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Hungerdagen kommer igen!
Väntar du också otåligt på gemenskapen och 
glädjen i att hjälpa på Hungerdagen? Den 
här hösten torde vi få se en exceptionellt 
stor skara röda västar på gator och i köpcen-
trum runt om i Finland. Hjälp behövs verkli-
gen nu, men det fi nns även en stor längtan 
efter att få hjälpa. 

I fjol stod jag som bössinsamlare en fre-
dagsmorgon i Helsingfors centrum, som låg 
nästan öde. Bland enstaka förbipasseran-
de och i den lugna trafi ken syntes dock med 
jämna mellanrum bössinsamlare i röda väs-
tar. Synen var rörande och ingöt hopp i en 
förvirrande och också skrämmande tid. Jag 
är övertygad om att samma syn och samma 
stämning förekom också på andra håll i Fin-
land. 

När coronpandemin visar tecken på att av-
ta och vi skyddas genom vaccineringarna vill 
jag tro att vi i september återigen kommer 
att ha möjlighet att hjälpa på ett säkert sätt 
och i stora skaror. Förhoppningsvis kan vi 
samla in pengar under glada och energiska 
former! Åtminstone har en sådan känsla för-
medlats på våra distansträff ar. 

Hungerdagsinsamlingen ordnas i hela landet 
den –  september, men man kan starta 
en insamling på nätet redan i början av sep-
tember. Insamlingen pågår till slutet av ok-
tober. 

I år vill vi lyfta fram likheterna och samhö-
righeten mellan människor på Hungerdagen. 
I nödsituationer är människornas basbehov 
likadana överallt i världen: det behövs mat, 
vatten och skydd – samt efter det ofta även 
psykiskt stöd. Vi behöver verkligen varandra 
och vill fi nnas till stöd för varandra. 

Finlands Röda Kors har redan i tio år erbjudit 
hjälp i Filippinerna, som hör till de mest ka-
tastrofdrabbade länderna i världen på grund 
av fl era årliga naturkatastrofer. När de åter-
vänder, hämtar de fi nländare som arbetat i 
Filippinerna med sig ovärderliga kunskaper 
som de lärt sig av lokala kollegor och genom 
det praktiska arbetet och som kan utnyttjas 
i stärkandet av den fi nländska beredskapen. 
De fi nländska delegaterna talar också om Fi-
lippinerna som en katastrofernas högskola. 

Användningen av kontanter har minskat yt-
terligare under coronatiden. Detta är ett fak-
tum som garanterat kommer att synas under 
bössinsamlingen. Det fi nns dock inget skäl 
för oss att bli nedslagna för det, utan vi kan 
oförtrutet påminna folk om möjligheten att 
ge bidrag till exempel per SMS eller med en 
mobilbetalningsapp. 

Utöver ett bra resultat är det också viktigt 
att det ingjuter hopp i många och väcker de-
ras vilja att hjälpa bara genom att de ser 
bössinsamlarna på gatan! 
 

Med önskan om en oförglömlig 
Hungerdag,

Hilkka Korte 
koordinator för 
Hungerdagskampanjen
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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
  ( ,  /samtal + lna)

TA KONTAKT
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi 

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

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

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi  kan du behändigt beställa allt avdelningsmaterial 
under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi 



3

LEDAREN . .

För någon dag sedan såg jag en tv-reklam som hade ”Bättre tillsammans” som slogan. Jag 
minns inte vad det var för reklam men fastnade för uttrycket. 

Inför årets Hungerdagsinsamling lyfter Hilkka Korte, koordinator för Hungerdags-
insamlingen, fram just samhörighet och likheter människor emellan samt styrkan i att ha 
stöd av andra. Hon konstaterar att basbehoven är de samma var än i världen vi bor. Vi 
behöver alla mat, vatten, skydd och någon form av socialt sammanhang.  

Jag heter Victoria Nylund och kommer att fram till juni 2022 vikariera Ricky Berglund 
som verksamhetsledare för FRK Österbottens svenska distrikt. Till Röda Korset kommer 
jag från kulturbranschen. Jag har en bakgrund som museipedagog och en tjänst som 
kulturplanerare med barnkultur i fokus. Men just nu ser jag alltså fram emot spännande och 
intressanta månader tillsammans med personal och frivilliga inom distriktet. Projektarbete 
av olika slag har varit en stor del av mitt yrkesliv med arbete både lokalt och nationellt 
samt internationellt. Jag har ofta haft många olika samarbetspartner inom ”mina” projekt 
och jag har även haft förmånen att nästan alltid arbeta med frivilliga. Jag har helt enkelt 
arbetat mycket tillsammans och planerar fortsätta med det också under min tid på Röda 
Korset. 

För visst är det så att en idé utvecklas mer om man ventilerar den, en kopp kaff e är godare 
i sällskap, en sorg lättare att bära och ett skratt gladare om det delas.  

Europaparlamentariken Alice Bah Kuhnke skrev nyligen ett instagraminlägg om situationen 
i Afghanistan där hon bland annat konstaterade att var och en för sig kommer vi inte att 
kunna göra mycket men tillsammans kan vi rädda liv. Samt att om alla vi som kan, bidrar 
med en större eller mindre summa, så kommer våra bidrag tillsammans att göra skillnad.

Just så är det ju med den nationella Hungerdagsinsamlingen. När vi tillsammans arbetar för 
en gemensam sak kan vi uträtta underverk! Vi har alla olika intressen och styrkor, någon 
vill ”styra upp” före insamlingen, andra vill vara den som står med insamlingsbössan och 
någon tredje är den som tvättar insamlingsvästar. Alla behövs. Också du som i år inte 
har pengar att avsätta eller ork att delta i insamlandet behövs. Avsätt lite tid! Tid till att 
sätta dig in i vad som händer i världen. Hur är situationen i t.ex. Haiti, vad händer med 
papperslösa i Finland o.s.v. Din nya kunskap kan sedan leda till att samtalen hemma och 
kring kaff ebordet utvecklar empati för dem som behöver det mest. 

Jag önskar er alla en fi n höst och ett stort lycka till med Hungerdagsinsamlingen och kom 
ihåg, vi är bättre tillsammans! 

Victoria Nylund
vik. verksamhetsledare
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På Hungerdagen testas hur väl samar-
betet på avdelningen fungerar. En in-
samling som man genomför tillsam-
mans ökar sammanhållningen och 
garanterat också insamlingsresulta-
tet. Samarbeta därför och gör Hunger-
dagen till en gemensam sak för avdel-
ningen!

Utifrån resultaten från fjolårets enkät bland 
avdelningarna ger en antydan om hur myck-
et kraft det i bästa fall kan ge att ordna en 
Hungerdagsinsamling. Och visserligen också 
att många har upplevt stunder av förtvivlan.

”Men insamlingen ordnades ännu en gång. 
Vi var synliga och gav människorna möjlig-
het att hjälpa, och framför allt förmedlade vi 
hjälp genom att samla in pengar! Inte ens 
coronaepidemin knäcker Röda Korset!”

”Vi körde på för fullt. Alla tre dagarna från 
morgon till kväll! Resultatet blev bättre än i 
fjol!”

”Alla var ovanligt entusiastiska. Vi är tydli-
gen som bäst när allt inte går på rutin, utan 
vi kan använda vår kreativitet och målet är 
tillräckligt högt.”

HUNGERDAGEN . – . .

