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150-åringen Röda Korset  

Det blev en tidig snövinter trots den 
regniga hösten. För mig och många 
andra som tycker om att motionera 
eller på annat sätt vara utomhus med 
skidor under fötterna kom snön i precis 
rätt tid. Sträng köld tycker jag däremot 
inte om, varken i dagliga vardagslivet 
eller – i synnerhet inte – under 
träningsturen utomhus.  

Ett nytt år har vi framför oss. Bästa 
Röda Korsare, ett stort Tack för ert 
engagemang i Röda Korset och 
aktiviteterna under fjolåret. År 2013 
har inom Finlands Röda Kors temat 
Aktiva Seniorer. Jag tror vi kan se fram 
emot ett händelserikt år inom Röda 
Korset Österbotten. Det är traditionell 
verksamhet så som vändag (= Midvinter 
i år), antirasismdag, Röda Kors-veckan, 
Operation Hungerdagsinsamlingen, 
HIV/Aids-dagen, avdelningsmöten och  
–aktiviteter jag tänker på.  Lägg till alla 
verksamheter som ordnas inom 
Frivilliga räddningstjänsten som 
koordineras av Röda Korset så tätnar 
händelsekalendern ännu mera. Genom 
att tillsammans göra ett bra 
grundarbete kan vi inför 2014 samla 
alla distriktets resurser och bli en 
starkare frivilligorganisation. 

Negativa medlemssiffror är ett 
orosmoln inte bara för distriktet utan 
för organisationen i stort. Det är svårt  

 

 

 

 

att peka på direkta orsaker till 
nedgången. Människors intressen 
varierar i olika åldrar och livsskeden 
samtidigt som samhället förändras åt 
sitt håll. Ungdomar och unga vuxna 
anses av hävd vara  ”svårfångade”, inte 
bara i Röda Kors-sammanhang. Men då 
bör vi finnas på det ställe där de finns 
och gärna på deras villkor. Samtidigt 
skall vi värna om våra gamla 
medlemmar och försöka rekrytera nya. 
Det är en angelägenhet som berör oss 
alla i hela distriktet och är en 
förutsättning för vår verksamhet. 

Röda Korset föddes för 150 år sedan, 
år 1863 i Genéve, Schweiz. Detta 
kommer att uppmärksammas på olika 
sätt inom Finlands Röda Kors, bl.a. 
under SuomiAreena-dagarna i 
Björneborg den 16. – 19. juli. Vad allt 
som kommer att hända under dessa 
dagar och på vilket sätt avdelningarna 
och distrikten kan få vara med får vi 
veta under våren. Inför Operation 
Hungerdagen kunde vi kanske redan nu 
börja fundera litet på hur och om vi 
kunde använda 150-årsjubileet? Man 
ska inte ändra det som funkar heter 
det ju, men ändå kan det finnas 
utrymme för litet nytänkande också när 
det gäller Hungerdagen. 

Till slut vill jag önska alla en bra start på 
Röda Kors-året och hoppas på gott 
samarbete i hela Österbotten. 

Ricky

Ledarspalten 



 
 
 
112 dagens riksomfattande huvudeve-
nemang i Vasa 9.2. 
Säkerheten i vardagen och hur var och 
en kan främja sig egen och andras sä-
kerhet, se riskerna i den egna var-
dagsmiljön och skaffa beredskap att 
handla rätt i nödsituationer är temat i 
år. 112-dagens riksomfattande huvud-
evenemang 2013 ordnas i Vasa, i köp-
centret Rewell Center och dess omgiv-
ning. 
Vi kommer att vara representerade 
både vad beträffar Röda Korset och 
Frivilliga räddningstjänsten. Övriga del-
tagare i evenemanget kommer att vara 
bl.a Nödcentralsverket, Polisen, Gräns-
bevakningen, Räddningsverket, Trafi, 
Vasa stad, Brottsofferjouren, Social-
jouren och SPEK.  
Ni som rör er i centrum av Vasa denna 
dag, kom gärna och besök oss! 
 
Duktiga och engagerade frivilliga pre-
mierades 
Följande aktiva i Frivilliga räddnings-
tjänsten förlänades förtjänsttecken vid 
Vapepa forum i Jyväskylä 21.11.2012. 
Förtjänstkors: Håkan Johansson 
Förtjänstmedalj i silver: Kurt Finne 
Förtjänstmedalj i brons: Sune Boström, 
Lars Hagnäs, Robert Kronlund, Jan-
Anders Lassila, Peter Rönnqvist, Thua 
Sandberg, Ralf Snellman och Yngve 
Sundström. 
 
Midvinterövningen 16.2.2013 
Till Midvinterövningen har i dagsläget 
17 avdelningar anmält sitt deltagande. 
En mycket god deltagande procent för 
vårt distrikt. Ett stort tack till alla som 
engagerar sig! 
 
