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Sisko-dagen den 15 november 1980, 
vad hände då? Det som så gott som 
alla Röda Korsare känner till och har 
deltagit i, eller kommer att på sätt 
eller annat komma i kontakt med? 
Utan att ha läst Finlands Röda Kors 
125-års historik skulle jag ha fått 
gissa: Pälkäne avdelnings gatuin-
samling till förmån för Röda Korsets 
internationella biståndsverksamhet 
ordnades den dagen. Insamlingen 
ordnades i form av ett evenemang 
ochidén med insamlingen var att gi-
varen skulle donera en summa mot-
svarande en dags måltidskostnader. 
För det fick givaren en tallrik ärt-
soppa. Sedan dess kallas evene-
manget Hungerdagen och genomförs 
i hela landet. Till en början var tid-
punkten för insamlingen alltid den-
samma, men under senare år har den 
förlagts tidigare på hösten.  
 

Operation Hungerdagen är ett stort 
projekt för alla våra avdelningar och 
resultatet har varit fantastiskt bra 
varje år. Jag hoppas att vi i år igen 
uppnår nya suveräna insamlingsresul-
tat och att alla ställer upp för 
Hungerdagen och att vi får många 
såväl rutinerade som nya insamlare. 
Antalet insamlare, traditioner och lite 
nya idéer påverkar rätt långt medlen 
som samlas för Katastroffonden. Be-
redskapschef Rolf Sund fungerar lik-
som förra året som distriktets insam-
lingsledare. 
 
Årsmötet i Kronoby valde en ny di-
striktsstyrelse med Sune Glader som 
ordförande och Ralf Nordström som 
viceordförande.Nya styrelsemed-
lemmar är Marianne Berglund (Peta-
lax), Maria Prost (Munsala), Marianne 
Rautamo (Jakobstad) och Inga-Britt 
Söderman (Närpes). Återvalda för 
mandatperioden blev medlemmarna 
Jan-Erik Nyman (Jakobstad), Andreas  
 
 
 
 

 
 
 
Storbacka (Vörå), Ulf Brunberg (Vasa) 
och Ossi Pursiainen (Smedsby-Böle). 
 
På distriktskansliet sker en del per-
sonalförändringar i höst:  Michaela 
Södergård är tjänstledig t.o.m. 
31.3.2013 och Kalle sköter hennes 
arbete som halvtidsanställd från 1 
september. Isabella Olli kommer att 
gå på moderskapsledighet och Anne-
Maj Forsman kommer att vikariera 
henne under den tiden. Själv har jag 
börjat arbeta som verksamhetsledare 
den 1 augusti. 
 
Vem är jag? 43-årig familjefar med 
tre barn (16, 13 och 6 år), gift med 
Anna-Lena, vi bor Vörå. En del 
kanske minns mig från ett par år till-
baka då jag vikarierade Rolf som be-
redskapschef ett år. En givande tid 
som lockade mig tillbaka till Röda 
Korset. 
 
Jag ser fram emot en intressant och 
intensiv arbetshöst, ett tätt och gott 
samarbete med förtroendevalda i 
distriktet och avdelningarna, med 
aktiva frivilliga och distriktets och 
mottagningscentralens personal.  
 
Vi har spännande program på kom-
mande i höst. Bland annat så ordnar 
Ålands distrikt en beredskapsövning i 
oktober för alla svenskspråkiga di-
strikt. Målet är – utöver övningarna - 
bl.a. att stärka och förbättra den 
gemensamma svenskspråkiga bered-
skapen, skapa kontakter och lära 
känna varandra. Kom med alla Röda 
Korsare i Österbotten,vi är alla en del 
av beredskapen. Välkommen med till 
Åland! 
 
Jag hoppas vi ses snart och ha en bra 
Hungerdag! 
 
 

Ricky 

Ledarspalten 



Gör upp planen i lag så att ni kan ta vara på 
allas goda idéer. Den årligen uppdaterade pla-
nen skickas till distriktet och hela avdelningen 
för kännedom. Det mest ofördelaktiga är att 
förvara insamlingsplanen i huvudet på insam-
lingsledaren – därifrån kan ingen plocka fram 
den när det skulle behövas.   

Insamlingsplanen svarar på frågorna hur, var 
och vem insamlar. 

HUR?

Vilka insamlingsätt funkar på er ort? Bössin-
samling lönar sig på livliga platser. Insamling 
från dörr till dörr lyckas bäst i tätt bebodda 
områden. På mindre orter kan basarerna vara 
betydande inkomstkällor. Även Hungerdags-
karaoke eller -zumba har på många håll varit 
rena succén.

VAR?

Var och när rör sig människorna? De lukrati-
vaste platserna bemannas först och resten 
enligt resurser. Man gör också klokt i att vara 
beredd på väderväxlingar. Var når man män-
niskorna vid regn?  

VEM?

