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Verksamhetsledare Ricky Berglund 
ricky.berglund@redcross.fi 
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gsm 050-5177245 
 

Samordnare för ungdoms- och 
samhällsverksamheten 

Malin Sunabacka 
malin.sunabacka@redcross.fi 
tfn 020 701 2753 
gsm 050-5662642 
 

Samordnare för förstahjälpen och 
hälsovårdssverksamheten 
(Isabella Olli) 
 

Anne-Maj Forsman 
anne-maj.forsman@redcross.fi 
tfn 020 701 2751 
gsm 050-3451561 
 

Beredskapschef Rolf Sund 
rolf.sund@redcross.fi 
tfn 020 701 2754 
gsm 0400-263448 
 

Mångkulturutvecklare  Karl-Rune Sundelin 
kalle.sundelin@redcross.fi 
tfn 020 701 2755
gsm 040-559 5286  

 

Ekonomisekreterare  
 
Greta Paajanen  
greta.paajanen@redcross.fi   
tfn 020 701 2752  
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MOTTAGNINGSCENTRALEN I 
KRISTINESTAD  
Lappfjärdsvägen 163 C  
64100 KRISTINESTAD 

 
Kanslist tfn 040-195 3607   
Fax 

 
06-221 1205  

 
Annica Riddar, chef  
annica.riddar@vokki.fi      
tfn 040-195 3602      

 
RE-SHOP I KRISTINESTAD  
Strandgatan 22  
64100 KRISTINESTAD  

 
  
 
tfn 040-1287176  

  
Besök även vår hemsida för mera information! 
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Vintern håller på att ge vika för våren, en ljus och hoppfull tid. På Röda Korsets vårprogram finns 
bl.a. distriktenas årsmöten och  Röda Kors-veckan, där avdelningarna förhoppningsvis deltar med 
vårglädje och bjuder in (värvar) nya frivilliga och medlemmar. 
 
Varför är det viktigt att värva medlemmar och frivilliga? Att vi är många Röda Korsare i Österbot-
ten är viktigt av många anledningar. Om vi är många blir vi en starkare röst när vi vill skapa opi-
nion eller ge tyngd åt argument i frågor som vi vill arbeta för/med. Med många medlemmar kan vi 
också bli ekonomiskt starkare och kan driva ännu fler verksamheter och aktiviteter. Bland med-
lemmar kan vi också hitta nya aktiva frivilliga till verksamheterna. Sist men inte minst går hela 
medlemsavgiften för nya medlemmar med avdelningsstillhörighet till avdelningen. De som är fri-
villiga inom olika verksamheter kan även få chans att påverka sin organisation om de blir med-
lemmar genom de demokratiska forum som finns inom vår organisation. 
 
I Röda Korset jobbar vi tillsammans för att göra världen bättre och det är fler som vill vara med 
oss i det arbetet. Ibland glömmer vi bara bort att fråga om de vill vara med. En av de viktigaste 
aktiviteterna inom medlemsvärvning är att ställa frågan till alla redan aktiva frivilliga för att sä-
kerställa att de inte bara glömt att betala in medlemsavgiften. Vi ska också ställa frågan till po-
tentiellt nya medlemmar. Vilka människor eller grupper vi vill se som nya medlemmar? 
 
Medlemskontakt och medlemsvård är ett viktigt inslag i att behålla medlemmar i organisationen. 
Idag får alla nya medlemmar ett utskick med bl.a. medlemskort och information från organisatio-
nen. Men det räcker nog inte. 
I flera distrikt följer avdelningarna upp med en egen kontakt, t.ex. ett telefonsamtal eller genom 
att skicka ett välkomstbrev. Där kan ges information om avdelningen, vem som sitter i styrelsen 
och kontaktuppgifter om medlemmarna vill nå avdelningen. Man kan även fråga om medlemmen 
är intresserad av frivilliguppdrag och eventuellt bjuda in till informationsträff. Den som blir kon-
taktad och informerad känner sig delaktig. Den som är delaktig vill påverka och för att kunna 
påverka behöver man vara aktiv. God medlemsvård gör att medlemmarna stannar kvar! De som 
kommer nya ska kunna känna sig välkomna och efterfrågade, men det räcker också gott att vara 
”bara” medlem. 
 
Det som sagts här ovan gäller till stora delar även för frivilligrekrytering och hur vi kan behålla 
våra frivilliga. Det finns många olika sätt att rekrytera frivilliga vilka fungerar olika bra beroende 
på ort, uppdrag och avdelning. Att ha en tydlig struktur hjälper våra frivilliga med att finna trygg-
het i sina uppdrag, de ska veta vart de kan vända sig, ha tydliga förhållningssätt inom gruppen 
och gentemot målgruppen i verksamheten. När man är ny och osäker på sitt uppdrag är sättet 
man blir mottagen på betydande för om man vill fortsätta eller ej. Därför är det viktigt att vara 
noga med hur man introducerar nyrekryterade i uppgiften. Ansvarsfördelning inom verksamhe-
terna har två stora fördelar. För det första blir inte verksamheten helt och hållet beroende av en 
persons insats utan kan överleva om t.ex. gruppledaren avslutar sitt uppdrag. För det andra 
kommer de frivilliga att ”äga” verksamheten tillsammans, då känner de ett större ansvar för hela 
verksamheten i grupp och kan utvecklas med detta ansvar.  
 
