
Österbottens svenska distrikt

Informationsblad /

M
a
rja

a
n
a
 M

a
lk

a
m

ä
k
i



2

Glädje, hopp och förtroende
I den nya verksamhetsstrategin framhävs 
Röda Korsets grundläggande uppgifter. Vad 
innebär strategin i din avdelning? 

Röda Korsets ordinarie stämma beslöt i början 
av september att vi under de tre följande åren 
fokuserar på att stärka hjälpberedskapen, stöda 
välfärden i lokalsamhällen och försvara humana 
värden.

Beslutet är ett uttryck för att vår grundläggande 
uppgift fortsättningsvis är synnerligen aktuell: vi 
erbjuder frivillig hjälp i nödens stund och talar för 
de människor som mest behöver stöd.

Vi lever ändå inte i samma värld som under Röda 
Korsets första tider. Vi utmanas av förändrings-
snabbheten och klimatkrisen, som påverkar både 
globala katastrofer och vardagliga verksam-
hetssätt. För att vi ska kunna fungera i den för-
änderliga världen stärker vi ledningen av och 
kunnandet bland de frivilliga, vi utvecklar digitala 
verksamhetssätt och stöder möjligheterna för nya 
hjälpare att komma med i vår krets.

Verksamhetsstrategin förverkligas i 
avdelningen
Verksamhetsstrategins kärna – glädje, hopp och 
förtroende – förmedlas både hos oss och ute i 
världen genom de frivilliga.

Därför befi nner just du som frivillig dig i kärnan 
av Röda Korsets arbete. Som frivillig ger du hopp 
åt en människa som lever i en svår situation och 
du stärker människornas förtroende för varandra. 
Det är viktigt att du också får glädje av att hjälpa 
och göra saker tillsammans.

Den nya verksamhetsstrategin erbjuder därför 
varje avdelning ett bra tillfälle att stanna upp och 
fundera vilka åtgärder som behövs på den egna 
orten under de tre följande åren för att stärka 
glädjen, hoppet och förtroendet. Vem behöver vår 
hjälp och hur svarar vi på hjälpbehovet? Hur mår 
de frivilliga och hur uppmuntrar vi nya människor 
att komma med i vår krets?

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan  a,  Helsinfors,    
Redaktör: Mari Mäkinen,   , mari.makinen@rodakorset.fi  Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv. Ombrytning: Central-
byrån, grafi sk planerare Marja Keränen, aineistot@rodakorset.fi . Översättning: Grano Oy och Riitta Dahlback
Distriktssidornas redaktion: Österbottens svenska distrikt, Nedre torget A,  Vasa
Distriktssidornas ombrytning: Anna Stenman, anna.stenman@redcross.fi , -

TYCK TILL på Facebook 
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

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

RING OCH BIDRA
  ( ,  /samtal + lna)

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

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

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

De viktigaste besluten fattas tillsammans
Beslutet om Röda Korsets verksamhetsstrategi 
fattades i år på ett helt nytt sätt. Vi samlades till 
ordinarie stämma på sammanlagt tolv regionala 
stämmoplatser som stod i kontakt med varandra 
på distans.

Deltagarna anpassade sig fi nt till den nya situa-
tionen: inlägg hölls genom kamerans förmedling, 
omröstningar företogs med mobiltelefon. Trots 
att vi befann oss långt ifrån varandra utstrålade 
mötet gemenskap.

De exceptionella arrangemangen vittnar om att 
vi tillsammans klarar av att agera smidigt när det 
krävs nya lösningar. Beredskapen, och framför allt 
attityden, är en gemensam sak för alla.

Samma attityd behövs när vi ska förverkliga verk-
samhetsstrategins beslut i praktiken. Planeringen 
av verksamheten kräver nu i många avdelningar 
mera fl exibilitet än vanligt och förmåga att se nya 
lösningar.

Tack till dig för att du är med som frivillig och 
söker dessa lösningar och skapar glädje, hopp 
och förtroende runtomkring dig.

Kristiina Kumpula 
Generalsekreterare
Finlands Röda Kors
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LEDARE . .

Det senaste halvåret har mycket i våra liv kretsat kring coronaviruset. Så även för oss på Röda 
Korset. Inte bara i Finland utan världen över görs ett enormt arbete med att begränsa smittan 
och konsekvenserna av den. Kanske kan det sammanfattas i ett ord – medmänsklighet.

Men allt handlar inte om corona. Naturkatastrofer, hungersnöd och konfl ikter tar ingen paus av 
hänsyn till ett virus. Pandemin kan förvärra för redan utsatta hjälpbehövande, och vi fortsätter 
hjälpa. Det ställer stora krav på Röda Korset som organisation, men parallell hantering av 
kriser och katastrofer utgör vår kärnkunskap och är något vi kan.

Stämman hölls för nu redan två månader sedan under speciella arrangemang och på stämman 
godkändes en ny strategi för de kommande tre åren. I strategin är de tre huvudmålen att 
utveckla hjälpberedskapen så att hjälpen fi nns nära, att alla i ett välmående samhälle fås med 
och delaktiga, och att synliggöra verksamhet för humaniteten vilket stärker och underbygger 
Röda Korsets förtroende och ansvar för medmänskligheten. Distrikt och avdelningar har redan 
börjat planera kommande verksamhet utgående från den nya strategin. Vid stämman valdes 
Elli Aaltonen till ny ordförande för Finlands Röda Kors och hon återkopplade till den nya strate-
gin genom att uttrycka som sitt mål att arbeta för att alla frivilliga hjälpare skall må bra och få 
stöd så att de orkar hjälpa.

