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Operation Hungerdagen genomfördes i 
höst för 32:a gången och det blev igen 
en gång ett fint resultat för avdelningar-
na i Österbottens svenska distrikt. Ett 
varmt tack till alla avdelningar för era 
och era aktivas, frivilligas och medlem-
mars insatser! Tack också till alla glada 
givare. 
I skrivande stund är det för Österbot-
tens del  preliminärt ca. 95 000 euro 
som årets Hungerdagsinsamling stärkt 
Katastroffonden med. 
 
Det har nyligen stormat längs USA:s öst-
kust och ända in i Kanada. Även på 
andra håll i världen har stormväder orsa-
kat förödelse i höst. Stormarnas följder 
visade igen hur sårbart det elektrifierade 
samhället är.  Förra året drabbades delar 
av Finland av omfattande och långvariga 
strömavbrott pga kraftiga stormar och 
detta hände dessutom på vintern så ky-
lan tillförde ytterligare utmaningar för 
de drabbade. 
 
Fjolårets storm har givit upphov till 
kommande vinters nationella bered-
skapsövning som samtidigt kommer att 
vara nästa års Alla hjärtans dag-
evenemang, MIDVINTER, som ordnas 
16.2.2013. Tanken är alltså att stora 
områden är utan el och myndigheterna 
ber Röda Korset om hjälp för att få 
människor i trygghet. Midvinter är tvåde-
lad – beredskapsövningen och vändags-
evenemanget. I övningsdelen hjälper vi 
myndigheterna att föra människor till 
varma lokaliteter och i evenemangsdelen 
ordnar vi ett trevligt evenemang för de 
”evakuerade”. För att genomföra öv-
ningen och evenemanget behövs avdel-
ningens alla verksamhetsgrupper och ett 
mångsidigt kunnande bland frivilliga. 
Beroende på vilka avdelningens resurser 
är kan Midvinter genomföras på olika 
sätt. Kan avdelningen ordna ett evene-
mang, men inte en övning – ok. Varje 
avdelning kan delta på något sätt. Det 
går också bra att samarbeta med andra 
avdelningar eller andra lokala samar-
betsparter. 
 

Medlemsvärvning är allas vår ensak. Mid-
vinter är ett ypperligt tillfälle att värva 
nya medlemmar och skaffa nya frivilliga 
som deltar i övningen eller evenemang-
et. Evenemanget är tänkt att vara öppet 
för allmänheten och ger då möjlighet att 
informera om Röda Korsets verksamhet 
och då i synnerhet om avdelningens 
verksamhet. 
 
Nu – är en bra tidpunkt att börja planera 
inför Midvinter. Behöver avdelningens 
beredskapsplan uppdateras eller göras 
upp så är Midvinter en bra morot. Bered-
skapsplanen innehåller den information 
som är viktig för avdelningens hjälpverk-
samhet och gör det lättare att organise-
ra en hjälpinsats när det är ”på riktigt”. 
 
 Avdelningarna kommer under hösten 
att få en hel del information om Midvin-
ter och vi på distriktskansliet hjälper och 
stöder också. Ta kontakt vad det än 
gäller. Att ha en beredskapsplan får inte 
vara beroende av skrivförmåga, kunnan-
de eller andra orsaker.  
 
Året går mot sitt slut och det betyder att 
det börjar bli dags att knyta ihop säcken. 
Avdelningarnas höstmöten hålls inom 
november och distriktet påbörjar insam-
landet av verksamhetsstatistiken, som 
skall vara ifylld inom januari 2013. 
 
Stora delar av det här numret av Röda 
Tråden kommer att behandla Midvinter 
på olika sätt, men även annan aktuell 
och intressant information finns att läsa. 
 
Det här är årets sista Röda Tråden och 
jag vill tacka er alla för gott samarbete 
under hösten och önska er en  
 

God Jul & Gott Nytt År! 
 
Ricky 

Ledarspalten 



 
 
 
 
Den Finlandssvenska beredskapen och 
beredskapsövningen på Åland 13-14.10. 
 
Tillsammans med tre av mina kollegor 
och tre frivilliga från vårt distrikt deltog 
vi i den stora Finlandssvenska bered-
skapsövningen på Åland. I övningen del-
tog totalt ca 80 personer som övade sig 
på att kunna fungera tillsammans som 
stöd för myndigheterna vid en stor-
olycka. I övningen ingick olika delar som 
förstahjälpen, efterspaning, psykiskt 
stöd, radiokommunikation och ledning. 
 
Övningen var en del av en helhet som 
började redan hösten 2010 när vi fatta-
de beslut om att tillsammans med Åland, 
Åboland och Helsingfors och Nylands 
distrikt börja arbeta för att stärka den 
gemensamma beredskapen på finlands-
svenskt håll. Övningen bestod av två 
parallella program. Samtidigt som bland 
andra förstahjälparna och efterspa-
ningsgrupperna jobbade med sitt höll 
verksamhetsledarna och beredskapsche-
ferna på med sin del av övningen som 
gick ut på att koordinera hjälpinsatserna 
som de olika distrikten bidrog med. Cen-
tralbyrån kontaktades och koordinerade 
insatserna från katastroflagret i Kalkku, 
Tammerfors. 
 
Det gemensamma arbetet med att koor-
dinera våra resurser och ta lärdom av de 
faktorer som framkom under övningen 
fortsätter givetvis. Nästa gemensamma 
övning som ordnas kommer att ordnas 
här i Österbotten under år 2014. 
 
Midvinter övningen 2013 
 
Den stora Midvinterövningen 16.2.2013 
beskrivs på annat ställe i detta nummer 
av Röda tråden därför går jag inte desto 
mera in på den. Jag uppmanar varmt alla 
avdelningar att på sätt eller annat delta i 
övningen, antingen själva eller tillsam-
mans med en eller flera grannavdelning-
ar. Bekanta er ordentligt med det mate-
rial som skickas till avdelningarna. Om ni  
lämnar att fundera på något, tveka inte 
att ta kontakt med oss på kansliet. 

