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Ni har fått fl er vänner

På vändagen, talar vi igen om att upp-
märksamma och se andra människor.  

Var femte fi nländare upplever ensamhet åt-
minstone ibland, var tionde ofta eller jämnt. 
Vem som helst kan känna sig ensam. Ensam-
heten kan exempelvis bero på att man fl yttat 
till en ny ort eller nytt land, rörelsehinder, part-
ners bortgång eller skiljsmässa. I en svår livs-
situation kan vännerna försvinna. Ensamheten 
berör främst äldre och unga som lätt hamnar i 
skymundan.

Vänverksamhetens frivilliga har i decennier 
minskat ensamheten på många sätt, från per-
sonliga möten till olika gruppaktiviteter. Under 
de senaste åren har vänverksamhet även tagit 
sig plats på webben. Det viktigaste har alltid 
varit att träffas och hitta de människor vars so-
ciala kontakter annars blir för få. 

Det fi nns allt fl er hjälpbehövande och vänverk-
samheten behöver nya aktörer. Mötet med 
eventuella vänner kan ofta ske till exempel i 
samband med event under Vändagen. En per-
sonlig kallelse att delta i verksamheten är även 
enligt undersökningarna det effektivaste sättet 
att få nya frivilliga. 

Efter ett event är det skäl att genast ordna en 
kurs i vänverksamhet som man kan göra re-
klam för under eventet. När en vänförmedlare 

som deltar i kursen genast hjälper med att ska-
pa en vänprofi l i den elektroniska vänförmed-
lingen Oma, blir inte stigen till delaktighet för 
mycket på efterkälken. 

Vi har inte råd att förlora en enda intresserad 
av vänverksamheten. Vi ses, likaledes våra nya 
vänner!

Tack till dig som vidarebefordrar budskapet om 
vänverksamhet och omtanke!

Glad vändag!

Maaret Alaranta  
Koordinator 
för social välfärd
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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
0600 12220 (20,28 €/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 skyddar ci-
vila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som har förbundit sig att föl-
ja 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 avdelningsmate-
rial under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med 
myynti@rodakorset.fi 
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Nytt år och en värld full av möjlighe-
ter.  Så klyschigt det låter vid närmare 
eftertanke. Varje ny dag är full av möj-
ligheter  - och ibland av omöjligheter. 
Men med en positiv grundinställning 
kommer man långt. 

Jag läste en text häromdagen som handlade 
om hur dagens ungdom/den unga genera-
tionen mår dåligt av och oroar sig för livet 
i morgondagens värld med all klimatproble-
matik och allt vad den för med sig samt den 
politiska instabilitet i och mellan de stora 
maktländerna USA, Ryssland och Kina med 
fl era, vilken ökar spänningarna och risken för 
krig och terrorism. Skribenten var liksom jag 
ung i början av åttiotalet, då oron handlade 
om oljekris och kärnkraft samt om ökat kärn-
vapenskrammel dvs det kalla kriget var i full 
gång mellan USA och dåtida Sovjetunionen, 
vilka turades om att placera kärnstridsspetsar 
på baser runtom Europa. Med ett knapptryck 
kunde hela städer raderas.  Sådan var hotbil-
den då. 

Hur kom vi bort från den, hur hanterade vi 
dessa problem? Oljekrisen och kärnkraften 
bearbetades genom forskning och teknolo-
giskt utvecklingsarbete, både långsiktigt och 
ibland i snabbare takt. Det kalla kriget och 
kapprustningen hanterades via diplomatiska 
förhandlingar och genom olika kärnvapenav-
tal som uppstod till följd av förhandlingarna. 
Det här var förstås ett segt jobb, men det 
fi ck en ordentlig skjuts framåt då Berlinmuren 
föll och Sovjetunionen upplöstes. Livet blev 
bättre, framtidsutsikterna såg goda ut igen. 

En likadan vändning till det bättre kan hända 
igen och kommer att hända, det är jag 
övertygad om. Skillnaden mellan nu och 30 år 
tillbaka är att den nu kan ske mycket snab-
bare tack vare all ny teknologi och forskning. 
Samtidigt skall vi inte blunda för att alla tek-
nologiska möjligheter kan göra det svårare 
för människan att fatta kloka beslut och hitta 

LEDARE 16.1.2020

goda lösningar på komplexa problem när 
allt går så fort och digital information (och 
desinformation) sprids blixtsnabbt. Vi män-
niskor kommer att bemästra också nutidens 
problem, hitta lösningar och anpassa oss. 
Det budskapet ska vi äldre ge till de yngre 
och vi skall se till att involvera och engagera 
dem på vägen dit.
 
Avslutningsvis vill jag överföra detta tankes-
pår på verksamheten inom Röda Korset. Gen-
om att involvera och engagera människor till 
frivilligarbete som kommer andra människor 
till nytta och hjälp, kan Röda Korset bidra till 
att motverka allmänt illamående, göra livet 
bättre och världen till en bättre plats. 

PS. Röda Korset och Röda Halvmånen fi nns 
nu i 192 av världens länder!

Vinterhälsningar,

Ricky Berglund
verksamhetsledare
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Stannar vi tillräckligt ofta upp för att tän-
ka på hur vi bemöter andra? Lägger vi 
märke till ensamma människor runtom-
kring oss? På alla hjärtans dag på av-
delningen kan ni utmana människor att 
minska ensamheten.

Under Alla hjärtans dag-veckan 10–16 febru-
ari berättar vi om och diskuterar erfarenhet-
er och konsekvenser av ensamhet. Vi aktiverar 
människor att se och beakta människorna runt 
omkring sig. Vi ber nya frivilliga att delta i kurser 
och verksamhet och naturligtvis hoppas vi även 
kunna nå dem som önskar få en vän. Vi önskar 
alla välkomna att delta! 

Nytt material för kampanjen: beställ 
senast den 27 januari.
Vi har ändrat kampanjens utseende. Verkliga 
människors genuina berättelser berör och därför 
har verkliga människor valts till ansikten på kam-
panjmaterialen och de är redan bekanta från Vi 
ses-videor i fjolårets kampanj. 

De tryckta materialen (bl.a. affi scher, roll-ups, 
banderoller och postkort) ska beställas på Röda 
Korsets webbutik (rodakorsbutiken.fi ) senast den 
27 januari. 

Avdelningarna kan använda Kampanjens digitala 
material i Röda Korsets materialbank, mappen Al-
la hjärtans dag 2020 (aineisto-
pankki.punainenristi.fi ). I materialbanken fi nns 
passligt material för webben och sociala medier 

ALLA HJÄRTANS DAG 14.2.

Snart är Alla hjärtans dag här!

såsom bilder, delbara bilder för sociala medier, vi-
deor och banderoller.

Vi utmanar alla fi nländare att lyfta blicken och se 
människorna omkring sig. Dela ut och be andra att 
dela ut – vi syns och hörs tillsammans!

Vårt huvudsakliga budskap är: Endast tillsammans 
kan vi sätta punkt för ensamheten. 
Vi ses – vi ser. På sociala medier använder vi has-
htaggar #vises #rodakorset.

Det är skojigt att ordna evenemang 
tillsammans
Alla hjärtans dag-veckan den 10–16 februari är 
en utmärkt tidpunkt att ordna lokala evenemang. 
Evenemang som har visat sig vara bra är till ex-
empel 
• Vänskapscaféer och 
• evenemangen Lär känna någon ny. 

Planera i grupp och kom ihåg att i planering-
en även ta med nya frivilliga. Berätta om evene-
mangen för lokala medier och erbjud för media 
intressanta frivilliga och vänpar att intervjuas.

Mer information:
• RedNet / Alla hjärtans dag
• Alla hjärtans dags elektroniska kampanjbrev 
Koordinator för social välfärd Maaret Alaranta, 
tfn 040 358 3257, Kommunikationsexpert Tuuli 
Daavittila, tfn 040 5893414 3414
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VECKAN MOT RASISM 16-22.3. 

Veckan mot rasism hålls i år 16-22 
mars. Kampanjens budskap och hash-
taggar har förtydligats. Din avdelning 
kan delta i veckan genom att exempel-
vis ordna skolbesök eller torgjippon.

Syftet med Veckan mot rasism är att på lång 
sikt påverka attityderna så att rasismen mins-
kar i samhället. Som ett resultat av vårt arbete 
vet allt fl er att rasism är fel. Människornas mod 
att motarbeta rasism växer.

De centrala budskapen under Veckan 
mot rasism
• Rasism är fel 
• Varje människa har rätt att leva utan rasism
• Var modig och motarbeta rasism. 
• Rasistiskt tänkande strider mot Röda Korsets 

principer, som bygger på medmänsklighet 
och jämlikhet

• Förebyggande av diskriminering och skyd-
dande av människovärdet hör till Röda Kor-
sets grundläggande verksamhet.

• Rasism innebär att man anser någon männ-
iskogrupp eller person i gruppen vara un-
derlägsen till exempel på grund av etnisk 
härkomst, hudfärg, nationalitet, kultur, mo-
dersmål eller religion. 

• Rasism skapar ojämlikhet och skadar 
förutom den som är föremål för rasismen 
också hela samhället. 