Den . Hungerdagsinsamlingen har vi också genomfört för en dryg månad sen och jag vill 
säga ett stort och varmt tack till alla som deltagit i insamlingen. Pandemins inverkan är tydlig 
men trots det kan alla vara nöjda med att Röda Korsets katastroff ond fått en behövlig påfyll-
ning av medel, som kommer hjälpbehövande till nytta. 

Näst i tur vad gäller traditionella insamlingar är kampanjen Jul i sinnet och distriket ser gärna 
att avdelningarna, i mån av möjlighet, är aktiva och deltar i insamlingen vars medel går till 
mindre bemedlade familjer i Finland för att delas ut inför julen.

Till sist vill jag önska er alla kämpaglöd och uthållighet med såväl avdelningsverksamheten 
som i det privata livet i dessa tider av exceptionella mått!

Ricky Berglund
Verksamhetsledare 

Allt handlar inte om corona

Glada hungerdagsinsamlare i Karleby, Kvevlax och Lappfjärd. Foto: Anna Stenman
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På grund av coronasituationen hölls Röda 
Korsets ordinarie stämma på ett helt nytt 
sätt: deltagarna samlades på distans på  
olika mötesorter. Stämman leddes från Vasa.

Ordinarie stämman valde arbetslivsprofes-
sor Elli Aaltonen som ny ordförande för 
Röda Korset. Ann-Mari Audas-Willman 
från Vasa, Laura Musta från Helsingfors 
och Harri Virta från S:t Karins valdes till 
nya vice ordföranden för organisationens 
styrelse. 

Styrelsemedlemmarna –  är Outi 
Forsblom från Tikkala, Harri Jokiranta 
från Seinäjoki, Katja Kuusela från Esbo, 
Marju Pihlajamaa från Pungalaitio, Jarno 
Rasinkangas från Uleåborg och Ruut 
Rissanen från Tammerfors. Otto Kari 

ORDINARIE STÄMMAN DEN . .

Förtroendeledningen valdes och verksamhets-
strategin godkändes i ordinarie stämman

från Helsingfors valdes till ordförande för 
fullmäktige. 

Den nya verksamhetsstrategin: 
Röda Korset inger glädje, hopp och 
förstärker tillit
I ordinarie stämman i september beslöt man 
att organisationen fokuserar på att utveckla 
biståndsberedskapen, förstärka de mänsk-
liga värdena och stöda samfundens välmå-
ende – . Verksamhetsstrategin som 
fastställdes under stämman styr det gemen-
samma arbetet som Röda Korsets frivilliga 
och anställda utför under de kommande tre 
åren. 

Studera verksamhetsstrategin och 
personvalen i RedNet > Ordinarie 
stämman  > Förtroendevalda
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TACK TILL ALLA SOM DELTOG I HUNGERDAGEN!

Tack till er alla som var med och för-
verkligade Hungerdagen på ett tryggt 
och kreativt sätt mitt i coronapande-
min! 40. Årets Hungerdagsinsamling 
kommer att bli ihågkommen för böss-
insamlarna i munskydd och en klart 
aktivare digital insamling än tidigare.   

På grund av coronan fokuserade vi sär-
skilt på säkerheten och hygienen i arrange-
mangen kring bössinsamlingen. Satsningen 
på säkerhet var synlig på ett konkret sätt för 
de fi nländare som mötte insamlingen, och 
lyftes också fram på ett positivt sätt i medi-
erna. Det är viktigt att Röda Korset är synligt 
i svåra tider och visar exempel på en trygg 
verksamhet mitt i epidemin. 

Denna Hungerdag blir ihågkommen för 
undantagstillståndet

Resultatet av bössinsamlingen blir mindre 
än under tidigare år. Det beräknade resul-
tatet är   euro. Det sämre resulta-
tet är en naturlig följd av ett minskat antal 
bössinsamlare och insamlingsevenemang. 
Dessutom rör sig färre människor i synner-
het i städerna och användningen av kon-
tanter har helt klart minskat till följd av 
coronan. Hungerdagen är ändå fortfarande 
en älskad insamling, som har en plats i 
många fi nländares hjärtan. Tillsammans kan 
vi se till att det fortsätter så även under de 
kommande  åren.
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JUL I SINNET INSAMLINGEN . – . .

Med Jul i Sinnet-insamlingen skaff ar 
man matpresentkort för mindre be-
medlade barnfamiljer, så att de kan 
köpa mat till julbordet. I år är insam-
lingsmålet 1 050 000 euro, som inne-
bär att totalt 21 000 presentkort kan 
delas ut. I år är värdet på ett present-
kort 50 euro.

Insamlingen ordnas av Mannerheims Barn-
skyddsförbund och Röda Korset i samar-
bete med Yles Halv sju program, Yle Radio 
Suomi och Radio Vega. Insamlingens kom-
mersiella partner är K-matbutikerna, 
S-gruppen och Lidl. 

Insamlingen startar torsdag . .  
och fortsätter till julafton. Målet för årets 
insamling är    euro.

Korten till familjerna i god tid
Korten har beställts med en elektro-
nisk blankett i oktober och skickas från 
Mannerheims barnskyddsförbunds central-
byrå under veckorna –  till de adresser 
som har angetts på beställningsblanketten.

Vi rekommenderar att alla kort delas ut via 
samarbetspartner, det vill säga socialtjäns-
ten, immigrationstjänster, rådgivningar, 
församlingarnas diakoniarbete eller någon 
annan samarbetspartner. Om avdelningen 
har beställt korten till sig själv är det vik-
tigt att samarbetspartnerna får korten i 
god tid, så att de inte förblir oanvända 
på grund av försening eller julbrådska i 
övrigt. Presentkortet gäller under tiden 
– . . .  