 
Oljebekämpningsövning vid Valsörarna 
sommaren 2013 
 
En oljebekämpningsövning kommer att 
ordnas vid Valsörarna 9 – 11 augusti 
2013. Försvarsutbildningsföreningen r.f. 
(MPK) är arrangör för övningen. De har 
varit i kontakt med distriktet och önskar 
att speciellt fhj grupperna skulle delta. 
Mera information kommer senare i vinter 
/ vår. Håll också koll på deras hemsida 
www.mpk.fi. I dagsläget är datum och 
plats bestämda och planeringen har in-
letts.  
 
Det här är alltså en ypperlig möjlighet 
för alla distriktets fhj-grupper (och 
andra intresserade Röda korsare) att 
förkovra sig i oljebekämpning och –
sanering i skärgårdsmiljö. Jag hoppas att 
vi utnyttjar utbildnings- och övningstill-
fället samtidigt som vi får möjlighet att 
njuta av Kvarkens skärgård i bästa sen-
sommartid. 
 
Frivilliga räddningstjänsten 
 
Frivilliga räddningstjänstens medlemsor-
ganisationer är i vårt landskap organise-
rade via Landskapskommittén i Öster-
botten. På senaste möte 30.10.2012 
valdes enhälligt Bo Norrgård till ordfö-
rande och Göran Back till viceordförande 
för treårsperioden 2013 till 2015. Samti-
digt godkändes verksamhetsplanen för 
år 2013 som innefattar bl.a: 
- Efterspaningskurser ordnas då efter-

frågan uppstår, men vi försöker ord-
na åtminstone en på våren och en på 
hösten. Utmaningen består inte i att 
ordna kurserna utan att få tillräckligt 
med deltagare. 

- Om möjligt ordnas en trafikdirige-
ringskurs i samarbete med Polisen 
under året. 

- Vi kommer att delta i 112 dagen. 
- Snöskoter efterspaningsövning på is 

med Sjöbevakningen. 
- Efterspaningsövning där flyg används 

planeras att ordnas i februari – mars. 
- Diskussioner förs med Arbis / Med-

borgarinstitutet för att eventuellt 

Beredskapsverksamheten 

http://www.mpk.fi/�


kunna göra efterspaningskurser i 
samarbete med dessa. 

- Vi deltar i nationella övningar och 
skolningar i mån av möjlighet och in-
tresse. 

 
Dessutom beslöts att anhålla om ett 
förtjänstkors och en förtjänstmedalj i 
silver. Dessutom beviljades åtta för-
tjänstmedaljer i brons åt långvariga akti-
va aktörer i Frivilliga räddningstjänsten. 
Det regionala Vapepa forumet ordnas 
denna gång i Jyväskylä (på finska) lörda-
gen 24.11.2012. Intresserade kan be om 
programmet separat av undertecknad. 
Om flera vill delta kan vi ordna med 
gemensam transport. 
 
Rolf 
 
Försäkringar för frivilligverksamhet 
inom Finlands Röda Kors  
Finlands Röda Kors har tecknat ansvarsför-
säkring för sin verksamhet samt försäkringar 
för sin frivilligverksamhet i Tapiola-gruppen.  
Vid olyckor och skador som inträffar i Fin-
lands Röda Kors verksamhet prioriteras ak-
törer-nas egna livförsäkringar, fritidsolycks-
falls- och hemförsäkringar.  
Finlands Röda Kors har två riksomfattande 
försäkringar för sin frivilligverksamhet:  
1. Gruppolycksfallsförsäkring för frivillig 
verksamhet (353-3989247-4)  
ersätter olycksfall och vårdkostnader som 
drabbar Röda Korsets frivilliga.  
• Försäkrade är deltagarna i FRKs frivillig-
verksamhet, de i Finland fast bosatta frivilli-
ga inom Finlands Röda Kors.  
• De frivilliga är försäkrade i frivilliguppdrag 
inom alla FRKs verksamhetsformer, även på 
möten, kurser, utbildningar, läger, Kontti-
centraler, Skyddshusen, insamlingar och öv-
ningar samt tur-och returresor i omedelbar 
anslutning därtill.  
• Försäkringen omfattar de frivilligas person-
skador, inte sakskador eller sjukdomsfall.  
• Ersättningsbeloppen är:  
- dödsfall 10 000 €,  
- bestående men på grund av olycksfall, en-
gångsersättning högst 10 000 €,  
- vårdkostnader vid olycka högst 17 000 €.  
• Självrisken är 0 €.  
•I utlandet gäller försäkringen högst sex (6) 
månader.  
•Försäkringen har ingen övre åldersgräns.  
2. Ansvarsförsäkring för organisationens 
verksamhet (312-0625071-V) Försäkringen 
ersätter person- och sakskador som i försäk-
rad verksamhet tillfogas någon annan och 

för vilka FRK i egenskap av verksamhetsar-
rangör är ersättningsskyldig. Med detta me-
nas skador som drabbat s.k. tredje part, en 
person/instans utanför organisationen, och 
som vi bidragit eller gett upphov till genom 
vårt eget agerande.    
•Försäkringen omfattar alla FRKs verksam-
hetsformer (exkl. blodtjänst).  
•Försäkringsbeloppet är 1 000 000 € och 
självrisken 1 000 €.  
•Självrisken betalas av det organ som ansva-
rar för anordnandet av verksamheten (av-
delning, distrikt, centralbyråns enhet).  
 
