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https://rednet.rodakorset.fi/osterbotten

Andreas Strandberg
Andreas Strandberg

Verksamhetsledare
Ricky Berglund
020 701 2750 / 050 517 7245 

Beredskapschef
Rolf Sund
020 701 2754 / 040 026 3448 

EEkonomisekreterare
Greta Paajanen
020 701 2752 / 040 024 0705

Samordnare för samhällsverksamheten och 
lekambassadör för Hela Finland leker
Emma Granholm
020 701 2753 / 050 566 2642

SamSamordnare för ungdomsverksamheten
Lotta Böling (Deltid fr.o.m. 7.3.2016)
040 737 6694

Samordnare för första hjälpen och 
hälsovårdsverksamheten
Isabella Olli
020 701 2751 / 050 345 1561

MMångkulturutvecklare
Nina Stubb
020 701 2755 / 040 559 5286

Marknadsförings- och organisationsassistent
Andreas Strandberg
020 701 2756 / 040 761 1977

Följ oss på sociala medier:

RodaKorsetOsterbotten

frk_osterbotten

Jannika Store och Riia Johansson-Rouvinen
riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi, 020 701 2231

Inka Kovanen, 020 701 2223, inka.kovanen@rodakorset.fi



3

Den migration som just nu sker i världen 
märks också i Finland. Det är många asylsö-
kande som just nu väntar på att få beslut. 
Myndigheterna uppskattar att ca 40 % av de 
som ansökt om asyl också kommer att få det.  

De som fått ett positivt besked kommer att 
bosätta sig på olika håll i Finland för att bör-
ja ett nytt liv. Röda Korsets frivilliga och avdel-
ningar har en viktig roll då det gäller att stöda 
integrationen av de nyanlända.

Antalet invandrare har ökat, men metoderna 
för att stöda integreringen är de samma. Det 
som behövs är stöd i vardagen, hjälp med läx-
orna och med finska språket. Med hjälp av de 
tusentals nya frivilliga Röda Korset har fått 
kan vi starta nya verksamhetsformer i avdel-
ningarna och utvidga dem vi redan har. Stöd 
för boende, läxhjälp och de internationella 
klubbarna är gamla inkörda verksamhetsfor-
mer vilket gör det lätt för nya frivilliga att gå 
med i verksamheten.

Arbetet med att stöda integrationen börjar re-
dan på mottagningscentralen. Projektfinan-
siering och samarbetspartners öppnar många 
möjligheter; motionsverksamhet, aktivite-
ter för barn eller matlagning tillsammans med 
marthorna är några exempel.

Undervisning- och kulturministeriet bevilja-
de oss i början av året finansiering för första 
hjälpen-verksamhet för unga på mottagnings-
centralen av. Första hjälpen är något de unga 
behöver oberoende av om de stannar eller 
återvänder.

Migranterna kan också ge 
nytt liv åt avdelningarnas för-
sta hjälpen-grupper, Terho-
klubbar eller vänverksamhet.

Marita Salo
Organisationschef

Det är en hård fotbollsmatch. I det ena la-
get spelar asylsökande och frivilliga från Röda 
Korset, de möter ungdomsgårdens lag med 
både ungdomar och anställda. Ahmed passar 
och plötsligt har Seija ett drömläge. Hon tar 
sats för att drämma till bollen men tappar ba-
lansen så att hon stukar vänstra vristen.

En stukad vrist är den vanligaste idrottsska-
dan. Ungefär 37 000 fall per år räknar man 
med. Snabb första hjälpen förhindrar ska-
dan att förvärras, samtidigt förkortar man läk-
ningstiden för skadan. Seija har tur, hjälpen 
är nära. En av medspelarna tar av henne skon 
och benskyddet och en kylkompress läggs på. 
Men resten av matchen får Seija nöja sig med 
att vara åskådare med vristen i förhöjt läge. 
Läkarbesök behövs inte eftersom hon kan stö-
da på foten efter matchen.
 
Det här året kommer vi under Rödakorsveck-
an att uppmuntra i synnerhet unga vuxna att 
lära sig första hjälpen vid handledsbrott och 
ledskador. Vi ger också tips om första hjälpen 
vid mopedolyckor. Ordna ett evenemang där ni 
uppmuntrar människor att testa på första hjäl-
pen och att anmäla sig till första hjälpen-
kurser.

Det lönar sig att hålla en kurs så snabbt som 
möjligt efter evenemanget, vårt mål är att alla 
finländare ska kunna ge första hjälpen.

En dag kan du vara den som behöver första 
hjälpen.

Jag önskar er en trygg och underbar vår!

Niina Hirvonen
Hälsovårdsplanerare

Första hjälpen
och stukningar

Nya invandrare, 
beprövade metoder
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TYCK TILL i Facebook 
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

BERÄTTA OM EVENEMANGEN
Lägg ut era evenemang på nätet
rednet.rodakorset.fi

RING OCH BIDRA
0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

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

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
I organisationsvyn på rodakorsbutiken.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmaterial. Sak-
nar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi
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LEDAREN

Röda Korsets verksamhetsidé: 
Vi hjälper de människor som behöver hjälp

Vintern håller på att ge vika för våren, en ljus 
och hoppfull tid. På vårprogrammet finns bl.a. 
distriktets årsmöte den 23.4. i Vörå. Då har vi 
Röda Korsare igen en möjlighet att samman-
fatta och reflektera över det senaste årets 
verksamhet. Av verksamhetsberättelsen ser 
man att det var mycket som blev gjort både 
vad gäller verksamhet som riktar sig utan-
för Finland via insamlingar och arbetet på det 
egna området. Distriktets avdelningar och 
dess frivilliga har tillsammans med personalen 
utgjort den kraft som bidrar till att förverkliga 
Röda Korsets verksamhetsidé. På årsmötet ser 
vi också framåt, både genom personval och 
verksamhet.

På vårprogrammet har vi också Röda 
Kors-veckan 9 - 15 maj där avdelningarna för-
hoppningsvis deltar med vårglädje och bju-
der in (värvar) nya frivilliga och medlemmar. 
Ungdomar i 15-25 års åldern råkar relativt sett 
oftare ut för olyckor än andra åldersgrupper. 
Temat för RK-veckan i år är att väcka unga 
vuxna till att tänka på hur de kan förbättra sin 
säkerhet och uppmuntra dem att lära sig för-
sta hjälpen. Material för RK-veckan översätts 
också i förkortad version till arabiska, dari, 
farsi och somaliska så att det kan användas i 
asylförläggningarna. S-gruppen är med även i 
år och stöder. Mera om Röda Kors-veckan hit-
tar du längre fram i tidningen. På Rednet (htt-
ps://rednet.rodakorset.fi/rodakorsveckan) hit-
tar du också mera information.

Varför är det viktigt att värva medlemmar och 
frivilliga? Att vi är många Röda Korsare i Öst-
erbotten är viktigt av många anledningar. Om 
vi är många blir vi en starkare röst när vi vill 
skapa opinion eller ge tyngd åt argument i 
frågor som vi vill arbeta för/med. Med många 
medlemmar kan vi också bli ekonomiskt star-
kare och kan driva ännu fler verksamheter och 
aktiviteter. Bland medlemmar kan vi också hit-
ta nya aktiva frivilliga till verksamheterna. Un-
der hösten när flyktingmottagningen var som 
aktivast, var behovet av frivilliga stort och 
konkret. Nya frivilliga deltog aktivt sida vid 
sida med mera erfarna frivilliga – frivilligt, med 
hjärtat, osjälviskt, tillsammans.