Efterspaningskurs i samarbete med 
Arbis i Vasa 
En nyhet för detta verksamhetsår är 
att vi i april ordnar Frivilliga räddnings-
tjänstens efterspaningskurs i samarbe-
te med Arbis i Vasa. Kursen ordnas  

 
 
 
helt enligt gammalt och beprövat 
mönster men iden är att vi når ut till 
nya frivilliga och potentiella aktörer via 
Arbis nätverk och marknadsföringska-
naler. Om försöket lyckas väl är det 
meningen att motsvarande arrange-
mang också kan ordnas på andra orter 
i Österbotten. Kursen ordnas kvällstid 
4.4, 11.4 och 18.4 med en slutövning 
lördag 20.4.2013. Allmän information 
och anmälningar via Arbis 
(www.vaasa.fi/arbis). 
 
Efterspaningsövning med snöskoter 
Gränsbevakningen kommer också att 
bjuda in till en efterspaningsövning på 
is för de snöskoterföreningar som är 
med i Frivilliga räddningstjänsten. I 
skrivande stund är datumet inte fast-
slaget, men enligt gammal praxis borde 
det röra sig om senare halvan av feb-
ruari månad.  
 
Träff för Förstahjälpen grupperna 
Distriktet kommer att ordna en träff 
för förstahjälpengrupperna lördag 
13.4.2013. Under dagen kommer vi 
bland annat att få öva oss på brand-
släckning. Programmet och utförligare 
information presenteras senare. 
 
Oljebekämpningsövning vid Valsörarna 
sommaren 2013 
Jag passar på att på nytt puffa för ol-
jebekämpningsövningen som ordnas 
vid Valsörarna 9 – 11 augusti 2013. 
Försvarsutbildningsföreningen r.f. 
(MPK) är arrangör för övningen. De har 
varit i kontakt med Röda Kors distrik-
tet och önskar att speciellt fhj grup-
perna skulle delta. Mera information 
kommer senare i vinter / vår. Håll ock-
så koll på deras hemsida www.mpk.fi. I 
dagsläget är datum och plats bestäm-
da och planeringen har inletts.  
 
 
Rolf Sund 

Beredskapsverksamheten 



 
 
 
Marknadsföringen av förstahjälpkurser 
omarbetas som bäst på nationell nivå 
och fortsätter i distrikten med hjälp av 
direktreklam (se bilaga), annonser och 
e-post / per telefon. Finlands Röda 
Kors har utbildat folk i förstahjälp allt-
sedan 1885 och har således gedigen 
erfarenhet av dessa kurser. Kurserna 
följer samma struktur och innehåll 
oberoende av ort och ställe, men an-
passas givetvis efter målgrupp. Intyg 
för genomgången kurs är i kraft i tre 
år och kan förnyas på en kortare repe-
titionskurs (4-6-8h). Då sex år har gått 
blir det att börja om från början igen, 
för kunskaperna blir fort ringrostiga! 
 
 
I höstas hölls förutom företagskurser, 
två grundkurser i förstahjälp för all-
mänheten . P.g.a renovering av di-
striktskansliet, hyrde vi in oss vid Vasa 
svenska avdelning på Sandögatan 8. 
Nu efter jul- och nyårsledigheter fort-
sätter vi i distriktskansliets nya ut-
rymmen vid Nedre Torget. Blodtjäns-
tens gamla caféutrymme har gjorts om 
till klassrum och betjänar de kurser för 
allmänheten som planeras varje må-
nad. Dessutom kan utrymmet använ-
das för möten och liknande. Min. del-
tagarantal i våra förstahjälpkurser är 
ca. 7-8 personer och max. deltagaran-
tal 15 personer. Priset för en hel 
grundkurs är 92 euro inkl.kaffe och för 
en repetitionskurs från 47-58 euro, 
inkl. kaffe. 
 
 
Den 10 Januari startade på begäran en 
kvällskurs för allmänheten, som pågår 
fram till 31.1. I Februari planeras en 
dagkurs 4-5.2 och likaså 25-26 mars. 
Bindande anmälningar mottages av 
samordnaren per  
e-post eller per telefon. Utöver dessa 
kurser deltar förstahjälpsamordnaren 
tillsammans med beredskapschefen i 

den nationella 112-dagen den 9.2. 
Därpå följande vecka firas vändagen 
och seniorerna med en s.k Midvinter-
övningsjippo. 
 
 
En kurs i psykiskt stöd planeras nå-
gongång senare i vår, om tillräckligt 
deltagarantal anmäler sej. Röda Kor-
sets egna utbildare behandlar krishjälp 
och mental ”omplåstring”. I övrigt un-
dervisar /föreläser/ informerar vi så 
mycket vi hinner! 
 
 
God fortsättning på det nya året!  
 

Hälsar Ami  

Första hjälpen och hälsovårdsverksamheten 
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16.2  Midvinter-
 övningen

18–24.3   Veckan mot rasism

6–12.5   Rödakorsveckan

1.6  Sommargummi-
 kampanjen börjar

7–8.6   FM-tävlingarna i första hjälpen
 i Nyslott

16–19.7  SuomiAreena i Björneborg  Röda
 Korsets är huvudsamarbetspart-
 ner för tillställningen.