Att tänka på
• Jul i Sinnet-insamlingens webbplats: 

www.julisinnet.fi  

• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 
(på fi nska)

• Twitter och Instagram: #julisinnet 

• RedNet (Jul i Sinnet) 

• Mer information fås från distriktsbyrån 
och på adressen joulumieli@rodakorset.fi  

Jul i Sinnet-insamlingen är mer aktuell 
än någonsin tidigare

OBS! 
Gå noggrant igenom anvisningarna för utdel-
ning av korten.

Synlighet på orterna för Jul i Sinnet-
evenemang där coronaläget tillåter
Vi uppmuntrar avdelningar och fören-
ingar att ordna ett gemensamt Jul i Sinnet-
evenemang om coronaläget tillåter. 
Evenemanget ger synlighet och medel till 
insamlingsbössorna. Evenemanget kan ord-
nas under insamlingstiden och bjud gärna in 
medier. 

Tips för att ordna evenemanget och material 
fi nns på RedNet (Jul i Sinnet).

Mer information: 
Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn    

Koordinator för medelinsamling 
Regina Laurén, tfn   

Informatör 
Mari Mäkinen, tfn   
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RÖDA KORSETS JULKAFÉER OCH RESURSKAFÉER

Om coronaläget tillåter är Röda Korsets julk-
aféer något som ger glädje till de som läng-
tar efter sällskap. Även de frivilliga som 
driver kaféerna njuter av stämningen.

Julkaféerna som ordnas av Röda Korsets 
lokala avdelningar är en efterlängtad ljus-
glimt för många ensamma under julhelgen, 
som annars kan kännas lång. 

Julkaféerna erbjuder de som bor ensamma 
eller annars längtar efter sällskap möjlighet 
att tillbringa tid med andra. För de frivilliga 
skapar de varma mötena med olika slags 
människor julstämning.

De frivilliga hyllar stämningen på 
julkaféerna
Enligt arrangörerna har det varit en triv-
sam stämning på julkaféerna under tidi-
gare år. Kaféerna har varit ett trevligt sätt 
för både arrangörerna och gästerna att vara 
tillsammans under julen. I år får julkafé-
erna ekonomiskt understöd av varuhusked-
jan Tokmanni som är samarbetspartner för 
vänverksamheten.

För att få understöd måste avdelningen 
meddela om kaféet på förhand och rappor-

Under denna exceptionella tid behövs åter-
hämtande och uppmuntrande kamratstöd 
hos många avdelningar. 

Det lönar sig att inkludera resurskaféet i 
redan planerade möten för verksamhets-
grupperna. Kaféet pågår i –  timmar, men 
det är också möjligt att välja enbart en eller 
två övningar. Som ledare för kaféet, som 
ordnas en gång, och för övningarna lämpar 
sig en frivillig i psykiskt stöd eller någon som 
annars är intresserad av ämnet. 

Understödet (  euro / avdelning) kan sökas 
genom Hyväpäivä-understöden. Understöden 
beviljas till slutet av år , men kaféet kan 
även förverkligas på vårvintern .

Man behöver inte vara ensam på julen

Ansök om understöd och ordna ett resurskafé på 
avdelningarna

tera efter evenemanget. Understödet utbeta-
las enligt utgifter och det kan vara högst  
euro. Det lönar sig att marknadsföra kaféet 
bl.a. på anslagstavlan i ett lokalt Tokmanni. 
Annonsmallar fi nns i RedNet.

– Nu är det god tid att bjuda in frivilliga till 
arrangemangen. Många av dem vill ha sys-
selsättning under de långa helgerna. Kanske 
man också får med nya frivilliga, säger koor-
dinatorn av social välfärd Maaret Alaranta 
uppmuntrande.

Om det lokala coronaläget är lugnt kan kafé-
erna ordnas. Man måste emellertid beakta 
myndighetsanvisningar och Säkerhets- och 
hygienanvisningar för Röda Korsets frivilliga. 

Tips för att ordna evenemanget 
och annonsmodeller: RedNet > 
Råd & Rön > Vänverksamhet > 
Material i vänverksamhet

Coronaanvisningar: RedNet > Råd & Rön 
> Corona 

Mer information: 
Maaret Alaranta, tfn   

Noggrannare anvisningar om ansök-
ningsprocessen och färdigt material för 
resurskaféet att genomföras både på distans 
och fysiskt fi nns i RedNet: 

Corona  > Psykiskt stöd och att orka 
som frivillig > Resurskafé
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NÄTGRUPPSVERKSAMHET OCH WEBBINARIUM I OMA RÖDA KORSET

• . .  Del : Papperslösa – 
människa till människa

• . .  Del : Rasismen berör

Webbinariet ordnas på fi nska och det 
är för frivilliga som fungerar som stöd 
för integrering och andra som är 
intresserade av ämnet.

Centralbyrån och Västra Finlands distrikt 
piloterade riksomfattande nätgrupper för 
ensamma sommaren , och på basis av 
erfarenheterna har man tagit fram anvis-
ningar för nätgruppsverksamheten. I pilote-
ringen deltog  frivilliga och  deltagare 
runt om i Finland. 

I webbinarieserien ”Människor och famil-
jer – hos oss och i världen” går man in på 
sådana teman under resten av året som 
hänför sig till Röda Korsets verksamhet. 
Anmälningen öppnas i Oma Röda Korset när-
mare datum för webbinariet. Besök Oma för 
att se ytterligare information och kommande 
evenemang. 

I mitten av november pratar man om pap-
perslöshet och i december fördjupar man sig 
i varför verksamhet mot rasism är viktig.

Så här ordnar du nätgrupper för ensamma

Följ med en intressant webbinarieserie – 
anteckna i kalendern!

Det bildades sammanlagt fyra grupper: 
under  år, – -åringar, arbetsföra och 
över -åringar. Erfarenheterna i somras var 
uppmuntrande: De medverkande var entu-
siastiska och de frivilliga tyckte att uppgiften 
var meningsfull. En utmaning var däremot 
hur man ska hålla deltagarna aktiva. 