Hungerdagen är ett mått på sammanhållnin-
gen och hjälpberedskapen på avdelningen

”Hungerdagen är viktig för oss. Vi försö-
ker förbättra resultatet från år till år, och 
trots pandemin lyckades vi göra det ännu en 
gång. Vi lyckades locka fl er insamlare än ti-
digare och togs generöst emot i byarna.”

”Vi är entusiastiska och gör gärna saker och 
ting, men det fi nns också ett missmod och 
en bristande känsla av kontroll.”

Det är alltid värt att rekrytera 
insamlare
Enligt utredningen Vapaaehtoistyö Suomes-
sa (Frivilligarbetet i Finland) som på vå-
ren publicerades av Taloustutkimus skulle 

 procent av fi nländarna vilja delta i frivil-
ligverksamhet om de blev tillfrågade. Bland 
unga i åldern –  år var antalet villiga hela 

 procent. Låt oss därför tillsammans se till 
att det inte hänger på om man blir tillfrågad 
eller inte för att man ska bli insamlare!

Insamlare behövs i synnerhet 
i de stora städerna
Av någon anledning har antalet insamlare på 
Hungerdagen sjunkit ganska mycket under 
de senaste åren. Förklaringen till det mins-
kade antalet insamlare i fjol är naturligtvis 
coronapandemin.  Men redan före det hade 
antalet insamlare sjunkit med hela  pro-
cent på åtta år. Med andra ord hade vi år 

Kalevi Puukko på avdelningen i Hirvensalmi kom på att fästa iZettle på en selfi epinne, vilket gjorde det 
enkelt att hålla säkerhetsavstånd. Knepet gav fjärde fl est bidrag med kortbetalning i hela landet

H
eljä Tilli
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HUNGERDAGEN . – . .

 totalt   insamlare färre än år . 
I synnerhet i de stora städerna har detta di-
rekt påverkat insamlingsresultatet. 

Visste du? 
Användningen av kontanter har minskat, och 
i fjol sjönk användningen bland fi nländar-
na med hela  procent. Trots det har intäk-
terna från bössinsamlingen i relation till an-
talet insamlare ökat.  Under de senaste åtta 
åren har de frivilliga samlat in i genomsnitt 

 euro i kontanter per insamlare. I fjol nåd-
de bössinsamlarna exakt detta genomsnitt, 
trots att antalet bidragsgivare i rörelse var 
färre på grund av coronapandemin. Mot bak-
grund av statistiken är det fortsättningsvis 
värt att satsa på att rekrytera insamlare i åt-
minstone lika hög grad som tidigare!  

Var hittar vi fl er insamlare?
På basis av en enkät bland hungerdagsin-
samlarna är det mycket populärt att vara 
bössinsamlare. Hela  procent av de som 
varit bössinsamlare vill vara det igen. Kom 
därför ihåg att be distriktet om kontaktupp-
gifterna till alla som fi nns i insamlarregistret 
och bor i er avdelnings område och kontakta 
dem. Se även till att kontaktuppgifterna till 
alla villiga insamlare läggs till i insamlarre-
gistret efter insamlingen.  

Det är också en god idé att be medlem-
mar att bli insamlare. I medeltal  procent 
av avdelningarna har också gjort det under 
de senaste åren.  procent av avdelning-
arna har tillfrågat skolelever om att bli in-

samlare,  procent har tillfrågat studeran-
de,  procent har tillfrågat företag och  
procent har tillfrågat aktiva i andra organi-
sationer.  procent av avdelningarna har 
fäst kallelser till att bli insamlare på anslags-
tavlor, och  procent har delat ut fl yers om 
det.  procent av avdelningarna har bjudit 
in insamlare via avdelningens Facebook-sida, 
och  procent har använt sig av andra Fa-
cebook-grupper på orten.  procent av av-
delningarna hade sökt bössinsamlare via lo-
kala tidningar. En del avdelningar har även 
utnyttjat andra sociala medier samt andra 
lokala medier. 

I stora städer kan det behövas fl era tiotals 
insamlare, eller rentav hundratals. Då är det 
bra att fundera över var det skulle vara möj-
ligt att hitta fl er insamlare på samma gång.   

Inget slår att personligen bli tillfrågad 
om att bli insamlare
Vi har provat på alla möjliga former av re-
klam under årens lopp, men fortsättnings-
vis är det eff ektivaste sättet att engage-
ra människor att fråga dem personligen. Ju 
större ert behov av insamlare är, desto fl er 
människor behövs för att rekrytera insamla-
re. 

Kom ihåg att säga att det är enkelt att sam-
la in pengar, men också riktigt roligt. Berät-
telser från andra som tidigare varit med och 
samlat in pengar kan uppmuntra de som än-
nu inte vet hur belönande arbetet egentli-
gen är.

99 procent av de som varit bössinsamlare vill 
gärna göra det igen.

Suom
en Punainen Risti
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HUNGERDAGEN . – . .

M
arjaana M
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På alla klistermärken med information 
om insamlingstillståndet som fästs 
på insamlingsbössorna fi nns förutom 
ett telefonnummer för bidrag per SMS 
även katastroff ondens allmänna Mobi-
lePay-nummer, som gör det möjligt att 
ge bidrag med smarttelefon. Om ni re-
dan har skaff at ett MobilePay-nummer 
till er avdelning kan ni fästa klister-
märket med avdelningens eget num-
mer ovanpå det allmänna numret. 

Med hjälp av det avdelningsspecifi ka Mobile-
Pay-numret kan ni följa upp hur många do-
nationer som kommer in i just ert område. 
Tyvärr fi nns inte denna möjlighet för bidrag 
per SMS. 

Det är också bra att före den  september 
skaff a små kort om bidragssätten från vår 
webbutik till bössinsamlarna som de kan de-
la ut till de bidragsgivare som är intressera-
de av fl er sätt att ge bidrag.

Bild på den nya insamlingsbössan och bild-
texten: ”Du kan ge ett bidrag till bössinsam-
laren också med mobilen.”

Fortsätt nätinsamlingen 
ända till slutet av oktober 
En nätinsamling är ett utmärkt sätt att samla 
in pengar på Instagram, Twitter, WhatsApp 
och per e-post. Att samla in pengar via Face-
book lyckas bäst med Facebooks eget insam-
lingsverktyg. På webbplatsen för Hungerda-
gen fi nns tydliga instruktionsvideor om båda 
alternativen.

Vi har redan mycket erfarenhet av de 
nya bidragssätten, och i responser är 
det några saker som återkommer:
. Man ska inte tveka att be om 

bidrag också med hjälp av de nya 
bidragssätten. 

. Det är bra att träna på det tekniska i 
god tid.

. Man lär sig genom att göra.

Så här varierande var framgångarna 
med de olika insamlingsmetoderna i fjol:

”Vi använde inte iZettle i år, eftersom ingen 
av insamlarna kunde använda appen. Mobi-
lePay var enkel att använda.”

”Vi använde iZettle för tredje gången, så nu 
börjar bidragsgivarna vänja sig vid metoden, 
och intäkterna ökar varje år.”

”Insamlingen på Facebook gav ett överras-
kande gott resultat. MobilePay och iZettle 
gav å andra sidan inte mycket intäkter.”

”MobilePay lyckades redan ganska bra, men 
i stället lyckades inte insamlingen på Face-
book.”

”Ett brev visade sig vara ett bra sätt att 
samla in pengar. De elektroniska insamlings-
metoderna däremot var en besvikelse.”

Du kan ge ett 
bidrag även om du 
inte har en cent i 
plånboken

Bidrag till bössinsamlarna kan 
också ges via telefonen.