12–14.9  Hungerdagen

14.9 Internationella 
 första hjälpen-dagen

4–6.10  Ungdomarnas årsmöte

4–10.11  Drogförebyggande veckan

15.11 Insamlingen
 Jul i sinnet öppnas

21–22.11  Symposiet i första 
 hjälpen och akutvård
 i Helsingfors

1.12 Världsaidsdagen

7.12 Tackgala för de frivilliga
 i Tavastehus

Våra frivilliga beslutade vid stämman i Lahtis i 
fjol att året 2013 firas inom Röda Korset som 
seniorernas temaår. Senioråret inleds med 
Midvinterövningen den 16 februari då vi ord-
nar hjärtliga evenemang runt om i landet. Vi 
övar oss också i att hjälpa de utsatta, om Fin-
land på riktigt skulle drabbas av ett förlängt 
elavbrott mitt i vinterkylan.

Senioråret innebär för Röda Korset
två viktiga saker:

1. Vi talar om de äldres rätt att få hjälp. 
 Speciellt de seniorer som antingen uppnått 
 en hög ålder eller som är i dåligt skick 
 måste erbjudas tjänster oberoende av 
 förmögenhet eller boningsort.

2. Vi talar om seniorerna som aktiva aktörer 
 och frivilliga medarbetare som ger den 
 finländska välfärden ett mervärde. Det här 
 är en lätt uppgift för oss, eftersom vi ju i 
 vår egen organisation har tusentals under-
 bara äldre i otaliga roller av olika slag.

Vi behöver folk som gör!

Reijo Hietanen



VECKAN MOT RASISM 18–24.3.2013

Vi motverkar rasism, uppmuntrar människor 
att avstå från sina fördomar och belönar 
fördomsfria föregångare 
Veckan mot rasism går av stapeln den 18–24 mars.

Syftet med kampanjtemat ”Avstå från dina 
fördomar” är att få människorna att funde-
ra över sina egna fördomar och lära känna 
(också undermedvetet) hur de styr det egna 
beslutsfattandet. Det viktiga är att vi alla kan 
erkänna att vi har fördomar men identifierar 
vi dem kan vi också försöka göra oss av med 
dem innan de övergår i diskriminerande eller 
rasistisk handling.

Under veckan mot rasism vill vi med vår kam-
panj påminna människorna om likabehandling 
och uppmuntra den tysta majoriteten att ta 
ställning mot rasism och diskriminering.

Hur kan man gå med
i kampanjen mot rasism?

Rödakorskampanjen mot rasism kan man för 
egen del och i den egna avdelningen välja att 
genomföra helt med den ambition och ener-
gi man vill. Var och en kan bidra med en liten 
insats eller samla ihop en grupp och göra en 
stor insats.

Här följer några exempel på hur man kan 
lägga upp kampanjen på den egna orten 

1 Ni kontaktar skolan/läroanstalten på orten 
och kommer överens om en lämplig text för 
morgonsamlingen under veckan mot rasism. 
Finns det tid kan ni också be eleverna avstå 
från sina fördomar.

2 Ni samlar ihop en grupp av lokala frivilliga 
på en central plats, såsom gågata eller torg 
för att tillsammans ta emot fördomar som 
människorna vill bli av med.  Samtidigt bjuder 
ni in nya medlemmar i avdelningens verksam-
het. Ni sprider ordet om sopkärlen och fördo-
marna i förväg åtminstone genom att meddela 
redaktionen på lokaltidningen.

3 Ni samlar ihop en grupp av frivilliga som 
ordnar ett jippo eller ett evenemang, såsom 
ett seminarium eller en meningsyttring (t.ex. 
flashmob). Det kan ske i samband med sop-
kärlsevenemanget eller separat någon annan 
dag under veckan mot rasism. Ni kommer ihåg 
att informera om evenemanget också i hän-
delsekalendern på Röda Korsets webbplats 
och publicera bilder från det på kampanjsidor-
na på Facebook.



RÖDAKORSVECKAN 6–12.5

På Rödakorsveckan
kan man igen tala om första hjälpen!

Niklas Meltio

Demonstration av innehållet i en första hjälpen-väska är 
ett enkelt sätt att närma sig människor. På bilden Sanna 
Rantanen från första hjälpen-gruppen i Hagalunds avdelning. 

Också under årets temavecka lyfter vi fram vikten av kunskaper i första hjälpen 
och bjuder in nya ansikten i våra första hjälpen-grupper.

För avdelningarna har planerats tre olika evenemangsmodeller som många avdelningar använde 
sig av redan under förra Rödakorsveckan. Modellerna är alltså desamma men tävlingen är ny och 
dessutom har vi tagit fram nya kontrollalternativ på kunskapsbanan lär dig hjälpa, lär dig rädda.

Rödakorsveckans 
evenemangsmodeller

Att kunna hjälpa-tävlingen
- Lämpar sig för alla avdelningar.
- Lätt att genomföra var som helst.

