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Årets stora evenemang är bakom oss och avdelningsarbetet är i full gång. Jag 
deltar aktivt i Hungerdagsinsamlingen som insamlingsledare i min egen avdelning. 
Insamlingstillfället ger en känsla av deltagande. Jag får träffa bidragsgivare som 
gärna pratar bort några minuter. Under årets insamling ville många sia om 
Syrienkrisen och vad det kan medföra för oss i Finland. 
Nu har regeringen beslutat ta emot ett litet antal kvotflyktingar till Finland. Röda 
Korset är av tradition en samarbetspart då städer och kommuner beviljar 
kommunplats. Vår uppgift är många gånger att bistå med hjälpen att utrusta 
lägenheter och hjälpa till med integreringen av våra nya samhällsmedborgare. 
Röda Korset frivilliga står även denna gång beredda att delta. 
 
Årets regionmöten genomfördes med ett litet nytt upplägg. Deltagarna fick redan 
nu ta ställning till frågor som blir aktuella inför stämman 2014. Arbetet med att ta 
del av förberedelserna kommer att pågå under hösten och våren för att kulminera 
under stämmoveckoslutet 7-8.6.2014 i Åbo. Jag vill redan nu uppmana alla att 
reservera veckoslutet för Röda Korset och komma med som avdelningsdelegat och 
uppleva stämmans atmosfär. Min första stämma upplevde jag i Uleåborg för sex år 
sedan och den atmosfären som blir när över 1000 Röda Korsare samlas gav mig 
mersmak. Åbostämman planeras just nu och förväntas ge oss aktiva en strategi 
för följande 3-årsperiod. KOM MED! 
 
I år firas också det internationella Röda Korsets 150 års jubileum runt om i 
världen. Henry Dunant grundade Röda Korsets första kommitté i Genéve och detta 
uppmärksammas. Avdelningsarbetet är en del av organisationen och för oss  är 
det en styrka av samhörighet att vara en del av en världsorganisation som finns i 
188 länder där alla jobbar för en humanare värld 
  
I mitt arbete som ordförande för FRK Österbottens Svenska distrikt har jag hela 
tiden försökt uppmana er avdelningsaktiva att skapa verksamhet för ungdomar 
och unga vuxna. Jag hoppas att vi alla fortsätter det arbetet och jag skall berätta 
om en sak som hände på det regionmöte jag deltog i. Vid slutet av tillställningen 
då den allmänna småpratandet vidtog hörde jag en avdelningsungdom säga ...Jag 
vill bli avdelningsordförande, det skulle vara så roligt! Hur skall jag göra? Sällan hör 
man sådana uttalande ...ja nästan aldrig. Det gäller att hitta 
organisationsintresserade och ge unga möjlighet att vara med och påverka och 
bygga upp vår organisation. 
 
Med hopp om ett aktivt avdelningsår! 
 
 
Sune Glader  

distriktsordförande  

Ledarspalten 



Höstsamling genom Kalkku-resa 26.10.2013 
Vi skall göra ett besök till Finlands Röda Kors logistikcentral (Kalkku)  i Tammerfors, 
lördagen den 26.10.2013. 
Till vad används katastroffondens insamlade medel konkret? Vad händer med alla 
filtar, sockor och mössor som stickas och ges till Röda Korset? Finlands Röda Kors 
lager finns i logistikcentralen i Kalkku utanför Tammerfors och dit skickas allt för att 
sorteras och packas för vidare transport ut i världen. Vid logistikcentralen finns även 
allt från fältsjukhus till vattenreningssystem och tält för nödinkvartering. Allt redo för 
att snabbt kunna skickas iväg till ett katastrofområde. 
Förutom lagret av förnödenheter vid logistikcentralen har Finlands Röda Kors även en 
personreserv på ca 400 personer, som utgörs av människor som gått en s.k. 
delegatutbildning. Det är dessa människor som på plats ser till att mat, kläder och 
läkemedel distribueras till rätt mottagare. Det är de som konkret för fram hjälpen och 
som representerar Röda Korset eller Röda Halvmånen ute på arbetsfältet. 
Allt detta kommer vi att få veta mera om under vårt studiebesök. Kom med på en 
annorlunda höstsamling till Finlands Röda Kors logistikcentral i Kalkku, Tammerfors! 
 
Program (reservation för ändringar): 
11.00   Ankomst till Kalkku, lunch 
12.00   Guidad rundtur vid logistikcentralen, 
            Tarja Huilla 
13.30   Kaffe 
14.00   Vad gör Finlands Röda Kors ute i världen? 
            Informations-delegat Pekka Reinikainen 
15.30   Samtal via Skype till FRK:s delegat i Kuala Lumpur 
            Andreas von Weissenberg 
16.30   Hemfärd 
 
Vi åker buss (Ekmans) från Österbotten och den preliminära busstidtabellen är 
05.00       Karleby busstation 
06.00       Oravais ABC 
06.45       Vasa resecenter 
07.20       Pörtom, Pörteborg 
08.00       Lappfjärd ABC 
  
Priset för Kalkkubesöket inklusive mat, kaffe och transport är 30 euro/person.   
 
Anmälan och förfrågningar till Malin på distriktskansliet tel. 050-556 2642 
eller e-post malin.sunabacka@redcross.fi senast fredagen den 18.10.2013. 
 
Välkommen med! 
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Historiens kanske soligaste Hungerdag är 
över. Solen visade arrangörerna sin bästa 
sida och sken från molnfri himmel nästan 
över hela landet, också i övrigt präglades in-
samlingen av en underbart varm stämning. 

Åtskilliga lokalavdelningar speciellt på mindre 
orter hade lönande försäljningsverksamhet. 
Produkterna på basarerna och evenemang-
en varierade från lingon till korngrynsvälling. 
På vissa håll var den traditionella rotsaksmo-
sen det absoluta dragplåstret. Hungerdagen 
lyckades speciellt bra på orter där hela avdel-
ningen inklusive styrelsen var engagerade.  