Våra frivilliga har tillgång till en mängd olika 
kurser och utbildningar av olika längd. Att ut-
bilda sig ökar känslan av att uppdraget är se-
riöst och att det finns utvecklingsmöjligheter i 
sitt uppdrag. Att kunna utvecklas inom orga-
nisationen är också viktigt, att se att det finns 
nya uppdrag i framtiden och verksamheter att 
engagera sig i. Verksamheter som tar sikte på 
vår verksamhetsidé: att hjälpa de som behö-
ver hjälp. Det är ju dessutom helt tillåtet att 
ha kul som frivillig! Det är kanske rent av vad 
frivillighet till syvende och sist handlar om: att 
hjälpa ger glädje.

Början på året har varit livlig verksamhetsmäs-
sigt. På kurser och evenemang har det varit 
mycket deltagare. Röda Korset i Österbotten 
hade god synlighet på 112-dagen, på vända-
gen och under veckan mot rasism. På atti-
tydsidan återstår ännu mycket arbete, det har 
flyktingsituationen klart visat, och vi kan inte 
bara stå och se på när människor från andra 
länder utsätts för diskriminering. Inom Röda 
Korset kan vi ha ett positivt nyfiket förhåll-
ningssätt och öppna våra verksamheter för 
nya människor.

God fortsättning på våren!

Verksamhetsledare

Ricky Berglund
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RÖDAKORSVECKAN 9 – 15. MAJ

Första steget är att våga – 
alla med och ge första hjälpen! 
Under Rödakorsveckan övar vi första hjälpen och uppmuntrar människor att gå på kurs. Den 
landsomfattande Rödakorsveckan är en strålande chans för avdelningarna att få synlighet 
och locka med nya frivilliga i verksamheten. Alla evenemang är bra, både små och stora.  

Under Rödakorsveckan i maj är i synnerhet unga 
och unga vuxna målgruppen. En ung person är 
inblandad i var tredje bilolycka trots att de ung-
as andel av befolkningen bara är en sjättedel. 
Idrottsskador är också vanliga hos ungdomar.

En ung människa som gått en kurs i första hjäl-
pen kan både förebygga olyckor och ha bered-
skap om de ändå sker. Passa på att locka med 
de unga som går första hjälpen-kursen i avdel-
ningens verksamhet. Vår målsättning är att vi 
lyckas fördubbla antalet unga frivilliga fram till 
slutet av 2017.

Tips för evenemang

Planera evenemangen så att också andra än 
ungdomar är intresserade. Kunskapsbanan Att 
kunna hjälpa har i år fått två nya kontroller.  
Precis som tidigare väljer avdelningen de upp-
gifter som passar dem bäst.

1. Vardagen i ordning? en checklista för att  
 kolla hur väl förberedd man är på olika risk 
 situationer i vardagen. Checklistan kan  
 delas ut på alla evenemang.

2. Känn till innehållet i en första hjälpen- 
 väska  Passar för alla avdelningar och kan 
 göras var som helst, i skolor, på arbets 
 platser och i våra samarbetspartners  
 utrymmen – LokalTapiola, Prisma, S-market 
 eller på ABC-stationer.   

3. Kunskapsbanan Att kunna hjälpa har kom- 
 pletterats med två nya bilduppgifter; första  
 hjälpen vid ledskada och vid handledsbrott.  

 På kunskapsbanan kan ni också ha med  
 kontrollen Fria luftvägar och checklistan  
 Vardagen i ordning? samt presentera första  
 hjälpen-väskan.

4. Ni kan också förverkliga evenemang till- 
 sammans med mottagningscentralerna! 
 Checklistan Vardagen i ordning? och tre 
 kontroller har översatts till fyra språk (ara- 
 biska, farsi, dari och somaliska). Asylsökar- 
 na lär sig första hjälpen och avdelningen 
 kan få nya frivilliga.

5. Kontrollen Mopedolycka är en ny kon- 
 troll riktad till ungdomar. Förverkliga den 
 på ABC-stationerna så når den målgruppen. 

Planera i förväg hur ni ska locka med 
människor på första hjälpen– kurs. Det är bra 
om kursen hålls snabbt efter evenemanget, 
informera genast om tidpunkten. Också pop-
ups hinner man arrangera i maj innan semes-
terperioden börjar.

Kom ihåg att fylla i evenemangskalendern och 
att kontakta massmedia. I sociala medier kan 
ni använda hashtags #OsaaAuttaa,
#PunainenRisti ja #ensiapu (#AttKunnaHjälpa, 
#RödaKorset och #FörstaHjälpen)

Det är bra att dela ut ICE- och lotteri/kontakt-
korten. Via dem får vi kontaktuppgifter som 
vi kan använda bland annat då vi värvar med-
lemmar. Vårt proffsiga teleteam har fått bra  
respons.
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Kervo-avdelningen övade första hjälpen i en kollisions- 
situation mellan en cykel och en bil.

Under Rödakorsveckan kan man till exempel presentera 
första hjälpen-väskan och berätta om avdelningens verk-
samhet.

Leen
a Ko

skela
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Ta det lugnt! 

Fredag 13.5. är den nationella 
olycksfallsdagen. 

Röda Korset ansvarar för dagens program 
tillsammans med andra aktörer i samhället.

Dagens tema är Ta det lugnt eftersom det 
ofta är brådska som ligger bakom olyckor. 
Målsättningen är att så många som möjligt 
stannar upp klockan 13 fredagen den 13 
maj och njuter av en stund helt utan bråd-
ska och delar med sig av stunden i sociala 
medier med hastagen #hopulleloppu. 

Mera information och kampanjvideon hittar 
du på adressen tapaturmapäivä.fi 

• Beställ materialet senast 22.4, i första  
 hand via nätet www.rodakorsbutiken.fi

• Läs mera om Rödakorsveckans kampanj
 och om Att kunna hjälpa -evenemangs- 
 modellen på RedNet: 
 rednet.rodakorset.fi

Mer information: 
Kampanjkoordinator
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@rodakorset.fi

Hälsovårdsplanerare 
Niina Hirvonen, 020 701 2126,
niina.hirvonen@rodakorset.fi

Informatör
Inka Kovanen, 020 701 2223,
inka.kovanen@rodakorset.fi

UPPDATERADE ANVISNINGAR FÖR ÅTERUPPLIVNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Gamla knep tas till heder i första hjälpen

I februari uppdaterades anvisningarna för 
återupplivning och första hjälpen för lek-
män och för de som jobbar i vårdbranschen. 
I Finlands Röda Kors uppdaterade anvis-
ningar för första hjälpen har gamla knep 
åter tagits i bruk efter en tids frånvaro då 
man märkt att de fyller en funktion.