Allmänt om försäkringsskydd/försäkring  
Den olycka eller skada som ska ersättas 
måste ha inträffat i konstaterad frivilligverk-
samhet inom FRK. Försäkringen ersätter inte 
skada som uppstått vid ett evenemang som 
sorterar under lagen om sammankomster 
och för vilket myndigheten krävt att ansvars-
försäkring tecknas.  
Ibland är det skäl att teckna en helt egen 
försäkring för händelsen (en krävande öv-
ning, värdefull utrustning ingår etc.). En så-
dan kan tas för några timmar eller t.ex. ett 
veckoslut. Närmare information lämnas av 
den lokala distriktsbyrån.  
 
Gör så här vid skada  
Meddela omgående den ansvariga för hän-
delsen/evenemanget om skadan.  
Försäkringsbolaget Tapiola måste så fort 
som möjligt underrättas om den skada som 
inträffat. Anmälan kan göras per telefon, 
internet eller post.  
1. Ring nummer 01019 5105 (mån–fre kl. 8–
20). Samla uppgifterna om skadan och de 
behövliga dokumenten och var beredd att:  
-lämna dina kontaktuppgifter 
 -redogöra för skadehändelsen (olycksfallet, 
tiden, platsen) 
 -ge kontonummer för inbetalning av ersätt-
ningen 
 -uppge de kostnader som skadan orsakat 
(beloppet, tidpunkten).  
2.  Skadan kan meddelas med elektronisk 
blankett som finns på www.tapiola.fi. Med 
hjälp av sökorden ”ilmoita vahingosta” hittas 
blanketten behändigt.  
De nödvändiga bilagorna skickas separat till 
Tapiola. Sänd bilagorna samt fullmaktsblan-
ketten för Fpa i det returkuvert som kan 
skrivas ut samtidigt med den elektroniska 
skadeanmälan.  
3.Skadeanmälan kan hämtas på Tapiolas 
kontor eller skrivas ut på Tapiolas webb-
plats. Ersättningsansökan med bilagor sänds 
under adress Tapiola-gruppen, 02010 TAPIO-
LA 



En tankbil som exploderar i omedelbar närhet till en campingplats med både svensk, finsk 
och engelskspråkiga turister sätter vår bredskap på prov. Tiotals skadade, förvirrade per-
soner behöver vård och stöd.  

Målsättningen med övningen var att testa Röda Korsets och Frivilliga Räddnings-tjänstens 
beredskap och nationellt samarbete i katastrofsituationer. Genom ett lokalt samarbete 
med Ålands polismyndigheter, Ålands Sjöräddningssällskap och Finströms FBK deltog i allt 
över 100 personer i övningen. Från Röda Korsets sida deltog Österbottens, Åbolands samt 
Helsingfors och Nylands distrikt.
 
Övningens scenario bjöd på olika sätt att öva sina färdigheter. Första hjälpgrupperna öva-
de sig på olika stationer som bestod av bilolyckan, en grupp småskadade men förvirrade 
ungdomar samt en nedkyld person. Skallgångskedjan likasom hundgrupperna sökte efter 
skadade i skogsterrängen. Psykiskt stöd-gruppen fick ta hand om en större grupp personer 
som behövde att få prata ut och få en lugn plats att vara på - den varma drycken och brö-
det hjälpte mycket till att lugna läget.

Förutom ovanstående grupper fanns också Flygklubben som sökte efter försvunna perso-
ner från luften, Radioamötererna som skötte kommunikationen samt Sjöräd-darna som 
sökte efter försvunna och skadade personer på havet. Polisen koordinerade eftersökning-
en på land och Sjöbevakningen till havs.

Efter själva övningen kom de flesta på middagen som ordnades på Arken. Kvällen lär inte 
skall ha blivit speciellt lång, eftersom alla var mer eller mindre trötta. Dagen efter hade vi 
en genomgång av övningen, där de olika delarna och instatserna evaluerades. 

I allt en lyckad övningen med de brister som med största sannolikhet uppenbarar sig i ett 
skarpt läge: en viss brist på ledarskap och kommunikation. Veckoslutet gav också en bra 
bild av vilka resurser Röda Korset och Frivilliga räddningstjänsten vid behov kan uppbringa, 
både materiella men också hjälptelefon och svensk & tvåspråkiga frivilliga. 

Den svenskspråkiga beredskapen under lupp

Storövning på Åland 13-14.10.2012             Text Stefan Simonsen, bild FRK



 
 
 
Kursverksamheten inom förstahjälp 
och hälsovård har startat upp igen 
efter sommaruppehållet och pågår 
som bäst runtom i distriktet. I hela 
Österbotten finns ett tjugotal utbil-
dare, fördelat på ca.7-8 UFH:are (ut-
bildare) i såväl norra Österbotten 
som Vasatrakten och Sydösterbot-
ten. Fler utbildare skulle vara önsk-
värt! Samordnaren jobbar fr.o.m sep-
tember mestadels med marknadsfö-
ringen av kurser, vilket konkret bety-
der att kontakta olika företag som 
kan tänkas behöva förstahjälpkun-
skaper i sitt arbete. Ett par kurser är 
redan inbokade, men vi hoppas kun-
na sälja fler. I princip alla behöver 
denna värdefulla kunskap och färdig-
het, om inte annat så för att hålla en 
lagstadgad arbetsplatssäkerhet. 
 
Förstahjälpkurser för allmänheten 
ordnas i höst vid Vasa Svenska Av-
delning, på Sandögatan 8. Den första 
grundkursen FHJ I gick av stapeln 29-
30.10 2012. Den andra är planerad 
till 3-4.12 2012. På den finns ännu 
lediga platser, om intresse finns. 
Däremellan håller samordnaren kur-
ser/ infotillfällen vid olika skolor och 
företag. Höstens och vinterns mest 
aktuella ämne är användandet av de-
fibrillator (hjärtstartare) vid återupp-
livningssituationer. Till förfogande 
finns en övningsdefibrillator, som 

man kan bekanta sig med. Ämnet har 
förekommit  även i massmedia. 
 
