nns även möj-
lighet att lyfta fram fl era om temat går ihop 
med Röda Korsets värderingar. 

Året inleds med att knyta ihop föregående 
år, statistik och J-kort skall lämnas in. Kan-
ske ni i avdelningen har fått fl era nya ung-
domsmedlemmar eller unga styrelsemed-
lemmar som kan välkomnas med ett trevligt 
brev, mejl eller telefonsamtal. I februari upp-
märksammas vändagen, färdiga material 
fi nns till handa, redo att användas. Kanske ni 
bjuder närliggande daghem/skola på någon 
form av trevligt program alternativt skickar 
en liten hälsning i form av något smått och 
gott att fi ra dagen med. Det centrala är att 
göra ngt gott för andra, att visa att vi 
bryr oss om och ser varandra. 

I mars ordnas Veckan mot rasism, vilket är 
ett ypperligt tillfälle att engagera barn och 
unga i er avdelnings verksamhet. Ge unga 
utrymme att skapa egna evenemang eller 
ordna evenemang som specifi kt riktar sig till 
barnfamiljer och/eller unga. Varför inte ord-
na en antirasismfrågesport på närmsta skola 
eller tipsa om de färdiga utbildningsmaterial 
som fi nns på vår Läromedelstjänst (sproppi-
materiaalit.fi ). I början av april har alla våra 
frivilliga möjligheten att bredda sina kunska-
per på Hjälparna i Aulanko. Alla unga födda 
år  eller senare får en sponsorerad del-
tagaravgift, vilket betyder att de endast be-
tala några tior för att delta. Kanske ni i av-
delningen vill understöda med ett bidrag för 
resor och logi ifall att ni har aktiva unga som 
vill delta?

Rödakorsveckan i maj fi rar vi genom den 
stora nationella beredskapsövning som ord-
nas varje stämmoperiod. Temat för övningen 
är evakuering och här om någon gång kan 
ung som gammal delta och vara en resurs i 

utvecklandet av våra beredskapsfärdigheter. 
Därefter är det plötsligt sommar och läger-
verksamheten drar igång, både Ungdoms-
lägergruppen och Knattelägergruppen öns-
kar fl era unga och vuxna som på olika sätt 
vill hjälpa till med sommarens två läger. Möj-
ligheterna är med andra ord hur många som 
helst, det är bara fantasin som sätter grän-
ser för vad just ni i er avdelning vill fokuse-
ra på!

Österbottens ungdomsutskott
Nya ungdomsmedlemmar är alltid väl-
komna med i vårt ungdomsutskott som 
för tillfället består av tio personer. Har ni i 
avdelningen aktiva frivilliga i åldern –  år 
som är intresserade av humanitärt arbete? 
Tipsa ungdomssamordnaren på malin.suna-
backa@redcross.fi  eller be personen ta kon-
takt själv. Inga speciella förkunskaper 
krävs, det viktigaste är att hen är en-
gagerad och vill jobba för Röda Korsets 
värden. Ju fl er desto roligare!

Utskottets uppgift är att: 
• Utveckla och stöda ungdomsverksam-

heten i distriktet
• Lyfta fram ungas intressen i organisatio-

nen och samhället
• Ordna och/eller delta i möten, utbildning-

ar och evenemang, regionalt och natio-
nellt

Träff punkten
Träff punkten, som är ett samarbete mel-
lan Folkhälsan, FinFami och Röda Kor-
set i Österbotten, kommer under våren att 
ordna nya temakvällar för unga vuxna under 

 år. Efter varje temakväll är det reserverat 
tid för frågor och fortsatt diskussion, träff ar-
na ordnas denna vår som online-träff ar via 
Zoom. Mera information om teman och 
datum sätts ut efterhand, håll utkik på 
OMA och vår Facebook-sida.
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Babycafé – tematräff ar för nyblivna föräldrar 

Sedan början av  har distriktet ordnat 
tematräff ar för nyblivna och blivande föräld-
rar i Vasatrakten. Träff arna ordnas var-
annan måndag och för tillfället helt di-
gitalt, vilket betyder att fl er även från 
andra delar av distriktet eller hela Fin-
land har möjlighet att delta. Målet med 
träff arna är att ge den nya familjen stöd och 
verktyg för en positiv och fungerande vardag 
samt att ge föräldrar möjligheten att disku-
tera aktuella teman med sakkunniga. Träf-
farna är alltid avgiftsfria 

Vårens träff ar inleds måndagen . .  
kl. .  med temat Babymat, är du in-
tresserad av delta så meddela till ungdoms-
samordnaren på malin.sunabacka@redcross.
fi . Mera information om kommande träff ar 
hittar du på OMA och Facebook.

Malin Sunabacka
Samordnare för ungdomsverksamheten
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SAMHÄLLSVERKSAMHET

Grundkurser i 
vänverksamhet 
Under våren  kommer distriktet och vå-
ra utbildare att i samarbete med Åbo-
lands distrikt ordna vänkurser online 
varje månad. 

Kursen är avsedd för alla nya frivilliga som 
vill komma med i Röda Korsets vänverksam-
het. Utbildningen ger kunskaper i Röda Kor-
sets vänverksamhet och hur man kan funge-
ra som vän, om att arbeta som frivillig samt 
hur man beaktar de frivilligas eget välbefi n-
nande.

Innan kursen är det önskvärt att deltagar-
na skapar en frivillig profi l i Oma, detta för 
att de som nästa steg ska kunna få en vän-
profi l och ges möjlighet att matchas med en 
vänkund i vänförmedlingsverktyget i Oma. 
Avdelningarna har en stor uppgift i att väl-
komna alla nya med i verksamheten och in-
kludera vännerna i gemenskapen trots att de 
kommit med via online aktiviteter.
Kurserna hålls . , . , .  och .  kl. . -

. .