7

KAMPANJEN SOMMARGUMMI OCH ANSÖKNING AV FÖRTJÄNSTMEDALJER

Kampanjen Sommar-
gummi kommer igen!

Ansökan om förtjänstmedaljer från 
avdelningen till distriktet redan i september
Instruktionen för bevis på uppskattning upp-
daterades vid mötet . .  för Röda Kor-
sets styrelse. En ändring att observera är att 
avdelningarna framdeles ska skicka in an-
sökningarna om förtjänstmedaljer i brons, 
silver och guld till distrikten redan före den 

 september, istället för den  okto-

ber som förr. Ansökningstiden för dessa för-
tjänsttecken och förtjänstmedaljer på hös-
ten blir densamma, dvs. den  september. 

I punkten ”Instruktioner och blanketter” på 
avdelningsbyrån på RedNet fi nns en ny in-
struktion och en ny ansökningsblankett.

Juuli A
schan

Kampanjen Sommargummi har varit 
en del av sommar för fi nländska ung-
domar och unga vuxna redan sedan 
1995. Kampanjen stöder lättare an-
vändning av kondomer, delar ut in-
formation om könssjukdomar och hur 
man kan skydda sig mot dem samt ta-
lar för tryggare sex.  

I år öppnade traditionella YleXPop organise-
rad av YleX-radiokanalen kampanjen Somm-
argummi, som genomfördes som virtuell fes-
tival . .

Röda Korsets frivilliga kan delta i Sommar-
gummi-kampanjen i sin regionala verksam-
het, vid evenemang och cirkulerande arbete 
genom att diskutera och erbjuda informa-
tion om trygg sex, dela ut sommargummi 
och broschyrer samt posta om ämnet i kana-
lerna för sociala medier. Frivilliga inom sex-
uell hälsa kan leda Kondomkörkort-stunder 
och då man ger sommargummit har man en 
bra möjlighet att tipsa om teoridelen av Kon-
domkörkortet som man kan nu utföra som 
frågesport på nätet: spr.fi /kondomkör-
kort 

Kampanjen genomförs i samarbete med Fin-
lands Röda Kors, YleX, Befolkningsförbundet, 
Cancerföreningen och Soldathemsförbundet. 
Kampanjen stöds av social- och hälsovårds-
ministeriet. Att föra kampanjer är en del av 
Röda korsets arbete som främjar hälsan och 
stöder våra mål att främja folkets sexuella 
hälsa. 

Kampanjen Sommargummi kan följas 
på Instagram @kesakumivirallinen, på 
Facebook @Kesäkumi och på TikTok @
kesakumi

Mera information:
• Distrikten kan frågas om sommargummin
• Broschyrer Kondomen till heders kan 

beställas i Röda Korsets nätbutik, när 
man är inloggad med identifi kationen för 
avdelningen eller distriktet

• Material och anvisningar om 
sommargummi fi nns i RedNet

• Hälsosäkerhet måste observeras vid all 
verksamhet: rednet.rodakorset.fi /
node/

Sommargummiartister år 2021 är 
Arttu Wiskari och Erika Wikman. 
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FFCK SAMORDNING PROJEKT OCH DE BOSTADSLÖSAS NATT

Nytt projekt för att sprida fl erpråkig 
coronakommunikation startade
Distrikten deltar i spridandet av 
fl erspråkig coronainformation.

I maj startade projektet Järjestöjen mo-
nikielisen ja monikanavaisen koronaviestin-
nän koordinaatio (Samordning av organisa-
tionernas fl erspråkiga coronakommunikation 
via fl era kanaler) på Finlands Röda Kors cen-
tralbyrå. Projektet som fi nansieras med 
STEA-understöd pågår till slutet av .  
organisationer, sju rödakorsdistrikt samt In-
stitutet för hälsa och välfärd (THL) och den 
internationella fl yktingorganisationen IOM är 
samarbetspartner i projektet. Idén till pro-
jektet föddes under en rundabordsdiskus-
sion som ordnades av THL där organisatio-
nerna uttryckte den oro över tillgången till 
coronainformation som fi nns hos målgrupper 
som talar ett annat språk.

I maj har man inom projektet kartlagt beho-
ven hos och utmaningarna för olika språk-
grupper när det gäller kommunikationen om 
coronaviruset. Många organisationer har re-
dan kommunicerat angående coronaviruset, 
men syftet med projektet är att sammanföra 
olika aktörer för att ytterligare öka samarbe-
tet, förtydliga kommunikationen, dela idéer 
och material samt lära sig tillsammans. 

I juni ordnar de projektansvariga ett tillfälle 
för alla intresserade distrikt där de berättar 

om planerna för projektet och hur det fram-
skrider. Vi lyssnar också gärna på redan be-
prövade metoder för fl erspråkig coronakom-
munikation i fl era kanaler från distrikten. 
Via Röda Korsets distrikt kan vi tillsammans 
sprida information om coronaviruset på ett 
ännu bättre och eff ektivare sätt till de som 
behöver den mest.

Två personer är anställda inom projektet Jär-
jestöjen monikielisen ja monikanavaisen ko-
ronaviestinnän koordinointi, projektkoor-
dinator Marian Ismail (marian.ismail@
rodakorset.fi , ti–to tfn    ) och 
kommunikationssakkunnig Erika-Evely Ee 
Eisen (erika-evely.eisen@rodakorset.fi , tfn 

  ).

Kim
m

o H
olopainen

På bilden projektkoordinator Marian Ismail och 
kommunikationssakkunnig Erika-Evely Ee Eisen.

De bostadslösas natt 17.10
FN:s internationella dag mot fattigdom och 
marginalisering äger rum årligen den .  
och i Finland uppmärksammas dagen i form 
av De bostadslösas natt. Röda Korsets av-
delningar deltar i temadagens evenemang 
på olika håll i Finland.

Medborgarrörelsen De bostadslösas natt stö-
der allas grundläggande rättighet till en sta-
digvarande bostad, till ett eget hem. Delta-
gandet är ett utmärkt sätt att visa stöd De 
bostadslösas natt .  för de mest utsatta 
människorna. Bostadslöshet är en av de yt-
tersta formerna av fattigdom och försämrar 

den bostadslöses välmående och människo-
värdiga liv. 

De som organiserar evenemang i bostadslö-
sas natt kan ansöka om LähiTapiolas   
stöd, mer information här.

Mer information och tips på deltagan-
de: Rednet > ruoka-apu > asunnottomien yö 

Ytterligare information: 
Maaret Alaranta, tel. -   
maaret.alaranta@punainenristi.fi 
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PAPPERSLÖSA

Röda Korset stödjer och ger råd vid 
papperslöshet
I början av året startade Finlands 
Röda Kors en nationell rådgivning för 
personer som är papperslösa eller le-
ver under hotet att bli papperslösa och 
aktörer som arbetar med dem. Frivil-
liga, organisationer, myndigheter och 
privatpersoner kan kontakta rådgiv-
ningen i alla frågor om papperslöshet.  
Anställda vid Egentliga Finlands, Sata-
kunta, Uleåborgs samt Helsingfors och 
Nylands distrikt svarar på frågor per 
telefon, e-post eller via WhatsApp på 
vardagar kl. 10–16. Vid behov används 
en tolk/handledare eller en auktorise-
rad telefontolk. 
  