• I ett rättvist samhälle får till exempel 
etniskt ursprung eller hudfärg inte påverka 
människors möjligheter till utbildning, arbete 
och olika tjänster.

I kommunikationen på sociala medier använder 
vi endast en hashtag, dvs. taggen i sociala me-
dier: #rasisminvastainenviikko #veckanmotra-
sism

Fördomsfri föregångare-utmärkelser
Under veckan mot rasism delar Röda Korsets 
distrikt ut Fördomsfri föregångare-utmärkel-
ser till samfund, företag och enskilda personer 
som inom sin bransch främjar medmänsklighet 
och jämlikhet. Förhoppningsvis delas utmär-
kelserna ut genast måndagen den 16 mars. Då 
kan vi berätta om mottagarna av utmärkelsen 
redan i kampanjens riksomfattande inledande 
nyhetsbrev.

Var modig och motarbeta rasism!

Tips för evenemang på avdelningen
Distrikten och avdelningarna kan dessutom 
ordna olika evenemang under temaveckan, ex-
empelvis:
• Seminarier i anslutning till temaveckan
• Jämlikhetsquiz eller utfl ykter tillsammans 

med mottagningscentralen
• Biokvällar om veckans tema med unga 
• I skolor frågelekar/Kahoot-spel, 

morgonsamlingar, information om den 
verksamhet vi bedriver året runt mot rasism 
och för jämlikhet

• För daghem utfl ykter till pulkabackar, 
tecknings- och pysselstunder under veckans 
tema.

• Utdelning av varm saft, bröstknappar och 
dekaler samt jippon under temat ”fördomar i 
skräpkorgen” på gatan, torg, köpcenter eller 
bibliotek.

Webbplatsen för kampanjen Veckan mot rasism 
uppdateras på Rednet i januari på adressen 
rednet.punainenristi.fi /node/37180. Kampanj-
material (dekaler, emblem, affi scher och mo-
biler) kan beställas hos Kalkku från och med 
vecka fem.

Mer information om den riksomfattande 
kampanjen och vid behov hjälp 
med planering för lokala evenemang: 
Expert Janette Grönfors, 
tfn 040 669 2487
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ORDINARIE STÄMMAN I VASA 2020   

Förberedelserna inför ordinarie 
stämman i Vasa i juni pågår redan för 
fullt. För Röda Korsets medlemmar är 
ordinarie stämman en möjlighet att 
delta i beslutsfattandet och diskutera 
de värderingar och val som styr vårt 
arbete till försvar för mänskligheten.

Ordinarie stämman är Röda Korsets högsta 
beslutande organ. Samtidigt är det en hän-
delse som samlar samman över tusen frivilliga 
och är öppen för alla medlemmar. 

Förutom röstberättigade representanter kan 
avdelningarna även skicka andra medlemmar 
till ordinarie stämman. De får delta i stämman 
och i alla program som ordnas under vecko-
slutet, men utan rösträtt. Ordinarie stämman 
utgör de facto en utmärkt möjlighet för av-
delningarna att även få unga medlemmar att 
bekanta sig med andra aktiviteter och besluts-
fattandet i organisationen.

De viktigaste besluten fattar vi tillsammans

På beslutsagendan riktlinjerna 
för 2021–2023
På ordinarie stämman beslutar vi om Röda Kor-
sets strategi, dvs. verksamhetsstrategin för 
2021–2023. Samtidigt väljs det för organisatio-
nen en ny ordförande och förtroendepersoner 
till styrelsen och fullmäktige.

Verksamhetsstrategin styr det gemensamma 
arbete som Röda Korsets frivilliga och arbetsta-
gare utför under de kommande tre åren. Hund-
ratals människor på alla nivåer i organisationen 
deltar i utstakandet av verksamhetsstrategin. 
Under vårens organisationsbehandling 6.2–
31.3.2020 har alla avdelningar möjlighet att 
kommentera verksamhetsstrategin.

Ordinarie stämman ordnas i Botniahallen och 
kvällsfesten på Scandic Waskia. Preliminärt har 
även logi ordnats för över tusen mötesdelta-
gare i Vasa. Mer information om logi och övriga 
detaljer ges när anmälningen öppnas den 6 fe-
bruari. Genom att anmäla dig före den 30 april 
säkerställer du förutom en mötesplats även 
nattlogi i Vasa!
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ORDINARIE STÄMMAN I VASA 2020 

Ordinarie stämman är öppen för 
alla medlemmar
Varje avdelning har en röstberättigad re-
presentant för varje 200 medlemmar. 
Därtill har varje distrikt en representant. 
Avdelningens eller distriktets styrelse 
utser representanterna med rösträtt. 

Det är även möjligt att delta i ordinarie 
stämman som icke-röstberättigad repre-
sentant då det är möjligt att på nära håll 
följa med organisationens beslutsfattan-
de och delta i allt program under mötes-
veckoslutet.

Vad händer härnäst?
Anmälningen till ordinarie stämman 
börjar 6.2.2020

Organisationsbehandlingen av utkastet till 
verksamhetsstrategi avslutas 31.3.2020

Inlämningen av motioner till styrelsen 
avslutas 10.4.2020

Tiden för kandidaternas presentation 
för valdelegationen avslutas 24.4.2020

Anmälningen till ordinarie stämman 
avslutas 30.4.2020
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UTBILDNING

Ett av Röda Korsets viktigaste utveck-
lingsområden inom utbildningssyste-
met är att identifi era och ge erkänsla för 
kompetens från utbildning, aktiviteter 
och uppgifter. 

Vid utvecklande av nya och tidigare innehåll för 
utbildningen beaktar vi just nu identifi ering av 
och erkänsla för kompetens, bland annat genom 
att tydligt och konkret defi niera kompetens och 
färdigheter som eftersträvas utifrån uppgifternas 
kravnivå. Samtidigt skapar vi även en bas och kri-
terier för digitala kompetensmärken!

Är diplom och färdighetspass 
inte längre tillräckliga?
Digitala kompetenspass är ett växande och mo-
dernt sätt att erkänna och lyfta fram kompetens, 
färdigheter och prestationer på ett mycket mång-
sidigare sätt än till exempel med pappersbetyg, 
armmärken eller färdighetspass. Det digitala kom-
petensmärket lyfter enkelt och praktiskt fram 
kompetensen via webben och sociala medier. Det 
kan vara ett utmärkt sätt för mottagaren av mär-
ket att visa sin kompetens till exempel i samband 
med arbets- eller studieansökan.

Märket består av en visuell bild med relevan-
ta metadata. Dessa är till exempel beskrivning av 
märket, kompetenskriterier, uppgifter om bevilja-
ren (såsom Finlands Röda Kors) samt märkets gil-
tighetstid. 

Digitala kompetensmärken 
till stöd för frivilligverksamheten

Det är även möjligt för mottagaren att utöka mär-
ket med egna bevis på kompetens. 

Kompetensmärket är således ett erkänt och certi-
fi erat bevis och berättar förutom om mottagarens 
kompetens även om den som erkänt kompeten-
sen och kriterierna för beviljandet.

Mottagaren av märket beslutar själv i vilket sam-
manhang hen vill visa sina förtjänade märken för 
andra. Digitala kompetensmärken kan samlas i ett 
så kallat färdighetspass med hjälp av vilket det är 
enkelt att visa märkena och dela till andra. 

Utbildarna testar sina kompetensmärken
Vår första testgrupp är frivilliga med utbildarkom-
petens. Länken till ansökan om kompetensmärket 
hittar du på RedNet i gruppen frivilliga utbildare: 
rednet.rodakorset.fi /
node/56893.

Märket testas under februari och de som an-
sökt om märket får en liten enkät om innehållet 
och ansökningsprocessen för märket. Baserat på 
testningen och inkommen respons utvidgar vid 
praxisen med kompetensmärket även till andra 
verksamhetsformer under 
året. 

Mer information: Utbildningsplanerare 
Sole Noranta, tfn 040 741 8605

Riksomfattande utbildardagar 18-19.1 Varalan Urheiluopisto, 
Tammerfors

Första hjälpen-gruppen kurs för utbildare, innehållsdel 
(fi nska och svenska)

24-26.1 

Beredskapsutbildarna innehållsdel 3-5.4 Nynäs

Enhet för första insatsen-innehållsdel och fortbildning 17-20.9

Fortbildning för beredskapsutbildare 18-20.9 Uleåborgs distrikts område

Första hjälpen-gruppens kurs för utbildare, 
innehållsdel

9-11.10 

Fortbildning för beredskapsutbildare 16-18.10 Nynäs

Kurs för utbildare, verktygsdel 31.10-1.11 

Kurs för utbildare, innehållsdelar 21-22.11 

UTBILDARUTBILDNING 
Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån 
-  minst 1 månad före början av kursen.
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UTBILDNING

studiecentralen Sivis stödjer utbildning 
som ordnas av Röda Korsets avdelning-
ar, distrikt och centralbyrå. Skapa egna 
koder i Sivisverkko, gör upp en plan för 
kursen och då kan du få ekonomiskt 
stöd av Sivis, upp till 21,50 euro per 
undervisningstimme. 
 