I större städer var det insamling med bössor 
som gällde. På många håll hade insamlarrekry-
teringen lyckats bättre än tidigare och framför 
allt skolelever syntes i gatubilden i glädjande 
stor utsträckning.

Insamlare kan man bli i vilken ålder som helst 
och det är aldrig för sent. Ett gott exempel 
är Hilja Vaaranta som fyller 100 år i februari, 

Tack alla ni som hjälpte till på Hungerdagen!

hon var med och samlade för första gången 
på Hungerdagen i Joensuu.   

I år prövade man vid Hungerdagen på en all-
deles ny synlighet i tv. Krista Kosonen som är 
en av våra mest kända unga skådisar liftade 
under Hungerdagsveckan från Rovaniemi till 
Helsingfors. Folk följde ivrigt Kristas färd på 
fyrans Liv-kanal och på webben. 

Krista hälsade på i inalles sex distrikt och var 
mycket imponerad över det hon såg och fick 
erfara. Vid besöket i Tammerfors logistikcen-
tral förvånades Krista över snabbheten i Röda 
Korsets hjälparbete.  

”Sällan har någon plats gjort ett så stort in-
tryck på mig: enorma hallar fyllda med kläder, 
sjukhustillbehör, tält, mediciner, vattentankar. 
Finlands Röda Kors har beredskap att på 48 
timmar skicka ett sjukhus med laboratorium 
röntgen och operationsbord till ett krisområ-
de. Verkligt fin och snabb handling.” 

Varmt tack till er alla 
som deltog i Hungerdagen!  

EFTER HUNGERDAGEN

Ja
rk

ko
 M

ik
ko

n
en

Ta
tu

 B
lo

m
q
vi

st

Hungerdagsinsamlare modell Jyväskylä.

Krista Kosonen träffade under sin turné frivilliga röda-
korsare från olika håll i Finland.



JULEN KOMMER

Årets upplaga av insamlingen startar på freda-
gen 22.11.2013 och pågår till julaftonen.  

Intäkterna från insamlingen används till pre-
sentkort à 70 euro som barnfamiljer i ekono-
miska eller andra trångmål kan inhandla mat-
varor med inför jul. 

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

Insamlingen arrangeras av Finlands Röda Kors 
och Mannerheims Barnskyddsförbund (MBF) i 
samarbete med Yle Ettans morgon-tv, Yle Ra-
dio Suomi och Yle Radio Vega. 

Jul i sinnet startar redan i november
Insamlingen Jul i sinnet som är den sjuttonde i ordningen fyller igen 
julbordet med mat i medellösa barnfamiljer. 

I insamlingen kan man delta 

• Genom att ge ett bidrag till Jul i sinnet-kontot Nordea
 159630-202020, IBAN FI17 1596 3000 2020 20

• Genom att ringa numret 0600 16555 (10,01 € + lna) 

• Per SMS sända meddelandet HJM till numret 16499. 
 Givaren betalar 10 euro för meddelandet. 

FRK och MBF väljer ut de hjälpbehövande 
familjerna. Vid behov sker det i samarbete 
med församlingar, rådgivningar och social-
tjänsten. 

Vissa nyckeltal:

• Jul i sinnet-insamlingen gav år 2012
 sammanlagt 1 353 013 euro.

• Målet för i år är 1 400 000 euro 
 som är lika med 20 000 presentkort. 

• Ettans morgon-tv berättar om
 insamlingen i sina sändningar 
 fram till 21.12. I rutan syns under
 programmet alla de företag som 
 bidragit till insamlingen med minst
 1 500 euro. 
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Ett julbord värt 70 euro kan se ut så här.



JULEN KOMMER

FRKs julkalenderkampanj har befäst sin 
ställning under årens lopp och många
löser in kalendern varje år. Kampanjen 
väntas alltså ge en god avkastning.  

Kalendersamarbetet med BUU-klubben på YLE 
Fem fortsätter också i år, BUU-klubben är ju 
ett av de populäraste programmen på kana-
len. En del av kalendrarna har planerats enligt 
temat för barnprogrammet och skickats till de 
svenskspråkiga mottagarna.

Julkalendern på posten i oktober, goda intäktsförväntningar  

Röda Korsets traditionella julkalender gick ut i oktober 
till drygt etthundratusen mottagare.  

Julhälsning som fyller magarna

Det populära grötkortet hör till urvalet på
rödakorsbutiken också i jul. 

Priset på det efterfrågade kortet är tio euro som 
samtidigt är ett bidrag till katastroffonden. Tio euro 
räcker till en grötmåltid för en hel by, och det fram-
går även av den tryckta texten på kortet. 

Grötkortet är ett trevligt och behändigt sätt att 
skicka sin julhälsning för alla dem som julklapps-
uppköp bereder huvudbry. Ta till vara och sprid på 
ordet!

Tidigare i år genomförde centralbyråns me-
delsanskaffningsenhet sitt traditionsenliga 
storlotteri som nådde över etthundratusen 
hushåll. Kampanjen hade glädjande hög av-
kastning och lotter löstes in i stor utsträck-
ning. Postningen av lotterna skedde under Rö-
dakorsveckan och i repris efter Hungerdagen.  

För nästa år planeras utöver de nuvarande 
en ny direktpostningskampanj, sannolikt med 
postkort. 

Grötkortet 
kan köpas på

rodakorsbutiken.fi 
eller 

i rödakorsaffärerna. 

Stämningsfulla julkort och fina gåvotips! 
Trevliga julsaker för avdelningens medelsanskaffning!

Avdelningens juluppköp går behändigt när ni skriver in er med era egna koder i avdelningsvyn på adres-
sen rodakorsbutiken.fi. De nedsatta priserna för avdelningarna har färdigt satts ut på produkterna.

Medlemstidningen Hjälpens värld som utkommer 13.11 presenterar 
i sedvanlig ordning det omfattande urvalet av julkort, julgåvor och 
medlemserbjudanden. 