Röda Korset hjälper papperslösa på många 
olika sätt. Målen för verksamheten är att ge 
rådgivning och servicehandledning, hänvisa 
eller följa de som behöver hjälp till nödvän-
diga tjänster samt göra tjänsterna mer hu-
mana och jämlika. Vi ger klienterna råd i frå-
gor om asylprocessen och uppehållstillstånd i 
samarbete med juristerna vid Flyktingrådgiv-
ningen. Vi kartlägger kommunernas tjänster 
och ser till att de är säkra. 

Vi bistår även socialmyndigheterna i utveck-
lingen av tjänsterna och säkerställer smidig 
kommunikation mellan olika aktörer. Där-
till ordnar våra frivilliga olika typer av grupp-
verksamhet och arbetar som stödpersoner. 
Frivilligarbetet har professionellt stöd.

Papperslöshet berör tusentals 
människor i Finland
Papperslöshet är ett nytt men etablerat feno-
men i Finland. Ute i Europa lever miljontals 
människor i papperslöshet. En person kan 
bli papperslös till exempel efter ett negativt 
beslut om asyl eller uppehållstillstånd, men 
även på grund av att hens visum eller uppe-
hållstillstånd gått ut. I en del fall har perso-
nen överhuvudtaget inte ansökt om uppe-
hållstillstånd i Finland, i andra fall kan hens 
rättsliga ställning vara vacklande, till exem-
pel om hen väntar på ett beslut om uppe-
hållstillstånd. Människorna rör sig också in-
om EU. 

Antalet papperslösa i Finland är okänt, men 
frågan berör tusentals människor. Flest pap-
perslösa påträff as i huvudstadsregionen, 
men det är på inget sätt fråga om ett feno-
men som enbart förekommer där, utan frå-
gan berör olika stora orter runt om i Finland.

Papperslöshet är en process och ett an-
strängande livsskede. Människor som lever i 
papperslöshet är i en utsatt situation, efter-
som de står utanför samhällets skyddsnät. I 
en sådan situation ökar risken för att de ska 
bli utnyttjade eller falla off er för människo-
handel. Många är redan traumatiserade och 
lider av mentala problem. 

Det fi nns även barnfamiljer som lever i pap-
perslöshet, och deras situation är ofta ohåll-
bar. Barnens tillväxt och utveckling följs inte 
nödvändigtvis upp, och det fi nns ingen aktör 
som tryggar en säker boendemiljö eller möj-
ligheter till fritid och vila för barnen. 

Mer information: Röda Korsets nationel-
la rådgivning, vardagar kl. – : tfn  

 (även WhatsApp-meddelanden), e-
post paperittomat@rodakorset.fi 
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HJÄLPARNA I AULANKO  OCH VARUMÄRKET FÖRNYAS

Det nationella frivilligevenemanget 
Hjälpare på fjärden 2018 fortsätter!

Vill du träff a andra Röda Korsets frivilliga, 
lära dig något nytt och njuta av veckoslu-
tet mitt i naturen? Om du svarade ja är du 
varmt välkommen till det nästa nationella 
frivilligevenemanget som ordnas i Aulanko i 
Tavastehus .– . . !

Evenemanget är för alla frivilliga hos Röda 
Korset, alltså just för Dig. Under veckoslutet 
får du inspiration, diskutera, slappna av och 
stifta nya bekantskaper. Vi har tillgång till 
det fl otta konferens- och badhotellet i Aulan-
ko för att inte glömma den förtrollande natu-
ren i omgivningen och talrika idrottsmöjlig-
heter.

Förra gången blev evenemanget slutsålt fö-
re anmälningstiden gick ut. Var på alerten 
och följ informationen om evenemanget på 
webbplatsen rednet.rodakorset.fi /hjalpar-
naiaulanko Mer information publiceras i Red-
Net senast i mitten av september om bl.a. 
programmet, anmälning, deltagaravgifter. 
Evenemanget fi nns även i Oma Röda Korset.

Anmälan till evenemanget är öppen . .–
. .  och om det fi nns plats, öppnas 

anmälan på nytt i början av år .

Du kan kontakta evenemang-
ets ansvarspersoner via e-post: 
vapaaehtoistapahtuma@rodakorset.fi .

Vi ses i Aulanko!

Hjälparna i Aulanko 2022

Finlands Röda Kors varumärke förnyas
I början av året startade vi ett projekt 
för att förnya vårt varumärke med må-
let att nå samsyn om hur vi vill att Röda 
Korset ska se ut i utomståendes ögon.  
Vi behöver också gemensamma verktyg 
som hjälper oss att åstadkomma den 
önskade framtoningen.  
 
Vi vill att förtroendet för vår organisation 
ökar och att den kommunikativa imagen för-
nyas.  Revideringen ska hjälpa oss att locka 
med mera frivilliga, medlemmar, bidragsgi-
vare och andra partner, så att vi kan genom-
föra vår grundläggande verksamhet.  
 
I projektet inkluderas olika organisations-
nivåer så omfattande som möjligt i form 
av intervjuer och enkäter.  Information har 
samlats från enheter, institutioner, distrikt, 
förläggningar samt anställda och frivilliga.  
Partner i varumärkesarbetet är Miltton, som 
utgående från intervjuerna och det insamla-
de materialet utarbetar förslag till image och 
visuell framtoning.  

 Röda Korsets tidigare varumärkesanvisning-
ar är från år  och grafi ska anvisningar 
från år .  I och med revideringen får bå-
de anställda och frivilliga moderna och tydli-
ga anvisningar och verktyg, med vilka det är 
lättare för alla att skapa en positiv framto-
ning.  Anvisningarna ska fungera som verk-
tyg förutom för yrkespersonerna inom kom-
munikation och marknadsföring också för 
organisationens breda frivilligfält och samar-
betspartner. 
 
Projektägare är medelsanskaff ningsdi-
rektör Sirpa Solehmainen och pro-
jektchef är kommunikationsservicechef 
Merja Tummunki.  
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WEBBUTIKEN

Röda Korsets nya webbutik publicerades i 
mars på fi nska och svenska. Webbutiksplatt-
formen är gemensam med Kontti, men för 
kunderna är de två webbutikerna separa-
ta. - På det här sättet gjorde vi kostnadsbe-
sparingar och när vi gjorde det tillsammans, 
lärde vi oss tillsammans, konstaterar web-
butiksplanerare Eija Tiittanen, som har lett 
projektet inom centralbyrån. 

I den nya webbutiken fi nns det på samma 
sätt som förut en del som endast är till för 
vår organisations aktörer.  Där fi nns organi-
sationsprodukterna och kampanjmaterialet.  
Då man är inloggad med avdelningens eller 
distriktets koder ser man också de förmånli-
gare återförsäljningspriserna på alla produk-
ter. 

- Tiden hade gått förbi vår gamla webbu-
tik och det var inte längre möjligt att mo-

dernisera den.  Vår nya webbutiksplattform 
Magento är en modern webbutik, där inne-
hållsproduktionen och olika kampanjverktyg 
möjliggör många olika sätt att verka.  Vårt 
mål är att locka nya kunder till butiken och 
också att eff ektivera avdelningarnas medel-
sanskaff ning, berättar Eija Tiittanen. 

Om din avdelning ännu inte har lösen till den 
nya webbutiken, lönar det sig att registre-
ra den med detsamma.  E-posten är använ-
darnamn och avdelningen kan skapa fl era lö-
senord, om fl era frivilliga aktivt använder 
webbutiken.  Anvisningar för registreringen 
har sänts till avdelningarnas ordförande och 
insamlingsledare.  

Försäljningstjänsten hjälper i problem- 
situationer, sänd meddelande till 
myynti@redcross.fi . 