Läs mer och skaff a dig egna koder: 
www.ok-sivis.fi /palvelut/opintojaksot.html

Finlands Röda Kors följande kurs för 
ungdomsdelegater ordnas i Heinola 
22–27 maj 2020. Till kursen kan ung-
domar som talar fl ytande engelska i ål-
dern 18–28 år söka. De sökande ska ha 
erfarenhet av frivilligverksamhet. Er-
farenhet av frivilligarbete inom Röda 
Korset räknas som merit.
 
Kursen på engelska för ungdomsdelegater 
har ordnats årligen sedan 2006. Den utbildar 

I fråga om vissa kurser vid Finlands Röda Kors 
fi nns det redan mallar för kursperioder, dvs. 
förhandsifylld innehållsbeskrivning i Sivisverk-
ko. Det påskyndar och underlättar ansökan om 
stödtimmar. 

 

deltagarna till arbete inom Röda Korsets an-
svarsfulla frivilligarbete i Finland och som ung-
domsdelegater ute i världen. Utbildningen ger 
deltagarna en gedigen förståelse för rödakors- 
och rödahalvmånerörelsen, frivilligheten och 
ungas möjligheter att delta i rörelsen. 

Utbildade ungdomsdelegater har en viktig roll i 
Finlands Röda Kors verksamhet och utveckling 
av organisationen. I sina frivilliguppgifter kon-
centrerar sig ungdomsdelegaterna ofta på led-
ning och organisering av frivilligverksamheten 
och organisationsutveckling på organisatio-
nens olika nivåer. 

Förutom aktiv frivilligverksamhet i hemlandet 
deltar ungdomsdelegaterna i internationella lä-
ger, utbildningar och andra evenemang och 
kan söka till tjänsteuppdrag för ungdomsdele-
gater. Tjänsteuppdragen ute i världen koncen-
trerar sig i allmänhet på utvecklande av Röda 
Korsets och Röda Halvmånens internationella 
föreningars frivilligverksamhet och ungdomar-
nas möjligheter att delta och engagera sig. 

Ansökningstiden till utbildningen 2020 utgår 
den 2 mars 2020 kl. 16. Anvisningar för ansö-
kan fi nns på RedNet: rednet.rodakorset.fi /no-
de/47868

Mer information: Hanna Rajala, 
hanna-maria.rajala@rodakorset.fi , 
tfn 040 772 0842.

Hej alla kursarrangörer, kom ihåg att

Ansökan till kursen för ungdomsdelegater 2020 
pågår
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MATHJÄLP

Röda Korsets mathjälpverksamhet väx-
er. Ruoka-apu.fi -tjänsten som inleds i 
år gör det möjligt för avdelningarna att 
enkelt berätta för hjälpbehövande var 
och hurudan hjälp som står till buds.

Röda Korset delade ut över 100 000 kilo mat-
hjälp från EU i år. I arbetet har frivilliga från 
fl er än 50 avdelningar deltagit. Dessutom de-
lade ett tjugotal av våra avdelningar ut en an-
senlig mängd matspill och mat som blivit över 
i butiker och storkök. En upplyst bedömning 
är att mängden överbliven mat och matspill är 
betydligt större än mathjälpen från EU. 

Hjälp i form av överloppsmat och matspill är 
en kontinuerligt ökande och allt mer varia-
tionsrik trend som säkert kommer att öka och 
bli allt vanligare under de kommande åren. Ett 
stort tack för ett viktigt arbete ska riktas till 
alla avdelningar som delar ut mat, oberoende 
av maten ursprung.

Ruoka-apu.fi  sätter mathjälpen 
på kartan
Kirkkopalvelut ry:s Osallistava Yhteisö-pro-
jekt öppnar webbplatsen ruoka-apu.fi . för alla 
som är verksamma inom mathjälp och hjälp-
behövande. Med hjälp av webbplatsen kan 
organisationerna som delar ut mathjälp syn-
liggöra sin verksamhet via en karttjänst som 
är lätt att använda. I ett senare skede kan 
organisationerna samtidigt samla statistis-
ka uppgifter om utdelad mathjälp och anta-
let mottagare. Röda Korset deltar i Osallistuva 
Yteisö-projektet som partner i sak, och det är 
skäl att avdelningarna ansluter sig till tjänsten 
så fort som möjligt.

Genast i initialskedet i tjänsten ruoka-apu.
fi  kan man meddela hurudan hjälp respekti-
ve var och när den står till buds. Tjänsten be-
gränsas inte enbart till mathjälp, utan det är 
önskvärt att berätta om annan hjälp som i 
samband med matutdelning erbjuds. Det lö-
nar sig för avdelningen att i tjänsten ge tips 
om till exempel hälsopunkter om sådana fi nns 
i samband med matutdelningen. Rapportering-
en och dokumenteringen av mängden mat-
hjälp och antalet människor som tagit emot 
mat lyckas senare i tjänsten när en relevant 
tilläggsdel anslutits till tjänsten.

Ruoka-apu.fi  når ut till dem som behöver hjälp

Det är skäl att varje avdelning som deltar i 
mathjälpen ansluter sig till tjänsten, obero-
ende av om det gäller överloppsmat, matspill 
eller mathjälp från EU. Ruoka-apu.fi  är en ut-
märkt möjlighet att både synliggöra hjälpar-
betet för hjälpbehövande och att i ett senare 
skede dokumentera mängden utdelad mat-
hjälp. 

Utbildning erbjuds
Det är möjligt att få utbildning i användning-
en av webbplatsen Ruoka-apu.fi , och anvis-
ningar om användningen av tjänsten fi nns på 
RedNet i januari. Det är möjligt att bekanta sig 
med tjänsten redan nu – var en av de första 
och anmäl dig till webinarutbildningen i slutet 
av januari 

Mer information: 
Jari-Pekka Hietsilta, planerare 
för socialverksamhet, tfn 040 191 2697 

RedNet > Mathjälp

Le
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Kursen i användning av ruoka-apu.fi  är 
öppen för alla och ordnas som 
ett webbinar via Skype tisdagen 
den 28 januari kl. 16.30–18.00. Anmäl 
dig per e-post: 
jari-pekka.hietsilta@rodakorset.fi .
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AKTUELLT

Dagens samarbetsformer mellan kom-
munerna och Röda Korset varierar 
mycket i olika delar av Finland. Nu när 
vård- och landskapsreformen framskri-
der är det läge att låta kommunernas 
tjänstemän och förtroendevalda bli be-
kanta med Röda Korsets verksamhet.

När vård- och landskapsreformen framskri-
der fattas beslut om i vilka organ och hur orga-
nisationerna är representerade och hur deras 
verksamhet stöds. Därför är det viktigt att be-
redningen av ärendena följs noggrant överallt 
i landet. När tidskriften Här och Nu gick i tryck 
kunde man ännu inte säkert veta hur och in-
om vilken tidtabell reformerna framskrider, så 
för att få aktuell information är det skäl att lä-
sa RedNet.

Distrikten har med avdelningarna åkt runt i 
kommunerna och träffat myndigheter och kom-

År 2020 fi ras den nationella Olycks-
fallsdagen för första gången fredagen 
den 13 mars. Syftet med dagen är att 
få människor att fundera över hur och 
med vilka medel var och en kan minska 
risken för olycksfall hemma, på arbetet 
och i trafi ken. 

Din avdelning kan delta i Olycksfalls-
dagen till exempel på följande sätt:
• Dela ut checklistorna för säkerhet, som är 

avsedda för personer i olika åldrar, för att 
kartlägga olycksfallsrisker. Med hjälp av 
checklistorna kan var och en kartlägga säker-
hetsriskerna hemma och på fritiden. Till ex-
empel i vänverksamheten fi nns anvisningar 
och tips om användningen av checklistorna 
på RedNet:rednet.rodakorset.fi /node/56442. 
Beställ olycksförebyggande material (check-
listorna, guiden Trygga år, affi schen Trygg i 
hemmet) i Röda Korsets webbutik: rodakors-
butiken.fi . 

• Ordna ett informationstillfälle om olycksfall 
eller en avdelningskväll om förebyggande av 
olyckor. Instruktioner fi nns på RedNet: red-
net.rodakorset.fi /node/56561. 

munala förtroendevalda och fört diskussioner 
om framtidsutsikter och presenterat Röda Kor-
sets lokala verksamhet. Mötena fortsätter på 
våren. Om din avdelning är intresserad av mö-
ten med kommuner, är det skäl att vara i kon-
takt med avdelningsfaddrarna och utreda hur 
en tur i kommunerna i det egna distriktet kan 
genomföras.

Centralbyrån har för att stöda beskrivningen av 
avdelningarnas verksamhet olika mallar med 
allmän information om Röda Korsets riksomfat-
tande verksamhet. Mallarna kan kompletteras 
med avdelningsspecifi ka uppgifter för att pre-
sentera verksamheten. 

Du hittar kommunikationsmallar och uppgifter 
om hur reformen framskrider på RedNet: 
rednet.rodakorset.fi /node/52671

• Ett ypperligt sätt att delta i Olycksfallsdagen 
är att ordna event för att förebygga fallolyck-
or till exempel i olika verksamheter som be-
främjar hälsa, till exempel vid hälsopunkter.  
Anvisningar för hur man kartlägger fallrisker 
hittar du på RedNet: rednet.rodakorset.fi /no-
de/55140.