Våra frivilliga har tillgång till en mängd olika utbildningar i sina uppdrag och som medlemmar i 
Finlands Röda Kors. Att utbilda sig ökar känslan av att ens uppdrag är seriöst och att jag utveck-
las i mitt uppdrag. Att kunna utvecklas inom organisationen är också viktigt, att se att det finns 
nya uppdrag i framtiden och verksamheter att engagera sig i. 
 
Det är ju dessutom helt tillåtet att ha kul som frivillig! Vi borde därför inte – i medlems- och frivil-
ligvårdens namn - vara rädda för att hitta på trevliga saker utanför verksamheten där våra frivilli-
ga kan koppla av och bara ha kul. Att vara frivillig ger många bra saker, däribland att våra frivilliga 
träffar nya människor och kanske vänner i varandra. 
 
God fortsättning på våren! 
     Ricky Berglund 
     verksamhetsledare 

Ledarspalten 



 
 
 
Våren börjar göra sej påmind och 
kursverksamheten blir livligare. Om 
intresse och behov finns så kom 
med på förstahjälp - kurs någon 
gång under vårens lopp. Platserna 
går åt enligt anmälning, så hör av 
dej/er i god tid! Priset (exkl. avdel-
ningsrabatten) på våra grundkurser 
är 92 euro/person vardagar och 
100 euro/veckoslut, inkl. kaffe. 
Kortare nödförstahjälp / uppdate-

ringskurser mellan 45-60 euro, be-
roende på timantal.Max. deltagar-
antal är 15 personer/kurs. 
 
Om det finns särskilda önskemål, 
så finns det ännu möjlighet att ord-
na skräddarsydda  i maj-juni. 
Sommaren brukar mestadels ägnas 
åt lägerverksamhet och info – till-
fällen för lägerledare. Vårens pro-
gram ser ut enl.följande: 

 
 
 
April:  
Psykiskt stöd- kurs veckoslutet  6-7.4 i Vasa. 
Gruppträff för fhj-grupperna /ev.jourkurs 13.4 
Grundkurs FHJ I veckoslutet 27-28.4 i Vasa. 
 
 
 
Maj:  
Grundkurs FHJ I vardagarna……….i Vasa. 
Nödförstahjälpkurs 18.5 på Norrvalla i Vörå. 
Förstahjälp för seniorer/ veteranlägret. 
 
 
 
Juni: 
Förstahjälp för barn och ungdomar/Survivor läger 
 
 
 
 
 

Hälsar Ami       

Första hjälpen och hälsovårdsverksamheten 



RÖDAKORSVECKAN 6–12.5.2013

Under Rödakorsveckan
betonas kunskaperna i första hjälpen

Redan i fjol genomförde första hjälpen-
grupperna i många avdelningar Lär dig hjäl-
pa, lär dig rädda-kunskapsbanor i skolorna, 
i vår smarbetspartner S-gruppens butiker 
och på andra allmänna platser.

I år har den bekanta kunskapsbanan komplet-
terats med några nya kontroller men idén är 
densamma: lära människorna grundläggande 
färdigheter i första hjälpen och våga hjälpa.

Vid stämman i Lahtis sommaren 2011 bestäm-
des att år 2013 firas hos oss som seniorernas 
år och därför syns detta också i Rödkorsveck-
ans tema. De nya kontrollerna på kunskapsba-
nan handlar om bröstsmärtor och cirkulations-
störningar i hjärnan.

För avdelningarna finns tre olika evenemangs-
modeller:

1 Att kunna hjälpa-tävlingen
 Kan genomföras till och med utan frivilliga. 
 Minimum för vad som behövs är tävlings- 
 kuponger och en responslåda.

2 Känn till innehållet i
 en första hjälpen-väska
 Här behövs minst en första hjälpen-kunnig 
 frivillig som kan tala om vad det finns i 
 väskan. För att genomföra modellen krävs 
 åtminstone tre frivilliga, en första hjälpen-
 väska och en varningstriangel.

3 Kunskapsbanan att kunna hjälpa
 Modellen kräver medverkan av en komplett 
 första hjälpen-grupp eftersom det är fråga 
 om en aktionsbana där publiken får öva 
 sig i första hjälpen. På banan finns illustre-
 rade kontrolltavlor med instruktioner.

Rödakorsveckan firas till ära av 
organisationens grundare,
Henry Dunants födelsedag. 
Dunant föddes 8.5.1828.

Internationella rödakors-
kommittén grundades
17.2.1863. 

Organisationen blir 
alltså i år 150 år.

Rödakorsveckans kampanjbrev har gått ut till avdelningarnas 
ordförande, informatörerna, första hjälpen-gruppernas ledare 
och första hjälpen-promorna. Kontaktpersonerna för skolsam-
arbete, insamlingsledarna, sekreterarna och medlemsmästar-
na har fått brevet per e-post. 

Allt material för Rödakorsveckan 
finns på rednet.rodakorset.fi/
veckan



RÖDAKORSVECKAN 6–12.5.2013

Medlemskap
per sms

Folk söker information från olika källor och 
numera i allt större utsträckning på nätet. Det 
är alltså viktigt att vi på våra egna webbsi-
dor meddelar om alla våra evenemang som är 
öppna för allmänheten. 

Varje evenemang som avdelningen ordnar 
syns i vår riksomfattande evenemangskalen-
der bara man kommit ihåg att knäppa in dem. 
Det lönar sig med andra ord att se till att eve-
nemangen under Rödakorsveckan lagts ut på 
adressen rodakorset.fi/evenemang.

Instruktioner för hur man lägger till evene-
mang finns på rednet.rodakorset.fi/anvis-
ningar.

Och glöm inte att bjuda in informationsmedi-
ernas redaktörer till era evenemang!