Anvisningar och tips för att arrangera grupp-
verksamhet på nätet fi nns nu samlade i 
RedNet. Hjälp fi nns att tillgå för användning 
av olika plattformar och planering av inne-
hållet, det vill säga Discord och Microsoft 
Teams. På webbplatserna fi nns även mate-
rial för bl.a. att göra reklam om grupperna 
på sociala medier. 

Anvisningar för 
nätgrupps verksamheten: 
Rednet > FRK vänverksamhet > Vänner i 
nätgrupper

Mer information:
Projektkoordinator
Anja Saksola, 
Västra Finlands distrikt, tfn    

Planerare för socialverksamhet 
Varpu Salmenrinne, tfn   
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TIPSA VÄNNER ELLER MEDVERKA SJÄLV

Finlands Röda Kors centralbyrå söker 
nya frivilliga från huvudstadsregionen 
för mottagning av kvotfl yktingar på 
Helsingfors-Vanda fl ygplats. 

Röda Korset sköter om mottagning av 
kvotfl yktingar på fl ygplatsen och del-
tar i arrangemang som hänför sig till det. 
Organisationen följer upp hur researrang-
emangen som Migrationsverket och IOM 
startat framskrider, informerar kommuner 
och Helsingfors-Vanda gränsbevakning om 
anländande fl yktingar samt säkerställer att 
tillräckliga tolk- och mottagningsresurser 
fi nns tillgängliga. 

Röda Korsets frivilliga har en betydande 
roll i mottagningen som sker på fl ygfältet. 
De frivilliga hjälper fl yktingarna under fl yg-
platsformaliteterna (registrering), ordnar 
bespisning vid behov och ledsagar fl ykting-
arna vidare till anslutningstrafi k. De frivilliga 
är den första kontakten som de ankom-
mande får med det fi nländska samhället. 
Flygplatsfrivilliga gör att ankomsten till det 
nya hemlandet blir mänskligt och människo-
värdigt, något som är ett gott framsteg för 
integreringen. Flygplatsfrivilliga har upplevt 
arbetet som givande och betydelsefullt.

Kvotfl yktingar anländer ofta familjevis och 
med medlemmar i olika åldrar, från späd-
barn till far- och morföräldrar. Kvotfl yktingar 
anländer i regel i stora grupper som möts 
av fl era än en frivillig.

Wanted: Frivilliga till Helsingfors-Vanda fl ygplats
Vem söker vi?  
Vi söker fl exibla personer som även kan 
delta under dagtid på vardagar. Arbetet 
sker ofta på vardagar och kan hålla på i 
fl era timmar. Frivilligarbete kräver fl exibi-
litet med tidtabellen, eftersom fl ygen kan 
vara fl era timmar försenade och personerna 
kan till exempel vara försenade från anslut-
ningsfl yg. Frivilligarbetet på fl ygplatsen är 
lämpligt till exempel för pensionärer och 
studerande som på grund av sina studier 
har fl exibel tidtabell.   

Kunskaper i första hjälpen, psykiskt stöd 
och olika språk är till nytta i uppgiften. 
För att klara av frivilliguppgiften förutsätts 
minst nöjaktiga kunskaper i fi nska, efter-
som tolkarna som medverkar pratar fi nska 
och språket som ska tolkas.

Vi söker fl er frivilliga som är beredda att 
gärna förbinda sig till uppgiften i två år. 
Tillståndet som behövs för att röra sig på 
fl ygplatsen gäller i fem år, och vi hoppas att 
den frivilliga är tillgänglig även för längre 
tid. För frivilligarbetet ersätts resor till fl yg-
platsen enligt billigaste färdmedel och möj-
lighet att äta på fl ygplatsen erbjuds. Vi 
utbildar personerna för uppgiften. 

Om du är intresserad av uppgiften sänd med-
delande på adressen refugees@redcross.fi . 
Berätta om dig själv och varför mottagning 
av kvotfl yktingar intresserar dig, Ytterligare 
frågor om frivilliguppgiften kan du sända till 
samma adress.

Vilken god gärning kan du göra den 1 december?
Finlands Röda Kors deltar i kampanjen 
#TekojenTiistai den  december. Dagen 
sporrar människorna till goda gärningar 
och god verksamhet. Även du har bli-
vit utmanad - kom med! Tackande, löften, 
små handlingar, stora kampanjer, bidrags-
givning, frivilligarbete eller till exempel 
föremålsdonation kan vara sådana här gär-
ningar. TekojenTiistai är en del av den inter-
nationella kampanjen #GivingTuesday. 
Läs mer: www.tekojentiistai.org
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VÄNDAGEN – INGEN LÄMNAS ENSAM

På vändagen har vi åter en unik 
möjlighet att förena våra krafter och 
lyfta fram lösningar på ett allvarligt 
samhällsproblem: ensamheten.

I och med vändagskampanjen diskuterar vi 
erfarenheter och konsekvenser av ensam-
het, uppmuntrar vi folk att se människorna 
omkring sig samt bjuder vi in alla att delta i 
Röda Korsets verksamhet.

Slutspurt för kommunikationen
Kampanjen genomförs med kampanj-
materialet som förnyades i fjol. Materialet 
kan beställas från Röda Korsets webbutik 
och det lönar sig att utnyttja det mångsidigt 
vid olika evenemang.

De lokala medierna vill ha berättelser om 
människor och berättelserna intresserar 
också den stora allmänheten. Finns det ännu 
på er ort någon öppen och ivrig frivillig inom 
vänverksamheten som tillsammans med sin 
vän kunde ställa upp på en intervju med de 
lokala medierna?