Stort urval julkort

Värme-
hjärta

Röd filtassiett 



Alla frivilliga är 
välkomna!

Anmälan se-
nast 4.11 
på adressen 
rednet.
rodakorset.fi/
tackgala
 
Fråga eget distrikt om eventuell samtransport. 
De senfärdiga kan höra sig för hos distriktet om 
eventuella oinlösta platser.

AKTUELLT

Nästa höst ordnas utbildarutbildning också på svenska. Utbildningsmodulerna på webben 
genomförs samtidigt både på finska och på svenska 4–31.10. Mer information om 
utbildning och tidtabeller finns på rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoiskouluttajat

Nästa års utbildardagar arrangeras på 
FRKs kurscentral i Nynäs 25–26.1. Fort-
bildningen på lördagen 25.1 omfattar tra-
ditionellt innehållsmodulerna och på sön-
dagen påbyggs utbildarfärdigheterna på 
frivilligmoduler. 

Också frivillig rekreation av varierande 
slag står på programmet. Anteckna dagar-
na i din kalender och hämta ytterligare in-
formation på rednet.punainenristi.fi/
vapaaehtoiskouluttajat

Alla med på tackgala

Året närmar sig sitt slut, det är dags att 
tacka. Finlands Röda Kors tackar sina frivil-
liga genom att inbjuda dem till en tackgala 
på Verkatehdas kultur- och kongresscen-
trum i Tavastehus den 7 december.  

En oförglömlig eftermiddag & förkväll med strå-
lande program och trevligt umgänge utlovas. 

För musiken och programmet svarar Anna Puu 
och Räpmummo. Talarstolen intas av Röda Kor-
sets styrelseordförande Erkki Liikanen, general-
sekreterare Kristiina Kumpula och fullmäktige-
ordförande Krista Kiuru. 

Räpmummo Eila Nevanranta.
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Svenskspråkiga utbildare behövs!

Utbildardagar i januari



Utvecklingsprojektet för utbildning av första 
hjälpare kulminerade med utbildarfortbildning 
och ett riksomfattande övningsgveckoslut för 
första hjälpare på Nynäs i oktober. På plats 
fanns drygt 60 personer från olika håll i lan-
det. 

Den alldeles nya utbildningen har utveck-
lats i ett sällsynt omfattande samarbete mel-
lan organisationerna och de övriga aktörerna 
inom branschen. Bland de medverkande fanns 
förutom Finlands Röda Kors också Finlands 
Sjöräddningssällskap, Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland, Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt samt Social- och häl-
sovårdsministeriet.

Framdeles förenhetligar organisationerna sin 
utbildning och de frivilliga kan flexibelt ver-
ka inom dem. Också utbildarna kan utnyttjas 
över organisationsgränserna.

Inom Röda Korset ansvarar distrikten för ut-
bildningen av första hjälpare.

Vilka är första hjälparna?  
– Första hjälparna är frivilliga första hjälpen-gruppmedlemmar som utbildats för att möta en
 nödlägespatient. Tidigare kallades deras utbildning för akut omhändertagande.
– Första hjälparna har utbildning och tillstånd för att vid behov använda syre och defibrillator 
 vid första hjälpen.
– Verksamheten baserar sig på ett skriftligt avtal mellan sjukvårdsdistriktet och Röda Korset. 

Utbildningen av första hjälpare utvecklas i samarbete

Malla Mustonen och Mikael Helenius jourade 
vid FM-tävlingarna i dragfiske i Lojo. De jour-
havande hade tillgång till defibrillator som 
skänkts av den lokala andelshandeln.
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Flyktingarbete i fyra decennier

Boka utställningen Stöd för nykomlingar till din hemort 

Finlands Röda Kors har i år sammanställt en 
utställning kring sina fyra decennier av flyk-
tingarbete som man kan beställa till sin 
hemort.  

Utställningen som består av elva fotografier 
och en historik kompletteras av ett häfte, där 
flyktingar och rödakorsfrivilliga redogör för 
sina erfarenheter av flyktingskap, hjälparbete 
och förändringen från att först ha tagit emot 
hjälp till att sedan själv ge hjälp. 

Häftet tjänar alldeles utmärkt som studiema-
terial i skolorna och på olika kurser och kan 
även användas separat utan fotoutställningen. 
Utställningen med bokningsanvisningar finns 
på omvarderadinafordomar.fi/fotoutstallning.
 

Bokningarna riktas till programassistent Frede-
rico Ferrara, federico.ferrara@punainenristi.fi. 

Historik- och bildtavlorna finns även som
PowerPoint-presentation, kommunikationspla-
nerare Anna-Stiina Lundqvist tar emot beställ-
ningar, anna-stiina.lundqvist@punainenristi.fi. 

De första flyktingarna från Chile tas emot på Helsingfors-
Vanda flygfält i november 1973.
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MEDLEMSKAMPANJEN 2014

Fler medlemmar!  

I januari–februari startar medlemskampanjen 
i hela landet, och den syns och hörs speciellt 
kring Vändagen i februari och under Rödakors-
veckan maj. Målet är att vända medlemsanta-
let i en uppgång. 

Målgrupper för kampanjen är främst unga vux-
na och barnfamiljer. Kampanjen går i huvud-
sak på webben och i de sociala medierna.

Nästa år ska också materialet om medlemskap 
genomgå en förändring så att det bättre ska 
motsvara avdelningarnas behov och önske-
mål. På kommande är en ny, mer omfattande 
allmän broschyr som kan distribueras till alla 
nya medlemmar och människor som är intres-
serade av medlemskap. Dessutom produceras 
en mindre flyer för att stödja medlemsvärv-
ningen på evenemang, kurser etc. Medlems-
kommunikationen ska likaså få nya verktyg. 

Mer information om de nya materialen går ut 
till avdelningarna med alla hjärtans dags kam-
panjbrev. 