Potentiella insamlares kontaktuppgifter sam-
manställs och fogas som bilaga till insamlings-
planen. Av insamlingsplanen borde åtmins-
tone framgå tidigare års kontaktuppgifter till 
insamlare, medlemmar och lokala organisatio-
ners, skolors och företags kontaktpersoner. I 
insamlingsplanen anges också de preliminära 
ansvarsområdena.

Speciellt vid nödhjälpsinsamlingar kan man 
hamna att justera arbetsfördelningen och där-
för måste alla kontaktuppgifterna i avdelning-
ens beredskapsplan vara uppdaterade.

Hur instrueras insamlaren?

Insamlingssäkerheten är a och o i alla insam-
lingar och därför måste varje insamlare få 
goda instruktioner. Insamlarna uppger sina 
kontaktuppgifter och styrker sin identitet. Var-
je bössa som överlåts bokförs på insamlarens 
personuppgiftsblankett. Insamlaren ska ta 
hand om insamlingsutrustningen utan att ris-
kera sin egen säkerhet och återlämna den på 
överenskommen plats och tid.

Insamlingsplanen underlättar arbetet

Målet för Hungerdagen är att få in så mycket pengar som möjligt så att vi kan hjälpa så 
många människor som möjligt. Avdelningens insamlingsplan hjälper att nå målet. 

När insamlaren kvitterar ut bössan:

– Ska han känna sig välkommen.
– Ska man tala om för honom hur och för vilket 
 ändamål det insamlas:

De medel som under Hungerdagen samlas in till 
katastroffonden är icke-öronmärkta. När pengar-
na inte har bundits vid något visst ändamål kan 
Röda Korset fatta beslut om att hjälpa genast då 
en oväntad katastrof har inträffat. Röda Korset 
bistår i tiotals länder varje år. 

Materiell hjälp ur katastroffonden ges i Finland 
bland annat till offren för eldsvådor. Hjälpen går 
ofta ut på psykiskt stöd till de drabbade. 

Enligt stadgarna för katastroffonden kan insam-
lingskostnaderna uppgå till högst 15 % av insam-
lingens intäkter.
 
– Insamlaren tipsas om en bra insamlingsplats.  
– Efteråt frågar man insamlaren hur uppdraget 
 lyckades och ber honom komma med respons.  
 – Insamlaren tackas.

A
n
n
a Vu

o
rin

en
OPERATION HUNGERDAGEN 13-15.9



 

 

 

Frivilliga räddningstjänstens bered-
skap 
 
Under vintern och våren har en stor 
del av arbetet gått ut på att stärka 
Frivilliga räddningstjänstens (i fort-
sättningen FRT) kunnande och per-
sonella resurser. I mars ordnades ett 
mycket omtyckt”Kick-off” seminari-
um i Pedersöresom var ett samlande 
forum för myndigheter och aktiva i 
distriktet. Totalt deltog ca 35 perso-
ner i evenemanget som ordnades på 
Pedersöre skolcentrum. Seminariet 
öppnades av Röda Kors distriktsord-
förande Sune Glader.  
Programmet bestod bland annat av 
Frej Stenmans presentation av Poli-
sens- och Kaj Liljeqvists presentation 
om Gränsbevakningens myndig-
hetsarbete. I anförandena märktes-
kopplingen och behovet av frivilliga 
resurser vid speciellt eftersök av för-
svunna personer väl. FRT från cent-
ralt håll var också representerat av 
koordinator Jari Honkanen från Röda 
Korsets Centralbyrå som redogjorde 
för FRTs strategi och utmaningar nu 
och i framtiden. Vidare lärde vi oss 
också hur man på ett snabbt och ef-
fektivt sätt kan utnyttja Lantmäteri-
verkets kartplats för att därifrån gra-
tis kunna hämta uppdaterat kartma-
terial. I korthet är allt som behövs en 
internet uppkoppling och en skrivare. 
 

FRT alarmeras via alarmdejourerna 
som får sina uppdrag från Nödcen-
tralen via ett textmeddelande. Alar-
merarnas antal har ökat från 15 till 
19 personer då vi lyckats bra med 
nyrekryteringen. Det innebär att det  

 
 
 
är fler personer som delar på ansva-
ret och jobbet och då blir också de-
rasuppgift lättare. Alarmerarna de-
jourerar en vecka i taget och förbin-
der sig då att ta emot myndigheter-
nas alarm samt förmedla dessa vida-
re till de FRT ledare och alarmgrupper 
som behövs för respektive uppdrag. 
En utbildnings och uppdaterings-dag 
ordnades för alarmerarna i början av 
juli månad. Kontaktuppgifterna gicks 
igenom, uppdateringar gjordes men 
framför allt det viktigaste att alarme-
rarna hade möjlighet att träffa var-
andra och byta idéer och erfarenhe-
ter. 
 