Finlands Röda Kors har under hösten aktivt 
varit med i den expertgrupp som anpassat de 
anvisningar för återupplivning och första hjäl-
pen som det europeiska rådet för återuppliv-
ning rekommenderar så att de lämpar sig för 
finländska förhållande. De nya anvisningarna 
gäller också för första hjälpen-grupper och för 
akutvårdare, de nya anvisningarna togs genast 
i bruk på Röda Korsets kurser.

Till exempel kommer man i fortsättning att 
lära ut spjälning då man misstänker frakturer.
– Jag hoppas att avdelningarna och distrik-
ten ännu har kvar gammaldags spjälor av 
papp som är utmärkta då det gäller att stöda 
en fraktur. Om man inte har sådana med sig 
får man lova att stöda med händerna säger 
Röda Korsets expert på första hjälpen Kristii-
na Myllyrinne. 
 
De nya anvisningarna för första hjälpen kom-
mer att presenteras vid olika tillfällen som 
ordnas av distrikten. Annat nytt att notera är 
att nackkragen och vård med syre tagits bort 

ur anvisningarna medan åtsnörningsförbandet 
är tillbaka. Då det gäller att ge patienten  
medicin sker inga förändringar.

Öppet hus med hjärtstartare
 
I samband med att de nya anvisningarna för 
återupplivning och första hjälpen presentera-
des gjordes också många nya instruktionsfil-
mer som det är väl värt att använda på grupp-
träffar.  Avdelningarna kan också ordna öppet 
hus för invånarna i området för att ge dem 
möjlighet att öva sig att använda en hjärtstar-
tare.  I norra Finland har man redan börjat 
med detta på FRK:s hälsopunkter och erfaren-
heterna har varit goda.
 
• Bekanta dig med de nya anvisningarna  
 för första hjälpen och återupplivning på  
 https://www.rodakorset.fi/lar-dig-forsta- 
 hjalpen, på RedNet finns information för 
 första hjälpen-grupperna.

Mera information ger:
Kristiina Myllyrinne, 
Expert på första hjälpen, tfn 020 701 2168, 
kristiina.myllyrinne@rodakorset.fi

Niina Hirvonen,
Hälsovårdsplanerare 
(första hjälpen-grupperna), tfn 020 701 2126
niina.hirvonen@rodakorset.fi 
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Sätt hjulen i rullning – nu ökar vi stödet för integrering

Arbete, studier, kärlek – traditionellt har det varit de vanligaste orsakerna till att någon 
flyttat till Finland. Förra året kom rekordmånga som asylsökande. Många kommuner  
kommer snart att få nya invånare då en del av de som ansökt om asyl får positivt besked.  
För att trygga integreringen måste vi mångfaldiga våra ansträngningar.  

Myndigheterna bär huvudansvaret för integre-
ringen men Finlands Röda Kors ska stöda dem 
i denna uppgift. Vi har lång erfarenhet av fri-
villigverksamhet för att stöda integrering. Vårt 
arbete är ovärderligt i nuläget då myndighe-
ternas arbete går långsamt på grund av det 
stora antalet människor som anlänt.   

Tidigare började arbetet med intergering först 
på den nya boningsorten, nu börjar arbetet re-
dan på mottagningscentralen. Samtidigt tar vi 
ställning för ett mångkulturellt Finland, vi tar 
ställning mot rasism.
 
Det här gör vi redan nu: 
• Väntjänst: Migranterna lär känna människor 
 på den nya orten vilket gör det lättare att bli  
 hemmastadd.

• Språk- och läxhjälpsklubbar: de frivilliga 
 hjälper med det nya språket som är i nyck- 
 elställning för att komma in i samhället.  

• Internationella klubbarna: Man bekantar sig 
 med varandra och gör saker tillsammans.

• Stöd för boende: konkret hjälp i vardagen.

Vi mångdubblar vår insats
– sätt hjulen i rullning 

För att så många migranter som möjligt ska 
få hjälp måste vi mångdubbla frivilligverksam-
heten som stöder integrering, det gäller för 
hela landet. Det finns färdiga modeller för de 
verksamhetsformer som listades ovan, hjälp 
och stöd att förverkliga dem får man via di-
striktsanställda inom migrationsprogrammet. 
Förra hösten har man dessutom utbildat  
uppemot hundra frivilliga utbildare för att stö-
da verksamheten.

Tips till avdelningen:
• Se till att de som anmält sig som nya frivilli- 
 ga också kommer med i verksamheten.

• Om ni tidigare ordnat en Vän för den nyan- 
 lända-kurs, ordna nu många.

• Kör stöd för boende och språkkurser non  
 stop. Om avdelningens krafter tryter och de  
 nya frivilliga är för få, kontakta då till exem 

 pel lärare på de läroinrättningar som finns  
 på orten.

• Öka samarbetet med andra organisationer  
 och bjud in migranter som redan bott en 
 längre tid i Finland.

• Arbets- och talkouppgifter för migranter  
 finns redan men nya möjligheter tas med  
 glädje emot! 

Stöd för att utvidga verksamheten

Nya projekt som ska hjälpa att både utvidga 
och effektivisera verksamheten planeras som 
bäst. Mottagningscentralerna har under våren 
möjlighet att få finansiering för att till exempel 
kunna erbjuda asylsökarna mångsidigare mo-
tionsverksamhet. Vi har också fått finansiering 
för att kunna erbjuda första hjälpen-utbildning 
för unga som bor på mottagningscentralerna, 
kurserna förverkligas av avdelningarna. 

Vi är dessutom med i Finlands Gymnasistför-
bunds vänprojekt, ett projekt som ska ge asyl-
sökande ungdomar och finländska ungdomar 
en chans att träffas. Avdelningarna kan också 
ansöka om pengar, 300 euro i verksamhetsbi-
drag eller 2 000 euro som projektbidrag för ar-
betet med intergering.

Mera information:
Utvecklingschef för migrationsprogrammet,
Johanna Matikainen, tfn 020 701 2279, 
johanna.matikainen@rodakorset.fi 

Rema Hussein Ali Nourelddein lär ut finska i mottagnings-
centralens skola i Kauhava.
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FEISSARE PÅ SOMMARTURNÉ  BOENDEHJÄLP

Boendehjälp från motion
till hushållsmaskiner

Ett eller två hembesök och tio gruppträffar 
kring olika teman, det består Uleåborgs  
avdelnings boendestödspaket av. 

Avdelningen har tagit fram stödmodellen för att 
hjälpa kvotflyktingar och asylsökande som har 
fått uppehållstillstånd – och den senare gruppen 
väntas växa. Vädjan om hjälp kommer från sta-
dens invandrartjänst eller flyktingförläggningen.

– Vårt mål är att ge en så intensiv start på inte-
grationen som möjligt, säger Sanna Tuorila, en av 
volontärerna i rödakorsavdelningen i Uleåborg.

Boendehjälpen är uppbyggd kring ett 10-veckor-
sprogram. Det första hembesöket prickas i mån 
av möjlighet in inom några dagar från att en ny 
person eller familj har flyttat in. Sen följer tio te-
makvällar. Då går man i grupp igenom bl.a. den 
service som finns i området, vilken roll familjen 
har, samt frågor kring hälsa och första hjälpen. 
Finlandskunskap ingår också i programmet.