Redaktören på lokaltidningen kan till exempel 
öva sig att sätta ihop en varningstriangel, leta 
fram en bältesskärare ur första hjälpen-väs-
kan och lära sig förbinda ett blödande sår på 
den frivilligas handflata.

När han skriver sin artikel i lokaltidningen och 
talar om hur trevligt det var att få öva med 
Röda Korsets frivilliga, kan det mycket väl 
väcka ortsbornas intresse för att lära sig för-
sta hjälpen och ta reda på vad allt man kan 
göra som frivillig i Röda Korset.
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I år har 
kunskapsbanan
Lär dig hjälpa, 
lär dig rädda 
kompletterats 
med två nya första 
hjälpen-kontroller 
om bröstsmärtor 
och cirkulations-
störningar i 
hjärnan.

Vi uppmuntrar
människor att i
nödsituationer 
ta telefonen 
och ringa 112. 

Rödakorsveckan har traditionellt varit en gyl-
lene tid för medlemsvärvningen hos oss. Då 
utnyttjar vi vår synlighet till att bjuda in män-
niskor för att delta i och stödja vår verksam-
het. I år är det lättare än någonsin att bli med-
lem – det lyckas via sms. 

Sms:a medlem namn adress födelsetid 
(ddmmåååå) till numret 16499.

Modell: medlem Lars Ledig Närgatan 2 a 1 
00100 Helsingfors 24051964. Meddelandet 
kostar 20 €.

Kom ihåg att jippot i
avdelningen uppmärksammas!



RÖDAKORSVECKAN 6–12.5.2013 

På Rödakorsveckan 
samlas för hemlandet  

Under de senaste åren har det bli-
vit allt populärare för olika
organisationer att stödja
verksamheten inom landet. 

Insamlingen Bättredag är ett ypper-
ligt tillfälle att samla och bidra till 
förmån för Röda Korsets verksam-
het här hemma. Under Rödakors-
veckan ordnas Bättredag-insamling-
en som gatuinsamling. Avdelningen 
kan samla hela veckan eller till ex-
empel bara under en dag. Ni kan 
också gärna ordna basarer och buf-
féer för att aktivera insamlingen.

Insamlingsaffischen Bättredag kan 
beställas samtidigt med Rödakors-
veckans material. Till givarna kan 
man också passa på att dela ut den 
lilla broschyren Lär dig hjälpa. 

Insamlingen Bättredag stöder 
framför allt avdelningarnas 
första hjälpen-grupper,
vänverksamhet och 
hälsorådgivningar. 

Det främsta målet för Bättredag-insamlingen 
åren 2012–2014 har varit att utveckla första 
hjälpen-gruppernas verksamhet i avdelning-
arna, vänverksamheten och hälsorådgivning-
arna. För dem kan avdelningarna ansöka om 
understöd.

Ständig beredskap för insamlingar är
en av Röda Korsets kärnuppgifter 

Året 2012 var exceptionellt med tanke på in-
samlingsverksamheten. Då verkställdes inga 
nödhjälpsinsamlingar. De årligen återkomman-
de Hungerdagen och Bättredag-insamlingen 
är därför av stor betydelse för att avdelningen 
ska kunna upprätthålla sin insamlingsbered-
skap. Baselementen är desamma i bägge två: 
kalla både nya och gamla frivilliga till insam-
lare och samla effektivt på de platser där folk 
rör sig. 
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Avdelningen i Jämsänkoski hade sitt evenemang under Rödakorsveckan i 
S-marketens aula. Heikki Paulus deltog i insamlingen, när Sirpa Laine och Tarja 
Sundvalle var insamlare. 

Insamlingsplanen hjälper att göra en arbets-
fördelning och hitta de bästa insamlingsplat-
serna och lönsammaste insamlingssätten. Har 
insamlingsplanen uppdaterats kan vem som 
helst i avdelningen starta en nödhjälpsinsam-
ling, fastän insamlingsledaren vore förhindrad.

Insamlingsredovisningarna senast 15.6

De insamlade och genom försäljning influt-
na medlen sätts in på banken senast 15.6 på 
kontot för hemlandsinsamlingar, ange samti-
digt Bättredag-insamlingens referensnummer. 

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

Det är viktigt att man använder referensnum-
ret, då kan redovisningen hänföras till rätt av-
delning. De utskriftsbara giroblanketterna och 
referensnumren hittas på adressen rednet.
rodakorset.fi/battredag.

Glöm inte heller att specificera insamlingsin-
täkterna på redovisningsblanketten och sända 
den till distriktets insamlingschef före utgång-
en av augusti. Också redovisningsblanketten 
finns på RedNet. 



SuomiAreena i Björneborg 15–19.7

Häftigt sommarevenemang i juli – häng med!

Röda Korset
ockuperar Björneborg

I sommar är Röda Korset huvudsamarbets-
partner med MTV3 och Björneborgs stad för 
SuomiAreena. Då ockuperar vi en del av Sa-
lutorget och hela Elisabetsparken (Kauppa-
tori, Liisanpuisto)! Sommarjippot är en del av 
Röda Korsets 150-årsjubileum och alla Röda-
korsvänner får inbjudan – eventuellt med logi 
i tältbyn mitt i stan. 

I bagaget har Röda Korset en massiv utställ-
ning. I de stora tälten på Salutorget demon-
streras såväl verksamheten inom landet som 
vårt internationella arbete. På torget kan man 
också testa och lära sig färdigheter i första 
hjälpen, kolla in flyktingarbetets 40-årsjubi-
leumsutställning, ta en titt på Kontti-återan-
vändningsvaruhusets verksamhet och anmäla 
sig till alla rödakorsaktiviteter.