Som förut, så omfattar arbetstiden 
även en viss del av organisationsar-
bete- vilket innebär deltagande i mö-
ten och tillställningar. Största delen 
av distriktets personal deltog i den 
finlandssvenska beredskapsövningen 
på Åland. Sammanlagt 70-80 anställ-
da och frivilliga deltog i övningen, 
som innebar en påhittad olycka mel-
lan en tankbil och en personbil. På 
plats fanns flera fysiskt skadade och 
även psykisk skärrade att ta hand 
om, inte minst de som förvirrat sig in 
i skogen. Samordnaren blev kom-
menderad till skogs på efterspaning, 
vilket kändes några dagar efter som 
en viss muskelvärk i benen hos en 
otränad… 
 
Förutom beredskap för en eventuell 
kommande storolycka så gavs också 
tillfälle att bekanta sig med andra 
Rödakorsare från Nyland, Åboland, 
Åland och Österbotten. Samvaron var 
mycket gemytlig och skratten många!  
 
Tack till alla trevliga deltagare och 
god fortsättning på hösten, hälsar  
 
 
                                                                        
Ami   

 
 
 

Första hjälpen och hälsovårdsverksamheten 



Vad borde varje avdelningsordförande 
veta om Midvinterövningen, beredskaps-
chef Ari Saarinen?

”Midvinter är en beredskapsövning för avdelnin-
garna och hela Röda Korset, där vi vid störnings-
tillstånd under normaltid övar oss i samverkan 
med lokala myndigheter och våra samarbetspart-
ner och samtidigt uppdaterar avdelningarnas be-
redskapsplaner.

För de seniorer som får inbjudan är Midvinter en 
glad och rolig tillställning med program i vänska-
pens tecken.

Avdelningsstyrelsen fattar beslut om att delta i 
Midvinter, utser avdelningens kontaktperson för 
övningen och meddelar uppgifterna till distriktet 
senast 6.12.12. Avdelningen vänder sig till myn-
digheterna i den egna kommunen och till samar-
betspartnerna i området för att tillsammans gå 
genom hur beredskapsövningen ska läggas upp.”

Vad borde varje gruppledare för 
första hjälpen i avdelningen veta 
om Midvinterövningen, hälso-
vårdsplanerare Niina Hirvonen?

”I övningens planeringsskede kan av-
delningen stödja sig på första hjälpen-
gruppens kunskaper och färdigheter, 
exempelvis när den gör upp sin be-
redskapsplan, samarbetar med myn-
digheterna, utvecklar sin rekrytering, 
och välja ut de situationsuppgifter som 
den skickar till distriktet. 

Under själva övningen kan gruppmedlemmarna in-
neha den operativa ledningen av övningen (grupp-
ledaren kan ha gedigen erfarenhet av att leda olika 
slag av jourer och övningar) och samordna dess oli-
ka delmoment.

Evakueringen kräver en mängd medarbetare. Grup-
pmedlemmarna behöver alltså förstärkning, till 
exempel av vänner, frivilliga för psykiskt stöd och 
helt nya frivilliga, för att avhämta, registrera, hjälpa 
och skjutsa de evakuerade.   

Medlemmarna i första hjälpen-grupper kan även 
ansvara för säkerheten under evenemanget.”

Vad borde varje vänverksamhetsledare i 
avdelningen veta om Midvinterövningen, 
planeraren för hjälpen inom landet Anita 
Hartikka?

”De ansvariga för vänverksamheten är aktivt med 
och planerar och genomför övningen och det till-
hörande evenemanget. Vännerna och alla andra fri-
villiga i avdelningen är en del av avdelningens total-
beredskap och därför måste de också räknas som 
en resurs i beredskapsplaneringen.

För Midvinter hittar man kanske vänner som till 
exempel kan presentera evenemanget, servera kaf-
fe, planera programinslag, städa och varför inte hjäl-
pa till med beredskapsplanen och evakueringen.”

Vad borde varje informatör i avdelningen 
veta om Midvinterövningen, informations-
chef Outi Pärnänen?

”Informatören kan gärna kolla om alla 
verksamhetsgrupper i avdelningen har 
fått meddelande om övningen.  Efter-
som det behövs en massa frivilliga i 
olika uppgifter under övningen är det 
informatören som ser till att alla med-
lemmar i den egna avdelningen kallas 
med.

Informatören sänder också inbjudan 
till dem som avdelningen vill ha med 
i övningen. De lokala medierna får gi-
vetvis inte glömmas, de ska meddelas 
redan i början av februari vad och var 
det händer 16.2 kl. 12.30–15.30. 

Informatören sköter om att avdelningens eget Mid-
vinterevenemang läggs ut på Röda Korsets webb-
sidor i händelsekalendern och att det på evene-
mangsplatsen finns information om hur man kan gå 
med som frivillig i Röda Korset och vad det erbjuds 
för aktiviteter på orten. 
 
Efter evenemanget ska man ytterligare komma ihåg 
att tacka deltagarna i Midvinterövningen och bjuda 
dem med i avdelningens verksamhet.” 

MIDVINTER 16.2.2013 KL. 12.30–15.30

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 2000
Redaktör: Sanna Räsänen, 020 701 2223, sanna.rasanen@rodakorset.fi 
Foton: Finlands Röda Kors bildarkiv.
Ombrytning: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@rodakorset.fi 
Översättning: Christer Pontán, 020 701 2198, christer.pontan@rodakorset.fi
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Midvinter lördagen 16.2.2013 

är Finlands hjärtligaste beredskapsövning

– Med övningen Midvinter vill Röda Korset på-
peka vikten av att äldre och andra utsatta får 
hjälp vid olyckor och i akutsituationer. Samti-
digt visar vi att Röda Korset hjälper människor 
som är i kris eller nöd tillsammans med myn-
digheterna, omtalar Anita Hartikka som pla-
nerar rödakorshjälpen inom landet.