Alla uppgifter läggs även ut på RedNet, i grup-
pen för medlemskap. Avdelningarnas med-
lemsmästare får i slutet av året ett infobrev 
om medlemsfrågorna 2014. 

Fram med det viktiga skyddsmärket
I år har vi fått fira rödakorsrörelsens 150-åri-
ga historia. Rödakorsemblemet, den betydel-
sefulla symbolen för all vår verksamhet, syns 
också i nästa års kampanjer. 

Det röda korset och den röda 
halvmånen är internationellt 
erkända skyddsmärken vars 
uppgift är att skydda hjälpar-
betet i krig och konflikter.  

Ett rött kors på vit botten är 
alltså inte en symbol för för-
sta hjälpen eller sjukvård som 
vem som helst fritt kan använ-
da. Det här är det inte många 
som vet. 

Om märkena har stadgats i 
Genèvekonventionerna och 
det är staternas skyldighet att 
övervaka att bestämmelserna 
om emblemen följs. Röda Kor-
sets viktiga roll är att hjälpa 
och berätta hur märket an-
vänds.  
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Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen är internationel-
la rödakorsrörelsens officiella, likvärdiga symboler. 

Glöm inte medlemsservicen
 
Det är viktigt att våra nya medlemmar kän-
ner sig välkomna och att de så snart som möj-
ligt efter anslutningen får en hälsning från sin 
egen lokalavdelning. Personlig kontakt per te-
lefon eller en liten välkomsttillställning är bra 
sätt att komma ihåg den nya medlemmen. 

Trots de nya medlemmarna får man inte glöm-
ma de gamla.

Den riksomfattande medlemsvärvningen både syns och hörs nästa år på webben 
och i de sociala medierna. Samtidigt ska hela kampanjmaterialet omarbetas.

Kom ihåg att
• tacka medlemmarna

• kalla dem regelbundet med i 
 verksamheten

• informera medlemmarna om aktuella
 händelser i avdelningen



STÄMMAN 6–8.6.2014

Röda Korset har sin följande stämma i 
Åbo i sommar. Medlemsantalet den sis-
ta dagen år 2013 avgör hur många om-
bud avdelningen kan skicka till stäm-
man för att besluta om viktiga frågor 
för organisationen.

Uppmuntra alltså era medlemmar att 
betala medlemsavgiften – gärna redan 
i god tid. Från centralbyrån går i slutet 
av året ut en betalningspåminnelse.

Märket och medlemskapet hör ihop, utan 
medlemmar skulle det nämligen inte finnas 
något Röda Kors. Därför vill vi tala om hur 
medlemskapet och frivilligarbetet inom Röda 
Korset erbjuder möjlighet att medverka i den-
na unika och sällsynt betydelsefulla organisa-

Åbo kallar i juni
Nu lönar det sig att anteckna i kalendern Röda 
Korsets följande stämma som hålls i Åbo 7– 
8.6.2014. Då samlas rödakorsfolket för att be-
stämma i vilken riktning vår organisation ska 
utvecklas.  

Vid mötet väljs även personer till de viktigaste 
förtroendeuppdragen: ordförande, vice ordfö-
rande samt styrelse och fullmäktige.

Platsen för stämman är Åbo Mäss- och kon-
gresscentrum. Kvällsfesten firas till takten av 
varierande musik i Forum Marinum vid Aura å, 
nära museiskeppet Suomen Joutsen. 

Hur förbereda sig och påverka?

För stämman kan man börja förbereda sig fast 
genast. 

– Locka med också dina rödakorsvänner till 
 Åbo, till exempel på en trevlig sommar-
 utfärd. 
– Väck diskussion: Vilka frågor borde vår 
 organisation allt effektivare verka för? I ett 
 hurdant Finland och i en hurdan värld lever 
 vi i om 10–20 år?
– Anteckna dina kommentarer i strategin som 
 alla avdelningar får med posten i början av 
 februari. Strategin ger vår organisation 
 riktlinjerna för de följande åren. Kommen-
 teringen stängs av 31.3. 

Anmälan till stämman börjar 7.2 och slutar 
25.4. Mer information läggs ut på webben 
och skickas till distriktsbyråerna. 

På eget distrikt kan du också höra dig för om 
utbildning som visar hur du påverkar och del-
tar under stämman.

Den förra stämman gick av stapeln i Lahtis år 
2011.
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I Lahtisstämman år 2011 deltog över ettusen rödakors-
medlemmar.  

tion, som en del av hjälpens kedja. Dina gär-
ningar, och du själv är betydelsefulla! 
 
För information i medlemsfrågor: 
Kati Ketola samordnare av medelsanskaff-
ningen, kati.ketola@punainenristi.fi, 
020 701 2195

Stämman närmar sig – medlems-
antalet avgör  representationen



DAGSVERKSINSAMLING

Idén med dagsverksinsamlingen är att ele-
verna stöder Röda Korset med de peng-
ar de förtjänar genom sitt eget arbete. På 
det sättet hjälper de unga andra ungdomar 
nära eller långt borta – en tanke som kan 
inspirera skolorna.   
 
Det lönar sig alltså att kontakta skolan på or-
ten eller i området och erbjuda dem möjlighet 
att göra en dagsverksinsamling till förmån för 
Röda Korset. 

Intäkterna från insamlingen kan skolan ge 
som gåva till exempel till katastroffonden och 
därigenom stödja de miljoner barn och ungdo-
mar som fallit offer för den utdragna krisen i 
Syrien. Det är bra att tala om för skolorna att 
Finlands Röda Kors skickade i augusti ett fält-
sjukhus till Syrien.
 
Alternativt kan skolan skänka insamlingsmed-
len till verksamheten här hemma och stödja 
det värdefulla arbetet i De ungas skyddshus. 

Den lokala kontakten viktig  

När skolan går med i dagsverksinsamlingen 
skaffar den själv jobben för sina elever och re-
dovisar medlen till Röda Korset. På adressen 
http://www.rodakorset.fi/skolor/
dagsverkesinsamling får skolorna informa-
tion om insamlingen. Där kan de ladda ner an-
visningarna för genomförande av insamlingen 
och meddelandet till elevernas föräldrar.
 