Röda Korsets webbutik förnyades
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DISTRIKTSSTYRELSEN 

Namn: Ann-Mari Audas-Willman
FRK avdelning: Vasa svenska
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Ordförande för 
distriktsstyrelsen och vice ordförande för centralstyrelsen.
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset? 6 år
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger dig 
närmast hjärtat? Hittills har jag mest deltagit i styrelse- 
och annat utvecklingsarbete inom FRK. Men den dag jag får 
mera tid för egentlig rödakorsverksamhet föreställer jag mig 
att jag ska göra min insats inom psykiskt stöd.

Namn: Ulf Lassander
FRK avdelning: Vasa svenska
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Ordförande
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset? Sedan 2005
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger dig 
närmast hjärtat? Organisering, synlighet, evenemang, 
ungdomsverksamhet.

Namn: Mariann Björk
FRK avdelning: Jakobstad svenska
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Ordförande
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset? Sedan 1973
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger 
dig närmast hjärtat? Katastrofarbete, förstahjälp, 
fl yktingmottagande och -verksamhet. Samarbete inom olika 
instanser. Glädjen att kunna hjälpa.

Namn: Barbro Sjöberg
FRK avdelning: Korsholms norra
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Vice ordförande, 
kontaktperson för skolsamarbete
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset? Ca 25 år
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger dig 
närmast hjärtat? Jag tycker att FRK:s biståndsarbete är mycket 
betydelsefullt, både lokalt, nationellt och internationellt. Därför 
deltar jag årligen i Hungerdagsinsamlingen både som insamlare i 
närbutiken och genom att dela ut bankgiron.
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DISTRIKTSSTYRELSEN 

Namn: Göran Back
FRK avdelning: Närpes
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Styrelsemedlem, 
kontaktperson för beredskap, blodtjänst, 
förstahjälpenverksamhet samt OMA-administratör..
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset? Sedan 
1981
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger 
dig närmast hjärtat? Det är nog roligast att vara 
förstahjälpare vid tillställningar med ungdomar.

Namn: Tina Holms
FRK avdelning: Malax
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Ordförande
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset? Sedan 2014
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger dig 
närmast hjärtat? Mathjälpen och lagerverksamheten är de 
största i Malax så de är viktiga för mig. Vänverksamheten är 
ännu ganska småskalig förutom Vänkören som i normala fall 
brukar besöka äldreboenden i centrala Malax. Jag hoppas den 
verksamheten skulle få ett uppsving, det är viktigt att inte 
behöva känna sig ensam.

Namn: Monica Svenfelt
FRK avdelning: Larsmo
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Ordförande
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset?  16 år
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger dig 
närmast hjärtat? Flyktingmottagningen

Namn: Gunilla Flen
FRK avdelning: Munsala
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Ordförande
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset? Sedan 1981
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger dig 
närmast hjärtat? Samhällsarbete, förstahjälpenverksamhet.
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DISTRIKTSSTYRELSEN 

Namn: Ossi Pursiainen
FRK avdelning: Smedsby-Böle
Förtroendeuppdrag i avdelningen: tidigare ordförande, 
vice ordförande, kontaktperson för hemlandshjälpen, 
integration och beredskap.
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset? Sedan 1995
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger 
dig närmast hjärtat? Att vara med i administrationen 
och fl ykting- och asylverksamheten. Jobbat mycket med 
asylsökande även nationellt. 

Namn: Linda Sundman-Melin
FRK avdelning: Kvevlax
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Ordförande
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset? Sedan 2015
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger 
dig närmast hjärtat? Hungerdagsinsamlingen är årets 
höjdpunkt, men det är särskilt fi nt med alla de tillfällen där 
vi kan hjälpa och vara närvarande i lokalsamhället, och i allra 
bästa fall göra en konkret skillnad i en medmänniskas vardag 
- om det så bara är genom att bjuda på en kopp kaff e och ett 
vänligt leende.

Namn: Adja Snickars
FRK avdelning: Lappfjärd-Härkmeri
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Kassör
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset? Sedan 2015
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger dig 
närmast hjärtat? Första hjälp, fritidsverksamhet med tex. 
fl yktingar, väntjänst.

Namn: Lenita Nordman
FRK avdelning: Petalax
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Styrelsemedlem
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset? 1,5 år
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger dig 
närmast hjärtat? Att i närområdet kunna göra skillnad i både 
gamla och ungas vardag.
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DISTRIKTSSTYRELSEN 

Namn: Viveca Salminen
FRK avdelning: Vasa svenska
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Sekreterare och 
delansvarig gruppledare i FHJ-gruppen
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset? Sedan 2008 
i Vasa, före det aktiv i FHJ-gruppen i Pargas sedan slutet av 
1980-talet.
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger dig 
närmast hjärtat? Jag uppskattar och värdesätter högt alla 
delar av frivilligverksamheten, oberoende av område. Själv 
har jag varit mest aktiv inom Första Hjälpen, beredskap. Men 
hjälper till med allt möjligt där jag kan och hinner.

Namn: Simone Berlin
FRK avdelning: Replot
Förtroendeuppdrag i avdelningen: Ordförande
Hur länge har du varit aktiv i Röda Korset?  11 år
Vilket område inom rödakorsverksamheten ligger dig 
närmast hjärtat? Detta är en svår fråga. Jag tycker att alla 
områden ger sin egen lilla del åt mitt hjärta. Jag har alltid 
haft som ett av ”huvudmålen” att få hjälpa människor inom 
olika områden som har det sämre än jag själv har det. Jag 
tycker personligen att jag under dessa år inom Röda Korset 
lyckats med det inom de områden där jag varit mest aktiv, dvs 
ungdoms-, barn- och förstahjälpenverksamheten. Men som 
sagt, alla områden ger sin lilla del.
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VÄNVERKSAMHET PÅ WEBBEN

För ett och ett halvt år sedan förändrades 
världen och vi blev tvungna att anpassa 
oss till en tillvaro i skuggan av en pandemi. 
Nya utmaningar, nya arbetssätt, nya vanor 
men också nya möjligheter och förändrade 
tankesätt. Många, även vi rödakorsare i 
Österbotten, övergick snabbt till att börja 
träff as digitalt. Givetvis inte samma typ av 
gemenskap som när vi kan skaka hand och 
skratta runt samma kaff ebord men trots allt 
en källa till glädje och samhörighet under 
rådande omständigheter.

I Vasa centrum bor Sinikka Mandell ensam 
i en lägenhet. Redan i ett tidigt skede 
började hon delta i Röda Korsets aktiviteter 
online. Sinikka visar en nyfi kenhet och 
upptäckarglädje när det kommer till att 
mötas digitalt.

”När jag ännu var i arbetslivet så använde 
jag nog dator. Mest till att skriva på så 
inte använde jag datorn som nu” berättar 
Sinikka som redan hunnit vara pensionär i 
20 år.

Sinikka Mandell vågar 
mötas digitalt

”Epost och att ringa samtal över Skype 
använde jag mycket i ett skede, det var nog 
min början.”

En av de första aktiviteterna Sinikka 
hittade när pandemin var ett faktum 
var Fredagkväll ilaag online. Där har 
hon varit en trogen gäst sedan dess. 
Dessutom brukar hon delta i Folkhälsans 
mångkulturella träff ar och stickgrupper 
som församlingen ordnar. Allt möjligt går 
att göra trots att man sitter hemma i eget 
vardagsrum.