På sociala medier kan alla delta i kampanjen, 
det vill säga också de avdelningar som inte 
har någon vänverksamhet. En webbvän kan 
man få oberoende av ort och därför lönar 
det sig att berätta om verksamheten över-
allt. Vid kommunikation på sociala medier är 
det färdiga material som centralbyrån produ-
cerat till hjälp.

På evenemangen presenteras 
vänverksamheten och nya vänner 
lockas med
Under de senaste åren har bland annat 
vändags kaféerna och Lär känna någon 
ny-evenemangen varit populära. Coronaläget 
kan begränsa evenemangsarrangemangen, 
men vi förbereder som bäst alternativa 
genomföranden. Centralbyrån stöder olika 
modeller med  euro.

Nya genast med i verksamheten
I och med kampanjen år  var det över 
  nya personer med intresse för Röda 

Korsets verksamhet och att lindra ensamhet 
som lämnade sina kontaktuppgifter till oss. 
Därför är det viktigt att erbjuda information 
och kurser genast efter vändagen. Kurserna 
kan marknadsföras på vändagsevene-
mangen. På grund av coronan har många 
distanskurser hållits inom vän verksamheten, 
i vilka man kan delta varifrån som helst. 
Vänverksamheten på webben kan man delta 
i, fastän den egna avdelningen inte har 
någon vänverksamhet.

Kom också ihåg att anmäla kurserna i Oma!

Läs mera: 
RedNet > Råd & Rön > Vändagen

Ytterligare upplysningar: 
Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn    

Kommunikationssakkunnig 
Senni Puustinen, tfn   

Hur ser vändagen ut år 2021?
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NEDRÄKNINGEN TILL JULEN KAN BÖRJA 

Röda Korsets julkalender är en traditionell 
del av väntan på julen. Årets kalender har 
illustrationer av Raimo Partanen och 
Martta Wendelin. Kalendern har sänts till 
cirka   hem. Det rekommenderade 
priset för kalendern är  euro och den 
fi nns också att köpa i vår webbutik 
rodakorsbutiken.fi  eller per e-post på 
adressen myynti@punainenristi.fi .

Gåvotips: 
Röda Korsets Betydelse fulla gåva
Genom att köpa en Betydelsefull gåva ger 
du konkret hjälp till någon som är i en svår 
situation. Med gåvan uttrycker du att du 
bryr dig och vill hjälpa. Våra populäraste 
Betydelsefulla gåvor är Rent vatten för ett 
barn för ett år (  euro) och En vän till en 
ensam (  euro). I webbutiken fi nns mera 
Betydelsefulla gåvor och också julkort, med 
vilka du kan glädja släktingar, vänner och 
grannar.

Ytterligare upplysningar: Röda Korsets 
försäljningstjänst, tfn    

Vänta in julen med vår kalender
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MINNESHJÄLP FÖR AVDELNINGSSTYRELSER 

Röda Korsets stämma har godkänt en ny 
strategi för Finlands Röda Kors: ”Verksam-
hetsstrategi för åren 2021–2023: Röda Kor-
set ger glädje, upprätthåller hopp och stär-
ker förtroendet”. 

Verksamhetsstrategin styr Röda Korsets vo-
lontärers och anställdas gemensamma in-
satser under de närmaste tre åren. Strate-
gins tre huvudmål är: 

1. Hjälpen fi nns nära 
2. I ett välmående samhälle är alla 
    delaktiga 
3. Samhället underbygger förtroende 
    och ansvar 

Nedan några plock för varje huvudmål och 
en kort lista till stöd för avdelningens verk-
samhet och styrelsearbete.

Hjälpen fi nns nära
• Vi bekantar oss med verksamhetsstrate-
gin för 2021–2023 och funderar över var 
strategin och dess mål innebär för vår av-
delning. 

• Vi har verksamhet som svarar på behov 
inom vårt område.

• Under stämmoperioden (2021–2023) gör 
vi upp en utvecklingsplan för att utveck-
la vår verksamhet. Våra avdelningsfaddrar 
hjälper oss vid behov. 

• Vi rekryterar nya medlemmar och frivilli-
ga. Inom en vecka tar vi kontakt med varje 
person som visar intresse för vår verksam-
het. 

• Vår avdelnings beredskapsplan är i skick, 
à jour och har skickats in till distriktsbyrån. 

• Vi deltar i insamlingen Hungerdagen och 
lyckas värva nya insamlare. Vi kartlägger 
de bästa insamlingsplatserna och ser till att 
vi har tillräckligt med insamlare för att be-
manna dem under hela insamlingen. Vi ber 
också skolorna ställa upp för en viktig sak. 

• Vi samarbetar med avdelningar i vårt när-

område, organisationer i regionen samt 
myndigheter. Vi deltar i gemensamma träf-
far, till exempel fadderforumen.

I ett välmående samhälle är alla delak-
tiga

• Vi är med i Oma Röda Korset-systemet.

• Vi har en god vi-anda, vi uppskattar våra 
frivilliga och våra medlemmar. Vi håller kon-
takt med våra olika verksamhetsgrupper.

• Vi sköter om att våra frivilliga mår bra. 

• Större avdelningar har en kommunika-
tionsgrupp och någon som är ansvarig för 
sociala medier.

Samhället underbygger förtroende och 
ansvar

• Vi informerar om vår verksamhet och vi 
kommunicerar synligt inom vårt område. 

• Vi påverkar genom Röda Korsets värde-
ringar och verksamhet i vår miljö. 

Motto: Vår avdelning är en plats för glädje, hopp 
och handling! 
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• Under året ordnar vi tre evenemang som 
är riktade till våra medlemmar och alla in-
tresserade. Sådana evenemang kan till ex-
empel vara en öppen kväll under Rödakors-
veckan och en tackfest mot slutet av året. 
Under Hungerdagen utmanar vi så många 
som möjligt av avdelningens aktiva frivilliga 
att ställa upp som insamlare.