Via OMA hittas info om samtliga kurser: htt-
ps://oma.rodakorset.fi /event/
I samband med vändagen är det lätt att 
hänvisa intresserade vidare till kurs och när 
det igen är möjligt att träff as fysiskt ordnar 
vi gärna kurser på de orter där det fi nns in-
tresse.

Kläder till frivilliga inom 
vänverksamheten
Tack vare ett bidrag från LokalTapiola 
har vi haft möjlighet att köpa in ett an-
tal jackor till frivilliga i avdelningarna. 
De är lite stadigare än en collagehuppare 
men inte så ordentlig som en ytterjacka. Det 
fi nns både dam- och herrmodell. 

Finns det någon nyckelfrivillig i er avdelning 
som skulle ha nytta av en så får ni ta kon-
takt. Jackan är bra att använda vid utbild-
ningar, besök på anstalter, i kontakt med 
kvotfl yktingar eller asylsökande, vid mat-
hjälp eller när man är på uppdrag ute bland 
allmänheten. Tanken är att vi delar ut de be-
fi ntliga jackorna så jämt som möjligt i di-
striktet.

Om jackorna inte räcker till alla intressera-
de är det fullt möjligt att avdelningen själ-
va beställer fl era. Kostnaden för en jacka rör 
sig om ca . Som kontaktperson på di-
striktskansli för dessa plagg fungerar Lotta 
Böling.
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Nätvänner och vän-
förmedlare i Oma 
Under  påbörjades arbetet med nätvän-
ner på svenska. Fördelen med nätvänner 
är att du kan matchas med folk från he-
la landet och det är smidigt att fungera 
som vän hemma från soff an, allt du be-
höver är en nätuppkoppling och lite ex-
tra tid. Det vanligaste sättet att hålla kon-
takt är via e-postmeddelanden och det är 
även möjligt att fungera som nätvän ano-
nymt.

I Oma fi nns en skild vänförmedling för 
nätvänner. Tillsammans med centralby-
rån, Åboland och Ålands distrikt har vi lagt 
grunden för den gemensamma förmedling-
en. Förmedlingen sköts nu av en frivillig på 
Åland med personal som back up. 

Vi välkomnar gärna nya förmedlare med i 
verksamheten! Det fi nns möjlighet att enga-
gera sig i Vasa svenskas förmedling, i Vän-
tjänst Österbotten eller i nätvänsförmedling-
en. Rent praktiskt handlar det om att skriva 
in vänkunder i systemet och att matcha vän-
ner med vänkunder. Verktyget i Oma är lätt 
att använda och det är ett ypperligt sätt att 
lära känna nya människor. Ta kontakt om du 
vill veta mera om detta frivilliguppdrag!

Lotta Böling
Samordnare för samhällsverksamheten

Avdelningens 
utvecklingsverktyg - 
Självutvärdering och utveckling

Avdelningens utvecklingsverktyg är ett verk-
tyg för avdelningsfaddrar när de stödjer av-
delningens utveckling. Utvecklingsverktyget 
består av två delar; ett självutvärderings-
formulär och en utvecklingsplan. Själv-
utvärderingsformuläret fylls i genom samtal 
mellan avdelningfaddern och avdelningens 
frivilliga.

Avdelningens självutvärdering och diskus-
sionen kring den är konfi dentiella och 
utgör grunden för samarbetet mel-
lan faddern och avdelningen – båda 
parterna får en överblick av vilken situa-
tion avdelningen är i och hur avdelningen 
vill utvecklas. Distrikten kan på ett cen-
traliserat sätt bedöma avdelningarnas 
verksamhet samt sätta upp nödvändi-
ga mål och fatta beslut inom fadder-
verksam-heten.

Avdelningen evaluerar sin verksamhet ur 
fem olika synvinklar:

) Avdelningens beredskapsplanering
) Avdelningens bas
) Avdelningens beredskap för insamlingar
) Avdelningens kommunikation
) Nätverk

I Österbotten hoppas vi kunna inleda dessa 
samtal på distans med avdelningarna un-
der våren. 
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Litet vemodig, tacksam för allt och med ro-
fyllt sinne sade jag upp mig från tjäns-
ten som FRK Österbottens svenska distrikts 
verksamhetsledare den . .  och nu 
avslutas för min del denna vår gemensamma 
färd som jag påbörjade i augusti . Mitt 
arbetsförhållande i distriktet upphör den sis-
ta januari.

Jag har fått arbeta med och uppleva fantas-
tiska kollegor, arbetskamrater, arbetsuppgif-
ter och alla ni goda frivilliga inom Röda Kor-
set. Det är alla härliga människor och möten 
jag kommer att minnas.

Det har varit ett ansvarsfullt, roligt, mångfa-
cetterat, lärorikt och ibland betungande jobb 
att vara verksamhetsledare. Jag är tacksam 
för allt det goda samarbete och alla gemen-
samma stunder vi haft genom åren.

Tråkigt nog har vi inte kunnat träff as annat 
än digitalt under de senaste två åren, men 
förhoppningsvis ser vi början på pandemins 
slut nu under våren.

Tack för mig!

Tack för den här härliga tiden, vi ses för-
hoppningsvis någon gång i något samman-
hang. En stor del av mitt hjärta kommer för 
alltid att tillhöra Röda Korset.

Do kann taa påijtjin yuor Rööda Kås-
si, men itt Rööda Kåssi yuor påijtjin! 
(Vöörosprååtji)

Hälsningar,
Ricky
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Kontaktuppgifter      Kanslipersonal

Finlands Röda Kors
Österbottens svenska distrikt 
Nedre torget  A,  Vasa 

Kansliet öppet enligt överenskom-
melse. Personalen jobbar på distans.

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

  