Känn till innehållet i en första hjälpen-väska
- Lämpar sig för alla avdelningar.
- Lätt att genomföra var som helst. 
- Minst tre frivilliga behövs, av vilka åtmins
 tone en ska kunna ge första hjälpen. 

Kunskapsbanan att kunna hjälpa, 
att kunna rädda  
- Aktivitetsbana där allmänheten kan öva sig 
 att ge första hjälpen.
- Lämpar sig för avdelningar med stark första 
 hjälpen-grupp.
- Kan genomföras t.ex. i S-marketar, skolor 
 och läroanstalter.

Bättredag-insamling
som stöd för frivilligarbetet

Bättredag-insamlingen på Rödakorsveckan ord-
nas som aktiv bössinsamling åtminstone under 
en dag. Avdelningen får själv välja dagen. Åren 
2012–2014 fördelas insamlingsintäkterna mel-
lan utvecklingen av gruppverksamheten i första 
hjälpen, vänverksamheten och hälsorådgivning-
arna.

De insamlade medlen och eventuella försälj-
ningsintäkter sätts in på banken senast 15.6, på 
kontot för verksamheten i hemlandet med Bätt-
redag-insamlingens referensnummer.  

• Nordea FI29 1572 3000 3727 30, 
• Danske Bank FI43 8000 1570 8479 63, 
• Helsingfors OP Bank FI68 5780 1020 0001 73,
• Tapiola Pankki FI16 3636 3002 9776 43 

Insamlingsintäkterna specificeras på redovis-
ningsblankett som finns på adressen rednet.pu-
nainenristi.fi/hyvapaiva-kerays. Blanketten skick-
as till distriktet före utgången av juni.  

Ansökningar om användning av de insamlade 
medlen emotses till distriktets insamlingschef 
senast 15.10.2013 eller senast 15.2.2014.

Gör dina materialbeställningar
i tid!

Materialet för Rödakorsveckan kan beställas 
från nätbutiken rodakorsbutiken.fi eller med 
den orderblankett som åtföljer kampanjbre-
vet i början av mars. Beställningarna ska 
göras senast 15.4 frånsett första hjälpen-
väskorna, varningstrianglarna, Lär dig hjäl-
pa-roll ups och avdelningsboxarna som bör 
beställas redan senast 25.3.



RIKSOMFATTANDE FÖRSTA HJÄLPEN-EVENEMANG I NYSLOTT 7–8.6.2013

Välkommen att tävla i första hjälpen och heja på deltagarna!

Varje rödakorsdistrikt kan sända tävlingsgrupper till följande klasser:
• Vuxenklassen, ett sexmannalag
• Ungdomsklassen, ett sexmannalag
• Reddie Kids-klassen, två tremannalag med serviceteam
• Akut omhändertagande-klassen, två tvåmannalag
• Öppna seniorklassen för 60 år fyllda, två tremannalag

N
iklas M

eltio

Om det finländska mästerskapet i första hjälpen tävlades senast i Lahtis sommaren 2011. 

Fredagen 7.6.2013
• Seminarium för allmänheten om medverkan 
 i en första hjälpen-grupp kl. 12–16 

• Samtidigt med seminariet ordnas en guidad 
 rundtur i Olofsborg för barn och ungdomar 

• Gemensamt invigningståg och öppning 
 kl. 17.30

Lördagen 8.6.2013
• Tävlingar i första hjälpen kl. 8–16
• Prisutdelning och kvällsfest med början
 kl. 19

Tema för det riksomfattande första hjälpen-evenemanget (7–8.6) är de aktiva seniorerna som 
hjälpgivare och hjälptagare. Det hela utspelar sig i det fängslande Olofsborg med omgivning.

Hejarklackarna anmäler sig till seminariet och 
kvällsfesten senast 15.4 på adressen rednet.
rodakorset.fi/fhj-tavlingar_2013.

Hejarklackarna bokar logi separat. Vi har preli-
minärt reserverat Best Western Spahotel Casino. 
Kod SPR ENSIAVUN SM. Bokning ska göras senast 
15.3.2013. 

Logi i Vuorilinna 80 €/dygn/rum i dubbelrum med 
ett litet kök utan köksutrustning. Logi i enkelrum 
75 €/dygn/rum.

rednet.rodakorset.fi/fhj-tavlingar_2013



 
Nytt år och nytt tema. Vi lämnar 
ungdomarnas år och stiger nu in i 
2013, seniorernas år. Det ena uteslu-
ter naturligtvis inte det andra och vi 
hoppas att ni i avdelningen hittar ut-
rymme för verksamhet som riktar sig 
till både unga och gamla. Gränserna 
behöver inte vara så tydliga utan 
unga kan engagera sig i seniorverk-
samhet och seniorer i ungdomsverk-
samhet. 
 