• Andra metoder för att förebygga olyckor hit-
tar du på adressen tapaturmapaiva.fi . 

För planeringen och ordnandet av Olycksfalls-
dagen och kampanjen Håll dig på benen ansva-
rar ett olycksfallsförebyggande nätverk. Röda 
Korset samordnar nätverket och ansvarar för 
genomförandet i samarbete med närverkets 
övriga aktörer.

Mer information: Planerare inom hälsofräm-
jande arbete Saara Aakko, tfn 040 480 6973

Gör avdelningarna bekanta för kommunerna

Olycksfallsdagen 13.3

Trygghet i din vardag
checklista till hjälp för äldre och deras närstående. 

Olycksexpert i innehållet: utvecklingschef Riitta Koivula, Institutet för hälsa och välfärd
Teckning Mari Vehkalahti

Är de föremål som du behöver 

Finns det i bastun och tvättrummet 
nödvändiga stödhandtag och -räcken 
samt en duschstol eller badkarsstol?
Är din säng tillräckligt hög eller har 
sängkanten ett stöd, så att du enkelt 
kan resa på dig? 
Är de hjälpmedel du har tillgång 
till ändamålsenliga, i skick och 

kontrolleras de regelbundet?

gått igenom din medicinering? 
Tar du alltid dina mediciner med rätt 
dosering och vid rätt tidpunkt under 
dagen? 
Får du i dig tillräckligt med proteiner 
och D-vitamin? 

Tar du hänsyn till att alkoholbruk 
ökar risken för olyckor? 
Har risken för att du ska ramla 

Använder du vid behov höftstöd?

Har varje våning i din bostad minst 
en fungerande brandvarnare för varje 
påbörjad 60 kvadratmeter? 
Har brandvarnarna monterats enligt 
anvisningarna i taket och inte till 
exempel för nära väggar?
Kontrollerar du brandvarnarens 
funktion en gång i månaden? 
Dammsuger du minst en gång per 
år bort damm som ansamlats utanpå 

Har du bytt ut brandvarnarna i din 
bostad minst en gång vart tionde år?
Tror du att du skulle höra 
brandvarnaren nattetid eller behöver 
du en vibrationsvarnare som extra 
trygghet?
Är din utrustning för första 
släckningsinsatser tillgänglig och vet 
du hur man använder den?
Skulle du tryggt kunna ta dig ut från 
bostaden i händelse av en brand? 

till ändamålsenliga, i skick ochll d l l k k h

Alla fönster ska ha fönsterhakar som 

Kranarna ska vara termostat- och 

Se till att ha halkskydd på golvet i 

tömmas direkt efter användningen 

På gården
Uteleksakerna på gården, såsom 
gungorna och klätterställningar-
na, ska vara säkra och inspekteras 
regelbundet.
Barnens lekplats är skyddad mot 
biltrafi k och gassande solsken.
Barnet ska skyddas mot solen 
med lämpliga kläder, tidpunkten 
för utevistelsen och solkräm.
Barnet ska ha kläder som inte 
kan fastna i lekutrustningen (t.ex. 
ska luvan inte ha några snören).
Endast en
person åt gången får hoppa på 

Trygghet för ditt barn
CHECKLISTA 4–6-ÅRINGAR
Olycksexpert i innehållet: utvecklingschef Riitta Koivula, Institutet för hälsa och välfärd
Programmet för främjande av barns och ungas trygghet: thl.fi /lastenturvallisuusohjelma 
Teckning: Antti Metsäranta

Trappor inomhus ska ha:
•   halkskydd
•   räcken med vertikala spjälar 

tillräckligt tätt.
Öva tillsammans med barnet på att 
gå i trappor och lär barnet att man 
inte springer eller leker i dem.
Varje våning ska ha minst en 
fungerande brandvarnare för 
varje påbörjad 60 kvadratmeter. 
Brandvarnarens funktion ska 
kontrolleras varje månad. 
Vägguttagen ska vara barnsäkra eller 
försedda med skyddsproppar. 
Elsladdarna ska vara fästa och 
utom räckhåll för barnet och 
förlängningssladdar ska vara 
rena från damm och får inte vara 
seriekopplade. 

Lär er tillsammans att observera och 
känna igen farorna i hemmet. 

Fundera ut trygga sätt att agera 
i risksituationer och nära ögat-situa-

tioner.

n damm och får inte vara
plade. p

n damm och får inte vara

Badrum och bastu
Temperaturen på badvattnet ska alltid 
kontrolleras innan barnet badas.
Barn får aldrig lämnas obevakade i 
badkaret och bad- eller bubbelbadkar 

På gården
Uteleksakerna, såsom gungorna och 
klätterställningarna, ska vara säkra och 
inspekteras regelbundet.
Barnens lekplats är skyddad mot 
biltrafi k och gassande solsken. 
Barnet ska skyddas mot solen med 
lämpliga kläder, tidpunkten för 

Barnet ska ha kläder som inte kan 
fastna i lekutrustningen (t.ex. ska luvan 

Endast en person åt gången får hoppa 
på trampolinen och runt trampolinen 

Barnet får inte ha cykelhjälm på sig när 

Vattenbehållare och pooler på gården 
ska tömmas efter användning. Barn kan 
drunkna i bara några centimeter djupt 

Badtunnor/-baljor ska täckas över 

Växterna på gården ska vara giftfria.
Barnet och dess lek på gården ska 

Olycksexpert i innehållet: utvecklingschef Riitta Koivula, Institutet för hälsa och välfärd
Programmet för främjande av barns och ungas trygghet: 
Teckning: Antti Metsäranta

Sovrum och barnvagn
Spjälarna i spjälsängen ska vara 
placerade tillräckligt nära varandra, 
så att barnets huvud inte ryms mellan 
dem och så att barnet inte kommer åt 

vara försedda med säkerhetsspärrar.
Spisknappar ska vara skyddade och 
barnet ska hindras från att sträcka 
sig över spisen, till exempel med ett 
spisskydd.

Trygghet för ditt barn
CHECKLISTA 1–3-ÅRINGAR

Lär er tillsammans att observera 
och känna igen farorna i hemmet. 
Fundera ut trygga sätt att agera 

i risksituationer och nära 
ögat-situationer.

• När du är på taket, använd 
säkerhetsutrustning ifall du 
skulle falla. 

• Se till att mediciner, alkohol och 
giftiga ämnen förvaras utom 
räckhåll för barn.

•
brandvarnare för varje påbörjad 
60 kvadratmeter på varje våning.

• Torka inte kläder i bastun.

•
lättantändliga material 
nära spisen.

• Låt inte spisen vara påslagen 
utan uppsikt!

• Anlita alltid proffs för elarbeten.

• Brinnande ljus ska hållas 
under uppsikt.

• Se till att släckningsutrustning 

kan använda den.

• Ordning skapar trygghet 
i hemmet.

Hur skulle du  
förbättra säkerheten  
i detta hem?

Trygg i hemmet

Säkerhet för ditt spädbarn
CHECKLISTA FÖR BARN UNDER 1 ÅR
Olycksexpert i innehållet: utvecklingschef Riitta Koivula, Institutet för hälsa och välfärd
Programmet för främjande av barns och ungas trygghet: thl.fi /lastenturvallisuusohjelma 
Teckning: Antti Metsäranta

Sömnen, barnvagnen och
vårdsituationer
För att minska risken för plötslig 
spädbarnsdöd, ska barnet sövas på 
rygg. 
Spjälarna i spjälsängen ska vara 
placerade tillräckligt nära varandra, så 
att barnets huvud inte ryms igenom 
dem och så att barnet inte kommer åt 
att klättra ur sängen.
I takt med att barnet lär sig stå upp, 
ska spjälsängens kanter hållas uppe 
och dess botten sänkas längre ned.
Se till att det i sängen eller 
barnvagnen inte fi nns någonting som 
barnet kan sätta i halsen eller strypas 
av (t.ex. mjukdjur, kuddar, snören).
Barnvagnens liggdel/mjuklift eller 
babystol får inte sättas ned på annat 
än golvet.
När barnet sövs utomhus i vagnen, 
ska vagnen vara placerad så att den 
inte kommer åt att välta eller sättas i 
rörelse. I barnvagnen ska barnet alltid 
ha på sig säkerhetssele/-remmar.
Utomhus ska vagnen placeras på 
en skyddad plats i skuggan, så 
att temperaturen inne i vagnen 
inte stiger för högt och vagnen 
ska skyddas med ett insekts- eller 
skyddsnät mot insekter och andra 
djur.

Barnet ska övervakas då det sover 
utomhus.
Barnet får inte ens för en liten stund 
lämnas ensam på skötbordet, soff an 
eller någon annanstans där det fi nns 
risk för att det faller ned.
Skötbordet ska vara stabilt och ha 
höga kanter.
Barnet ska inte lämnas framför 
tv:n: ofi ltrerade intryck kan skada 
utvecklingen av barnets nervsystem.
Barnet ska hanteras varsamt, ömt och 
lugnt och det får aldrig skakas.