Hembesöket blir något av en snabbkurs i hur 
ett finländskt hem fungerar. Bruksanvisningarna 
för hushållsmaskinerna kommer fram och så gör 
man ett besök i närbutiken. 

– Bland det viktigaste vi kollar upp är att den nyin-
flyttade har ätit, sovit och rört sig utomhus. Ibland 
kan en ny situation vara så främmande och skräm-
mande att man varken förmår äta eller sova.

Boendehjälpen i Uleåborg sköts av ett 70-tal ut-
bildade volontärer. Av dem är sju samordnare 
och ett tiotal tolkar. Men så många behövs inte 
genast.

– Man kan dra igång verksamheten om man har 
en samordnare och tre andra frivilliga, försäkrar 
Tuorila.

Från stadens sida är man väldigt nöjd med boen-
dehjälpen. Tuorila konstaterar också att många 
av dem som har fått hjälp senare vill ställa upp 
som volontärer.

– När man en gång har fått hjälp vill man gärna 
vara med och själva själv.

Det senaste Uleåborgs avdelning har hittat på 
är Salama-Tiimi, ett ”blixtteam” som koordinerar 
frivilligverksamhet för asylsökande och erbjud-
er utbildning. På adressen salamatiimi.fi kan man 
bekanta sig med verksamheten på finska och 
engelska.

Enligt Tuorila gäller det att satsa stort på att stö-
da integrationsprocessen. Nu. 

– Det som behövs just nu är framför allt modet 
att kavla upp ärmarna och sätta igång med verk-
samheten.

Mer information: 
Kontaktperson för mångkulturverksamheten
vid Uleåborgs avdelning 
Sanna Tuorila, tfn 044 013 03 01, 
monikulttuurisuus@oulunosasto.fi

Feissarna erbjuder upplevelser på sommarens festivaler

Ett team av erfarna feissare drar ut på
sommarturné med siktet inställt på  
festivaler och småstäder. 

Våra feissare erbjuder festivalbesökarna olika ty-
per av upplevelser, till exempel kan man virtuellt 
få uppleva hur det är att bo i ett katastrofområ-
de eller så kan man testa sina överlevnadsinstink-
ter i Escape Car som bygger på konceptet Escape 
Room.

Dessutom värvas förstås månadsgivare och böss-
insamlare bland festivalbesökarna.

På vägen mellan de olika festivalerna passar tea-
met på att besöka småstäder längs rutten. Kon-
ceptet är det samma som på festivalerna; att 
värva månadsgivare och att ge människor en möj-
lighet att pröva på Escape Car. Vi ses på torget!

Välkommen att träffa oss på åtminstone följande 
evenemang:

• YleXPop, 
• Splash Games,
• Sataman Yö, 
• Himos Juhannus,
• Iskelmä Festivaali,
• Tangomarkkinat,
• Jysäri,
• Summer Up,
• Porin Jazz, 
• SuomiPop Festivaali,
• Tammerfest, 
• Down By The Laituri,

Mer info: 
Face to face –koordinator 
Juho Keskitalo, tfn 020 701 2189,
juho.keskitalo@rodakorset.fi 

Hungerdagens koordinator 
Raisa Heinämäki, tfn 020 701 2202, 
raisa.heinamaki@rodakorset.fi

Kimmo Holopainen

• Pyhän Olavin Päivä,
• We Love The 90´s
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BLIXTSTART

Deltar din avdelning i Blixtstart? Jättefint i 
så fall. Beredskapsövningen Blixtstart 2016 
är årets största händelse i Röda Korset och 
en unik upplevelse för var och en av våra 
frivilliga som deltar.

Vi har nu möjlighet att nå ut till mängder av 
unga och inspirera dem att komma med i av-
delningens verksamhet.

Avdelningens kontaktperson har i samband 
med mars månads nyhetsbrev fått en kort 
webbenkät, idén är att kartlägga hur långt av-
delningarna kommit med förberedelserna. De 
grupper i avdelningen som deltar i övningen  
kan också använda frågorna i enkäten som 
checklista för att hålla koll på tidtabellen för 
förberedelserna. 

Följande saker är det bra att gå igenom i en 
större grupp:

• Är det klart vilken skola och vilket rädd-
 ningsverk ni samarbetar med

• Vilka andra samarbetspartners har ni fått 
 med

• Behövs fler frivilliga med i förberedelserna 

• Har ni bekantat er med evakueringsplanen
 för avdelningarna 

• Vilken verksamhet har ni i skolan under
 själva övningsdagen

• Är skolans elevråd/föräldraförening invol-
 verade i planeringen 

• Hjälp och stöd ni behöver från distriktet 
 eller från centralbyrån

Förberedelserna inför Blixtstart 2016 är i full gång- besvara enkäten! 

Via enkäten får distrikten och centralbyrån in-
formation om nuläget och om sådant som av-
delningarna behöver hjälp med.  Kom ihåg att 
det kan finnas resurser att aktivera i ert områ-
de,  till exempel ungdomsdelegater och inter-
nationella biståndsarbetare i personreserven. 
Du får kontakt med delegaterna via distriktet. 
Och det lönar sig fortfarande att aktivt värva 
nya frivilliga.

Mer info om Blixtstart hittar du i RedNet på 
projektets egen sida, via distriktet och vi 
projektchef Petra Alijärvi 
petra.alijarvi@rodakorset.fi eller
tfn 020 701 2176.

PS. Kontakta Petra om din avdelning inte ännu 
anmält sig men ändå vill delta!

Teem
u
 U

llgrén

Blixtstart 2016 är Röda Korsets riksomfattande bered-
skapsövning som förverkligas i oktober i högstadier runt 
om i Finland. Just nu förbereder sig avdelningarna som 
ivrigast inför övningen.

Snart leker hela Finland!
På Terhoklubbarna runt om i Finland leker 
olika generationer tillsammans. Det finns re-
dan uppemot 300 Terhoklubbar i över 220 
kommuner runt om i Finland. Klubbarna har 
varit en inspirerande och enkel verksam-
hetsform också på olika mottagningscentra-
ler runt om i landet.

Ännu hinner man med om det inte 
än finns en Terhoklubb på ditt områ-
de. För att grunda en klubb fås hjälp 
av områdets lekambassadör och det 

finns mångsidigt material samt verksamhets-
pengar för att stöda verksamheten.

Vårt nyhetsbrev erbjuder fräscha nyheter och 
en påminnelse om varje områdes kommande 
Terhoklubb-möten praktiskt till din e-post. 

Nyhetsbrevet kan man beställa på 
våra webbsidor.

Vi ses på Terhoklubben!

www.terhokerho.fi

 TERHOKLUBBARNA
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 INSAMLINGSNYHETER

Förra Hungerdagen visade att det fortfaran-
de finns kontanter och en bössinsamling lönar 
sig. Det är ändå ett faktum som vi inte kan ig-
norera att det blir mer sällsynt att ha kontan-
ter med sig.

Man har nu tryckt en SMS-bidragsbegäran 
på den nya insamlingstillståndsdekalen. Som 
summa valdes 10 €. Ett större belopp ansågs 
vara för stort när man testade det på dekaler-
na på insamlingsvästar. Av ett mindre belopp 
skulle det för sin del gå för mycket till insam-
lingskostnader.