Evenemang, utbildningar och 
kampanjer 2021

Huvudkampanjer
• Vändagen 14.2 
• Veckan mot rasism i mars 
• Rödakorsveckan 
• Hungerdagsinsamlingen 23–25.9

Övriga kampanjdagar
• Världshälsodagen
• Nationella olycksdagar (alltid fredagen
   den 13:e) 
• Internationella dagen för humanitärt 
   arbete 
• Internationella första hjälpen-dagen 
• Jul i sinnet 
• Världsaidsdagen 1.12 
• Internationella volontärdagen

Annat att komma ihåg 
Vi ser till att ”pappersexercisen” sköts och 
att vi har fyllt i och skickat in dokumenten 
till distriktsbyrån: 

• Avdelningens höstmötesprotokoll med bi-
lagor har skickats till distriktsbyrån senast 
31.1.2021
 
• J1-kortet och J2-kortet har skickats till 
distriktsbyrån senast 31.1.2021 

• Verksamhetsstatistiken är ifylld online el-
ler inskickad till distriktsbyrån på pappers-
blankett senast 31.1.2021 (statistikupp-
gifter kan man fylla i på webben redan i 
december 2020) 

• avdelningens beredskapsplan är gran-
skad och uppdaterad och inskickad till di-
striktsbyrån senast i februari 2021 

• avdelningens vårmötesprotokoll med bi-
lagor är inskickad till distriktsbyrån genast 
efter mötet eller senast 30.4.2021.

Distriktets årsmöte ordnas lördag 
24.4.2021 i Närpes.

Hungerdagen 2020 i Terjärv. Foto:Lotta Böling

FRK loppis i Närpes, juni 2020. Foto: Anna Stenman.

MINNESHJÄLP FÖR AVDELNINGSSTYRELSER 
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BEREDSKAP I ÖSTERBOTTEN

Aktuellt om beredskapen 
i distriktet
När vi läser detta nummer av Här och Nu 
så har vi en arbetsfylld men ändå trots om-
ständigheterna bra sommar och höst bakom 
oss. Coronaläget har tidvis varit bra, vilket 
gjort att vi kunnat umgås mera och lätt-
are än vad situationen var när det var som 
värst i våras. Hösten har också givit oss en 
riklig bär- och svampskörd. Jag hoppas att 
vi alla med gott sinnelag så småningom kan 
börja invänta julen. Trots det skall vi hin-
na med en del Röda Kors och Frivilliga rädd-
ningstjänstverksamhet innan dess.

Corona
I skrivande stund ser vi kanske ut att ha ri-
dit ut den värsta fasen av Coronapandemins 
andra våg. Läget lugnar ner sig i Vasa med-
an det däremot fortsättningsvis är ett högt 
antal smittade i bland annat Närpes och Ja-
kobstads regionen. För vår del innebar det 
till exempel att kansliet övergick till distans-
arbete samt att vi förberedde oss på att vid 
behov kunna ge personella resurser till mot-
tagningscentralen i Kristinestad, utifall att 
personalen där skulle ha smittats eller satts 
i karantän på grund av möjlig exponering. 
Återigen blev det så att utbildningar och 
träff ar antingen skjutits på framtiden eller 
fl yttat till en digital plattform. Detta gäller 
såväl för de som vi på distriktet ordnar åt 
våra frivilliga samt för utbildningar och mö-
ten som Centralbyrån ordnar åt oss på di-
striktet.

Jag väljer här att upprepa det jag skrev ti-
digare i höst eftersom det är lika aktuellt nu 
som det var då. Stängs en dörr öppnas en 
annan, så brukar det oftast vara. Det gäl-
ler bara att se möjligheterna och göra det 
bästa av situationen. Likadant kan det bli 
med vår verksamhet ännu i höst och vinter. 
Vi vet inte vad framtiden för med sig, men 
vi planerar och utbildar oss för att på bästa 
sätt klara av utmanande situationer och lä-
gen. Målet är att vi i alla lägen och situatio-
ner skall kunna göra det vi är bra på och vill 
göra, hjälpa medmänniskor och bistå lan-
dets myndigheter. Vi ser och tänker fram-
åt och tar oss an de utmaningar framtiden 
för med sig. Givetvis utan att tumma på vår 
egen eller andras säkerhet.

En kort tillbakablick på hösten 
Utbildningarna och mötena kom igång bra 
ända tills Coronans andra våg slog till. In-
formation om Frivilliga räddningstjänsten 
och efterspaningsutbildning har hållits vid 
både yrkesskolan Vamia i Vasa för 60 stu-
derande och Kvarnen i Kronoby för 16 elev-
er som studerar vid folkhögskolans förbere-
dande linje för studier vid polisskolan. För 
Kvarnens del återstår ännu den praktiska 
terrängövningen. Den skall enligt planerna 
hållas den 5 november.

Distriktets avdelningar har också vid någ-
ra tillfällen använt sig av rätten att bevil-
ja medel ur Katastroff onden vid plötsliga 
olyckor och händelser som inträff at på de-
ras område. Utmärkande för fallen med 
speciellt bränder är att alarmet till Röda 
Korset kommer från Socialjouren i Öster-
botten via Krista alarm. Distriktets personal 
har bistått med stöd och råd när avdelning-
arna så har önskat.