Köket
Säkerställ att den mat och dryck 
som serveras barnet har lämplig 
temperatur. För att smaka av maten 

Heta, vassa och tunga föremål i köket 
samt giftiga tvättmedel ska förvaras 
utom räckhåll för barnet.
Se till att kökslådor som innehåller 
vassa föremål är försedda med 
säkerhetsspärrar.
Spisknappar ska vara skyddade och 
barnet ska hindras från att sträcka 
sig över spisen till exempel med ett 
spisskydd.
Barnet ska hindras från att klättra 
upp på köksbordet och andra 
arbetsytor. 

Badrum och bastu
Kranarna i badrummet ska vara 
termostat- och säkerhetskranar.
Temperaturen på barnets badvatten 

På golvet och i badkaret ska det 
fi nnas halkskydd.
I bastun ska det fi nnas ett 
skyddsräcke runt aggregatet och 
kläder får inte torkas i närheten av ett 
hett aggregat.

Leksaker
Leksakernas lämplighet för under 
1-åriga barn ska säkerställas.
Barnets leksaker får inte innehålla:
• små delar som kan lossna
• snören eller remmar
• små kulor eller bollar
• magneter eller 

knappcellsbatterier.
Skicket på leksakerna och napparna 
ska kontrolleras regelbundet och 
trasiga sådana ska tas ur bruk.
Leksakernas och napparnas renhet 
ska kontrolleras och de ska rengöras 
regelbundet.

Trryyyyygg
CHEEECCCKKL
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Olycksexpert i innehållet: utvecklingschef Riittaa KKKoiivvuula, 
Programmet för främjande av barns och ungas trrygygggghhetet: 
Teckning: Antti Metsäranta

Trygghet för dddddit
CHECKLISTA 1–3-ÅRINGGGAAARR
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Säkerhet för ditt spädbarn
CHECKLISTA FÖR BARN UNDER 1 ÅR
Olycksexpert i innehållet: utvecklingschef Riitta Koivula, Institutet för hälsa och välfärd
Programmet för främjande av barns och ungas trygghet: thl.fi /lastenturvallisuusohjelma 
Teckning: Antti Metsäranta

och dess botten sänkas längre ned.
Se till att det i sängen eller
barnvagnen inte fi nns någonting som 
barnet kan sätta i halsen eller strypas 
av (t.ex. mjukdjur, kuddar, snören).
Barnvagnens liggdel/mjuklift eller
babystol får inte sättas ned på annat
än golvet.
När barnet sövs utomhus i vagnen, 
ska vagnen vara placerad så att den
inte kommer åt att välta eller sättas i
rörelse. I barnvagnen ska barnet alltid
ha på sig säkerhetssele/-remmar.
Utomhus ska vagnen placeras på
en skyddad plats i skuggan, så 
att temperaturen inne i vagnen
inte stiger för högt och vagnen
ska skyddas med ett insekts- eller 
skyddsnät mot insekter och andra
djur.

lugnt och det får aldrig skakas.

KöketKöket
Säkerställ att den mat och dryck 
som serveras barnet har lämplig 
temperatur. För att smaka av maten

arbetsy

BaBadadrrumB
Kranar
termos
Tempe
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Trygghet  
i vardagen

Tips och råd för äldre och deras anhöriga om hur olycksfall kan förebyggas

Mänskan har bara ett liv
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Utbildningar och evenemang
Grundkurs i psykiskt stöd ordnas i Nedervetil lördag 15.2 kl 09-17. Kursen är gratis 
för FRK medlemmar. För mera information och anmälan: https://oma.rodakorset.fi /event/4542 
eller ta kontakt med anna.stenman@rodakorset.fi .

Grundkurs i psykiskt stöd ordnas i Närpes lördag 14.3 kl 09-17. Kursen är gratis för 
FRK medlemmar. Håll utkik efter mera information om denna kurs på oma.rodakorset.fi  och Fa-
cebook

Planeringen av årets 112-dag påbörjas under första halvan av januari. Vi brukar ställa upp 
med en grupp som beskriver både Röda Korsets förstahjälpen verksamhet och Frivilliga rädd-
ningstjänsten och dess olika kompetensområden. I år kommer 112 dagen att ordnas tisdag 
11.2.2020 kl. 9.00 – 16.00 i Karleby. Vi deltar tillsammans med folk från vårt granndistrikt, 
Länsi-Suomen piiri.

Valmiuden avaus 2020 – Beredskapens Kickoff  2020

Ordnas tisdag 4.2.2020 kl. 19.00 vid ABC Runsor.

Teman för kvällen är:
• Stärka samarbetet och samhörigheten mellan Röda Korset och Frivilliga räddningstjänsten.
• Genomgång av OHTO alarmeringssystemet. Speciell tonvikt läggs på att få Röda Kors avdel-

ningarnas nyckelpersoner att bli bekanta med systemet samt registrera sig.
• Socialjouren i Österbotten. Diskussion om samarbete Socialjouren – Räddningsverket – Röda 

Korset vid t.ex. husbränder.
• Regionala beredskapen
• Övrigt aktuellt.

Anmäl ditt deltagande: https://oma.rodakorset.fi /event/4973 (för serveringen)

Österbottens Stormässa. Vi planerar att delta med en gemensam monter tillsammans med 
MPK och andra beredskaps- och trygghetsaktörer under mässan i Botniahallen.

Oljebekämpningen. ÖT-projekt går vidare. Under våren ordnas en svenskspråkig ledarutbild-
ning i Åboland.

Efterspaningskurser ordnas även i fortsättningen på begäran av avdelningarna eller andra 
larmgrupper. Hör gärna av dig om du vill att vi ordnar en kurs på ditt område. Det behöver helst 
vara ca 10 – 15 personer som ställer upp och deltar i kursen för att deltagarna skall få full nytta 
av utbildningen. Både fi nsk- och svenskspråkiga kurser kommer att ordnas och marknadsföras. 
Platser och datum är ännu inte fastslagna.

Jourkurser för förstahjälpengrupperna planeras också att ordnas under våren. Om dessa 
meddelas senare.

I övrigt fortgår organisationsarbetet med att hålla Röda Korsets hjälpberedskap och Frivilliga rä-
ddningstjänsten på en fortsatt hög nivå.

Med beredskapshälsningar, 
Rolf Sund
rolf.sund@rodakorset.fi 
040 026 3448

BEREDSKAP I ÖSTERBOTTEN
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Lena är vår nya 
medarbetare!

Mitt namn är Lena Johansson och från och 
med januari i år jobbar jag som vikarierande 
mångkulturutvecklare vid Österbottens svens-
ka distrikt. Jag har större delen av mitt yr-
kesverksamma liv jobbat med fl yktingar och 
asylsökande i olika roller, som handledare, so-
cialarbetare, fl yktingkoordinator och senast 
som koordinator för olika integrationsprojekt. 
Jag har en färsk examen i kulturantropologi 
från Uppsala universitet 2018. 
 
Mångkultur i kombination med humanitet är 
vad jag även i fortsättningen vill jobba med 
och jag ser jobbet som en utmaning och ock-
så en väg att utveckla mitt eget kunnande. Att 
få vara med och utveckla ett mångkulturellt 
samhälle där alla oavsett kulturell och etnisk 
bakgrund inbjuds att delta och är inkluderade 
är för mig väldigt viktigt. Jag har varit utom-
lands i några år och i Finland enbart från och 
till och märker att mycket positivt har hänt på 
den fronten. En utveckling till det bättre men 
det fi nns ännu att göra. Ett mångkulturellt 
samhälle är ett rikt samhälle t och där funge-
rar integrationen båda vägarna. Det hänger 
också på dig och mig att skapa det samhälle 
och den kultur vi vill leva i. 
 
Jag är oerhört glad och samtidigt stolt att få 
chans att vara med i Röda Korsets gemens-
kap!

NY MEDARBETARE
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Frivilliga räddnings-
tjänsten 2019

Under fjolåret blev Frivilliga rädd-
ningstjänsten kallad till larmuppdrag 
sammanlagt 7 gånger i landskapet Ös-
terbotten. Föremål för eftersöksinsat-
serna var personer som saknades och 
polisens begäran om hjälp av Frivilliga 
räddningstjänsten.

Arbetet med att skapa och stärka Röda Kors 
avdelningarnas gemensamma beredskap fort-
sätter. Den regionala beredskapen går ut på 
att sammanföra avdelningarna på distriktets 
område till fyra större helheter så att deras 
kunnande och styrkor bättre utnyttjas. Kort 
och gott: stärka samarbetet mellan avdelnin-
garna. 

En del av projektets resultat kunde vi testa 
lördagen 26.10.2019 då den nationella övnin-
gen Droppen ordnades i bl.a. Kristinestad där 
vi hade ett bra samarbete med våra samar-
betspartners såsom t.ex. Mottagningscentra-
len, Migrationsverket och Räddningsverket.