SMS-bidraget ger oss även möjlighet till kon-
takt med människor som redan har visat sitt 
förtroende för Röda Korset. Centralbyrån får 
numret av personen som har gett ett bidrag 
per SMS och vi kan be hen att bidra igen när 
följande katastrof inträffar. Exempelvis i sam-
band med Nepal-insamlingen fungerade det-
ta utmärkt. 

Denna vår har vi också ringt personer som 
har gett ett bidrag via ett textmeddelande och 
bjudit dem med som månadsgivare, medlem-
mar och frivilliga. Resultaten har varit utmärk-
ta. Tio procent av dem som vi nådde och som 
gav ett bidrag per SMS under förra Hunger- 
dagen har nu anmält sig som månadsgivare.

Nu kan man ge ett bidrag till en 
bössinsamlare också per SMS

”I samband med en bössinsam-
ling under förra Hungerdagen 
provade en grupp av studeran-
de olika metoder att be om ett 
bidrag istället för ett kontantbi-
drag. Att bidra per SMS var en 
tydlig favorit”

Nya frivilliga 
med i kontaktcirkeln

Tack till alla som har skickat insamlarnas 
kontaktuppgifter för att sparas i insamlar-
registret! Nu kan vi hålla kontakt med våra 
frivilliga insamlare på ett helt ny sätt.  

Centralbyrån kan skicka meddelanden till per-
sonerna i insamlarregistret exempelvis när 
man vill tacka dem för att de deltog i insam-
lingen, berätta vad som har gjorts med de in-
samlade medlen eller när vi vill bjuda med 
dem till en ny insamling. 

Vi skickar inte några brev med bidragsbegäran 
till dem om de inte redan finns i våra bidrags-
givarregister. Om ni inte ännu har skickat kon-
taktuppgifterna till insamlarna som vill vara i 
insamlarregistret till distriktet, gör det nu!

Insamlarregistret förstärker Röda Korsets be-
redskap att agera när nöden är som störst och 
frivilliga har ont om tid. Under förra Hungerda-
gen hade många inte lika mycket tid att ringa 
till insamlarna som under förra åren eftersom 
grundandet av nya mottagningscentraler var 
brådskande. 

När insamlarnas kontaktuppgifter finns i re-
gistret kan centralbyråns personal hjälpa med 
att bjuda in insamlarna så att alla villiga hjäl-
pare kan komma med i verksamheten.

Nu är det dags att öka antalet insamlare. Man 
kan exempelvis kontakta mottagningscentra-
lernas personal för att bjuda med asylsökande 
nästa gång man samlar in. Senast under föl-
jande Hungerdag!

Mer information:
Planerare för medelanskaffning 
Mia Ekström-Huttunen
tfn 020 701 2193,
mia.ekstrom-huttunen@rodakorset.fi

Ta
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Bössinsamlarna Sagar Thapa (t.v.) och Krishna K.C. 
samlade in pengar för att hjälpa offer för jordbäv-
ningen i Nepal.
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VÄNVERKSAMHET

Utan frivilliga skulle många åldringar vara ensamma 
Röda Korsets vänverksamhet når de allra ensammaste åldringarna. 
Mer vänner behövs hela tiden!

Utan frivilliga skulle många åldringar bli utan 
sällskap och hjälp med att gå ut, visar enkä-
ten som Röda Korset har gjort. I enkäten som 
utfördes under december och januari svarade 
över 400 frivilliga inom Röda Korsets vänverk-
samhet runt om i Finland.

24 procent av de frivilliga som svarade på en-
käten var inte säkra på om det dessutom finns 
anhöriga eller andra nära människor och vän-
ner som besöker åldringen.

- Jag märker att för min vän betyder det väl-
digt mycket att någon lyssnar på henne,  
hjälper med vardagens ärenden och överhu-
vudtaget är närvarande, berättar en frivillig 
som svarade på enkäten.

65 procent av frivilliga som besökte åldring-
ar på anstalter ansåg att anstalternas perso-
nal inte hade tillräckligt med tid för invånar-
nas fritidsverksamhet eller för att hjälpa dem 
att gå ut.

Anita Hartikka, sakkunnig inom socialt väl-
mående och seniorarbete vid Röda Korset, an-
ser att resultaten är oroväckande.

”Med tanke på en åldrings helhetsvälmående 
är det viktigt att vardagens rutiner även inne-

Över 8 000 frivilliga är med i Röda Korsets 
vänverksamhet. 26 000 människor får årli-
gen hjälp av Röda Korsets vänverksamhet. 
Enkäten visar att det finns ett stort behov 
av vänverksamhet. 

Om er avdelning behöver stöd med att dra 
igång vänverksamheten får ni stöd från det 
egna distriktet eller centralbyrån. Utöver 
åldringar behöver nu särskilt invandrarna 
vänner. Också män behövs som vän!

Också män behövs som vänner

I februari samlade vi igen information från 
våra frivilliga om hur frivilligheten har avlöpt 
och om alla har fått det stöd och uppmuntran-
de som de har behövt. 

Vi vill veta om vi har lyckats med att skapa bra 
förutsättningar för frivilligverksamheten. Vi vill 
reda ut vad som enligt frivilliga är bra och i vil-
ka frågor vi kunde vara bättre med tanke på 
att hela tiden förbättra vår verksamhet.

Resultaten från frivilligas nöjdhetsenkät an-
vänds för att utveckla vår frivilligverksamhet 
och resultaten kommer också att ha inverkan 
på förberedelsen av beslut av kommande  
ordinarie stämman och verksamhetsstrategin. 
Resultaten publiceras i april på RedNet.

Tack till alla som svarade på enkäten och som 
för egen del hjälper oss att utveckla vår  
organisation att bli ännu bättre!

Frivilligas nöjdhetsenkät – tack till svararna

fattar möten med andra människor. Särskilt 
för minnessjuka betyder olika aktiviteter och 
möten med andra människor väldigt mycket”, 
säger Hartikka.

Ytterligare information:
Anita Hartikka, 
sakkunnig inom socialt välmående
och seniorarbete
tfn 020 701 2123
anita.hartikka@rodakorset.fi

FRIVILLIGAS NÖJDHETSENKÄT
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UTBILDNING

Kommande 
PROMO-utbildningar

PROMO, gemensam del i Åbo 5–6.3.2016, 
mer information 
https://rednet.punainenristi.fi/protu

PROMO innehållsmodul för den mångkulturella 
verksamheten i Åbo 16–17.4.2016

Mer information om PROMO-utbildningar får 
du från din egen distriktsbyrå eller på 
PROMO-sidorna på RedNet 
https://rednet.punainenristi.fi/mopro

Frivilligas tackgala
3.12.2016

Vi inbjuder alla frivilliga inom Finlands Röda 
Kors till Frivilligas tackgala lördag 3.12.2016, 
skriv alltså upp datumet redan nu. 

Mer information om plats och program fås 
under våren och den officiella inbjudan  
skickas i början av hösten.

Låt oss fira tillsammans!

KOULUTTAJAKOULUTUS 2016 / UTBILDARUTBILDNING 2016

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk
ennen koulutuksen alkua. / Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån - minst
1 månad före början av kursen.