Sexualhälsoarbete 
Är du intresserad av att arbeta med 
sexualhälsa inom Röda Korset, ex-
empelvis med Gummiskolan eller 
kondomkörkortet? Helgen 9-10.3 
ordnas en grundkurs i HIV-
/Sexualhälsoarbete i Jyväskylä (Obs! 
på finska). Kursen är avgiftsfri för 
rödakorsmedlemmar men du/ avdel-
ningen står för övernattning och re-
sor. Anmälningar senast 25.2.2013 
till annemari.kirvesniemi@punainenristi.fi. 
 
Vänverksamhet 
Visste du att ensamhet påverkar ditt 
välmående negativt men att vän-
skapsrelationer förlänger livet och 
ger dig mera livskvalitet? Vill du göra 
en insats som inverkar positivt på 
både ditt eget och någon annans liv 
så bli rödakorsvän. Anmäl ditt intres-
se endera till mig eller till din egen 
avdelning. 

 
Bild: Julia Vuori/Röda Korset 

 

Midvinterövningen 
Lördagen den 16.2.2013 håller Röda 
Korset en stor beredskapsövning.  

 
Avdelningarna organiserar själva sitt 
program utgående från egna resurser 
och möjligheter. Vill du vara med och 
öva beredskap samtidigt som du firar 
vändagen så ta kontakt med din av-
delning eller med distriktskansliet. 
Sjutton av våra 38 avdelningar deltar 
i övningen. 
 
Världsaidsdagen 
På Världsaidsdagen 1 december 2012 
ordnade ungdomsutskottet tillsam-
mans med scenkonststuderande och 
dansare Francis Oyeyiola en Flash 
mob i Rewell center, Vasa. Under da-
gen delades också kondomer och 
informationsbroschyrer ut. Är du in-
tresserad av att se flash moben och 
förberedelserna runt omkring kan du 
gå in på rednet.rodakorset.fi eller på 
Youtube och söka på: Världsaidsda-
gen 1.12.2012 – Flash mob.  
 
Ungdomsutskottet 
Är du intresserad av att planera och 
förverkliga Röda Korsets ungdoms-
verksamhet i Österbotten? Årligen 
tillsätts ett ungdomsutskott som 
träffas ungefär en gång per månad 
och planerar ungdomsverksamhet på 
distriktsnivå. Utskottet är också en 
direktlänk mellan distriktet och av-
delningarna. Är du mellan 15–29 år 
och intresserad av engagera dig i 
ungdomsverksamhet så ta kontakt 
med mig snarast möjligen.    
 
Fem nya ungdomsmedlemmar? 
Ungdomarnas år till ära gav ung-
domsutskottet avdelningarna utma-
ningen att värva fem nya medlemmar 
under ett års tid. Utmaningen pre-
senterades första gången på årsmö-
tet i april.  
 
I nuläget har distriktet fått 37 nya 
ungdomsmedlemmar sen april 2012.  
 

Ungdomsverksamhet 



 
Nedan ser du antalet nya ungdoms-
medlemmar avdelningsvis:  
 
Avdelning:               Ungd.medl:      
Bergö          -  
Björköby          1  
Esse          1  
Gamla Vasa         -  
Gamlakarleby          -  
Jakobstad          2  
Jeppo          1  
Karleby          1  
Korsholms norra         3  
Korsholms södra         -  
Korsnäs          2  
Kristinestad         -  
Kronoby          -  
Kvevlax          2  
Lappfjärd-Härkmeri         -  
Larsmo          -  
Malax          3  
Maxmo          -  
Munsala          -  
Nedervetil        12    
Nykarleby          -  
Närpes          3  
Oravais          -  
Pedersöre          -   
Pensala          1  
Petalax          -  
Purmo          -  
Pörtom          -  
Replot          2  
Smedsby-Böle         -  
Solf          1  
Sundom          -  
Terjärv          -  
Tjöck          -  
Vasa          2   
Vörå          -  
Öja          -  
Övermark          -  
____________________________________________ 
Sammanlagt:      37 
 
 
 
 

 
Eftersom utmaningen inte presente-
rades vid årets början kommer med-
lemsrekryteringen att fortsätta fram 
till april 2013. Då presenterar vi det 
slutgiltiga resultatet. Så fortsätt att 
värva, unga som ”gamla” ungdomar. 
Medlemskap är ett lika bra sätt att 
understöda Röda Korsets verksam-
het som att sätta en peng i en in-
samlingsbössa!  
 
RedNet 
Kom ihåg att registrera dig på Red-
Net! Där hittar du information om 
aktuella händelser både lokalt och 
nationellt. Där finns också använd-
bart stödmaterial för marknadsföring 
av Röda Korsets verksamhet 
 
 
Ta kontakt med mig ifall du har tan-
kar och idéer om hur vi ska utveckla 
barn- och ungdomsverksamheten i 
distriktet. Det mesta är möjligt bara 
det finns intresse och engagemang. 
 