Röda Korsets centralbyrå informerar skolor-
na regelbundet om möjligheterna att delta i 
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hjälparbete. Följande utskick om dagsverksin-
samlingen får skolorna i oktober. 

Det är dock ytterst viktigt att också lokalav-
delningarna själva tar kontakt med skolor-
na. Dagsverksinsamlingen är en bra och enkel 
möjlighet att inleda samarbete med skolvärl-
den – på vägen kan man också fånga upp en 
och annan medlem eller fast en grupp hunger-
dagsinsamlare för nästa år. 

För information om dagsverksinsamlingen: 
Eeva Arrajoki, planerare för medelsanskaff-
ningen, centralbyrån 020 701 22 74, 
eeva.arrajoki@punainenristi.fi

Kanske er skola nappar på dagsverksinsamlingen
– ring och fråga!

Välkommen till första hjälpen- och akutvårdssymposiet 21–22.11

Finlands Röda Kors ordnar i november det 
traditionella första hjälpen- och akutvårds-
symposiet i Finlandia-huset i Helsingfors. 
Temat för årets symposium är det föränder-
liga samhällets effekter på första hjälpen.

Ett samhälle i förändring utsätter första 
hjälpen-utbildningen för nytt tryck. Tekni-
ken inom vården utanför sjukhuset utveck-
las, och från och med nästa år omfattar 
undervisningen i första hjälpen vid sidan av 

grundkunskaperna också användningen av 
halvautomatisk defibrillator.

De här och många andra aktuella frågor kring 
ämnet tas upp på Finlands Röda Kors första 
hjälpen- och akutvårdssymposium. Konferen-
sen vänder sig till alla som är intresserade av 
första hjälpen och akutvård. Utbildarna och 
inledarna är toppexperter inom branschen.
Information om deltagaravgifter, logi och an-
mälan finns på adressen http://www.punai-
nenristi.fi/ensiapu_ja_ensihoitosymposiumi 

Alla med intresse för första hjälpen och akutvård är välkomna till symposiet.

Dagsverksinsamlingen är ett bra sätt att locka med unga i 
Röda Korsets verksamhet. På bilden stämningar från ung-
domarnas årsmöte.    



VÄNVERKSAMHET 

I början av september pilottestade Helsing-
fors och Nylands distrikt sin nya grupp-
handledarutbildning.

Utbildningen som omfattar tre kvällar riktar 
sig främst till frivilliga inom vänverksamheten 
som vill bli säkrare på att handleda olika grup-
per av kunder.
 
Under utbildningen behandlas både grupp-
dynamik och handledarens uppgifter, till ex-
empel att göra upp en verksamhetsplan för 
gruppen. Temat för den sista studieträffen är 
likheter och olikheter. Under kursen lär man 
sig också använda olika slags skapande meto-
der inom grupphandledningen. 

Nu när pilotskedet är över, kan man få utbild-
ning även på andra håll i landet. Arbetstaga-
re från distrikten fördjupades i utbildningen i 
början av oktober och efter det har avdelning-
arna kunnat höra sig för om utbildningen i sitt 
område. 

För information 
Jemina Vainiomäki, utvecklare av gruppverk-
samhet vid Helsingfors och Nylands distrikt  
jemina.vainiomaki@punainenristi.fi,
020 701 23 88

Handledarutbildning ger färdig-
het för gruppverksamhet 

Parsamtalen i samband med utbildningen kan utmynna i 
en livlig diskussion. De frivilliga, Hanna Kantonen (t. v.) 
och Tuula Kähkönen, funderar över problemsituationer 
som grupphandledaren kan stöta på.   
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I glad väntan på vändagen

På alla hjärtans dag i februari gläder vi oss 
igen åt vänskap och lyfter fram vår mångfa-
cetterande vänverksamhet. 

Nästa år har vi alla två speciella orsaker till 
fest: 2014 firas som familjernas temaår och 
som vänverksamhetens 55-årsjubileum. 

Centralbyrån utmanar alla avdelningar och di-
strikt att arrangera egna Vänskap ger glädje-
evenemang som vänder sig till hela familjen 
från barnaår till silverhår. 

Evenemangen kan ordnas inne och ute och 
innehållet i dem kan fritt struktureras – det 
primära är vänskapens och samvarons glädje. 
Evenemangstips kommer att finnas på RedNet 
och där läggs också ut vändagens avdelnings-
brev samt mallarna för inbjudan och informa-
tion.

Vändagen ska i sedvanlig ordning synas även 
på nätet. Mer information på kommande.   

Nästa år har medlemsvärvningen en viktig roll 
i varje kampanj. Vi sätter alltså fokus på med-
lemskap även under vändagen.
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Vänner från Jyväskylä avdelning besöker biblioteket. 



 

 
 
 
Höstens verksamhet har kommit bra igång med en lyckad Hungerdagsinsamling 
som inspirerade och engagerade hela vårt distrikt och starkt bidrar till att distrik-
tet också i fortsättningen kan vara en aktör att räkna med när det gäller såväl 
nationell som internationell hjälp via Röda Korsets Katastroffond.  
 
Annat som vi hittills ägnat oss åt är bland annat: 
  

 En efterspaningskurs i Jakobstad som vi tyvärr var tvungna att inhibera på 
grund av för få anmälda (3 personer). 

 Efterspaningskursen på finska i Vasa i samarbete med Vaasa Opisto under 
veckoslutet 21 – 22 september. 