Det som verkligen fångar mitt intresse 
är när Sinikka börjar berätta om de 
dragspelskurser hon deltar i över nätet.
”Det är Suomen Kansanmusiikkiliitto som 
ordnat kurserna. Noter fi nns på deras 
hemsida och vi får öva på förhand. Sedan 
träff as vi online för att lära oss mera och 
spelar tillsammans.”

Sinikka är ivrig och orden kommer lätt när 
hon pratar om sitt stora intresse för musik.
Tillsammans med några jämngamla vänner 
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Vänverksamheten på 
webben bygger nya 
vänskapsband

Såväl ung som gammal kan få nya 
vänner och kontakter via Röda Korsets 
vänverksamhet på nätet. Konceptet förenar 
människor över hela Svenskfi nland och är 
ett samarbete mellan Åland, Åboland och 
Österbottens distrikt.

Nätvänner är en ny sorts vänverksamhet 
inom Röda Korset. Med en vän på webben 
kan man diskutera anonymt via e-post eller 
olika snabbmeddelandeappar. Efter fyra 
års lyckade erfarenheter av nätvänner på 
fi nskspråkigt håll utvidgas verksamheten nu 
i de svensk- och tvåspråkiga distriktet på 
svenska.
”Vänförmedlingen sker just nu i samarbete 
mellan Åland, Österbotten och Åbolands 
distriktspersonal, men målet är att 
förmedlingen ska skötas av frivilliga” säger 
Andrea Södergård som är samordnare för 
kommunikation och frivilligverksamhet 
vid Åbolands distrikt och sköter 
nätvänförmedlingen.

I framtiden hoppas man kunna utöka 
kamratstödet för de frivilliga genom att 
ordna evenemang och digitala träff ar
”Vi hoppas att tillsammans med de andra 
distrikten kunna erbjuda webbinarier och 
fortbildningar för de frivilliga kring olika 
ämnen som är intressanta för målgruppen” 
säger Andrea.

Eftersom all kontakt inom 
nätvänverksamheten sker på webben, är 
vänskapen inte begränsad av geografi skt 
område.

Samordnare för samhällsverksamheten
Lotta Böling
040-1489110

VÄNVERKSAMHET PÅ WEBBEN

brukade Sinikka tidigare träff as en gång 
i månaden. Nu har det inte varit möjligt 
och ingen av de andra har velat eller vågat 
övergå till att träff as digitalt. ”Ingen av 
mina vänner är intresserad av online saker. 
Vi kunde ju ha umgåtts via Zoom eller 
Google Meet, det fi nns ju allt möjligt. Jag 
vet inte, kanske är de rädda” säger Sinikka 
lite uppgivet. 

Vad har det betytt för dig att delta i olika 
aktiviteter över nätet det senaste året?
”Det har betytt väldigt mycket. Nog 
hade det varit trist att leva utan dessa 
möjligheter. Trist är det lätt även i vanliga 
fall och speciellt nu när man inte kan träff as 
ansikte mot ansikte. Jag skulle önska att 
alla bekanta också skulle börja använda 
digitala lösningar.”

Sinikka tycker att det på sätt och vis varit 
intressant att kunna delta i aktiviteter 
hemifrån. Trots att hon inte har lång 
väg till lokalen där stickgruppen brukar 
träff as i vanliga fall är det ibland skönt 
att sitta hemma och inte behöva ta sig till 
mötesplatsen.

”Jag kommer nog att fortsätta delta i allt 
som erbjuds online, absolut om det erbjuds 
kurser och föreläsningar, säger Sinikka och 
tipsar om de streamade konserter som Vasa 
stadsorkester erbjuder.”

När jag utrycker min beundran för Sinikkas 
vilja och mod att utforska ny verksamhet 
som erbjuds digitalt skrattar hon till.
”Jag spelar dragspel så jag är van att trycka 
på knappar och se vad som händer.”

I något skede hoppas vi lämna pandemin 
bakom oss, men de möjligheter som 
digitalverksamhet erbjuder kommer 
att utvecklas. Äger du en dator eller 
smarttelefon men ännu inte bekväm med 
att delta i saker på nätet men önskar börja 
göra det så får du gärna ta kontakt. 

Tillsammans vågar vi mera!
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JUL I SINNET OCH FÖRELÄSNING

Jul i sinnet är ett samarbete mellan 
Finlands Röda Kors och Mannerheims 
barnskyddsförbund där man hjälper 
barnfamiljer i vårt land som har det 
ekonomiskt svårt. Nu är arbetet med Jul i 
sinnet kampanjen aktuellt trots att vi har 
fl era månader fram till december. 

I år kommer avdelningarna i Österbotten 
sammanlagt att få dela ut 660 gåvokort, 
vilket är betydligt fl er än i fjol. Glädjande 
är också att summan igen höjts till 70€ per 
kort. Nytt för i år är också att asylsökande 
familjer på mottagningscentralerna 
har möjlighet att ta del av kampanjen. 
Kontakten till mottagningscentralerna sköts 
av distriktspersonalen så det belastar inte 
avdelningarna.

Kampanjen innebär även möjlighet för 
avdelningarna att göra en insamling. Ju 
fl era donationer som kommer in ett 
år desto mera medel fi nns att dela ut 
följande jul.

I Österbotten fi nns ingen egentlig tradition 
med att ordna Jul i sinnet insamlingar, men 
de gånger det gjorts har responsen varit 
god. Överlag är folk positiva till insamlingen 
eftersom pengarna går till hjälpbehövande 
familjer i Finland och det upplevs som 
viktigt. Kanske er avdelning kan göra en 
insats i år?

All information gällande Jul i sinnet hittas 
på RedNet: hhttps://rednet.rodakorset.fi /
Julisinnet

Jul i sinnet har även en egen hemsida där 
man som privatperson kan bidra med en 
slant eller två: https://hyvajoulumieli.fi /sv/

Jul i sinnet
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Inspirationsföreläsning 
med Christoph Treier
Som en del av Tredje åldern konceptet 
ordnar vi en inspirationsföreläsning med 
Christoph Treier ons 13 oktober kl.18-
19.30 online via Zoom. Målgruppen för 
tillfället är främst blivande pensionärer 
och de som redan hunnit få några års 
erfarenhet av pensionärslivet, men alla 
intresserade ryms nog med. 

Anmälan via OMA: https://oma.rodakorset.
fi /event/12194

Tredje åldern är ett samarbete med 
Folkhälsan i Österbotten.

Information & anmälan

Träff är kostnadsfri !

Tfn 0
@folkhalsan.fi
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HÄLSNING FRÅN FRK KVEVLAX AVDELNING

Lördag 8.5 kl. 10-15 ordnade FRK 
Kvevlax avdelning ett jippo i Kvevlax 
centrum. Avdelningen bjöd på kaff e, 
saft och bulle samtidigt som man 
ordnade lotteri, sålde rödakorsprodukter 
och informerade alla intresserade om 
avdelningens verksamhet. Vädret visade sig 
från sin bästa sida och stämningen var på 
topp! 

Hur kom ni på idén att ordna detta 
evenemang?
Idén har sitt ursprung i att vi under våren 
2020 beslöt investera i ett eget Röda Kors-
tält för att vi skulle kunna ordna fl er och 
mångsidigare evenemang, och synas 
ordentligt när vi väl är på plats. Under 
2020 fi ck vi aldrig chansen att lägga upp 
vårt tält, men nu under våren kände vi att 
det verkligen var dags för oss att skrida 
till verket. Vi avvaktade länge, men när 
restriktionerna väl lättade fi ck vi ihop allt 

Rödakorsveckan 
fi rades i Kvevlax

i rask takt och det var rätt självklart att 
vi skulle satsa just på Röda Kors-dagen! 
berättar avdelningens ordförande Linda 
Sundman-Melin. 