 
 

Malin Sunabacka 

Ungdomsverksamhet 



 
Nytt år med nya tag... Förhoppnings-
vis har ni alla hunnit ha ordentligt 
med julledigt och nu fått en bra start 
på det nya året. I Röda Korset lyfter 
vi i år fram seniorerna inom organisa-
tionen, året till ära inleder vi med 
den vänskapliga beredskapsövningen 
Midvinter, som i synnerhet lägger se-
niorerna i fokus.  
 
Vändag + beredskap = Midvinter 
I år kommer således inte vändagen 
att firas på traditionellt sätt inom 
Finlands Röda Kors. Tanken är istället 
att vi övar oss på beredskap samti-
digt som vi lyfter fram vänverksam-
heten och seniorernas betydelse för 
verksamheten. Sjutton av våra av av-
delningar i distriktet har anmält att ni 
deltar i övningen 16.2.1013.  
 

 
 

Viktiga datum att notera är: 21.1, 
senast då skall avdelningarna skicka 
in alla sina planer för det egna Mid-
vinterjippot och 3.2, vilken är sista 
dagen att beställa Midvinter- mate-
rialet via Röda Korsets webbutik.  
 
Webben 
Vi hoppas att alla våra frivilliga mer 
och mer hittar till våra medlemssidor 
på Internet. Där sätter vi ut nyheter 
och information om händelser i Ös-
terbotten. Där finns även en hel del 
allmän information om alla Röda Kor-
sets olika verksamhetsområden. Var-
je avdelning har därtill ett eget ut-
rymme på vilket ni kan sätta ut aktu-
ella saker i er avdelning. Gå in via 
rednet.rodakorset.fi. 
 

 
Lördagen den 19.1 ordnar distriktet 
en organisationskurs för alla avdel-
ningars styrelsemedlemmar. Under 
dagen kommer vi bl.a. att fokusera 
på RedNet och andra webbtjänster. 
 
Jul i sinnet 
I december 2012 delade distriktets 
avdelningar ut sammanlagt 350 pre-
sentkort á 70 euro till barnfamiljer 
som av en eller annan anledning är i 
behov av ekonomiskt stöd. Ett stort 
tack till er i avdelningarna för er in-
sats! 
 
Majoriteten av rapporterna har kom-
mit in men jag önskar nu att ni som 
ännu har blanketter på vift (blankett 
2 och 3) skickar dem till kansliet sna-
rast möjligen. 
 
Stickat 
Innan julen skickades en försändelse 
med stickat material till Röda Korsets 
logistikcentral i Kalkku. Sammanlagt 
68 filtar, 242 par sockor, 15 par van-
tar, 6 st mössor, 6 st tröjor och 8 st 
halsdukar packades ihop och skicka-
des iväg. Ett stort tack till alla er som 
lämnat in era fina hantverk! 
 

 
 
Samhällsutskottet 
I februari tillsätter distriktets styrelse 
årets utskott. Är du intresserad av 
att planera och förverkliga samhälls-
verksamhet på distriktsnivå samt att 
fungera som en länk mellan avdel-
ningen och distriktet? Hör i sådana 
fall av dig till mig snarast möjligen! 

Samhällsverksamhet 



 
Frivilligarbete bland seniorer 
Är du intresserad av frivilligarbete 
bland seniorer? Vill du leda en seni-
orgrupp eller kanske besöka en äldre 
person som önskar sällskap? Är du 
nyfiken på vilka organisationer som 
arbetar med dessa frågor? Om sva-
ren är ja kan kursen Frivilligarbete 
bland seniorer vara någonting för 
dig. 

 
 

Kursen är till för alla som är intresse-
rade av frivilligarbete bland seniorer. 
Målet är att deltagarna efter avslutad 
kurs skall kunna arbeta med senior-
verksamhet i en eller flera av samar-
betsorganisationernas regi. Tidigare 
erfarenheter eller specialkunskaper 
behövs inte.   
 
Kursprogram: 
 
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 en-
skilt 

 Motion, första hjälp 
 
Tisdag 19.2.2013, kl.15.00-18.30 

 Att möta människor i olika livs-
situationer 

 Diskussion 
 
Tisdag 5.3.2013, kl.15.00-18.30 

 Erfarenheter av frivilligarbete  
 Kursavslutning 

 

 
Kursen fylls enligt anmälningsord-
ning, max 20 deltagare ryms med på 
kursen. Kursen är avgiftsfri. Adress: 
Vasaesplanaden 3 E (vån 5), Vasa. 
 
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  

 

 

Har du frågor, funderingar eller an-
nars bara vill diskutera samhällsverk-
samheten i allmänhet eller vänverk-
samheten i synnerhet så hör av dig 
till mig! Och kom ihåg, forskning visar 
att nära relationer gör att vi lever 
längre och mår bättre, så satsa på 
vänskap! 

 
 
 

Malin Sunabacka 
 
 
 
 

Samhällsverksamhet 

mailto:riitta-liisa.kangasl@vaasa.fi�
mailto:jessica.ahman@vaasanseudunyhdistykset.fi�


 
  
 
 
Ett Nytt År med nya utmaningar ligger 
framför oss.  
 