I Röda Korset finns fortfarande avdelningar 
som inte har någon beredskapsplan överhu-

Bakom Midvinterövningen döljer sig en tilltänkt svår vinterstorm. Distributionen av el och värme har kollap-
sat och myndigheterna har bett om hjälp av Röda Korset så att de behövande kan tas om hand. (På bilden 
Anne Viertola och den rödakorsfrivilliga Janna Alili-Kitti från Rovaniemi.)

vudtaget och avdelningar där beredskapspla-
nen härstammar från förra ordförandens tid 
med gamla namn och telefonnummer. Midvin-
ter fungerar som en utmärkt drivfjäder för att 
utarbeta eller uppdatera beredskapsplanen. 
Beredskapscheferna i distrikten hjälper till, 
ifall man fortfarande är osäker på ämnet.

Midvinter är samtidigt ett hjärtligt evenemang och en riksomfattande 
beredskapsövning för hela organisationen.

= Beredskapsövning: vi uppdaterar beredskapsplanerna, registrerar deltagarna,
förmedlar situationsuppgifter från avdelningarna till distrikten och vidare till centralbyrån. 

= Vändag: vi ordnar ett trevligt eftermiddagsevenemang exempelvis på ett äldreboende, 
på ett allaktivitetshus eller på någon annan lämplig plats. Deltagarna bjuds på varm dryck, 
god mat och underhållande program.  

K
aisa Sirén
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Kampanjbrevet om midvinterövningen går ut 
i slutet av oktober till avdelningarnas ordfö-
rande, informatörer, kontaktpersoner för be-
redskap, första hjälpen-gruppledare och kon-
taktpersoner för socialtjänst. Brevet har också 
skickats som bifogad fil till många andra frivil-
ligaktiva på avdelningarnas J-kort.

Under Midvinter kör vi med en landsomfattande 
situationsbild. De medverkande avdelningarna 
informerar varje timme distrikten om vad som sker
i evenemanget. Distriktet förmedlar bilden till 
centralbyrån och regionförvaltningsverket. 
Centralbyrån översänder situationsbilden för hela 
landet till statsrådets lägescentral och till region-
förvaltningsverken.

(På bilden Mirja och Stig Bergström från Västra
Vanda avdelning under beredskapsövningen 
Stormvind 2010.)H
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LähiTapiola som är vår företagssamar-
betspartner har redan länge stött Röda 
Korsets vänverksamhet och bidragit eko-
nomiskt till vändagens arrangemang i av-
delningarna. Traditionen fortsätter, år 
2013 stöder LähiTapiola avdelningarnas 
Midvinterevenemang.  

Efter evenemanget kan avdelningarna 
mot kvitton och kopior av beredskapspla-
nen ansöka om understöd på 150 euro 
förutsatt att följande sex förhandskriterier 
uppfylls:

• man kan bli frivillig och medlem vid 
 evenemanget
• evenemanget är öppet för allmänheten 
 och avdelningens eget folk
• de lokala medierna informerar om 
 evenemanget
• avdelningen har en uppdaterad 
 beredskapsplan
• distriktet har fått bekräftelse på evene-
 manget senast 21.1.2013
• LähiTapiola syns under evenemanget 
 och i dess kommunikation.

Till Midvinter hör en lång rad 
aktiviteter och därför lönar 
det sig att bjuda in nya aktörer.

Ju konkretare man kan tala om för 
den egna avdelningens medlemmar 
och samarbetspartnerna var deras 
insatser behövs till, desto lättare 
är det för dem att skrida till verket. 
Medarbetarna ska bl.a. informera 
om evenemanget, dekorera platsen, 
planera och genomföra program-
met, servera, umgås, sköta tran-
sporter samt sammanställa och vi-
darebefordra situationsbilden.   

Allt material som kan skrivas ut 
om Midvinter hittas i RedNet 

under Midvintergruppen
från och med november. 

Beställningsmaterialet finns
bakom adressen

rodakorsbutiken.fi.



JUL I SINNET 16.11–24.12.2012

Uppskruvat mål inför julinsamlingen
för mindre bemedlade barnfamiljer  

I år delas ut 18 000 presentkort på 70 €/st. 
vilket ger ett insamlingsmål på 1 260 000 €.

Vad är Jul i sinnet för en insamling?

Röda Korsets och Mannerheims Barnskydds-
förbunds gemensamma insamling som genom-
förs i samarbete med Yle Ettans morgon-tv, 
Yle Radio Suomi, Yle Radio Vega och Kesko.

Bidragsmedlen används till presentkort på 70 
euro som barnfamiljer i ekonomiska eller andra 
trångmål kan köpa matvaror med inför jul.

Ett presentkort kan ges till en barnfamilj som 
har det svårt ekonomiskt exempelvis på grund 
av ensamföräldraskap, långtidsarbetslöshet, 
snuttjobb, sjukdom, handikapp eller en krissi-
tuation.

Röda Korsets och MBF:s lokalavdelningar väl-
jer ut hjälpbehövande familjer. Vid behov sker 
det i samarbete med församlingar, rådgivningar 
och socialtjänsten.

År 2011 delades ut 15 000 st. presentkort 
   på 70 euro

År 2010 delades ut 15 000 st. presentkort 
   på 70 euro

År 2009 delades ut 15 000 st. presentkort 
   på 70 euro

År 2008 delades ut 15 000 st. presentkort 
   på 70 euro

År 2007 delades ut 10 000 st. presentkort 
   på 60 euro
 

År 2006 delades ut 10 000 st. presentkort 
   på 60 euro

Insamlingen Jul i sinnet har ordnats varje år 
sedan 1997, vilket betyder att redan över 
100 000 familjer har fått vart sitt presentkort 
som de kunnat handla julmat med.

Hur kan man delta i insamlingen?