I skrivande stund pågår de sista förberedelserna och finslipningarna inför den 
gemensamma finlandssvenska Frivilliga räddningstjänst ledarkursen på Åland un-
der veckoslutet 4 – 6 oktober. Kursen är en naturlig fortsättning på det arbete 
som inleddes för två år sedan när de svenska och tvåspråkiga distrikten inledde 
ett intensifierat samarbete för att stärka Röda Korsets beredskap på svenska i 
vårt land. Det långsiktiga arbetet har som mål att distrikten bättre skall kunna 
stöda och hjälpa varandra både med tjänstemannaresurser och frivilligresurser 
ifall det behövs under t.ex en större kris eller olycka någonstans i Svenskfinland. 
För ett år sedan ordnades en gemensam övning på svenska på Åland och nu är 
det dags för fortsättningen, en utbildning för frivilliga ledare.  
 
År 2014 kommer turen till Österbotten, då står vi som värdar för den gemen-
samma övningen. Jag har säkert anledning att återkomma om detta tema i fram-
tida nummer av Röda tråden. Övningen är givetvis öppen för alla. 
 
Rolf  Sund 

 

 

Beredskapsverksamheten 



 
 

 
Hösten gör sej påmind, trots den långa brittsommaren (eller indiansommar kallas 
det väl också?). Skol- och arbetsåret har börjat igen och kursverksamheten star-
tar. 
 
I augusti månad hölls ett antal nödförstahjälpkurser för anställda inom Korholms 
kommun och i september för anställda inom missbrukarvården i Malax. Grund-
kurser i förstahjälp för allmänheten planeras in varje månad, men intresset har 
hittills varit rätt så lamt. Nästa fhj-kurs för allmänheten hålls 1-3.10 kvällstid 
kl.17.30-21. Därpå följande kurser 4-7.11 kl. 18-21 samt 4-5.12 dagtid kl.9-
16.Sprid gärna informationen vidare, så att vi får kurserna fyllda. Priserna är de-
samma som förut, mellan 40-60 euro per person för en  nödförstahjälpkurs/ 
uppdateringskurs (beroende på timantal)och 92 euro för en grundkurs, inkl. kaf-
fe med tilltugg.  
 
I övrigt har tiden upptagits av planering och marknadsföring, regionmöten ute i 
avdelningarna och Hungerdagsinsamlingar. Samordnaren har även fått förfråg-
ningar på informations- och demonstrationstillfällen gällande hjärtstartare (de-
fibrillator), som numera ingår som en naturlig del i förstahjälpkurserna. Planer 
finns på att börja verka som återförsäljare till dessa apparater, vartefter de blir 
vanligare i samhället även hos oss. Med begreppet basal hjärt-lungräddning (eller 
återupplivning som man oftare hör i Finland) kan man s.a.s. ”köpa tid” om hjärtat 
stannat, men med en tidig elstöt kan man lättare få igång det igen. Människan 
klarar ju sej som bekant inte många minuter utan syre om cirkulationen stannat, 
därför är tiden så dyrbar. Målsättningen är, att dessa apparater i framtiden skall 
finnas lite här och var i samhället och kunna användas av oss alla, så att så 
många liv som möjligt ska kunna räddas. Den vanligaste dödsorsaken i vårt land 
är fortsättningsvis hjärtstopp till följd av hjärt- och kärlsjukdomar, tätt följd av 
olycksfall och cancer. 
 
Med önskan om ljus och värme i höstrusket!   Ami 

 

    

Första hjälpen och hälsovårdsverksamheten 



 

 

 

Slutrakan på 
Seniorernas 

år har inletts 
och det är 
dags att ut-
värdera hur 

avdelningen 
tagit i beaktande temaåret i sin verksam-
het… än finns det möjlighet att ordna ett 
seniorinriktat evenemang. 
 
Jul i sinnet 
Förberedelserna för årets Jul i sinnet- 
kampanj har inletts, i nuläget har alla lo-
kalavdelningar haft möjlighet att önska 
antalet presentkort till sitt område. Cen-
tralbyrån har meddelat att det eventuellt 
kommer att finnas fler kort att dela ut 
denna jul. I år har Österbottens svenska 
distrikt beredskap att dela ut hela 420 
presentkort, förra året delades 350 kort 
ut i regionen. Alla avdelningar har medde-
lat att de deltar i kampanjen detta år. Vi 
håller tummarna att alla avdelningar får 
önskat antal gåvokort! 
 
Presentkorten skall gå, liksom tidigare år, 
till barnfamiljer som av en eller annan 
orsak är i behov av ekonomiskt stöd. Du 
kan m.a.o. inte ansöka om att få ett gå-
vokort men tips på kandidater kan alltid 
ges till den aktuella lokalavdelningen. En 
exakt tidtabell för kampanjen har ännu 
inte gjorts upp, utan jag håller kontakten 
med avdelningarna under hösten och 
meddelar när vi fått information om an-
talet kort och årets tidtabell.  
 
Vänkurs 
Vänverksamheten är en av Röda Korsets 
äldre verksamhetsformer. I distriktet ser 
denna verksamhet väldigt olika ut på oli-
ka områden. En del avdelningar har en 
väletablerad verksamhet med många 
vänner medan andra ännu inte har be-
kantat sig med konceptet. Väntjänsten är 

ett tacksamt koncept på många sätt, att 
vara vän är något som alla kan göra bara 
han/hon har tid att ge och intresse av att 
dela den tiden med andra. Vännen behö-
ver inte ha några specialkunskaper och 
heller ingen dyr utrustning eller invecklat 
material. Bara ett intresse av att göra 
något gott för en annan människa. 
 
Hör av er till mig om er avdelning har in-
tresse av att starta upp eller omstarta er 
vänverksamhet. Vänkurser kan ordnas för 
enskilda avdelningar eller som samar-
betsprojekt mellan flera avdelningar. 
 

Kurs i frivilligarbete bland seniorer 
I början av året gick en rad aktörer i 
Vasa-regionen samman för att ordna en 
kurs för personer intresserade av att del-
ta i frivilligverksamhet bland seniorer. 
Målet var att ge en inblick i vad frivillig-
verksamhet är, vad det finns för utbud i 
regionen och att ge kunskap om hur du 
ordnar seniorverksamhet för enskilda 
personer eller grupper. 
 