FRIVILLIGA RÄDDNINGSTJÄNSTEN
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HUNGERDAGEN   2019

Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019
BERGÖ 1 025,10 1 535,49 1 417,65 1 326,08
BJÖRKÖBY 234,10 50,95 70,35 118,47
ESSE 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00
GAMLAKARLEBY 3 978,96 3 618,08 4 361,28 3 986,11
GAMLA VASA 1 389,71 947,01 1 160,40 1 165,71
JAKOBSTAD 11 168,83 7 518,16 9 029,44 9 238,81
KARLEBY 5 806,34 5 844,26 5 564,58 5 738,39
KORSHOLMS NORRA 3 901,72 4 103,91 4 234,60 4 080,08
KORSHOLMS  SÖDRA 1 065,00 655,05 1 038,13 919,39
KORSNÄS 777,30 572,77 1 648,75 999,61
KRISTINESTAD 1 299,91 1 030,93 1 200,00 1 176,95
KRONOBY 2 505,00 2 402,00 3 775,15 2 894,05
KVEVLAX 632,23 668,10 298,00 532,78
LAPPFJÄRD-HÄRKM. 2 534,83 2 161,44 3 352,59 2 682,95
LARSMO 5 171,25 4 620,90 5 138,60 4 976,92
MALAX 4 270,50 3 232,30 3 263,00 3 588,60
MAXMO 1 117,00 1 042,00 1 366,00 1 175,00
MUNSALA 696,65 1 016,70 1 484,45 1 065,93
NEDERVETIL 1 234,40 632,15 535,44 800,66
NYKARLEBY 4 975,55 5 281,42 5 978,07 5 411,68
NÄRPES 4 787,40 5 000,00 5 150,00 4 979,13
ORAVAIS 971,15 1 279,50 1 153,65 1 134,77
PEDERSÖRE 1 360,51 1 074,21 1 211,19 1 215,30
PENSALA 848,80 866,51 794,82 836,71
PETALAX 1 773,15 1 323,35 1 078,65 1 391,72
PURMO 1 700,00 1 202,20 1 200,00 1 367,40
PÖRTOM 350,00 750,00 713,75 604,58
REPLOT 190,00 90,00 432,00 237,33
SMEDSBY-BÖLE 3 192,03 7 751,18 3 047,61 4 663,61
SOLF 1 547,77 1 264,39 1 617,48 1 476,55
SUNDOM 2 165,30 2 283,65 1 761,92 2 070,29
TERJÄRV 1 789,15 2 157,80 1 226,59 1 724,51
TJÖCK 1 025,00 975,00 970,00 990,00
VASA 6 207,19 9 075,56 8 148,40 7 810,38
VÖRÅ 1 059,90 963,00 2 928,90 1 650,60
ÖJA 1 718,95 1 451,75 720,00 1 296,90
ÖVERMARK 756,55 689,50 640,71 695,59
ÖVRIGA 833,60 1 027,70 3 590,43 1 817,24
T O T A L T 89 860,83 89 958,92 95 102,58 91 640,78

HUNGERDAGSRESULTATET I ÖSTERBOTTEN 2019
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”Målet för Röda Korsets mångkulturella program är att integrera mångfaldstänkandet och mång-
faldskunnandet inom alla Röda Korsets verksamhetsområden, att stöda invandrare och fi nlända-
re i en dubbelriktad integration och inkludera fl er personer av invandrarbakgrund i Röda Korsets 
verksamhet samt, slutligen, nätverksamarbete med myndigheter och tredje sektorn som stö-
der integration och utvecklar mångfaldstänkandet lokalt och regionalt” (Ur årsberättelsen 2019, 
Nina Stubb)

Nyanlända vittnar ofta om hur viktigt det är att ha en fi nländsk vän eller vänfamilj som kan hjäl-
pa dem att komma in i den nya omgivningen. En vän kan också bli en ingång till ett socialt nät-
verk vilket annars kan vara svårt att bygga upp. Vänkurser med mångkulturellt fokus har ordnats 
under året i Korsholm och i Larsmo i samband med ankomst av nya fl yktinggrupper och med 
närmare 20 deltagare i var. Deltagande i vänkursen förpliktigar inte att bli vän utan man kan 
senare ta ställning till det. 

För våra mångkulturutbildare arrangerades en fortbildning i augusti och vi har nu 10 utbildare 
med behörighet. I november ordnades en kurs i olika antirasism-verktyg som även var öppen för 
ungdomsutskottet och andra utbildare och frivilliga.

Under hösten har läxklubbar startats i Vikinga skola och i Borgaregatans skola i Vasa, med fri-
villiga läxhjälpare. Det är en viktig verksamhet genom att föräldrarna, som själva lär sig ett nytt 
språk och ett nytt skolsystem, inte alltid har kapacitet att stöda barnen i skolarbetet. Vi tackar 
de frivilliga läxhjälparna som gör en viktig insats och vi välkomnar även fl er frivilliga för läxklub-
barna. Väncafé-verksamheten fortsätter i Vasa och till en del också på övriga platser i olika for-
mer.

I Kristinestad är projektet ”Förena fl era med mera” FFMM på god väg till att skapa den plattform 
för möten mellan människor med invandrarbakgrund och fi nländare. Fysisk hemvist är Garage-
center och projektledare Inger Ylikoski. Målsättningen är också att hitta samarbetsformer Mot-
tagningscentralen, Röda Korset, föreningar, kyrkan och stadens aktörer för att bidra till tvåväg-
sintegration. Vid utvärdering har det visat sig att projektets aktiviteter har ökat livskvaliteten för 
många av de asylsökande.

Tillbakablick på verksamheten 2019

MÅNGKULTUR I ÖSTERBOTTEN

Aktuellt
Flyktingkvoten 2020 för Finlands del är 850 
personer och av dessa tar distriktets kommu-
ner emot 120. Jag hoppas att de kommuner 
som tar emot fl yktingar under året drar nyt-
ta av våra mångkulturutbildare i distriktet och 
att ni i avdelningarna hör av er för vänkur-
ser när mottagande blir aktuellt. Försök gär-
na få med personer med olika bakgrund, olika 
språk, olika ursprung som varit längre i lan-
det, som frivilliga i vänverksamheten för att 
vara med och utveckla den. De kan vara mor-
gondagens, eller varför inte dagens, frivilliga 
och utbildare. Om de delar kultur och språk 
med den nyanlända kan de fungera som kul-
turkommunikatörer.

En vänkurs med mångkulturellt fokus 
kommer att hållas i Kristinestad den 8.2. 
Se närmare info på nästsista sidan i denna 
tidning!

Fördomsfri föregångare – förra året fi ck 
Team 1 i VIS/Mikael Rönnqvist utmärkelsen 
för mångfaldig och inkluderande verksam-
het. Utmärkelsen tilldelas den som väljs i 
samband med veckan mot rasism. 

Finns det någon ni skulle vilja nominera för 
2020 så hör av er till mig på lena.johans-
son@redcross.fi 
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Veckan mot rasism 16 
- 24.3.2020
Rasism kan ta sig uttryck i vardagen gen-
om utestängning, rasistiska vitsar, antydnin-
gar, blickar, förödmjukande beteende och kan 
även yttra sig i våld. Rasism kan också fi nnas 
inbyggd i samhällets strukturer och i myn-
digheters bemötande; s.k strukturell rasism. 

Något som jag sett under mina arbetsår är att 
den rasism som barn och ungdomar utsätts 
för och som det behöver jobbas mera med, i 
skolor, i föreningar, bland både barn och vux-
na. 

På distriktskontoret har vi en mängd material 
som t-skjortor för frivilliga, pins, klistermär-
ken, Power Point presentationer, broschyrer, 
dokument på temat rasism i t.ex. dagis, sko-
lor och evenemang ordnade kring temat. Våra 
mångkulturutbildare kommer gärna ut och 
drar kurser eller föreläsningar så ryck i mig om 
ni har intresse av material eller föreläsare!

Mångkultur och likaså veckan mot rasism är 
en bra anledning till samarbete mellan avdel-
ningar och det vill jag varmt rekommendera. 
Man lär känna nya människor och kan kanske 
bygga nya nätverk, nya broar och skapa jord-
mån för nya idéer! 

Lena Johansson 
tf mångkulturutvecklare
lena.johansson@redcross.fi 
040 559 5286

MÅNGKULTUR I ÖSTERBOTTEN

Ett nytt år har just inletts och därmed även ett 
nytt kampanjår inom Röda Korset. Ny verk-
samhet tillkommer kontinuerligt men inom or-
ganisationen har vi även en stabil basverk-
samhet att alltid falla tillbaka på. 
Januari inleds med att knyta ihop det före-
gående året samt titta igenom den egna av-
delningens verksamhet så att förutsättningar-
na för ett nytt kampanjår är de bästa. I mitten 
av februari uppmärksammar vi Vändagen, i 
mars lyfter vi upp vårt antirasismarbete gen-
om Veckan mot rasism och i maj fi rar vi röda-
korsveckan. Det fi na med inarbetade kampan-
jer är att hjulet inte behöver uppfi nnas på nytt 
utan att det fi nns färdiga modeller och mate-
rial att tillgå, samtidigt som det fi nns utrym-
me för den som vill att utforma nya koncept. 
Här vill jag lyfta fram våra barn och unga i or-
ganisationen, låt dem delta i era kampanjer 
eller övriga verksamhet, ge dem utrymme att 
skapa egna evenemang eller ordna i avdel-
ningen evenemang som specifi kt riktar sig till 
barnfamiljer och/eller unga. I synnerhet barn 
och barnfamiljer är en mycket tacksam mål-
grupp att ordna verksamhet för. Varför inte 
sammanföra barn och äldre på vändagen eller 
ordna en trevlig barnfest på ortens ungdoms-
lokal, under veckan mot rasism kan avdelnin-
gen ordna en antirasismfrågesport på närms-
ta skola och under rödakorsveckan passar det 
alldeles ypperligt med en informationskväll för 
barnfamiljer kring temat första hjälpen.