Ge ett bidrag till Jul i sinnet-kontot 
Nordea 159630-202020,
IBAN FI17 1596 3000 2020 20.

Ge ett bidrag per SMS 
= sänd meddelandet HJM till numret 16499 (10 €) 

Ge ett bidrag per telefon  
= ring numret 0600 16555 (9,93 e + lna)

K-pluspoäng
Sina pluspoäng kan man skänka genom att 
logga in på K-Plussa webbplats och klicka på
Oma K-Plussa-palvelu eller genom att ringa
K-Plussa kundservice. 1000 K-Pluspoäng 
motsvarar fem euro. 

Insamlingsintäkterna används oavkortade 
till presentkort. 

Maija-Liisa Laaksonen som är frivillig i det karelska 
Mynämäki delade i fjol ut Jul i sinnet-presentkort till 
fattiga barnfamiljer i sin egen lokalavdelning.
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Insamlingen Jul i sinnet har varje år lyckats allt bättre och därför 
har vi också i år högre förväntningar på insamlingsresultatet och 
antalet presentkort för inköp av matvaror.



 
Ungdomarnas år är snart slut, men ännu 
finns det lite tid att göra en satsning på 
ungdomarna inom ert område. Syftet 
med temaåret är att lyfta fram ungdo-
marnas roll i organisationen. Året är där-
för ett bra tillfälle att fundera över vad 
som görs, borde göras och kan göras 
med och för ungdomar. Kom ihåg att 
unga är en viktig resurs inom alla områ-
den i organisationen! 
 
Utmaningen 
För att utveckla barn- och ungdomsverk-
samheten i distriktet behöver vi natur-
ligtvis engagerade barn- och ungdoms-
medlemmar. Vi har ett aktivt ungdoms-
utskott som rekryterar, informerar, pla-
nerar och genomför. Men distriktet är 
stort och avdelningarna många, det 
ideala skulle vara att det finns en ung-
domsgrupp i varje avdelning. Med fler 
ungdomar kan avdelningen få en breda-
re och mer omväxlande verksamhet. 
 
Målet är att alla avdelningar har en ung-
domsgrupp som fungerar inom avdel-
ningen och i samarbete med andra av-
delningar, genom direktkontakt med 
ungdomsutskottet. Utskottet har därför 
gett avdelningarna utmaningen att i år 
värva minst 5 nya ungdomsmedlemmar. 
Om avdelningarna uppnår detta har vi 
190 nya ungdomsmedlemmar i distriktet. 
I nuläget ligger vi en bit ifrån dessa siff-
ror, men ingenting är omöjligt! 
 
Utmaningen presenterades på årsmötet 
och ungdomsutskottet gav en ny påmin-
nelse på Höstsamlingen. Kom ihåg att 
man inte behöver vara rödakorsare i 
hjärta och själ för att bli en engagerad 
medlem, ibland kan det vara lika bra att 
”halka in på ett bananskal”. Intresse 
finns men många vet inte vad Röda Kor-
set är och vad vi gör. Så värva barn, 
barnbarn, granne, kusin, studiekompis, 
kollega, pojk-/flickvän, ja precis vem som 
helst som är under 29 år. Syns vi inte så 
finns vi inte! 
 
Gummiskolan 
I november kommer att nytt sexualhäl-
somaterial vid namn Gummiskolan ut.  

 
Gummiskolan är ett lektionsmaterial om 
könssjukdomar och kondomanvändning, 
riktat till unga i årskurs 9. Konceptet 
bygger på att unga pratar med unga och 
målet är ge en realistisk och ansvarsfull 
bild av sexualitet och könssjukdomar. 
Förhoppningsvis kommer vi i framtiden 
att kunna erbjuda detta koncept till sko-
lorna i distriktet. Om du är över 18 år 
och intresserad av att jobba med sexu-
alhälsa i allmänhet och gummiskolan i 
synnerhet kan du anmäla dig till mig. 
Mera information kommer när materialet 
distribuerats till distriktskanslierna. 
 
Midvinterövningen 
Lördagen den 16.2.2013 håller Röda 
Korset en stor beredskapsövning. Avdel-
ningarna organiserar själva sitt program 
utgående från egna resurser och möjlig-
heter. Kom dock ihåg att övningen är ett 
bra tillfälle att engagera unga i röda-
korsverksamhet, så kontakta skolor, 
universitet, dagisar, klubbar, föreningar 
o.s.v, kanske finns det möjlighet till 
samarbete. Mera information om Midvin-
terövningen hittar du i mittuppslaget. 
 
Rödakorsbutiken 
Via webbutiken kan avdelningen eller 
enskilda medlemmar beställa alla våra 
rödakors-produkter, allt från broschyrer 
och planscher till julkort och kläder. Som 
enskild medlem måste du registrera dig 
för att kunna handla i webbutiken me-
dan avdelningarna har fått ett eget an-
vändarnamn samt lösenord per post. Gå 
in och bekanta dig med utbudet! 
 
Ungdomsutskottet 
Är du intresserad av att planera ung-
domsverksamhet i Röda Korset? Distrik-
tet har vi ett ungdomsutskott på sex 
ungdomsmedlemmar som träffas och 
diskuterar aktuella ungdomsfrågor inom 
organisationen. Vill du träffa utskottet 
eller bekanta dig med vår verksamhet är 
du alltid välkommen med på våra möten. 
Hör i sådana fall av dig till mig!  
 
 

Malin Sunabacka 

Ungdomsverksamhet 



 
November är här och därmed också 
årets sista Röda Tråd. Vi tar ett sista 
krafttag med 2012 års verksamhet och 
blickar också framåt mot aktuella hän-
delser nästa temaår, seniorernas år. 
 