Från mångkulturens område fick vi just 
före årsskiftet ett positivt besked om 
att RAY-finansieringen för Röda Kor-
sets invandrarprogram fortsätter 
t.o.m. år 2016. Detta innebär att di-
striktet kan förnya avtalet med cen-
tralbyrån för motsvarande tid. Jag är 
verkligen glad över att verksamheten 
som startade år 2007 fortsätter fastän 
min egen tid i Röda Korsets tjänst tar 
slut 31.3 2013! 
 
Målen för programmet är ännu de-
samma: 
a. Mångfaldstänkandet integreras i 
Röda Korsets verksamhet  
b. Invandrarnas integration och delak-
tighet ökar 
c. Den tredje sektorns nätverkande 
utvecklar mångfaldsarbetet lokalt och 
regionalt. 
 
I april hoppas jag att vi har Michaela 
Södergård tillbaka på heltid i jobbet. 
 
Vi håller kontakten tills dess 
 
Kalle Sundelin 
040-559 52 86   
 
 

 
 
 
 

Starta en läxklubb i avdelningen  
 
 

Att få hjälp med läxorna kan ha en stor 
betydelse för skolframgången.   
 
Läxklubben är en klubb som startas av 
en Röda Kors-avdelning och där frivilli-
ga handledare hjälper grundskolelever 
med deras läxor. Klubben är särskilt 
för barn och ungdomar med invand-
rarbakgrund. P.g.a. bristande kunska-
per i svenska eller finska kan ju deras 
föräldrar ofta inte hjälpa sina barn 
med de svårigheter i skolarbetet som 
beror på språket. Men naturligtvis är 
också andra deltagare välkomna i läx-
klubbarna. I klubben får ungdomarna 
inte bara hjälp med sina läxor utan 
också självförtroende, nya vänner och 
erfarenheter av samvaro med männi-
skor som har en annorlunda bakgrund.  
 
Läxklubbarna tillämpar i all sin verk-
samhet Röda Korsets sju grundprinci-
per, humanitet, opartiskhet, neutrali-
tet, självständighet, frivillighet, enhet 
och universalitet.    
 

Röda Korset har en sprillans ny Guide 
för handledare för läxklubbar. I den 
finns en hel del nyttig information som 
hjälper dig att komma igång. 
Det lilla häftet är gratis och går att fås 
från distriktet.  
 

Hör av dig till Kalle om du vill veta mer 
eller diskutera fortsättningen!     

 
   

Mångkulturverksamheten 



H U N G E R D A G E N     2 0 1 2 
3.12.2012

Res. 2009 Res. 2010 Resultat 2011 Mål 2012 Resultat 2012
BERGÖ 2 182,20 2 250,14 2 296,25 2 000 2 135,20
BJÖRKÖBY 256,25 416,15 328,80 400 300,00
ESSE 2 000,00 2 700,00 3 000,00 3 700 2 000,00
GAMLAKARLEBY 3 823,02 4 003,55 3 905,00 3 700 3 555,69
GAMLA VASA 1 802,68 2 251,16 1 832,37 2 050 1 627,74
JAKOBSTAD 10 925,39 12 260,00 14 892,90 14 800 13 715,20
JEPPO 660,90 613,60 438,78 700 360,80
KARLEBY 5 350,00 5 465,00 5 136,14 5 350 5 129,62
KORSHOLMS NORRA 4 738,54 6 338,70 5 556,96 5 000 5 044,31
  "              SÖDRA 742,53 677,10 1 346,50 600 595,85
KORSNÄS 921,93 886,70 930,27 850 1 000,41
KRISTINESTAD 536,59 930,81 620,91 1 000 1000,00
KRONOBY 3 175,54 2 973,17 2 700,00 3 000 3 245,00
KVEVLAX 3 143,25 4 702,70 4 173,06 4 200 2 985,37
LAPPFJÄRD-HÄRKM. 1 193,80 1 951,58 1 540,06 2 100 1 267,03
LARSMO 5 600,00 5 836,55 6 144,60 5 700 4 772,45
MALAX 3 002,27 4 100,00 3 217,15 3 100 3 381,29
MAXMO 1 261,46 1 673,15 1 225,32 1 150 1 270,11
MUNSALA 996,65 1 374,45 1 254,90 1 150 1 109,86
NEDERVETIL 567,31 801,77 822,57 900 526,16
NYKARLEBY 4 200,00 5 900,00 5 600,00 4 950 5 500,00
NÄRPES 4 500,00 6 921,46 5 887,18 6 200 4 830,17
ORAVAIS 990,98 995,00 1 435,09 1 500 1 492,00
PEDERSÖRE 2 164,69 2 641,51 2 922,26 2 900 2 503,51
PENSALA 942,00 1 066,60 1 063,00 1 150 911,00
PETALAX 1 775,00 2 124,57 1 914,73 2 500 1 809,00
PURMO 1 300,00 1 800,00 1 600,00 1 700 1 574,56
PÖRTOM 1 200,00 1 650,00 1 400,00 2 000 1 000,00
REPLOT 1 329,45 1 926,18 1 087,65 1 250 1 459,69
SMEDSBY-BÖLE 3 188,19 4 059,04 3 665,24 3 300 3 028,34
SOLF 1 081,52 1 838,20 1 744,80 1 500 1 648,52
SUNDOM 1 807,44 4 690,69 2 191,12 2 200 1 957,77
TERJÄRV 1 062,77 1 550,95 1 898,00 1 400 1 464,99
TJÖCK 1 221,70 1 230,00 1 248,30 1 400 1 200,00
VASA 7 471,38 12 210,20 10 369,51 11 000 6 602,57
VÖRÅ 1 194,89 2 380,44 400,69 1 300 963,45
ÖJA 1 469,30 1 658,10 1 518,20 1 400 1 765,47
ÖVERMARK 895,39 879,80 633,25 900 493,90
ÖVRIGA 1 766,55 5 939,25 1 953,00 0 1 135,28
T O T A L T 92 441,56 123 668,27 109 894,56 110 000 96 362,31