Ungdomsutskottet
Ungdomsutskottet söker kontinuerligt 
nya aktiva medlemmar i åldern 16–29 
år, målet är ett mångsidigt och aktivt 
utskott även detta år. 

Utskottets uppgift är att: 
• utveckla och stöda ungdomsverksamheten 

i distriktet
• lyfta fram ungas intressen i organisationen 

och samhället
• ordna och/eller delta i möten, utbildningar 

och evenemang, regionalt och nationellt.
 

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Kampanjåret och 
ungdomsverksamheten
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Utskottet kommer att planera och ordna egen 
verksamhet samt engagera sig den egna av-
delningens aktiviteter. Utskottets medlemmar 
är m.a.o. en kontaktkanal mellan den regio-
nala ungdomsverksamheten och den loka-
la avdelningens verksamhet, det betyder att 
en utskottsmedlem från den egna avdelnin-
gen är en styrka för avdelningens egen ung-
domsverksamhet.

Har ni i avdelningen aktiva frivilliga i åldern 
16–29 år som är intresserade av humanitärt 
arbete? Tipsa ungdomssamordnaren på ma-
lin.sunabacka@redcross.fi  eller be personen 
ta kontakt själv. Inga speciella förkunskaper 
krävs, det viktigaste är att hen är engagerad 
och vill jobba för Röda Korsets värden!

Träffpunkten
Träff punkten, som är ett samarbete 
mellan Folkhälsan, FinFami och Röda 
Korset i Österbotten, kommer under 
våren att ordna nya temakvällar för 
unga vuxna under 30 år. Efter varje te-
makväll är det reserverat tid för fortsatt dis-
kussion och fi ka, träffarna ordnas på Folkhäl-
sanhuset Wasa. Mera information om teman 
och datum sätts efterhand ut på OMA och 
vår Facebook-sida.

Våren inleds torsdag 30.1.kl 18 med Kadi 
Lindman som berättar sin historia om hur det 
är att leva med bipolär sjukdom och hur hon 
hittat vägen till ett självskadefritt liv. Kadi är 
23 år gammal, studerar till socionom och är 
diagnostiserad med bipolär sjukdom samt 
EIPS (borderline). Under ungdomen har Kadi 
kämpat med psykisk ohälsa och under kväl-
len får vi ta del av hennes berörande histo-
ria. Kadi kommer att berätta om sitt tidiga-
re självskadebeteende samt om hur bipolär 
sjukdom påverkar hennes dagliga liv. Hon 
delar även med sig av värdefulla tankar och 
tips kring hur man kan ta hand om sitt väl-
mående och leva ett självskadefritt liv trots 
sin diagnos.

Anmäl dig senast 28.1.2020 per e-post till 
Yvonne Nyberg på yvonne.nyberg@folkhal-
san.fi  eller tel. 044-3309020. Träffarna är av-
giftsfria och max 20 deltagare ryms med.

FRKs ungdomsstämma 
2020
Riksomfattande ungdomskommit-
tén och de unga i Lapplands dist-
rikt önskar Finlands Röda Kors 
ungdomsmedlemmar hjärtligt väl-
komna till Ungdomsstämman i Ro-
vaniemi i Santasport Lapin urheilu-
keskus 13—15.3.2020!

Stämman börjar fredagen 13.3 med an-
mälning kl.16.00-18.00, kl.18.00 är det 
välkomsttal och middag. Mötet avslutas 
söndagenen 15.3 kl.12.00. Mer informa-
tion fi nns på RedNet, där stämmans of-
fi ciella program läggas ut i mitten av de-
cember.

Vid stämman behandlas det som hör till 
Ungdomsstämmans arbetsbeskrivning och 
vi förbereder oss för Ordinarie stämman 
som hålls i juni. Under veckoslutet har vi 
dessutom mycket gemensamt roligt pro-
gram och tid att umgås med andra unga i 
Röda Korset!

Anmälningstiden till stämman pågår fram 
till 10.2.2020. Om du är intresserad av att 
delta i Ungdomsstämman, kontakta pla-
neraren för ungdomsverksamheten i ditt 
distrikt per e-post malin.sunabacka@
redcross.fi .
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Babycafé – tematräffar för 
nyblivna föräldrar
Sedan början av 2017 har dist-
riktet ordnat tematräff ar för ny-
blivna och blivande föräldrar 
i Vasatrakten. Träff arna ord-
nas varannan måndag på Folk-
hälsanhuset Wasa, i samverkan 
med Folkhälsans familjecafé. Må-
let med träffarna är att ge den nya fa-
miljen stöd och verktyg för en positiv 
och fungerande vardag samt att ge fö-
räldrar möjligheten att diskutera aktu-
ella teman med sakkunniga. Träffar-
na är alltid avgiftsfria. Målgruppen är 
fortsättningsvis blivande och nyblivna 
föräldrar med barn under ett år, men 
alla småbarnsföräldrar är välkomna 
med om temat intresserar. 

Vårens träffar inleds måndagen 
27.1.2020 kl.10.00 med temat 
Giftfri vardag, är du intresserad av del-
ta så meddela till ungdomssamordna-
ren på malin.sunabacka@redcross.fi . 
Mera information om kommande träf-
far sätts ut på OMA och Facebook.
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Sedan år 2002 har rödakorsavdelnin-
garna i Korsholm arrangerat ett som-
marläger för barn i årskurs 3–5. Intres-
set för lägret har under åren varit stort 
och utmynnade i en önskan om ett lä-
ger även för äldre barn. Som svar på 
detta önskemål gick rödakorsavdelnin-
garna i Vasa och Korsholm samman år 
2009 och bildade FRK Ungdomslägerg-
ruppen. Under perioden 2009–2019 har 
FRK Ungdomslägergruppen genomfört 
nio läger för ungdomar i distriktet.

År 2018 beslöt lägergruppen att det var dags 
för nya utmaningar och ordnade ett äventyrs-
läger på en vildmarkscamp i Ekorrsele, Sveri-
ge. Lägret blev en spännande och annorlunda 
upplevelse för alla och konceptet fi ck där-
för en fortsättning sommaren 2019. Samman-
lagt 39 ungdomar, 10 hjälpledare och 9 vux-
na ledare från både Finland och Norge deltog 
i lägret sommaren 2019. Programmet innehöll 
bl.a. rödakorsinformation, första hjälpen, le-
kar, simning, besök till Lycksele badpark, kon-
domkörkort, höghöjdsbana, teambuilding samt 
forsränning. Lägerdeltagarnas och ledarnas 
feedback var positiv och medlemmarna i lä-
gergruppen var överens om att lägret var en 
så positiv upplevelse att den bör upprepas.

Ungdomsläger Ungdomslägergruppen har under 
åren arbetat hårt och därmed ska-
pat ett lyckat och uppskattat kon-
cept som fortsätter även sommaren 
2020, preliminära datum för lägret är 
19–23.7.2020. Lägret som riktar sig till 
12–16-åringar, kommer att omfatta ca 40 
deltagare, 10 hjälpledare i åldern 17–29 år 
samt 10 vuxna ledare, rödakorsungdomar 
från andra nordiska länder kommer att bju-
das in till lägret.

Målet med lägret är att erbjuda deltagarna 
en annorlunda bekantskap med Röda Korset, 
visa på organisationens breda verksamhet-
sområde och ge unga ett spännande även-
tyr i en trygg gemenskap med andra rödakor-
sare. Tidigare läger har även visat sig vara en 
inkörsport i organisationens verksamhet och 
ett fl ertal av tidigare års lägerdeltagare har 
fortsatt att engagera sig i Röda Korsets verk-
samhet, exempelvis som Reddie Kids-ledare, 
lägerledare och ungdomsutskottsmedlemmar. 
Resan till Ekorrsele är i sig en upplevelse men 
lägerprogrammet kommer som tidigare år att 
ha en Röda Kors-prägel med inslag som förs-
ta hjälpen, Röda Korsets verksamhet och 
sexualhälsa. Lägergruppen vill även erbju-
da program som är kopplat till platsens na-
tur och omgivning, såsom forsränning, natur-
guidning och besök till olika utfärdsmål.
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Knattelägergruppen söker nya 
medlemmar
Årligen ordnar rödakorsavdelningarna i Kor-
sholm ett sommarläger för barn i årskurs 3—5 
på Kronvik lägergård, kallat Knattelägret. Det 
tre dagar långa lägret har en lång tradition ba-
kom sig och är ett uppskattat koncept bland 
deltagarna.
För att kunna fortsätta denna fi na tradition 
behöver lägergruppen nu fl era medlemmar 
till planeringsgruppen. Gruppens första möte 
kommer att hållas i januari. Är du intresserad 
av att engagera dig i barnverksamheten vän-
ligen meddela ditt intresse till ordförande Ida 
Berg på idaberg87@gmail.com!