Midvinterövning 
Månaderna går snabbt och jag vill redan 
nu meddela att nästa års vändag inte 
firas på traditionellt sätt inom organisa-
tionen. År 2013 kommer vi inom Finlands 
Röda Kors att kombinera vändags-
firandet med en nationell beredskapsöv-
ning, allt i lättsam och positiv anda. Det-
ta är som sagt en nationell övning och 
därav är det viktigt att redan nu börja 
fundera på vad ni i er avdelning vill göra. 
För att så många som möjligt skall ha 
möjlighet att delta ordnas övningen inte 
den 14.2 utan lördagen den 16.2.2013.  
 
Värt att noterar är att LokalTapiolas bi-
drag endast kommer att beviljas de av-
delningar som ansöker om understöd för 
ett beredskapsövningsjippo. Mera infor-
mation om Midvinterövningen hittar du i 
mittuppslaget av tidningen. 
 
Materialbeställningar 
Från och med januari detta år är det 
möjligt att beställa rödakorsmaterial via 
webben. Tanken är att alla materialbe-
ställningar i framtiden skall gå via röda-
korsbutiken, detta för att underlätta 
distribueringen. Varje avdelning har fått 
ett brev med egna inloggningsuppgifter 
(1 användarnamn + lösenord/avdelning). 
Som inloggad med avdelningens koder 
kan du köpa produkter till rabatterar pris 
(d.v.s. produkter för vidareförsäljning) 
samt beställa allt gratismaterial (exem-
pelvis broschyrer och planscher). I nulä-
get lönar det sig att logga in på den 
finska webbutiken punaisenristinkaup-
pa.fi eftersom gratismaterialet ännu inte 
syns på rodakorsbutiken.fi. Under vyn 
Avdelningsmaterial hittar du allt kam-
panjmaterial.  

 
 

 
Som enskild medlem kan du också be-
ställa produkter men då till normalpris, 
beställningen kräver att du registrerar 
dig.  
 
Frivilligarbete bland seniorer 
Är du intresserad av frivilligarbete bland 
seniorer? Vill du leda en seniorgrupp 
eller kanske besöka en äldre person som 
önskar sällskap? Om svaret är ja kunde 
kursen frivilligarbete bland seniorer vara 
någonting för dig. 
 
Kursen har sin grund i Kampraatti- kon-
ceptet som utvecklades år 2010–11.  
Den svenska versionen är ett samarbete 
mellan svenskspråkiga aktörer i Vasa. 
Kursen är till för alla som är intresserade 
av frivilligarbete bland seniorer. Målet är 
att deltagarna efter avslutad kurs skall 
kunna arbeta med seniorverksamhet i en 
eller flera av samarbetsorganisationer-
nas regi. Tidigare erfarenheter eller spe-
cialkunskaper behövs inte.   
 
Kursen fylls enligt anmälningsordning, 
max 20 deltagare ryms med på kursen. 
Kursen är avgiftsfri. Adress: Vasaespla-
naden 3 E (vån 5), Vasa. 
 
Tisdag 5.2.2013, kl,15.00-18.30 

 Vad är frivillighet? 
 Presentation av verksamheten 

Tisdag 12.2.2013, kl.15.00-18.30 
 Frivilligarbete i grupp eller enskilt 
 Motion, första hjälp 

Tisdag 19.2.2013, kl.15.00-18.30 
 Att möta människor i olika livssi-

tuationer 
 Diskussion 

Tisdag 5.3.2013, kl.15.00-18.30 
 Erfarenheter av frivilligarbete  
 Kursavslutning 

 
Bindande anmälan senast 25.1.2013 till: 
Riitta-Liisa Kangasluoma 
Tel. 040 197 8216 
riitta-liisa.kangasl@vaasa.fi  
eller 
Jessica Åhman  
Tel. 044 756 5413  
jessica.ahman@vaasanseudunyhdistykset.fi 
 

Samhällsverksamhet 

mailto:riitta-liisa.kangasl@vaasa.fi�
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Toe-to-top 
Nu är den fjärde och sista delen i Toe-to-
Top serien färdig. Orsaken till att jag 
valde att lägga ett engelskt namn på 
serien är att jag vill att även andra än 
bara finlandssvenska Röda Kors 
stickerskor ska kunna sticka mönstret. 
Alla mönsterdelar finns att fås på 
distriktet, men vill du själv ladda ner 
mönster kan du ladda ned dem från: 
http://annikasallehanda.blogspot.com, 
klicka på Toe-to-Top. I vår är det tänkt 
att ett häfte med alla mönster ska blir 
klart, kanske lagom till Årsmötet? 
 

 
 

Har du frågor angående mönstren får du 
mer än gärna ta kontakt per e-post 
annikas.allehanda@gmail.com eller tel. 
040-748 1072. Trevliga stick-stunder! 

Annika 
 

RedNet 
På distriktet används RedNet-sidorna 
(rednet.rodakorset.fi) allt flitigare och vi 
hoppas att ni medlemmar också hittar 
dit mer och mer. På RedNet sätter vi på 
kansliet ut nyheter och information om 
händelser i Österbotten. Där finns även 
en hel del allmän information om alla 
Röda Korsets olika verksamhetsområ-
den. Alla avdelningar har också ett eget 
utrymme på vilket ni kan sätta ut kon-
taktuppgifter och information om vad 
som pågår på ert område.  
 
Vi önskar att alla avdelningar utser en 
eller gärna två personer som ansvarar 
för avdelningens info på webben, dessa 
personer utses av avdelningsstyrelsen. 
Informationen vidarebefordras till mig 
eller Rolf Sund som ger personerna de 
rättigheter som krävs. Målet är att 
kommunikationströskeln skall bli lägre 
så att vi lättare hittar varandra och får 
information om vad som pågår i vårt di-
strikt.  

Jul i sinnet 
Även detta år kommer avdelningarna att 
få möjligheten att dela ut presentkort (á 
70 €) åt barnfamiljer i behov av ekono-
misk hjälp. Gåvokorten skickas till di-
striktet i början av november månad och 
distribueras därefter till avdelningarna. 
Julkorten delas ut till familjerna v. 48–49.  