Kouluttajapäivät:
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja
jatkokoulutus      30.-31.1.  Turku

Valmiuskouluttajien sisältöosa   8.-10.4.  Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 1.10.-4.11.  Verkkokoulutus

Välineosa:
”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1   5.-6.11.  Nynäs

Sisältöosat:
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Sosiaalipalvelu
• Nuoriso
• Päihdetyö      26.-27.11.  Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  29.-30.10.  Nynäs

#Dubbelt upp!

Kampanjen #Dubbelt upp har som mål att 
fördubbla antalet unga frivilliga fram till ut-
gången av 2017. Kampanjens ballonger, klis-
termärken och tatueringar kan beställas gra-
tis från centralbyrån. Använd produkterna då 
ni värvar unga, både i avdelningarna och i di-
strikten. 

Beställningar kan skickas till 
kirsi.salo@rodakorset.fi.
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BEREDSKAPSVERKSAMHETEN

Vårens nyheter

När vi läser detta nummer av Här och Nu så 
har vi redan avverkat en del av vinterns och 
vårens glädjeämnen och utmaningar. Nedan 
följer några axplock ur det vi hittills gjort och 
planerar att göra.

Vi har tillsammans med Gränsbevakningen 
haft en efterspaningsövning på is med snö-
skoter. Tyvärr medgav det dåliga isläget i Kvar-
ken inte att den praktiska delen ordnades, 
men myn-digheter och frivilliga samlades för 
en kväll och repeterade teorin och handlings-
planerna. Nya kontakter knyts och gamla hålls 
vid liv.

En radiokommunikationskurs har också ord-
nats i februari. Kursen lockade 18 deltagare.

I april kommer två efterspaningskurser att 
ordnas, en finskspråkig i Vasa och en svensk-
språ-kig i Jakobstad. I skrivande stund har vi 
ca 25-30 deltagare anmälda till bägge 
kurserna.

Efterspaningskursen i Jakobstad (22–
23.4.2016) förverkligas i samarbete med Ja-
kob-stads Arbis och hittas också på deras 
hemsida (https://arbis.jakobstad.fi/sok-och-
anmal-dig-till-kurser/visa/1087-610116-grund-
kurs-i-efterspaning). Det finns ännu lediga 
platser och du kan anmäla dig till 
undertecknad.

Vi behöver hela tiden fler som engagerar sig 
på olika nivåer i vår verksamhet och därför 
för-söker vi hela tiden hålla ett visst utbud på 
grundkurser som kunde öppna dörren för nya 
människor att ta del av vår verksamhet. Se-
nare delen av våren och försommaren kom-
mer mera att gå i den interna utbildningens 
tecken, det vill säga att vi satsar på att stärka 
kun-nandet och kompetensen hos de aktiva, 
Vapepa-alarmerare och -ledare.

Jag vill samtidigt passa på och slå ett slag för 
insamlingsberedskapen och påminna om 
in-samlingstillstånden. Nya tillstånd som bör-
jat gälla 1.1.2016 och är i kraft i fem år finns 
att fås. Därför ber jag att ni i era avdelningar 
som ännu inte beställt tillstånden och uppda-
terat ert materiel, går igenom hur många till-
stånd ni behöver, beställer dem av oss på di-
striktet och sätter era insamlingsbössor och 
tonkor i skick så att de är klara ifall de snabbt 
skulle behövas. 

Passa samtidigt att ”kritiskt” se över ert öv-
riga insamlarmaterial, kassera söndriga och 
slitna bössor och insamlarvästar. Beställ nya 
antingen via nätbutiken (logga in med avdel-
ningens användarnamn i finska webbutiken 
för att kunna beställa insamlarmaterial) eller 
från distriktet.

Med hälsning om en god och energisk 
fortsättning på våren!

Beredskapschef

Rolf Sund
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UNGDOMSVERKSAMHETEN

Nytt ansikte i huset

Vilken glädje och förmån att få jobba med alla 
glada och inspirerande människor i vår nejd! 
Under de veckor jag nu hunnit arbeta på di-
striktets kansli som samordnare för ungdom-
sverksamheten har jag redan träffat en hel rad 
trevliga och engagerade röda korsare, både 
unga men även äldre. Detta är något jag ser 
framemot att få fortsätta med under våren 
och sommaren.

Jag är ungdomsverksamhetsinstruktör i grun-
den, men gjort en avstickare i arbetslivet via 
en examen som byggnadsritare och jobb inom 
byggbranschen. Att utbilda mig till trädgård-
smästare var bara ett lyckat försök att sät-
ta färg på tillvaron och nu har jag då landat 
bland ungdomarna igen.

Hemma i Tölby finns en äkta make, tre halv-
växta barn och under sommarmånaderna bru-
kar våra katter få sällskap av både höns och 
får. Jag trivs bra hemma, men ser mig gärna 
omkring i världen när möjlighet ges och att 
umgås med människor är nog min stora hobby 
i livet.

Tag gärna kontakt!

Lotta Böling
Samordnare för ungdomsverksamhet
Österbottens svenska distrikt
Nedre Torget 1A, 65100 Vasa
Tel. 040 737 6694
E-post: lotta.boling@redcross.fi

Träffpunkten

Samvaron under onsdagskvällarna på Folkhäl-
san huset fortsätter. Antalet deltagare har va-
rierat något, men även de kvällar när det bara 
varit en handfull ungdomar på plats har dis-
kussionen varit livlig och väldigt givande. Träf-
far är inplanerade fram till slutet av maj, så än 
finns det möjlighet att komma med.
Detta samarbete med Folkhälsan och FinFa-
mi har varit framgångsrikt och alla verkar vara 
positivt inställda på någon typ av fortsättning 
till hösten. Finns förslag på lämpliga tema för 
hösten är det bara att höra av sig.

Archipelago, ungdomsläger 
den 25–28.07.2016

Planeringen för årets ungdomsläger har re-
dan hunnit långt. Vi kan se framemot en fart-
fylld och intensiv vecka ute på Mickelsörarna. 
Lägret riktar sig till 12-16 åringar och givetvis 
är programmet anpassat för att tilltala denna 
målgrupp. Tänk vad roligt det vore ifall ung-
domar från alla håll och kanter inom distriktet 
deltar! Sista anmälningsdagen är 13.06.2016.

Arrangörer: Röda Korset avdelningarna i regionen i samarbete med lokala sitiftelser och företag

N

S

EW

A R C H I P E L A G O

ARCHIPELAGO
RÖDA KORSETS UNGDOMSLÄGER DEN 25 - 28.7.2016

Kom med på Röda Korsets Ungdomsläger på Mickelsörarna! 
Lägret är för dig som är 12-16 år.

På programmet står bl.a.paddling, första hjälpen, 
upplevelsejakt samt sol och bad.

Till kvällen tänder vi lägerbrasan och njuter av samvaron 
och lugnet utskärs.  

Delta i ungdomslägret och du får minnen och vänner för Delta i ungdomslägret och du får minnen och vänner för 
livet! 

Föräldrafritt!

Lägeravgiften är 60 euro (betalas före lägret). 
Bindande anmälningar senast 13.6 till lotta böling. 
tel. 040 737 6694 eller lotta.boling@redcross.fi. 