Också några kvarter ifrån, på Elisabetstorget 
(Liisantori) är det full rulle. Röda Korset sät-
ter upp tiotals flyktingtält på Elisabetstorget 
och presenterar för besökarna i SuomiAreena 
och Pori Jazz det evakueringsläger som finns i 
lagret på Kalkku logistikcentral och kan inhysa 
upp till 10 000 människor. 
  
Det speciella med Elisabetsparkens läger är 
att frivilligkrafterna bakom 150-årsjubileet in-
kvarteras under sommarevenemanget i de tält 
som förs upp i parken. Företräde har givet-
vis de frivilliga som hjälper till att montera upp 
jubileumsutställningen men även andra får 
plats.

Också riksdagsledamöter som deltar i Suomi-
Areena och folk från MTV3 har tänkt slå sig 
ner i Elisabetsparken.

Förutom utställningar ordnar Röda Korset dis-
kussionsmöten och utbildning i Björneborg. 
Samtidigt med SuomiAreena arrangeras i sta-
den också de ungas IHL-rollspel med hundra-
tals deltagare. Många distrikt håller redan på 
och förbereder de frivilligas oförglömliga som-
marfärd till Björneborg.

Anmäl dig som frivillig 
till SuomiAreena

För Röda Korsets 150-årsevenemang behövs åt-
skilliga frivilliga. Att sätta upp ett evakueringstält 
tar en halvtimme av sex personer och då det till 
och med kan bli fråga om 100 tält på Elisabets-
torget, behöver vi verkligen en stor mängd frivil-
liga såväl till uppsättnings- som nedmonterings-
talkot. 

SuomiAreena sker samma vecka som Pori Jazz 
med början på måndagen den 15 juli. De egent-
liga evenemangsdagarna är onsdag–fredag men 
uppsättningen av utställningarna börjar redan på 
måndagen och nedtagningen fortsätter på lörda-
gen och kanske även söndagen. 

Samla ihop ett rejält gäng med frivilliga i din av-
delning och kom till Björneborg. Dit strömmar 
folk också familjevis. Anmäl dig till din distrikts-
byrå som för egen del samordnar Röda Korsets 
sommarevenemang. Alla distrikt ordnar knappast 
samtransport men också enskilda frivilliggrupper 
kan åka med.
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Röda Korsets vattenreningsmateriel fanns till påseende redan 
under fjolårets SuomiAreena.



HUNGERDAGEN 12–14.9.2013

Söta inbjudningar

Utdelning av godis i samband med evenemangen 
är en gammal väl beprövad morot. Med en karamell 
är det lätt att sticka en insamlarinbjudan i handen 
om man häftar ihop inbjudan med karamellpappret. 
Ett glatt, kortfattat budskap noteras säkert! Också 
med små knep kan man skilja sig från mängden. En 
inbjudan som skrivits ut på papper kan till exempel 
fästas på en liten tygremsa som kanske klippts ut 
från en gammal insamlarväst?

På baksidan av pappershjärtat 
som lämnats på en bänk finns 
en inbjudan att delta som
insamlare på Hungerdagen.

Gladeligen mot Hungerdagen!

Undersökningarna visar
– det är roligt att samla! 

Efter Hungerdagen frågar vi alltid insamlarna vad de 
tyckte om sin uppgift. Nästan alla tillfrågade sade att 
det är roligt att samla.  

”En fantastisk energigivande upplevelse 
för mig – tack för det!” 

”Varmt tack för möjligheten att få delta 
som insamlare. Jag stötte på många trev-
liga och rentav rörande situationer under 
min insamlingstur.” 

”Jag fick bra filis av att samla med röda-
korsvästen på mig!”

Visst ser ju du också till att så många som möjligt 
har det roligt på Hungerdagen! Personlig inbjudan 
som insamlare är som bekant det bästa sättet. Ta 
alltså med din närmaste krets och uppmuntra dem 

att sprida ordet. Att samla pengar är inte det enda 
man kan göra under Hungerdagen. Var och en hit-
tar säkert sitt eget sätt att hjälpa bland alla aktivi-
teter.

Berätta för alla att det är lätt att gå
med som insamlare

Av våra verksamhetsformer är insamling den som 
vem som helst kan delta i oberoende ålder, språk-
kunskap eller erfarenhet – och dessutom för så 
lång tid man själv vill. 

”Människor brukar inte veta att det är 
bara att kliva in på insamlingscentra-
len och börja som insamlare. Själv var 
jag också okunnig om detta tills jag i år 
som medlem i FRK fick e-post om saken. Här 
tycker jag det finns rum för information.” 

”I själva verket frågade ingen, jag skul-
le bra ha kunnat gå med...”

Här några tips om hur den stora allmänheten kan lockas med som
insamlare så att inbjudan känns personlig. Idéerna får fritt förädlas!

Inbjudan kan lämnas
i bussar, bibliotek, 
mödrarådgivningar,
hälsocentraler – var
än folk rör sig. 

Ett handgjort inbjud-
ningskort gläder
säkert och talar
samtidigt om att
personen bryr 
sig om sin sak
och vill ha med 
upphittaren
i hjälpens kedja.

Evenemangskalendern à jour
redan i mitten av augusti 

När man lyckats väcka intresset för Hungerdagen 
hos en människa är det viktigt att hon behändigt 
får information om hur och när man kan börja som 
insamlare. 