 
Kampanjen som är ett samarbete mellan 
Mannerheims Barnskyddsförbund och 
Finlands Röda Kors ordnas detta år för 
16:e gången. Spelreglerna och rapporte-
ringen är viktiga även om de kan kännas 
lite byråkratiska, vi skall dock försöka få 
processen att löpa så smidigt som möj-
ligt. Har ni frågor gällande kampanjen får 
ni väldigt gärna ta kontakt med mig. 
 
Världsaids-dagen 
Lördagen den 1.12 är det internationella 
aidsdagen. Aidsdagen uppmärksamma-
des första gången år 1988. Dagen instif-
tades för att öka människors kännedom 
om hur hiv-epidemin kan bekämpas samt 
för att minska fördomarna om aids och 
diskrimineringen av hiv-smittade. 

I år riktas temadagen speciellt till unga 
med budskapet: Diskriminera viruset, 
inte personen! Hiv förs på tal med re-
spekt för de smittades mänskliga rättig-
heter och med målet att förebygga nya 
infektioner. Rödakorsavdelningarna kan 
delta i Världsaidsdagen genom att t.ex. 
ordna ett ljusevenemang eller dela ut 
informationsmaterial om Hiv. Det är ock-
så ett bra tillfälle att värva utbildare till 
Gummiskolan (se Ungdomsverksamhet).  

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till er 
alla för samarbetet under det gångna 
året samt önska er en riktigt 

 

God Jul & Gott Nytt År! 
 
 

Malin Sunabacka 
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Kvotflyktingar till Jakobstadsnejden an-
lände i höst. Mellan den 14.9 och 
20.11.2012 anlände 8 familjer från Afga-
nistan och sammanlagt 50 personer.  
De familjer som skulle ha anlänt i våras 
blev försenade i avreselandet och kom 
först nu i höst till Finland. Röda Korsets 
lokalavdelningar i Larsmo, Jakobstad, 
Pedersöre och Nykarleby var engagerade 
i mottagandet i samarbete med kommu-
nernas personal. Bostäderna hade ställs 
i ordning redan under våren och stått 
tomma sedan dess. Nu behövdes endast 
en sista genomgång före ankomsten. 
Denhär gången kom två familjer med 
fem till tio personer till varje kommun.  
 
Mia Backlund från Nykarleby avdelning 
berättade på distriktets höstsamling om 
det praktiska arbetet med att ställa i 
ordning lägenheterna. Trots förseningen 
har det varit mycket jobb med att få allt 
klart då samarbetet mellan de olika mot-
tagarna inte alltid varit klart. Hon berät-
tade även om att det är intressant att ta 
del av nyfinländarnas kultur och tradi-
tioner samtidigt som hon och vänfamil-
jerna berättar om livet i Finland. Det är 
också viktigt att berätta för de nyanlän-
da om många praktiska och vardagliga 
saker som  t.ex. hur postutdelningen är 
organiserad i vårt land. Varma kläder har 
tagits väl emot av afghanerna.     
En trafikolycka där studerande från Kro-
noby Folkhögskola har berört alla in-
blandade. 
 
Avdelningarna etablerade genast kon-
takt med de nyanlända och så här med-
delar Håkan Johannson i Pedersöre: 
 
”Hej Kalle, 
Jag besökte ikväll våra nya flyktingar i 
Kållby som representant för Röda Korset 
tillsammans med samtliga vänfamiljer, 
socialens handledare och tolk. Det var 
en mycket givande kväll, telefonnummer 
utbyttes mellan vänfamiljerna och flyk-
tingarna. Flera Kållbybor har ringt och 
meddelat att de vill donera skor och klä-
der. Tillsammans med Pedersöre försam-
ling och vänfamiljerna tas gåvorna emot 
i deras lokal. Jag har också beställt en  

 
tolk via socialen som kommer med då vi 
överräcker gåvorna. 
Allt verkar lugnt nu i deras närhet, så 
gott som samtliga börjar nästa vecka 
med sin svenska undervisning och är 
MYCKET motiverade… vissa har redan 
börjat och har även lärt sig enkla men 
viktiga hälsningsfraser.       
Lev väl…” 
 
Nykarleby avdelning var värd för en vän-
kurs 17-19.9.2012 i Hvcs utrymmen. De 
18 deltagarna på kursen kom från Ny-
karleby, Larsmo, Jakobstad och Pedersö-
re. En kväll av programmet hölls på Ora-
vais Flyktingförläggnings filial i Jakob-
stad. Utbildare var Mia Backlund, Mari-
anne Björk, Jan Erik Nyman och Kalle 
Sundelin.   
 
Uniworld-day, Vaasan lyseo och Vasa 
Gymnasium med tillsammans 280 stude-
rande arrangerade en tvåspråkig eller 
egentligen trespråkig temadag 
24.10.2012 för tolerans och mot diskri-
minering. Eleverna stod för programmet 
och inbjudna gäster var Röda Korset och 
Finlands Flyktinghjälp. Malin och Kalle 
talade om mångfald som en rikedom, 
våra fördomar och Röda Korsets kam-
panj mot fördomar. Kurdiska Seida Soh-
rabi som kommit som 4-årig kvotflykting 
till Vasa och senare blivit student från 
Vaasan lyseo berättade om sina erfa-
renheter. För Röda Korsets del avsluta-
des programmet med ett  ”Roskisjippo” 
dvs. att varje studerande och lärare fick 
skriva ner en fördom och slänga iväg den 
i våra granna ”roskisar”.       
 
En vänträff i Kristinestad på mottag-
ningscentralen är planerad till den 
26.11.2012 och en vänträff är planerad 
till Larsmo den 28.11.2012.   
 
 
Kalle  
 

Mångkulturverksamheten 
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