Medlemsantal avdelningsvis 31.12.2012
Källa: Siebel 3.1.2013 KL

Avdelning Medl.-mängd 
31.12. 2012

Ungd., 
Familje-
ungd.

Vuxna 
års, 

Familje-
vuxna

Eviga-
/heders-
medl. 

över 29 
år

Eviga-
/heders-
medl. 
under 
29 år

Förändr. % 
(medl.mängd) 
31.12.12  jmf. 
31.12.2011

Ny 
medlem 
(ansluten 

2012)

Bergö 49 2 47 0 0 -7,55 
Björköby 30 6 24 0 0 -6,25 1
Esse 116 5 110 1 0 -2,52 
Gamla Vasa Svenska 63 4 57 2 0 5,00 5
Gamlakarleby Svenska 71 1 61 9 0 -5,33 2
Jakobstad Svenska 312 5 290 17 0 -6,87 2
Jeppo Svenska 82 4 66 12 0 -2,38 2
Karleby Svenska 137 10 117 10 0 -3,52 1
Korsholms Norra 118 16 95 7 0 0,00 4
Korsholms Södra 98 11 82 5 0 -2,97 2
Korsnäs 119 10 102 7 0 -1,65 4
Kristinestads Svenska 58 6 48 4 0 -3,33 
Kronoby 105 5 96 4 0 -7,08 
Kvevlax 164 11 144 9 0 -4,09 3
Lappfjärd-Härkmeri 96 9 80 7 0 -3,03 1
Larsmo 136 4 124 7 1 -2,86 1
Malax 209 7 191 9 2 -1,88 1
Maxmo 67 5 61 1 0 0,00 3
Munsala 79 1 75 3 0 -1,25 2
Nedervetil 72 11 58 3 0 24,14 17
Nykarleby 177 8 158 11 0 -2,21 
Närpes 218 11 182 25 0 2,83 7
Oravais Svenska 105 5 90 10 0 -3,67 
Pedersöre 113 6 100 7 0 -2,59 
Pensala 54 1 45 8 0 3,85 3
Petalax 83 1 73 9 0 -3,49 
Purmo 70 7 56 7 0 -2,78 
Pörtom 103 2 88 13 0 -2,83 
Replot 95 17 70 8 0 -7,77 2
Smedsby-Böle 118 10 97 11 0 -4,84 1
Solf 75 13 54 6 2 -5,06 2
Sundom 84 4 78 2 0 -3,45 1
Terjärv 62 1 53 8 0 0,00 2
Tjöck Svenska 46 2 44 0 0 -4,17 
Vasa Svenska 464 28 383 52 1 -5,88 4
Vörå Svenska 122 8 109 5 0 -7,58 
Öja 58 2 56 0 0 -3,33 1
Övermark 58 3 49 6 0 -4,92 

SUMMA 4286 262 3713 305 6 74

OBS! Här ingår endast det antal medlemmar som betalat medlemsavgiften 
under år 2012.

Påminnelse !!    
Avdelningarnas J1 och J2 kort bör skickas till distriktet före
utgången av januari !!
Likaså verksamhetsstatistiken.



OBS! NYTT!  OBS! NYTT!

Distriktet har nya telefonnummer ! 

    * Verksamhetsledare Ricky Berglund:
020 701 2750

* Förstahjälpen och hälsovårdssamordnare 
   Anne-Maj Forsman:

020 701 2751

* Ekonomisekreterare Greta Paajanen: 
020 701  2752

* Samhälls- och ungdomssamordnare 
   Malin Sunabacka: 

020 701 2753

* Beredskapschef Rolf Sund: 
020 701 2754

* Mångkulturutvecklare Karl-Rune Sundelin: 

020 701 2755 

Distriktet har anslutit sig till Finlands Röda 
      Kors landsomfattande nummerserie.
      Dessa nummer är kopplade till våra mobiltele- 
      foner. Observera att det är billigare att ringa 
      på våra "vanliga" gsm-nummer

OBS ! NYTT !
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