Den riksomfattande reklamen vägleder den stora 
allmänheten till Hungerdagens webbsidor. På sidor-
na måste alltså finnas uppgift om hur man kan bli 
insamlare på sin hemort. 

Kan ni vänligen se till att avdelningens uppgifter 
om Hungerdagen finns med i evenemangskalen-
dern senast i mitten av augusti. Kontaktuppgifterna 
om insamlingsledaren kan man redan nu skriva in i 
kalendern. Har avdelningen tänkt inrätta en insam-
lingscentral, slå fast läget och öppettiderna i god 
tid. Anvisningar för hur man fyller i evenemangska-
lendern hittas på RedNet: rednet.rodakorset.fi/
hungerdag. 

Ytterligare information om Hungerdagen finns på 
RedNet och i kampanjbrevet genast efter Rödakors-
veckan. Materialbeställningarna kan precis som i 
fjol göras redan i maj.

Till sist den allra viktigaste kommentaren som det 
lönar sig att hålla i minnet i ur och skur:

”Kämpa på, ni är ute i ett gott ärende!”

Hjärtlig marknadsföring

Skulle du själv kunna motstå ett rött hjärta?



 
 

Engagera dig som läxhjälpare! 

” Det är roligt att hjälpa barnen med 
deras läxproblem. Ungarna är öppna 
och omedelbara och jag har fått 
mycket mer av dem än jag ger. Mina 
kompisar, de andra handledarna är 
också helt fantastiska.” ( citat ur RK- 
guiden) 

Det finns många barn och unga idag 
som inte hänger med i skolan. Kan-
ske har de inte tillräckligt med stöd 
hemifrån eller så saknas resurser i 
skolan att möta deras behov av indi-
viduell hjälp i en lugn miljö. Röda 
Korsets frivilliga kan erbjuda just det-
ta – det där extra stödet – som för 
några kan vara skillnaden mellan att 
orka och att inte orka. 

Att få hjälp med läxorna kan ha en 
stor betydelse för skolframgången. 

Läxklubben är en klubb som startas 
av Röda Kors- avdelningen och där 
frivilliga handledare hjälper grund-
skoleleverna med deras läxor. 

”  Om mamma och pappa inte klarar 
av allting, kan man gå dit för att lära 
sig mera och där kan någon hjälpa 
en.” ( citat ur RK-guiden)     

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. 
Häftet är gratis och går att fås från 
distriktskansliet. 

FRÅGA efter Läxklubbsguiden från 
Röda Kors-kansliet och så startar ni 
en läxklubb i avdelningen! 
 
 
 

 
 
Kvinnor utan land 
 
Föreläsningsserien med författaren 
och journalisten Sonja Hellman som 
intervjuat femton muslimska kvinnor 
i Finland har nu avslutats för denna 
gång. Röda Korset hade Sonja på be-
sök i Kristinestad lördagen 2.2 i sam-
arbete med Kristinestad MI. Evene-
manget under Kyndelsmässomarkna-
den drog 13 deltagare. Torsdagen 
den 7.3 i föreläste Sonja på bibliote-
ket i Korsnäsför för 25 deltagare och 
på den Internationella Kvinnodagen 
8.3 ordnades föreläsningen i Vasa 
tillsammans med Arbis. Denna gång 
med 32 deltagare.  
Evenemangen har gett Röda Korset 
bra möjlighet att sprida information 
om en grupp kvinnor som sällan 
kommer till tals i offentligheten. 
Sonja är vidtalad och ställer sig posi-
tiv till en fortsättning i höst så hör av 
er till distriktskansliet om ni är in-
tresserade av att ordna ett eget eve-
nemang med henne på er ort. 
 
 
Michaela kommer tillbaka och Kalle 
far 
 
Michaela Södergård har beviljats litet 
förlängd tjänstledighet och kommer 
tillbaka till distriktet måndagen den 
13 maj. Mitt eget arbetsavtal har 
med anledning av detta förlängts till 
den sista maj.  
  
 
I väntan på våren och sommaren!  
 

Kalle    
 
        

Mångkulturverksamheten 



 
Det börjar närma sig vår och således 
blir det dags för vårens rödakorseve-
nemang såsom anti-rasismveckan, 
den finlandssvenska vänträffen och 
Rödakorsveckan. Nedan kommer lite 
information om vad som är och vad 
som varit på gång inom samhälls-
verksamhetsområdet.  
 
Seniorernas år 
Temaåret inleddes med den riksom-
fattande beredskapsövningen Mid-
vinter. Fundera gärna vad ni i avdel-
ningen vill göra temaåret till ära. 
Kanske ett ”Att kunna hjälpa”-jippo 
under Rödakorsveckan där temat 
första hjälpen kombineras med seni-
orverksamhet!? 
 
Finlandssvensk vänträff 
Årets finlandssvenska vänträff ord-
nas detta år helgen 6–7 april av Eke-
näs avdelning i samarbete med Hel-
singfors och Nylands distrikt. Platsen 
är Restaurang GH i Ekenäs. Temat för 
träffen är beredskap och kultur. 

 
Webben 
Webben används allt aktivare och vi 
hoppas att alla våra frivilliga mer och 
mer använder våra medlemssidor 
RedNet. På RedNet och i evene-
mangskalendern finns information 
om aktuella händelser i Österbotten 
och hela Finland.  
 