Det fanns ett stort intresse för kursen 
som genast blev fullsatt. Därför är tan-
ken nu fortsätta detta samarbete mellan 
organisationerna och ordna en liknande 
kurs i södra Österbotten. Kursen kommer 
att förverkligas under februari-mars 
2014. Mera information om kursen kom-
mer under vintern, men det går redan nu 
att skicka in en intresseanmälan till mig. 
 

 

Malin Sunabacka 

Samhällsverksamheten 



 

 

 

Hösten fortskrider, 
Hungerdagen är 
över och är dags för 
ungdomarnas års-
möte och Reddie 
Kids- verksamhet.   

 
Hungerdagen 
Under årets Hungerdagsinsamling beslöt 
ungdomsutskottet i distriktet att ordna 
egna små insamlingar på sina läroanstal-
ter. Yrkesakademin, Åbo Akademi och 
Hanken fick besök av våra utskottsmed-
lemmar och studerande samt personal 
fick därmed möjlighet att donera en slant 
till Katastroffonden. Insamlarna fick ett 
väldigt positivt gensvar och nästa år sik-
tar utskottet på att besöka ännu fler lä-
roinstanser och/eller arbetsplatser. 
 
Ungdomarnas årsmöte 
I år infaller det nationella årsmötet på 
hösten och inte på vårvintern. Veckoslu-
tet 4–6 oktober åker fyra officiella ung-
domsrepresentanter från distriktet till 
Åbo för att diskutera ungdomsverksam-
heten i organisationen.  
 
Under årsmötet samlas över 150 unga 
frivilliga från hela landet, målet är att dra 
upp riktlinjer för ungdomsverksamheten i 
Finlands Röda Kors. Samtidigt är det en 
trevlig tillställning för unga rödakorsare 
att lära känna varandra över distrikts-
gränserna. Mera information om mötet 
hittar du på RedNet genom att gå med i 
gruppen Ungdomarnas årsmöte 2013. 
 
Internationell verksamhet för unga 
Under året ordnas det runt om i världen 
en hel del rödakorsläger och -
tillställningar för unga aktiva medlemmar. 
Evenemangen är oftast ordnade av det 
aktuella landets nationella Rödakorsföre-
ning till vilket ungdomar från övriga na-
tioner bjuds in. Platserna per land är för 

det mesta få och ansökningstiden relativt 
kort. Därför vill jag tipsa dig som är in-
tresserad av Röda Korsets internationella 
verksamhet för unga att aktivt hålla koll 
på RedNet-sidorna. Under SPR Nuoret 
(Toiminta) sätter Internationella enheten 
på Centralbyrån ut information om aktu-
ella händelser. Tyvärr är informationen 
oftast enbart på finska men det brukar 
gå bra att skriva sin ansökning på svens-
ka och själva evenemangen är naturligtvis 
engelskspråkiga. 
 

Reddie Kids- ledarkurs 
Reddie Kids är Röda korsets klubbverk-
samhet för barn i åldern 7–12 år. Målet 
med klubbverksamheten är att genom lek 
ge barn i skolåldern en meningsfull och 
rolig sysselsättning med humanitära vär-
deringar som förtecken. De huvudsakliga 
teman som tas upp är: Röda Korsets 
verksamhet, Första hjälpen och Tolerans.  
 
Om du är intresserad av att leda klubb-
verksamhet för barn har du nu möjlighet 
att delta i en ledarkurs för Reddie Kids- 
verksamhet. Som utbildad Reddie Kids- 
ledare kan du förutom att fungera som 
klubbledare även engagera dig i läger-
verksamhet och övrig barn- och ung-
domsverksamhet. Du får också en allmän 
inblick i vad det innebär att vara frivillig i 
Röda Korset. 
  
Höstens kurs hålls 23–24.11, kl.10–16 på 
Vasa sv avdelning, Sandög. 8. Är du eller 
någon i din avdelning intresserad av att 
starta upp Reddie Kids-klubbar så anmäl 
dig till mig senast 8.11! 

 
Malin Sunabacka 

Ungdomsverksamheten 



 

 

 

 
 
Michaela tackar för sig! 
 
Min tid som utvecklare för mångkul-
turell verksamhet närmar sig tyvärr 
sitt slut. Livet blir ibland lite annor-
lunda än man tänkt sig! Jag kommer 
nämligen att flytta till Singapore i 
slutet av oktober.  
 
Jag vill rikta ett varmt och stort tack 
till er alla för ett gott samarbete 
under åren som gått! Åren som 
Röda Kors anställd har varit otroligt 
intressanta och givande. Samtidigt 
har de gett mig nya bekantskaper 
och fina minnen att ta med mig på 
vägen.  
 
Markus Bergfors har anställts som 
distriktets nya utvecklare för mång-
kulturell verksamhet t.o.m. 31.12.
Jag vill hälsa Markus välkommen 
och önska honom lycka till med
mångfaldsarbetet! 
 
Önskar er lycka och välgång med 
Röda Kors verksamheten och en fin 
fortsättning på hösten!  
 
På återseende! 
 

Michaela 
 
Hej alla! Jag kommer att ta över ef-
ter Michaela som mångkulturutveck-
lare fram till årsskiftet. En stor del 
av er har jag redan träffat eftersom 
jag har varit praktikant på distrikts-
kansliet sedan 19e augusti. Men jag 
ska ändå kort presentera mig för de 
jag inte hunnit träffa än.  
 
Mitt namn är Markus Bergfors och 
jag är en 25-årig pol.mag. studeran-
de som är hemma från Kvevlax men 
nu bor i Vasa. Jag flyttade i somras 
till Vasa från Åbo där jag har stude-
rat statskunskap och folkrätt. Hu-
manitärt arbete har länge intresse-
rat mig vilket har påverkat mitt stu-
dieval, gjort att jag volontärarbetat  

 
 
ett halvår på ett soppkök i Chicago i 
USA, och nu lett till att jag arbetar 
för Röda Korset.  
 