På gång i höst
Vi behöver hela tiden fl er som engagerar sig 
på olika nivåer i vår verksamhet och där-
för försöker vi hela tiden hålla ett visst ut-
bud på kurser som öppnar dörren och vi-
sar vägen för nya människor att ta del av 
vår verksamhet. Speciellt utmanande 
för vårt distrikt är att vi borde få några 
personer fl er med som engagerar sig i 
Krista alarmeringen samt att nyckelfri-
villiga i avdelningarna i högre grad bor-
de registrera sig i Ohto alarmeringssys-
temet: ohto.vapepa.fi 

Efterspaningskurs vid Vamia, september 2020 Foto:Rolf Sund
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BEREDSKAP I ÖSTERBOTTEN

EEC enheten (Emergency Evacuation 
Center)
Jag skrev i förra numret av Här och Nu om 
EEC enheten. Vagnen har nu kommit till 
Österbotten och fi nns stationerad vid Rädd-
ningsverket i Vasa. Utbildningen vi skulle ha 
blev förstås inställd, men så fort situationen 
det medger så tar vi nya tag. Vi kommer att 
ordna en utbildning under ledning av utbil-
dare från Kalkku i Vasa. Senare kommer vi 
själva att ordna lokala utbildningar i norra 
och södra delen av distriktet där Röda Kors 
aktiva och andra också ges en möjlighet att 
komma och bekanta sig med innehållet och 
konceptet. Meningen är förstås att vi skall 
kunna använda oss av vagnen i hela vårt di-
strikt. Då krävs det att vi har utbildade fri-
villiga som kan använda sig av den.

Materialstödet till Fhj grupperna
När allt det beställda materialet väl kom-
mit till distriktet och situationen det med-
ger börjar jag föra ut det till grupperna. Alla 
kommer inte att få allt det ni önskade, men 
alla grupper kommer att få någonting. Ha 
tålamod, jag hör av mig.

På kommande i höst bland annat:
• Frivilliga räddningstjänsten, Landskaps-

kommittén. Mötet kommer att ordnas 
som hybridmöte så att ordförande, fö-
redragande och sekreterare deltar fy-
siskt på plats medan övriga bereds möj-
lighet att delta via Teams eller komma 
på plats.

• Träff ar med frivilliga räddningstjänst-
grupper och aktiva.

Tält som ingår i EEC enheten. 

Mottagningsberedskapen
Arbetet med den så kallade mottagnings-
beredskapen fortsätter. Distriktet utarbe-
tar tillsammans med Mottagningscentralen i 
Kristinestad och myndigheterna färdiga mo-
deller på hur vi på bästa sätt kan svara på 
myndigheternas begäran om att snabbt ta 
emot och inkvartera asylsökande. Trots att 
gränserna nu ser ut att stängas igen och re-
sandet minskar på grund av Corona situa-
tionen gäller det att bygga upp beredskapen 
och förbereda sig på situationer som kan 
vara aktuella om ett eller fl era år.

Med beredskapshälsningar och önskan om 
att vi alla hålls friska!

Rolf Sund
Beredskapschef
040 0263448

EEC enheter. Foto: Jussi Halonen

FHJ material. Foto: Rolf Sund
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NYA MEDARBETARE

Hej, jag heter Kyösti Linna och har nyli-
gen börjat jobba som mångkulturutveck-
lare på FRK Österbottens svenska distrikt. 
Tidigare har jag jobbat inom det pedagogis-
ka fältet och vårdbranschen, både i Finland 
och utomlands, men också inom den kreati-
va sektorn med fi lm- och television. 

Röda Korset kom jag i kontakt med i Stock-
holm, där jag under en studietid verkade 
som stödperson åt asylsökande. Senare har 
jag också varit aktiv inom liknande frivilli-
guppdrag i Finland, senast under den stora 
fl yktingvågen 2015. 

Integration, mångkulturalism och gemen-
skap är saker som jag värderar högt i sam-
hället. Jag hoppas kunna få till ett gott 
samarbete med Röda Korsets olika lokalav-
delningar och frivilliga, men också att själv 
kunna tillföra något nytt till den Mångkultu-
rella verksamheten. 

I oktober började jag, Matilda Norrmén, 
jobba som vikarierande samordnare för 
barn- och ungdomsverksamheten vid 
FRK Österbottens svenska distrikt. Många 
av er har redan hunnit träff a mig i olika 
Röda Kors sammanhang eftersom jag hun-
nit vara med redan länge.

Min Röda Kors resa började hösten 2010 då 
jag deltog i min första Hungerdagsinsamling 
i Åbo. Redan då väcktes mitt intresse för or-
ganisationen och år 2011 gjorde jag orga-
nisationspraktik på Åbolands distrikt då jag 
studerade till Samhällspedagog. Många år 
senare fi ck jag äran att jobba som verksam-
hetsekreterare först för Pargas avdelning i 
Åboland och efter fl ytten till Vasa 2019 på 
Vasa svenska avdelning. Röda Korset är en 
mycket trevlig organisation att jobba för, ef-
tersom jag får möjligheten att förverkliga 
idéer, planera och organisera verksamhet 
samt utveckla mig själv. 

Jag deltog själv i Röda Korsets Babycafén 
då jag var mammaledig och nu får jag möj-
ligheten att själv ordna dem. Jag är otroligt 
glad över att få samarbeta med er alla och 
hoppas att jag kommer att kunna stå er till 
tjänst och stöda er då ni behöver mig.

Nya medarbetare på distriktet!
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SAMHÄLLSVERKSAMHET

Skyddsutrustning till frivilliga inom 
mathjälp/ärendehjälp
Finlands Röda Kors har fått en donation från 
LokalTapiola med anledning av coronasitua-
tionen. Donationen ska användas för inköp 
av skyddsutrustning till frivilliga som är en-
gagerade i någon form av mathjälp. Cen-
tralbyrån har fördelat pengarna och Öst-
erbottens svenska distrikt fi ck en ansenlig 
summa till förfogande.
 
Många avdelningar har redan beställt och 
fått bland annat visir, munskydd, handskar 
och handdesi. För att få del av detta be-
hövs inte en omfattande verksamhet, utan 
det räcker med ärendehjälp till en person. 
Är ni på uppdrag ska ni inte behöva bekosta 
munskydden själva! 