Utöver medlemssidorna finns numera 
också Rödakorsbutiken på nätet. Alla 
försäljnings- och avdelningsproduk-
ter kan enkelt beställas direkt på nä-
tet, t.ex. lönar det sig att snart be-
ställa materialet för Rödakorsveckan. 
Avdelningen har fått egna inlogg-
ningsuppgifter till nätbutiken och 
med hjälp av dessa har ni rätt bestäl-
la produkter till rabatterat pris. Har 
inloggningsuppgifterna försvunnit 
bland alla andra papper kan ni kon 

 
takta mig så ger jag er uppgifterna 
på nytt. Uppgifterna ges dock endast 
ut till av avdelningsstyrelsen utvalda 
personer. Kom ihåg att du naturligt-
vis också kan beställa produkterna 
som privatperson utan inloggning. 
 
Midvinterövningen 16.2 
Årets vändag firades på ett lite an-
norlunda sätt inom Finlands Röda 

Kors. En riksomfat-
tande beredskapsöv-
ning kombinerades 
med lokala vändags-
jippon, vilket resulte-
rade i den s.k. Midvin-
terövningen.  

 
Scenariot var att landet drabbats av 
en vinterstorm och Röda Korset kal-
lats in för att evakuera och ta hand 
om äldre utsatta personer. Avdel-
ningarnas uppgift var att ordna eve-
nemang där seniorer på det egna 
området blev omhändertagna, allt 
dock i lättsam anda. Avdelningen 
hade därefter fria händer att forma 
programmet utgående från egna re-
surser och förutsättningar. Målet var 
att avdelningarna skulle se över sina 
rutiner vid en krissituation och att 
öva kommunikationen mellan avdel-
ningen, distriktet och centralbyrån. 
 
Sjutton av distriktets 38 avdelningar 
var anmälda till övningen, i slutändan 
var det följande tolv avdelningar som 
ordnade program under dagen: 
 
Esse: 
Avdelningen ordnade kaffebjudning 
och vändagsprogram med sång på 
Esse hemmet. 26 deltagare och 8 fri-
villig deltog i programmet. 
 
Gamla Vasa: 
Det bjöds på vändagskaffe för och av 
vängrupperna Gullmo Godingar och 

Samhällsverksamhet 



Eternellerna. Deltagarna evakueras 
med buss från centrum till Haga 
prästgård där avdelningen bjöd på 
program och kaffe. Sammanlagt tio 
frivilliga ordnade programmet för de 
26 deltagarna. 
 
Jakobstads svenska: 
I Jakobstad evakuerades 54 personer 
till fots av femton frivilliga från Ma-
riahemmet till församlingscentret. På 
programmet stod vändagskaffe och 
program med sång och musik. 
 
Lappfjärd-Härkmeri: 
I Lappfjärd samlades sjutton pensio-
närer från Lappfjärds pensionärshem 
i den gemensamma samlingssalen 
där avdelningen bjöd på musik och 
allsång till eftermiddagskaffet. Åtta 
frivilliga höll i trådarna för dagen. 
 
Larsmo: 
35 personer med anhöriga evakuera-
des till Åldringscentret Sandlunden 
där tolv av avdelningens frivilliga bjöd 
på kaffe med hembakt bröd. I pro-
gramväg bjöds det på allsång, dikt-
läsning, lotteri och god gemenskap. 
 
Malax: 
På bädden i Malax ordnade elva av-
delningsrepresentanter en glad fest 
för 25 patienter och 15 anhöriga. Det 
bjöds på tårta och musik.  
 
Munsala: 
Pensionärshemmet i Munsala fick på-
hälsning av 3 personer från avdel-
ningen. 23 pensionärer fick njuta av 
program och kaffe med dopp.  
 
Petalax: 
Tre personer från Petalax avdelning 
hälsade på på servicehemmet Solbo 
med kaffe och blommor. Åtta åld-
ringar blev uppvaktade. 
 
Purmo: 
Nio äldre damer evakuerades till 
Purmo pensionärsbostäders sam-

lingssal där fjorton personer från av-
delningen ordnade med allsång, dikt-
läsning och kaffe. 
 
Terjärv: 
I Terjärv bjöds klienter och närboen-
de vid pensionärshemmet in till en 
vändagsfest med kaffe och dopp. Sex 
personer från avdelningen stod för 
programmet. 
 
Vasa svenska: 
I Vasa evakuerades tretton åldringar 
från Carl & Carolina till avdelningens 
evakueringscentral på Sandögatan. 
Personerna blev omhändertagna av 
tolv frivilliga enligt alla konstens reg-
ler med bespisning, inkvartering och 
första hjälp. 
 
Övermark: 
I Övermark bjöds allmänheten och 
boende på Solgärdet in till en vän-
dagsfest med kaffe, korvgrillning och 
program. Sammanlagt aderton per-
soner deltog i evenemanget som or-
ganiserades av sex representanter 
från avdelningen. 

 
Avdelningarna höll kontinuerlig kon-
takt med distriktskansliet under da-
gen, rapporter skickades per SMS 
eller e-post. All information vidarebe-
fordrades härifrån vidare till central-
byrån i Helsingfors.  
 
Hela 108 rödakorsfrivilliga engagera-
de sig i övningen. Sammanlagt 285 
äldre personer fick ta del av pro-
grammet under dagen. 
 
Ett stort tack till alla er som planerat 
och förverkligat trevliga och påhittiga 

program under övningen! 
 