Lotterivinsterna donerades av lokala 
företag och alla tillfrågade företag, utan 
undantag, donerade lotterivinster! I 
avdelningen är man väldigt tacksamma 
över att företagarna alltid ställer upp för 
en god sak och man är därför också väldigt 
noga med att lyfta dem i samband med att 
avdelningen gör reklam för evenemang och 
att tacka dem för samarbetet när tillfälle 
ges. 

Som för de fl esta andra blev det senaste 
året inte som tänkt för avdelningen. Linda 
berättar att året ändå sist och slutligen 
blev riktigt bra! På sätt och vis gjorde 
vi kanske mer under det senaste året, 
trots pandemin, än vi gjort tidigare år 
och jämfört med vad vi planerat för året. 
Exempelvis har vi de senaste åren satsat 
på att ha insamlingar av torrvaror inför 
påsk och jul i samarbete med våra lokala 
matbutiken, vilket varit både enkelt att 
ordna och ett enkelt sätt att donera. Det vi 
samlat in har vi delat ut till hjälpbehövande 
via församlingens mathjälp. 

En ny sak för 2020 var att avdelningen 
engagerade sig i att hjälpa de nyanlända 
kommuninvånarna från Kongo i samarbete 
med Korsholms kommun. I höstas hjälpte 
man till med att efterlysa inredning 
till lägenheterna och senare har man 
framgångsrikt efterlyst både kläder, 
barnvagn och cyklar. Vi är så tacksamma 
för alla Kvevlaxbor som så givmilt agerar 
genast vi efterlyser något! säger Linda.

Nu i vår satsar man i avdelningen på att 
sticka! Under våren har det stickats sjalar, 
sockor och sysselmuff ar, som donerades 
till Korsholms Närsjukhus. I maj och juni 
stickas sockor till höstens förstaklassister 
och med pengar man samlade in i 
samband med bland annat Röda Kors-
dagen, ska avdelningen också se till att 
förstaklassisterna har ordentligt med refl ex 
så de syns i höstmörkret. Flera lokala 
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HÄLSNING FRÅN KVEVLAX AVDELNING FORTS.                                               BEREDSKAP

Aktuellt om 
beredskapen
I skrivande stund har vi känning av ännu en 
våg av Covid-19 och kanske områdesvisa 
restriktioner framför oss. Vi vet inte vad 
framtiden för med sig, men vi planerar och 
utbildar oss för att på bästa sätt klara av 
utma-nande situationer och lägen. Målet 
är att vi i alla lägen och situationer skall 
kunna göra det vi är bra på och vill göra, 
hjälpa medmänniskor och bistå landets 
myndigheter. Vi ser och tänker framåt och 
tar oss an de utmaningar framtiden för med 
sig. Givetvis utan att tumma på vår egen 
eller andras säkerhet.

En kort tillbakablick på första halvan av 
året och sommaren
Vi förberedde oss i distrikt och avdelningar 
på att kunna bistå våra hälsomyndigheter 
med hjälp vid massvaccinationerna men det 
visade sig att städerna och kommunerna 
klarade situ-ation bra utan att våra frivilliga 
behövde rycka ut. Vi visade dock klart 
att vår organisation har kapaciteten att 
mobilisera resurserna ifall de behövs.

Frivilliga räddningstjänsten har vid några 
tillfällen blivit inkallad till efterspaningar av 
försvunna personer. Vid alla tillfällen har de 
eftersökta hittats vid liv efter några timmars 
eftersökningar. Uppslutningen av frivilliga 
har varit god.

Distriktets avdelningar har också vid några 
tillfällen använt sig av rätten att bevilja 
medel ur Katastroff onden vid plötsliga 
olyckor och händelser som inträff at på 
deras område. Distriktets personal har 
bistått med stöd och råd när avdelningarna 
så har önskat.

På gång i höst
Vi behöver hela tiden fl er som engagerar 
sig på olika nivåer i vår verksamhet och 
därför försöker vi hela tiden hålla ett visst 
utbud på kurser som öppnar dörren och 
visar vägen för nya människor att ta del av 
vår verksamhet. Pandemin har förstås gjort 
att det ibland blivit snabba förändringar 
och inställda möten och utbildningar som 
förstås ställt till förtret för både deltagare 
och arrangörer.

marthaföreningar och andra frivilliga hjälper 
till med att sticka. 

Linda fortsätter: ”Gladast är vi 
över att vi kunde genomföra 
hungerdagsinsamlingen i vanlig 
ordning i höstas. Vi kände att det fanns 
ett behov av att satsa extramycket på 
insamlingen just i höstas, och vi är 
oerhört stolta över att vårt arbete bar 
frukt och att vi fi ck ihop rekordstor 
insamlingssumma till Katastroff onden. 
Samtidigt är vi så glada över att vi också 
fi ck med många nya frivilliga i arbetet!”

FRK Kvevlax avdelning är en liten avdelning 
med mycket vilja och stor potential. Linda 
tillägger avslutningsvis: ”Grunden till vår 
framgång är att vi alla hjälps åt med allting, 
oberoende av ansvarsuppgift. Den som 
har möjlighet, tar i där det behövs. Vi har 
många saker vi vill göra och förverkliga, och 
vi välkomnar alla nya och gamla som vill 
hjälpa till med små eller stora uppgifter. Det 
fi nns alltid utrymme för nya medlemmar 
och frivilliga i alla åldrar”. 

Glada och engagerade rödakorsare i Kvevlax; Eva Grop, 
Birgitta Lindfors och Inga-Lill Vestergård. Foto: Anna Stenman
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BEREDSKAP 

EEC enheten (Emergency Evacuation 
Center)
Favorit i repris: Röda Korset har utvecklat 
ett koncept där en evakueringsenhet 
bestående av bland annat tält, generator, 
värmeanläggning, bord, stolar och annat 
tillbehör fi nns nerpackat på en fl yttbar 
bilsläpvagn. Österbottens svenska distrikt 
har fått en dylik släpvagn stationerad på 
vårt område. Vagnen är Centralbyråns 
egendom och de står för alla kostnader 
medan distriktet står för den praktiska 
skötseln och användningen, utbildningen av 
frivilliga. 

Vagnen är i främsta hand avsedd att 
användas vid större olyckor där vårt 
materiella och personella stöd till 
myndigheterna behövs. Därutöver kan 

den användas vid förstahjälpengruppernas 
jourer eller andra tillställningar och 
informations samt rekryteringstillfällen.

Nytt för hösten är att vi fått ett 
värmeaggregat med vilket vi kan hålla 
varmt och torrt inne i tältet då det används. 
Således kan det nu användas året runt.

Mottagningsberedskap
Arbetet med mottagningsberedskapen 
fortsätter. Distriktet utarbetar tillsammans 
med Mot-tagningscentralen i Kristinestad 
och myndigheterna färdiga modeller 
på hur vi på bästa sätt kan svara på 
myndigheternas begäran om att snabbt 
ta emot och inkvartera asylsökande. 
Trots att gränserna varit mer eller mindre 
stängda och resandet minskat på grund 
av Corona situationen gäller det att bygga 
upp beredskapen och förbereda sig på 
situationer som kan vara aktuella om ett 
eller fl era år. 