För att blicka framåt och se vad jag 
kommer arbeta för i höst så kom-
mer vi bland annat att försöka få 
igång läxhjälpsklubbar på nytt till 
vårterminen. Många invandrarbarn 
har svårigheter att hänga med i sko-
lan på grund av språket och när 
även deras föräldrar kanske håller 
på att lära sig svenska eller finska 
så kan de inte heller hjälpa med läx-
orna. Därför kan läxhjälpen vara ett 
utmärkt sätt att hjälpa invandrar-
barn att hänga med i skolan och 
komma in i samhället. Samtidigt kan 
det också vara mycket givande för 
de som ställer upp som läxhjälpare 
eftersom de får möta människor 
från andra kulturer och får kanske 
en bättre insikt i hur svårt det kan 
vara att flytta eller fly till ett helt 
främmande land. Även om läxhjäl-
pen riktar sig främst till invandrare 
så är den öppen för alla elever som 
vill ha stöd i läxläsandet. 
 
Ifall ni tycker detta låter intressant 
och vill vara med, eller undrar kring 
något annat, så kan ni gärna höra 
av er! Ni kan nå mig på frkva-
sa@redcross.fi eller på 040 559 
5286. Från fjärde november till sjät-
te december kommer jag vara bort-
rest men då kommer man att kunna 
nå mig via mail.  
 
Ser fram emot att träffa er alla i 
höst! 
 
Hälsningar, 
 
Markus 

Mångkultur 

mailto:frkvasa@redcross.fi
mailto:frkvasa@redcross.fi


 

Förtjänsttecken - dags att ansöka 

Det drar igen ihop sig till ansökningstid för Röda Korsets utmärkelser. 
Ansökningstiden för förtjänstmärken är i september och för förtjänstmedaljer - i 
brons, silver och guld - är i oktober. 
 
För beviljande av förtjänsttecknet är kriterierna medlemskap i FRK och att personen i 
minst 6 års tid aktivt har deltagit i FRK:s eller Frivilliga Räddningstjänstens verksamhet 
i förtroende- eller andra frivilliguppgifter. 
 
Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i brons, silver eller guld tilldelas för  förtjänstfull 
och långvarig verksamhet eller exceptionellt betydelsefulla insatser direkt till förmån 
för FRK och dess syften. 
 
Förtjänstmedaljen i brons kan beviljas till en person som i minst 10 års tid aktivt har 
deltagit i organisationens verksamhet och som tidigare har fått förtjänsttecknet. 
Minst fyra år bör ha gått sedan förtjänsttecknet beviljades.  
 
Förtjänstmedaljen i silver kan beviljas till en person som i minst 20 års tid aktivt har 
deltagit i organisationens verksamhet och som tidigare har fått förtjänstmedaljen i 
brons. Minst 10 år bör ha gått sedan  förtjänstmedaljen i brons beviljades. 
 
Förtjänstmedaljen i guld kan beviljas till en person som i minst 30 års tid aktivt har 
deltagit i organisationens verksamhet och som tidigare har fått förtjänstmedaljen i 
silver. Minst 10 år bör ha gått sedan  förtjänstmedaljen i silver beviljades. 
 
Varje ansökning om en utmärkelse bör fyllas i noggrant och i den bör inkluderas 
möjligast heltäckande beskrivning av meriterna. Verksamhetsåren är också viktiga 
uppgifter som bör framgå av ansökningen. 
 
För kostnaderna för utmärkelsen ansvarar den part som ansöker. Ansökan sker på 
blankett som finns på Rednet under rubriken Råd & Rön - Avdelningsbyrå - Blanketter 
och anvisningar. Där hittar du också anvisningarna för utmärkelserna med mer 
information om Röda Korsets utmärkelser. Blankett kan också beställas från 
distriktet. 
 
 



 

FRK Österbottens svenska distrikt 

Kontaktuppgifter 
Adress 
Nedre torget 1A 
(5. våningen) 
65100 Vasa 

Öppethållningstider 
Måndag- fredag:  
kl. 10-15 
Lördagar stängt 
 

VI PÅ DISTRIKTSKANSLIET 
 

Verksamhetsledare Ricky Berglund 
ricky.berglund@redcross.fi 
tfn 020 701 2750 
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  Michaela Södergård /Markus Bergfors
michaela.sodergard@redcross.fi/
 markus.bergfors@redcross.fi 
 tfn 020 701 2755
gsm 040-559 5286   

Ekonomisekreterare  Greta Paajanen  
greta.paajanen@redcross.fi   
tfn 020 701 2752  
0400-240705  

 
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! 

 osterbotten.rodakorset.fi 
 



 

 
Styrelsen har haft ett möte på hittills på höstterminen den  23.9. Nedan ett 
axplock av beslut. 
 
Isabella Olli har beviljats vårdledighet  
Första hjälp och hälsovårdsverksamhetens samordnare Isabella Olli har anhållit om 
och beviljats vårdledighet från 2.10.2013 till och med 1.9.2014. 
 
Anne-Maj Forsmans arbetsförhållande har förlängts 
Anne-Maj Forsman har varit anställd som vikarie för Isabella Olli till och med 
30.9.2013. I och med att Isabella Olli är vårdledig till och med 1.9.2014 fortsätter 
Anne-Majs vikariat fram till dess. 
 
Markus Bergfors anställd som mångkulturutvecklare 
Pol.stud. Markus Bergfors har anställts som mångkulturutvecklare under tiden 
14.10. – 31.12.2013 efter Michaela Södergård som slutar den 31.10. för att flytta 
till Singapore. Markus Bergfors har jobbat som praktikant på distriktskansliet ett 
par månader i höst. Närmare presentation av honom hittas längre fram i Röda 
Tråden. 
 
Nästa styrelsemöten 11.11.2013 och 9.12.2013  
 

 
 

INFORMATION FRÅN DISTRIKTSSTYRELSEN 
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