 
 

Malin Sunabacka 



 
Finlandssvensk ungdomsverksamhet 
Röda Korsets ungdomsverksamhet i 
Svenskfinland planeras av fyra ung-
domsarbetare, vi fyra stöder frivilliga 
i arbetet som görs med och för unga 
i distrikten. Från och med våren 2013 
skickar vardera ungdomsarbetare ut 
information till sitt distrikts ung-
domsmedlemmar om kommande ut-
bildningar, evenemang och andra jip-
pon, helt enkelt information om rö-
dakorsverksamhet som ordnas för 
unga på svenska. Men Svenskfinland 
är litet och vi är alla flyttbara, av den 
anledningen vill vi att alla våra med-
lemmar, oberoende av distrikt, ska 
veta vem du kan kontakta för olika 
evenemang. Här kommer därför är en 
presentation av distriktens ung-
domsarbetare. För mer detaljerad 
information om aktuella händelser ta 
kontakt med någon av oss! 
 
Helsingfors & Nylands distrikt 
Helsingfors och Nylands distrikt 
(HUP) liksom planeraren för ung-
domsverksamhet finns nuförtiden i 
Kampen, mitt i centrala Helsingfors. 
Taru Wallenius är en glad 27-åring 
som har varit med i Röda Korsets 
verksamhet sedan hon var 16 år 
gammal. När hon inte uppdaterar 
HUP:ens Facebook sida, sysslar hon 
med internationell humanitärrätt, 
hiv-, aids- eller missbruksarbete både 
på finska och svenska. Hon kan kon-
taktas per e-post: 
taru.wallenius@rodakorset.fi eller 
telefon 040-562 7201. Den svenska 
verksamheten i HUP:en koncentrerar 
sig på de ostliga och västliga sidorna 
av distriktet, men nya medlemmar 
välkomnas varmt med överallt! 
 

Taru Wallenius 
 
Åbolands distrikt 
 

 
I Åbolands distrikt har vi 10 avdel-
ningar, men geografiskt så har vi ett  
 
stort område att röra oss på. Som 
Samordnare för ungdomsarbete job-
bar Annette Palanen, tjejen som i ja-
nuari nådde det magiska talet 40 år. 
Jag har jobbat på distriktet i två år 
men från hösten 2012 som samord-
nare för ungdomsverksamhet. Jag 
jobbar även med socialverksamhet 
och stöd för närståendevårdare. 
 
Vår ungdomsverksamhet baserar sig 
just nu på ett projekt för utsatta 
ungdomar och med att försöka få 
ihop ett ungdomsutskott. Vi har inom 
några avdelningar många aktiva ung-
domar som gör en hel del, allt från 
rasismveckan till läger för Reddie 
Kids barn. I Åbo så har vi även förde-
len att ha Novia här som utbildar 
samhällspedagoger och socionomer 
vilka gör massor med kampanjer för 
oss. 
 
Om du är mellan 15-29 och vill vara 
med och planera distriktets ung-
domsarbete kontakta då Annette och 
kom med i vårt ungdomsutskott. Du 
når mig på e-post annet-
te.palanen@redcross.fi eller tel. 040-
771 2820. Kolla även vår facebook 
sida finlands röda kors åbolands di-
strikt. 

Annette Palanen 
 
Ålands distrikt 
Under cirka 4 år har jag haft möjlig-
heten att arbeta som Ålands distrikts 
ungdomssekreterare. År som har va-
rit mycket utvecklande och vi har till-
sammans med avdelningarna arran-
gerat en mängd olika aktiviteter inom 
många områden som Röda Korset är 
aktivt inom. Viktigt att poängtera och 
ge en eloge till alla de frivilliga bar-
nen, ungdomarna och äldre som 

Ungdomsverksamhet 
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verkligen har varit de som har gjort 
det stora arbetet. Distriktets och av-
delningarnas samarbete har varit ut-
vecklande och mynnat ut i många 
meningsfulla Röda Korsevenemang 
vilka har nått ut till många ålänningar 
och besökande människor. 
 
Förutom ungdomsverksamheten har 
jag ansvar för humanitärrätten och 
insamlingsansvaret i distriktet. Det är 
många uppgifter som ska lösas men 
den mest centrala uppgiften är stöd-
funktionen till våra 16 avdelningar. 
Att lyssna på avdelningarna och 
stödja dem individuellt för att de ska 
kunna blomma är både omväxlande 
och givande. 
 
Som person så kommer jag från Sve-
rige, Norrland. Är 32 år gammal. In-
tresserad av freds- och konfliktfrågor 
men även en rejäl portion av vild-
marksliv då det förgyller livet. Det 
som inspirera mig är; livets alla skif-
tande upptåg med vänner som solo, 
en öppen spis, goda middagar till-
sammans med familj och nära för att 
sedan ta igen sig med en god bok är 
lycka för mig!    
 

Olof Collin 
 

Österbottens svenska distrikt 
I det österbottniska distriktet ingår 
38 avdelningar från Karleby i norr till 
Kristinestad i söder, här koordineras 
ungdomsverksamheten av en nybli-
ven 30-åring som försöker fördela 
resurserna för barn-, ungdoms- och 
socialverksamhet på ett rättvist sätt. 
Variationen på ungdomsverksamhe-
ten är stor, faktum är att det mesta 
kan vara ungdomsverksamhet bara 
någon under 29 år på något sätt är 
involverad, så låt fantasin flöda! 
 
Kort sagt, vill du samarbeta, bekanta 
dig med eller kanske rent av engage-
ra dig i österbottnisk ungdomsverk-
samhet så ta kontakt med mig Malin 

Sunabacka, du kan ringa mig på tel. 
050-566 2642, mejla mig på ma-
lin.sunabacka@rodakorset.fi eller 
komma in och hälsa på mig på Nedre-
torget i Vasa! 