Kom ihåg verksamhetsstatistiken och 
J-korten!
Senast den 31.1 bör avdelningens verksamhetsstatistik för 2019 vara ifylld. 
Mera information och länk till den elektroniska statistikblanketten hittar du på Red-
net: https://rednet.rodakorset.fi /verksamhetsstatistiken.

Även J-korten bör vara inlämnade till oss på distriktsbyrån inom januari. På dist-
riktskansliet går vi igenom J-korten och noterar ansvarsuppgifterna samt mandat-
perioderna i vårt medlemsregister och skickar sedan vidare J1-kortena till central-
byrån. J1 kortet måste ha ordförandes eller viceordförandes underskrift för 
att vara giltigt! Påminner om att uteblivet J1-kort innebär att medlemsavgifterna 
inte betalas ut till avdelningen! 

Tveka inte att kontakta mig om ni har frågor angående detta!

Anna Stenman
Organisationssekreterare
anna.stenman@rodakorset.fi 
050-5662642

Från knatte-
lägret sommaren 
2019.Foto:Anna 
Stenman

Ilaag träff för styrelser
Som en del av projektet ilaag, tillsammans i 
Österbotten, har vi ordnat gemensamma träf-
far för Folkhälsans och Röda Korsets styrel-
ser på olika orter inom distriktet. Dessa träf-
far är tänkta att bygga nätverk mellan de två 
organisationernas frivilliga, ge information 
om ensamhet och gemenskap samt hur des-
sa påverkar oss och utreda hur situationen är 
på just den orten. Finns det möjlighet till ge-
menskap för de som önskar det? Finns det 
något vi kunde göra tillsammans?

Dessa styrelsemöten ilaag har varit trevli-
ga och givande. På vissa orter har den sto-
ra behållningen varit att få träffas och samta-
la medan på andra orter har kvällen resulterat 
i nytt samarbete. 

Projektet är ännu i full gång och vi har 
möjlighet att besöka fl era orter. Ta 
kontakt om just er styrelse skulle vilja 
vara del av detta!

Lotta Böling
Samordnare för samhällsverksamheten
lotta.boling@redcross.fi 
tfn 040 148 9110

AKTUELLT
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Akademiforum 3.3.2020 i Vasa
I mitten av januari lanserade Vasabladet, Syd-Österbotten och Österbottens tidning ett nytt tema-
område: den ofrivilliga ensamheten. Bakgrunden till detta är det faktum att Finland ständigt håller sig 
i toppen av internationella undersökningar när det gäller lyckliga invånre, samtidigt vet vi att väldigt 
många i vårt land lider av ofrivillig ensamhet. 

Tidningsläsarna har möjlighet att svara på en enkät gällande ensamheten. Hur ofta känner du dig en-
sam och är det nåt som du lider av? Har du personer i ditt liv du kan vara förtrolig med? Finns det 
förslag på lösning till ditt ensamhetsproblem? Från projektet ilaag, tillsammans i Österbotten, har vi 
fått vara med och ge input på de frågor som ställs. Vi hoppas att responsen på enkäten blir stor och 
framför allt att vi ska få lära oss mer om hur situationen faktiskt ser ut i Österbotten.

Tisdag 3.3.2020 kl. 18.00 kommer ilaag-projektet (Folkhälsan och Röda Korset) i samarbe-
te med CLL Centret för livslångt lärande, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder och HSS-
media att ordna Akademiforum som handlar om ofrivillig ensamhet. Seminariet hålls vid Academill, 
Strandgatan 2 i Vasa och kommer att sändas live på webben. Följ med i dagspressen gällande anmäl-
ningar Huvudtalare på seminariet är Anna Bennich från Sverige. Hon är författare till boken Att vinna 
över ensamheten, psykologens bästa råd.

Anna Bennich, leg psykolog och leg psykoterapeut, möter många människor som kämpar med olika 
former av ensamhet. Hon lyfter fram den senaste forskningen om relationernas betydelse för vår häl-
sa och ger handfasta tips och strategier för hur vi kan öka och fördjupa relationerna i våra liv. Hon 
lyfter även frågan om allas vårt gemensamma ansvar för att se och fi nnas till för varandra.

Här Anna Bennichs egna ord om vad hon kommer att ta upp under Akademiforum:
Vi talar sällan om det, men vi är många som kan känna oss ensamma. Det kan vara en faktisk avsak-
nad av social samvaro eller en känsla av att inte bli sedd, förstådd och bekräftad av de människor 
man har runt omkring sig. Ensamhet har börjat beskrivas som en av vår tids folksjukdomar. Vi har 
skapat ett samhälle som fokuserar på individen oavsett hur det får oss att må och inte sällan blir kos-
tnaden stress, ensamhet och en känsla av tomhet. Samtidigt står såväl samhället som den drabbade 
ofta handfallna när det kommer till att åtgärda problemet. 

Varmt välkomna att närvara på plats eller följa med via nätet hemma i soff an!

AKADEMIFORUM I VASA
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Samhället utvecklas hela tiden och ju fl e-
ra tekniska lösningar vi tar i bruk desto fär-
re kontakter till medmänniskor blir det. Det 
är länge sen resebyråerna försvann för vi bo-
kar våra resor via nätet. I större butiker kan 
vi betala våra varor via självbetjäningskassor, 
så numera behöver vi inte ens svara på frå-
gan om vi har förmånskort. Paket vi ska hämta 
ut från Posten kräver inget småprat med da-
men på postkontoret utan en kod till facket 
det förvaras i. Teknik har rationaliserat bort en 
mängd möten och samtal mellan människor.

Jag pratade en gång med en kvinna som be-
rättade att hon på många dagar inte sagt ett 
endast ord högt. Det fanns helt enkelt ingen 
att prata med. Inte hemma och ute på stan 
behövdes det heller inte. Hur påverkar sådant 
en person? Vem blir vi om det inte fi nns någon 
att samtala med, ingen att spegla oss i?

Kan vi då göra skillnad för någon annan? 
Självklart kan vi det! Det behöver inte vara 
mer än lite småprat i hissen eller kassakön 
för att det ska göra skillnad. Jag har märkt att 
det fi nns väldigt många tillfällen till att inleda 
samtal med andra om vi bara vågar och bes-
tämmer oss för det. För mig, säkert för många 
andra också, är det dock inget som fungerar 
naturligt utan det är ett medvetet val att prata 
med främlingar. 
Många gånger det senaste året har jag leen-
de gått vidare efter att ha bytt några menin-
gar med en för mig okänd person. Att se an-
dra gör verkligen gott för humöret!

Röda Korset har kampanjen ”Vi ses” där frågor 
om ensamhet och gemenskap lyfts upp. Vem 
som helst kan känna sig ensam, men lyck-
ligtvis kan vem som helst också vara en vän. 
Även en liten stund av din tid kan förändra en 
annan människas liv. Samtidigt mår du själv 
bra, forskning visar att omsorg om andra har 
en positiv inverkan på oss.

Många avdelningar har lång tradition av att 
ordna saker i samband med vändagen. 

Har er avdelning slut på idéer eller önskar hit-
ta på något nytt för vändagen kan ni kans-
ke kolla med en grannavdelning vad de brukar 
göra eller höra av er till distriktskansliet för 
tips och inspiration.

Material som rör ”Vi ses” fi nns att beställa via 
Röda Korsbutiken.

Vi ses

Joonas Brandt

 Håll dig uppdaterad!
Du vill förstås hänga med i vad som händer 
i distriktet! Lättast gör du det genom att 
följa vår sida på Facebook:Finlands Röda 
Kors Österbottens svenska distrikt och via 
oma.rodakorset.fi  genom att söka på eve-
nemang.
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Kontaktuppgifter       Kanslipersonal

Finlands Röda Kors
Österbottens svenska distrikt 
Nedre torget 1 A, 65100 Vasa 

Kansliet öppet vardagar kl. 10 - 15 

E-post:
fornamn.efternamn@rodakorset.fi 

Webbsidor
https://rednet.rodakorset.fi /osterbotten
www.rodakorset.fi 

Mottagningscentralen i Kristinestad 
Lappfjärdsvägen 163 c
64100 Kristinestad

Röda Korsets nätbutik 
www.punaisenristinkauppa.fi  

Telefonförsäljning 020 701 2211

Följ oss på Facebook för att få information om 
aktualiteter, evenemang, kurser m.m.
www.facebook.com/FinlandsRödaKorsÖster-
bottenssvenskadistrikt

Verksamhetsledare 
Ricky Berglund 
050 517 7245 

Beredskapschef 
Rolf Sund
040 026 3448 

Organisationssekreterare 
Anna Stenman 
050 566 2642 

Samordnare för samhällsverksamheten
Lotta Böling
040 148 9110

Samordnare for ungdomsverksamheten 
Malin Sunabacka 
040 824 2225  

Mångkulturutvecklare 
Lena Johansson 
040 559 5286

Utbildare i första hjälpen
Punainen Risti Ensiapu Oy
Isabella Olli
050 345 1561