Avdelningen kan även förmedla material vi-
dare till andra som bedriver någon form av 
mathjälp eller ärendehjälp, tex diakonin, 
matbutiker eller andra föreningar. Se detta 
som en möjlighet att inleda samarbete på 
er ort om behov fi nns! Viktigt är att komma 
ihåg är att skyddsutrustningen ska gå till de 
frivilliga som är ute på uppdrag, inte direkt 
till de hjälpbehövande.

På de orter där Mathjälp Vasa har utdelning 
fi nns fungerade samarbete och Röda Korset 
kan på detta sätt bidra till att trygga de fri-
villigas säkerhet. 
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Väntjänst Österbotten
Vänverksamheten ser olika ut i distriktets 
avdelningar och alla frivilligvänner och de-
ras vänklienter är en viktig del av vår verk-
samhet. För att värna om båda parterna är 
det önskvärt att alla så småningom regist-
reras i den elektroniska vänförmedlingen 
som fi nns i oma.rodakorset.fi . 

Väntjänst Österbotten fungerar som en ”ta-
korganisation” för avdelningar som inte har 
egen vänförmedling i oma. Detta gör att vi 
kan samarbeta i större utsträckning och för-
medla vänner över avdelningsgränser. Alla 
som går vänkurs erbjuds att skapa en vän-
profi l och även de vänklienter som tar kon-
takt matas in i systemet. När vi har uppgif-
ter om bostadsort, vilken typ av vän som 
önskas och även känner till personernas in-
tressen går det sedan att hitta matchande 
vänpar.

Nu söker vi frivilliga som kan fungera som 
vänförmedlare för Väntjänst Österbotten. 
Eftersom detta sker elektroniskt kan man 
bo var som helst i distriktet, det enda som 
krävs är viljan att engagera sig, intresse för 
människor, förmåga att prata i telefon och 
en viss datorvana. Är detta ett uppdrag för 
dig eller någon du känner? I så fall är du 
välkommen med i ett spännande och inspi-
rerande arbete! 

Arbetet med att utveckla Väntjänst Öster-
botten är en del av projektet ilaag, tillsam-
mans i Österbotten, men sköts helt och hål-
let av Röda Korset. 

Riktlinjer för vänverksamhet i corona-
tider
På RedNet uppdateras riktlinjer och rekom-
mendationerna gällande corona-situationen 
kontinuerligt. Följ med på rednet.rodakor-
set.fi  under sidan Råd&Rön, Corona 2020 
och ”Instruktioner till vänverksamhetens fri-
villiga” för att ha koll på vad som gäller just 
nu. Regionala restriktioner kan vara sträng-
are så håll även koll på vad eget sjukvårds-
distrikt rekommenderar.

Lotta Böling
Samordnare för samhällsverksamheten
040 1489110
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PAPPERSLÖSA

Kursen ”Papperslösa och Röda Korset” lock-
ade 13 engagerade deltagare på TEAMS och 
i Kristinestad hann vi ha en fysisk kurs i Ga-
ragecenter med 7 deltagare. Vi har nu allt-
så ett tjugotal i lokalavdelningarna med 
breddade kunskaper i papperslöshet. Många 
med tidigare erfarenhet av vänverksamhet 
och stöd till fl yktingar och asylsökande. Det 
är vi väldigt glada över!

Betonas bör att vistelsekommunen har skyl-
dighet att ordna boende och ge akut hälso-
vård. Barn har rätt att gå i skola. Matpeng 
fås i första hand från socialomsorgen el-
ler FPA. Men tredje sektorn och frivilligor-
ganisationer har en viktig roll när det gäller 
papperslösa. 

Vi jobbar nu vidare med lokalavdelning-
ar som fi nns i nära anknytning till mottag-
ningscentraler för asylsökande och med de 
som deltagit i kurserna. En kontaktperson 
för papperslösa ska utses i styrelsen och 
gärna kan 2-3 frivilliga rekryteras. Kontakt-
uppgifter till avdelningens resursperson ges 
till lokala fl yktingförläggningen och de kon-
taktar hen när någon blir papperslös. På 
så sätt kan den papperslösa nås för stöd. 
Stödet kan bestå i att vara följeslagare till 
myndigheter och rådgivare, förmedla mate-
riell hjälp eller bara fi nnas där för att lyssna 
och stöda.

Det är ytterst viktigt att det fi nns ett socialt 
stödnätverk kring den papperslösa indivi-
den/familjen och att stödet läggs in genast 
efter att information getts om utskrivning 
från mottagningscentralen.  Det uppstår 
ofta panik vid beskedet, en stor osäkerhet 
kring boende, utkomst och förstås rädsla 
för att avvisas trots försäkringar i en del fall 
att de inte kan avvisas. På mottagningscen-
tralen i Kristinestad kommer en frivillig från 
Röda Korset att vara närvarande vid ut-
skrivning och strävan är att införa detta på 
alla mottagningscentraler i distriktet.

Beredskapen för papperslösa byggs upp

En annan roll för Röda Korset och frivilliga 
är att upplysa både myndigheter och om-
givningen att det är tillåtet att hjälpa pap-
perslösa. 

Innan detta projekt avslutas i december är 
det tänkt att det ska fi nnas en beredskap 
i lokalavdelningarna för stödverksamhet 
kring papperslösa.

Jag fi nns kvar på distriktet fram till 9.12 och 
kontakta mig gärna om det är något ni vill 
fråga eller diskutera på tel. 040 5414090 el-
ler lena.johansson@redcross.fi   

Tack för ett givande och lärorikt år med er 
alla på Röda Korset! 

Lena Johansson
Projektarbetare

 

Lena föreläser i Kristinestad. Foto: Lotta Böling
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