 
Malin Sunabacka 

 
Nytt ungdomsutskott 
På det första styrelsemötet den 4 
februari tillsattes årets nya ung-
domsutskott. 2013-års ungdomsut-
skott består av följande nio perso-
ner: Ordförande Ida Berg (Replot 
avd.), Simone Berlin (Replot avd), Mi-
riam Lindfors (Kvevlax avd.), Cecilia 
Pensar (Vasa sv avd), Tony Valkeakari 
(Smedsby-Böle avd), Ida Erikson 
(Vasa sv avd), Samson Ekblad (Kor-
sholms norra avd), Julia Östman 
(Maxmo avd) och Caroline Staffas 
(Vasa sv avd).   
 
Reddie kids-ledarutbildning 
Reddie 
Kids är 
namnet på 
Finlands 
Röda Kors 
klubbverk-
samhet för 
barn i ål-
dern 7–12 
år. Verk-
samheten är än så länge ganska 
småskalig i distriktet men målet är 
att vi så småningom skall kunna er-
bjuda klubbverksamhet för barn på 
flera ställen i distriktet. 
 
Avdelningarna i Korsholm har nu gått 
samman för att starta upp verksam-
het i regionen. Tanken är att nu un-
der vårvintern utbilda klubbledare 
som kan delta i sommarens barnläger 
och/eller starta klubbar till hösten. 
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Är du över 15 år och intresserad av 
att hålla klubbverksamhet för barn så 
anmäl dig till ledarkursen 20–21 april. 
Du behöver inte ha tidigare erfaren-
het av liknande uppgifter. Kursen är 
gratis (all mat, övernattning och 
kursmaterial ingår) och ordnas som 
en veckoslutskurs ute på Kronvik lä-
gergård. Anmälningar till Gun-Viol 
Storm per e-post gun-
viol.storm@netikka.fi. Har du frågor 
eller funderingar kan du kontakta 
mig eller kursutbildare Susanne Mitts, 
tel. 040-579 3350. Kom med på en 
rolig kurs! 
 
Utmaningens slutspurt 
Det har snart gått ett år sedan ung-
domsutskottet utmanade avdelning-
arna att värva minst fem nya barn-
/ungdomsmedlemmar till avdelning-
en. Den 21.4.2013 avslutas utma-
ningen och då räknar vi hur många 
nya barn-/ungdomsmedlemmar som 
värvats i distriktet och vilken avdel-
ning som lyckats bäst. Med andra ord 
har ni nu ca en månad på er att värva 
så många som möjligt. Lycka till! 
 
Veckan mot rasism 
Vecka 12 firas veckan mot rasism i 
hela landet, torsdagen den 21 mars 
är den egentliga dagen mot rasism. 
Vi uppmuntrar 
alla avdelningar 
och enskilda 
frivilliga att på 
ett eller annat 
sätt uppmärk-
samma veckan 
ifråga.  
 
Sommarens ungdomsläger 
Planeringen för sommarens ung-
domsläger pågår för fullt och ramar-
na börjar nu vara klara. Lägret kom-
mer detta år att hållas på Jonnsborg 
lägergård i Sideby den 29–31.7. Läg-
ret kostar 45 €/person (all mat, pro-

gram och övernattning ingår i priset) 
och riktar sig till unga i åldern 13–15 
år. I programmet kommer allt från 
simning och grillning till efterspaning 
och utfärder att ingå.  
Är du intresserad av att delta eller 
känner du någon som kunde vara in-
tresserad så anmäl dig/er till mig på 
malin.sunabacka@rodakorset.fi eller 
050-566 2642.  
 
Kom med på ett roligt och annorlun-

da sommarläger! 
 
 
Ta kontakt med mig ifall du är intres-
serad av något av de ovannämnda 
evenemangen eller om du har tankar 
och idéer om hur vi ska utveckla 
barn- och ungdomsverksamheten i 
distriktet.  
 
 
 

Malin Sunabacka 
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Möteskallelse   Vasa 27.3.2013 
     
 
FRK Österbottens svenska distrikts avdelningar kallas till distriktets ordinarie  
  

ÅRSMÖTE  
 
Lördagen den 27.4.2013 i Karperö  
 
Platsen är Karperö Uf. Adress: Karperövägen 526 (eller 538 ifall gps:en inte hittar 
526) 
 
Dagen börjar kl. 10.30 med fullmaktsgranskning och välkomstskål. 
 
Gemensam lunch serveras kl.11.00, på menyn finns tre olika sallader, chili-
broilergryta (alt. vegetarisk gryta), varma grönsaker, ris och potatis, bärkvark 
som efterrätt. Kaffe och eftermiddagskaffe med dopp. 
Pris 15 € som betalas på stället.   
 
Dagens program:  
 
11.00  Gemensam lunch  
12.00 Projekt Karperö Uf:s lokalbygge – Sune Glader 
12.15   Årsmötesförhandlingar    
 Utdelning av medaljer   

Sångframträdande    
14.00 Kaffe   
14.30  Kristinestads erfarenheter av mottagningscentralen för asylsökande - 
 Riitta El-Nemr 
15.30  Avslutning   
 
  
Anmälan till Greta på distriktskansliet tfn 0400-240705  senast måndagen den 
22.4 2013. Uppge eventuella dietönskemål. 
 
Alla Röda Kors-medlemmar hälsas varmt välkomna att delta i årsmötet. 
Med soliga årsmöteshälsningar  
  
 
Ricky Berglund 
Verksamhetsledare 
OBS: möteshandlingarna sänds senare till ordförandena    
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