Betalning till: FI06 4958 0010 0130 62
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UNGDOMSVERKSAMHETEN

Knatteläger den 
25-27.07.2016

Vasa och Korsholms avdelningarnas barnläger 
går av stapeln 25-26 juli på Kronvik lägergård 
i Sundom. Dagar fyllda av lek och äventyr, var-
vat med matnyttig Röda korset kunskap, utlo-
vas till barn i lågstadieåldern (åk 3-5). 

Sprid inbjudan till både ungdoms- och knatte-
lägret vidare och önskas mera information går 
det bra att kontakta mig.

61th International 
Friendship Camp

Röda korsets internationella ungdomsläger 
kommer i år att hållas 11-25 juli i Langenlo-
is, Österrike. Ungdomar från jordens alla hörn 
samlas för att dela erfarenheter, lära av varan-
dra och jobba med frågor gällande Röda kor-
set grundprinciper. 

Lägrets språk är engelska och riktar sig till 
ungdomar mellan 16 och 23 år. Ansöknings-
tiden går ut 21.4 och jag berättar gärna mera 
ifall någon är intresserad.

Ungdomsutskottet

Ungdomsutskottet fortsätter sitt arbete. En 
trogen grupp ungdomar samlas regelbun-
det och diskuterar aktuella ämnen och hän-
delser och jobbar för ungdomarnas ställning 
inom organisationen. Här finns stora möjlighe-
ter att påverka och ungdomarna ges möjlighet 
att engageras sig både lokalt, nationellt men 
även internationellt.

Gummiskolan och 
Kondomkörkortet

Så här inför sommarsäsongen vill jag påminna 
om Gummiskolan och Kondomkörkortet. Finns 
det ungdomsgrupper eller skolklasser som 
önskar få bra, med lättsam, undervisning om 
säker sex är Gummiskolan och Kondomkörkor-
tet ypperliga verktyg. 

Möjligheten att få diskutera i dagsljus och be-
kanta sig med ämnet i en trygg miljö ger själv-
säkerhet och förhoppningsvis minskar risken 
för att göra misstag. Dessa kortkurser passar 
både pojkar och flickor.
Material finns att fås. Ta kontakt om intresse 
finns så ordnar vi en föreläsning.

Nimi/Namn

Myönnetty/Utfärdat

Luokka/Klass
mopokortti
moppekort
parisuhteen peruskortti
parrelationskort
kyntäjäkortti
raggarkort

A
AB
ABC

KondomiajoKortti    KondomKörKort

kondomi on kevyempi 
kAntAA kuin hiv.

en kondom är lättAre Att  BärA än hiv.

Med hopp om fortsatt gott samarbete och
många nya möten under våren och sommaren!

Samordnare för ungdomsverksamheten

Lotta Böling
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Samhällsverksamheten i Österbotten präglas 
våren igenom av tre större projekt och verk-
samheter; både nya men även 
traditionsenliga.

Volontärpoolen 

Koordinering av den uppsökande volontär-
verksamheten på landsbygden i Karleby och 
Jakobstadsregionerna. Österbottens svenska 
distrikt är samarbetspart i projektet Volontär-
poolen som har beviljats projektfinansiering 
av Leader Aktion Österbotten. 

Projektets syfte och målsättning är att utbil-
da och koordinera volontärverksamheten i re-
gionen. Volontärerna genomgår skräddarsyd-
da utbildningsmoduler som ger kunskap och 
stöd, så att volontärerna sen kan finnas till för 
målgruppen seniorer och socialt ensamma på 
den svenskspråkiga landsbygden i Karleby- 
och Jakobstadsregionerna. 

Inom projektet skapas en webbtjänst som 
ska betjäna volontärerna, de som är i behov 
av stöd samt organisationer och aktörer som 
inom sina verksamheter har volontärverksam-
het. Första utbildningsmodulen startar hösten 
2016 och intresseanmälningar kan redan 
göras. 

För mera information om projektet eller ut-
bildningarna kontakta Emma eller projektkoor-
dinator Carola Wiik, tfn 050-302 3670 eller ca-
rola.wiik@kvarnen.fi.

Veteranlägret vid 
Österhankmo lägergård 
den 10-13.5.2016

FRK Österbottens svenska distrikt ordnar 10–
13.5.2016 i samarbete med Vasa krigsveteran-
distrikt ett rekreationsläger för krigsveteraner, 
veteranfruar och veteranänkor i hela Österbot-
ten. Lägret ordnas vid Österhankmo lägergård 
i Korsholm. 

Lägret planeras och verkställs i samarbete 
med frivilliga Röda Kors-medlemmar som stäl-
ler upp som hjälpledare under lägret. För för-
verkligandet av programmet bjuds en rad olika 
gäster in.

Målet med lägret är att ge lägerdeltagarna 
en mötesplats där det erbjuds trevlig samva-
ro, roliga aktiviteter, god mat, nya upplevelser 
och vila. Programmet kommer att vara omväx-
lande och innehålla både inne- och uteaktivi-
teter, allt från sång och musik till vardagstips, 
utomhusmotion och upplevelse. Sista kvällen 
ordnas det en kvällsfest med levande musik 
och stämning. 

Lägret har blivit ett återkommande inslag i di-
striktets verksamhet och genomförs tack vare 
det nära samarbetet med veterandistriktet 
samt frivilliga ledare och gäster. Lägerverk-
samheten främjar sunt välmående bland äldre 
i distriktet och ger Röda Kors frivilliga med vil-
jan att hjälpa möjligheten att arbeta nära äldre 
samt att ge av sin tid.

Vill ni komma med på veteranlägret som fri-
villig eller hålla en programpunkt för lägerdel-
tagarna så tag frimodigt kontakt med mig så 
planerar vi ihop något lämpligt!

Hela Finland leker

Verksamheten är bokstavligt talat i startgro-
parna. Nu bokas inspirerande möten, lokalite-
ter besöks och ger visioner om sång och lek, 
vi fingrar glatt på materialet och klubbarnas 
färgglada ryggsäckar. Den är minsann vårens 
färgklick!

För er som inte hört om Terhokerho-klubbens 
berättelse, varsågoda:

”Det var en gång en stor ek under vilken bar-
nen i byn brukade samlas för att leka. Den 
gamla ekens väldiga krona skänkte behaglig 
skugga från solens heta strålar och skydd mot 
plötsliga regnskurar. På vintern byggde ekor-
rarna bo bland ekens grenar och om somma-
ren fladdrade färggranna fjärilar förbi på äng-
en. 

Runt eken föll ekollon som ekorrarna och bar-
nen samlade i kapp med varandra. För alla vet 
att ekollon är lämpliga för många lekar. Därför 
började man kalla platsen för 
Terhokerho (*Ekollonklubben).
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forts.

Mor- och farföräldrar tittade på när barnen 
lekte och en efter en gick de ivrigt med i le-
ken. Rätt ofta anslöt sig också andra vuxna till 
skaran och under den gamla eken ljöd skrattet 
från personer i alla åldrar. Det här var stunder 
som barnen gillade bäst. I sina fickor spred 
barnen ut ekollonen från trädet till nya plat-
ser. De växte till nya ekar och på så vis upp-
stod nya lekplatser – nya Terhokerho-klubbar 
där barn och vuxna kunde leka tillsammans.”