De senaste dagarnas händelser i 
Afghanistan kan snabbt ändra på läget och 
behovet av ökad mottagningskapacitet. Vi 
har på tjänstemannanivå i både distriktet 
och tillsammans med Centralbyrån börjat se 
över och höja vår beredskap. Vi följer aktivt 
med läget och vidtar nödvändiga åtgärder 
utgående ifrån de behov som uppstår.

Vi hade i våras en skrivbordsövning för hela 
Österbotten i vilken det deltog personal från 
alla mottagningscentraler i Österbotten, 
Migrationsverket samt personal och frivilliga 
från Röda Korset. I övningen använde vi 
oss bland annat av Ohto för förmedling 
av uppgifter och in-formation. För hösten 
och vintern 2021 – 2022 fi nns en färdigt 
uppgjord handlingsplan för det fortsatta 
beredskapsarbetet.

Med hälsning om en god och energisk start 
på hösten – med hopp om att vi alla hålls 
friska!

Beredskapschef
Rolf Sund
040-0263448

Speciellt borde vi få fl er som väljer att 
engagera sig på olika ledarnivåer i Frivilliga 
räddnings-tjänsten. Vi har speciellt en 
utmanande situation med att i egen regi 
sköta om alarmeringen av frivilliga vid 
efterspaningar. Detta är en uppgift som kan 
skötas oberoende av plats ef-tersom det 
sker via nätet (Ohto) och i tätt samarbete 
med efterspaningsledaren. För tillfället 
har vi en situation där vi ofta måste förlita 
oss på hjälp från granndistriktet och deras 
alarme-rare.

På kommande i höst bland annat:
• Information om Frivilliga 

räddningstjänsten och 
efterspaningsutbildning vid Kvarnen 
folkhögskola. Nytt för i höst är att 
utbildningen sker på båda inhemska 
språken eftersom Kvarnen nu också 
har en fi nskspråkig linje för dem som 
förbereder sig.

• Efterspaningskurs(er).
• Efterspanings övning.
• EEC utbildning.
• Hungerdagen.
• Jourkurs.
• Frivilliga räddningstjänsten, 

Landskapskommittén.
• Träff ar med frivilliga 

räddningstjänstgrupper och aktiva.
• Avdelningarna fortsätter sitt arbete med 

den regionala beredskapen.
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HÄNDELSEKALENDER

Visste du att..
Avdelningarna i Österbotten kan låna 
material från distriktet till olika event och 
tillställningar? Hos oss på distriktskansliet 
fi nns bl.a. ett marknadsföringsstand, ett 
A-stand för skyltning/reklam, bordsdukar, 
fl aggor, banderoller, roll-ups, stor 
kaff etermos (8 l), ballongblåsare, Reddie 
kids dräkt och västar. Kom ihåg att boka 
i god tid och lämna tillbaka det lånade 
materialet inom överenskommen tid. 
Tveka inte att ta kontakt med Anna i dessa 
ärenden!

Organisationskoordinator
Anna Stenman
050-5662642

HÄNDELSEKALENDER HÖSTEN 2021

Datum Kurs, händelse Plats Arrangör Målgrupp
SEPTEMBER
4.9. Utbildarträff Online AS, MN, LB Frivilligutbildare
6.9. Babycafé - Första hjälpen för barnfamiljer Online MN Nyblivna & blivande föräldrar
8.9. Tredje åldern diskussionsgrupp Online LB Pensionärer
8.9. Tredje åldern diskussionsgrupp Jakobstad LB Pensionärer
11.9. Österbottninsk vänträff Vasa/Online LB Frivilliga och vänner
11-12.9. FHJ1-kurs Smedsby/OnlineÖS distrikt FHJgrupper
16.9. Träffpunkten - Våld i nära relationer Online MN Ungdomar & Unga vuxna
19.9. Sista beställningsdagen för Jul i sinnet gåvokort Avdelningarna
20.9. Babycafé - Kroppspositivt föräldraskap Online MN Nyblivna & blivande föräldrar
23-25.9. Hungerdagen FRK Allmänh/medl/frivilliga

OKTOBER
2.10. Grundkurs för jourhavande inom FHJ, del 1 Smedsby ÖS distrikt FHJgrupper
4.10. Babycafé - Familjens sömnsnack Online MN/MS Nyblivna & blivande föräldrar
13.10. Tredje åldern: Föreläsning med C. Treier Online LB Pensionärer och intresserade
16-17.10 Grundkurs för jourhavande inom FHJ, del 2 Smedsby ÖS distrikt FHJgrupper
18.10. Babycafé - Träning efter graviditet Online MS Nyblivna & blivande föräldrar
21.10. Träffpunkten Online MN/MS Ungdomar & Unga vuxna
28.10. Beredskapsforum, område 1 Online ÖS distrikt Avdelningarna

NOVEMBER
1.11. Babycafé Online MS Nyblivna & blivande föräldrar
3.11. Tredje åldern gruppdiskussion Vasa LB Pensionärer
4.11. Beredskapsforum, område 2 Online ÖS distrikt Avdelningarna

Jul i sinnet-kampanjen ÖS distrikt, avdelningaAvdelningarna
11.11. Beredskapsforum, område 3 Online ÖS distrikt Avdelningarna
13.11. Röda korsets höstgala Vallonia ÖS distrikt Avdelningarna
15.11. Babycafé - Ordning i hemmet Online MS Nyblivna & blivande föräldrar
17.11. Tredje åldern seminarium om vardagsjuridik Jakobstad LB Pensionärer
18.11. Beredskapsforum, område 4 Online ÖS distrikt Avdelningarna
29.11. Babycafé - Babyns motoriska utveckling Online MS

DECEMBER
1.12. Världsaidsdagen ÖS distrikt UU/allmänheten
9.12. Tredje åldern webbinarium om vardagsjuridikOnline LB Pensionärer
9.12. Träffpunkten Online MS Ungdomar & Unga vuxna
13.12. Babycafé - Återhämtning för hela familjen Online MS Nyblivna & blivande föräldrar

Distriktets julkaffe ÖS distrikt Nyckelfrivilliga
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KONTAKTUPPGIFTER

Vik. Verksamhetsledare
Victoria Nylund 

-   

Beredskapschef 
Rolf Sund

   

Organisationskoordinator
Anna Stenman 

   

Samordnare för samhällsverk-
samheten
Lotta Böling

  

Samordnare for ungdomsverk-
samheten
Malin Sunabacka (tjänstledig)

    

Mångkulturutvecklare 
Matilda Norrmén 

  

Utbildare i första hjälpen
Punainen Risti Ensiapu Oy
Isabella Olli

  

Finlands Röda Kors
Österbottens svenska distrikt 
Nedre torget  A,  Vasa 

Kansliet öppet för närvarande enligt 
överenskommelse.

E-post:
fornamn.efternamn@rodakorset.fi 

Webbsidor
https://rednet.rodakorset.fi /osterbot-
ten
www.rodakorset.fi 

Mottagningscentralen i Kristinestad 
Lappfjärdsvägen  c

 Kristinestad

Röda Korsets nätbutik 
www.rodakorsbutiken.fi  
Telefonförsäljning   

Följ oss på Facebook och Instagram 
för att få information om aktualiteter, 
evenemang, kurser m.m.

      #FRKosterbotten

       Finlands Röda Kors
       Österbottens svenska distrikt

   oma.rodakorset.fi 

Österbottens svenska distrikt

Kontaktuppgifter       Kanslipersonal
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Information & anmälan

Träff är kostnadsfri !

Tfn 0
@folkhalsan.fi