Jag blir allt varm av tanken då barn leker hjärt-
ligt tillsammans med seniorer. Själv har jag 
ljuvliga minnen från barndomen och somrarna 
som spenderades tillsammans med far- och 
morföräldrarna. 

Värmen, lugnet, tryggheten som äldre kan 
ge barn är guld värd, samtidigt som barnens 
sprallighet och spontanitet kryddar äldres var-
dag med glädje och skratt! Trygghet och gläd-
je mår vi alla bra av och tack vare dessa tror 
jag Terhokerho-klubbarna är den lyckade mö-
tesplatsen som den visat sig vara.

Vänverksamheten

I övrigt uppmanar jag att vi, jag tillsammans 
med er i avdelningarna, kan fundera över vän-
verksamheten i ert område. Vi kan utveckla re-
dan befintlig vänverksamhet eller helt starta 
från noll, i mindre eller större skala. 

Kom ihåg möjligheten att ansöka om bidrag 
från Bättre Dag-insamlingen som hjälp vid nya 
verksamhetsformer. Mera hjälp och informa-
tion hittas via RedNet eller hör av er till mig så 
hjälper jag. 

Veronika Höglund kommer fr.o.m. 11.4.2016 
att praktisera vid distriktskansliet och följa ar-
betet inom mångkultur-, ungdoms- och 
samhällsverksamheterna. 

Samordnare för samhällsverksamheten och 
lekambassadör för Hela Finland leker

Emma Granholm

För senaste nytt om Terhokerho-klubbarna i 
Österbotten kontaktar ni mig eller besöker fa-
cebook-sidan Terhokerho, Österbotten.

Kristiina Kontoniemi / www.kokosuomileikkii.fi 2016

Kristiina Kontoniemi / www.kokosuomileikkii.fi 2016
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DISTRIKTETS ÅRSMÖTE 23.4.2016

Möteskallelse

FRK Österbottens svenska distrikts avdelning-
ar kallas till distriktets ordinarie årsmöte Lör-
dagen den 23.4.2016 i Vörå. 

Plats: Vörå Ungdomsföreningslokal. Adress: 
Bergbyvägen 15, 66600 Vörå.

Lunchmeny: Salladsbord, örtmarinerad broiler 
med örtsås, klyftpotatis och ros-tade rotsaker, 
matdrycker. 

Vegetariskt alternativ: Fylld zucchini med ros-
tade rotsaker och örtsås. Kaffe och eftermid-
dagskaffe med dopp.

Pris 20 € som betalas på stället.
 

Anmälan till Andreas Strandberg på 
distriktskansliet tfn 040 761 1977 eller 
andreas.strandberg@redcross.fi 
senast torsdagen den 14.4.2016. 

Uppge eventuella dietönskemål.

Alla Röda Kors-medlemmar hälsas varmt 
välkomna att delta i årsmötet!

Med soliga årsmöteshälsningar 

 
Verksamhetsledare

Ricky Berglund

Dagens program:

10:30  Välkomstskål och fullmaktsgranskning 

11:00  Gemensam lunch 

12:00  Välkommen – Andreas Storbacka, FRK Vörå svenska 
  avdelningsordförande
  Årsmötestal – Finlands Röda Kors ordförande Pertti Torstila
    Årsmötesförhandlingar   
  Utdelning av medaljer 
 
14:00  Kaffe  

14:30  Projekten ”Hela Finland leker” och ”Volontärpoolen” – 
  Emma Granholm, samordnare för samhällsverksamheten 
  FRK Österbottens svenska distrikt

15:00  Avslutning  
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FÖRSTA HJÄLPEN- OCH HÄLSOVÅRDSVERKSAMHETEN

Gör skillnad och rädda liv

Chansen att överleva vid hjärtstopp minskar 
med 10 % för varje minut som går, utan att 
hjälp ges till den drabbade. Hjärt-lungrädd-
ningen är den viktigaste initiala hjälpen, men 
det är bara en hjärtstartare som kan återstar-
ta ett hjärta som stannat. Hjärt-lungräddning 
upprätthåller bara liv.

Zoll AED Plus

Feedback på bröstkompressionerna
ZOLL`s patenterade elektroder mäter bröst-
kompressionernas takt och djup. 
En röst ¡ hjärtstartaren
berättar om du ger effektiva bröstkompressi-
oner.

Unik grafisk och användarvänlig design
Röst, ljud, text och grafiska illustrationer väg-
leder dig tryggt och säkert genom hela åter-
upplivningsprocessen

En elektrod är enklare än två
ZOLL`s patenterade elektroder CPR-D padz 
är två elektroder samlade i ett stycke, som 
snabbt och enkelt placeras på den drabbades 
bröstkorg.

Mindre underhåll och låga driftskostnader
Batteripack och elektroder byts vart femte år. 
Detta gör att underhållet på hjärtstartaren blir 
enkelt och billigt.

Automatiska självtester och 7 års garanti
Automatiska självtester försäkrar dig att hjärt-
startaren alltid är klar för användning. 
Hjärtstartaren inkluderar också 7 års garanti.

Zoll AED Plus / www.zoll.com 2016

Kontakta mig, Isabella Olli samordnare för för-
stahjälpen och hälsovårdsverksamheten om ni 
önskar köpa en defibrillator till er avdelning, 
arbetsplats, by, förening osv. Jag ger gärna 
mera information.

I köpet ingår ett användarinfotillfälle, men 
rekommenderar även att ni köper en livräd-
dande första hjälpen kurs via Röda Korset 
Österbottens svenska distrikt för att själva i 
praktiken få öva hjärt-lung räddning med de-
fibrillator. Övning ger färdighet och övning ger 
mod att hjälpa.

Var med och gör skillnad, rädda liv.

Röda Kors-veckan

Tag kontakt med mig om din avdelning vill 
delta i Röda Kors veckan och ordna temadag 
t.ex. i skolorna, hjälper er gärna.

Trevlig väntan på sommaren

Samordnare för första hjälpen- och
hälsovårdsverksamheten

Isabella Olli
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Vänfest i Malax

Lokalavdelningen i Malax ordnade en hjärt-
lig och glad vänfest på Bygdegården i Malax 
på vändagen. Ca 200 nyfinländare, asylsökan-
de och Malaxbor deltog. Det bjöds på musika-
lisk underhållning av John och Jens Peltoniemi 
samt Tina Martin. Asylsökande spelade egen 
musik från sina telefoner och då var det fullt 
på dansgolvet. 

Det bjöds även på kaffe, te och både salt 
och sött. Lokalavdelningens styrelsemedlem-
mar, Malax Mittimellan Marthor och Överma-
lax Marthor hade bakat lingonhjärtan, mock-
arutor, lyxrutor, morotsbitar, kokosbollar, 
syltsmåbröd och laxrullader. Det fanns även 
karelska piroger med äggsmör och irakiska 
samosas och burek som Muhammed gjort.  
Ett stort tack till alla deltagare och 
medverkande!

Muhammed hade gjort irakiska samosas och burek.

Jens och John Peltoniemi underhåller.  

Det bjöds på mycket gott. 

Det bjöds på många goda bakverk. 

Text & Foto: Tina Holms