Landskapskommittén (som har till 
uppgift att koordinera FRT’s verk-
samhet tillsammans med Röda Kors 
distriktets beredskapschef) i Öster-
botten har sammanträtt två gånger 
under våren och behandlat både öv-
ningar och utbildningar. Under året 
har Landskapskommittén också fått 
nya representanter från föreningen 
Wasa snowmobile. 
 
Det långsiktiga arbetet har nu gett 
resultat i och med att vi har ett upp-
byggt system med efterspaningskur-
ser runt om i hela vårt distrikt. Kur-
serna försöker vi turvis ordna i södra, 
mellersta och norra delen av distrik-
tet. Ni som läser detta, ta en kompis 
med och ta del i en kurs och bli en 
del av vår gemensamma utbildade 
resurs! 
 

 

 

 

Beredskapsverksamheten 



Efterspaningsövning med snöskoter 
för Frivilliga räddningstjänsten 
 
Gränsbevakningen bjöd in oss till en 
efterspaningsövning på is i Oravais 
skärgård i kallaste februari. Deltagare 
från snöskoterföreningar (FRT aktiva) 
i Vasa- och Jakobstadsnejden letade 
efter ett försvunnet snöskoterekipa-
ge på basen av nödraket som siktats 
ute i skärgården. Närmare tjugo frivil-
liga snöskotrar deltog i övningen. 
Personer från FHJ grupperna kom-
pletterade snöskoterekipagen då fler 
spanare behövdes. På varje skoter 
finns en spanare förutom föraren. 
Nytt för denna övning var att den 
leddes från Sjöräddningscentralen i 
Åbo, vilket i sig skapade en ny och 
intressant dimension. Övningen lyck-
ades bra och samarbetet med Gräns-
bevakningen stärktes ytterligare. 
 

Efterspaningskurser 
 
Efterspaningskurser planeras att hål-
las i Kristinestad8-9.9.2012 och i 
Vasa,senare under hösten eller vin-
tern. Bo Norrgård fungerar som ut-
bildare på bägge tillfällena. Mer in-
formation och anmälningar antingen 
till Bo (bo.norrgard@vora.fi / 050-
5186500) eller undertecknad. 
 

Beredskapsövning och Finlands-
svensk träff på Åland 13 – 14 okto-
ber 2012 
 
Det här är en övning som i riktar sig 
till förstahjälpen gruppernaoch andra 
beredskapsintresserade i de svensk- 
och tvåspråkiga distrikten. Övningen 
kommer att genomföras i skärgårds-
miljö och i samarbete med bland 
andra Polisen, Gränsbevakningen, 

Sjöräddningssällskapet och Rädd-
ningsverket. I skrivande stund har 
viinte det färdiga programmet till-
handa, men så pass mycket vet vi att 
övningen kommer att innehålla ele-
ment från bl.a. eftersökning på land 
& vatten samt med hund, psykiskt 
stöd, vattenrening och mat- och för-
nödenhetsdistribution. 
 
Under hösten kommer vi ut med 
mera information angående tidtabel-
ler, fullständigt program och prisupp-
gifter. 
 

Rock & Roll 
 
Finlands roligaste och hjärtligaste 
beredskapsövning kommer att hållas 
lördag 16.2.2013. Idén är att samla 
områdets (=avdelningens verksam-
hetsområde) alla ensamma äldre lik-
som också de boende i åldringshem 
och servicehus till en rolig eftermid-
dag med kaffe och tårta och varför 
inte en dansstund.Temat är en 
landsomfattande störningssituation i 
svåra vinterförhållanden som rör dis-
tributionen av elektricitet och värme. 
Detta leder till ett efterföljande be-
hov av tillfällig evakuering av befolk-
ningen. 
Målet med övningen är att stärka 
Röda Korsets beredskap som myn-
digheternas stöd i uppgifter kring 
evakuering, folkförflyttning och för-
sta omsorgen. Samtidigt får vi också 
testa avdelningarnas egna bered-
skapsplaner och göra uppdateringar 
ifall det visar sig nödvändigt. 
 
Ytterligare information om övningen 
kommer under hösten från Central-
byrån som har huvudansvaret för 
denna övning. 

mailto:bo.norrgard@vora.fi


SAS samarbetet 
 
Samarbetet mellan SAS (Blue1) bola-
gets markservice vid Vasa flygfält och 
Röda Korset har tagit ett steg framåt 
i och med ett möte mellan SAS och 
Vasa svenska avdelnings fhj grupp 
hölls i juni. Under hösten kommer 
arbetet att fortsätta för att sen ut-
mynna i en övning där Röda Kors fri-
villiga har möjlighet att öva och lära 
sig mycket om beredskaps rutiner vid 
flygfältet. 
 
Hungerdagen närmar sig och insam-
lingstillstånden skall förnyas 2012 
 
Våra insamlingstillstånd gick ut vid 
årsskiftet och en del av insamlings-
materialet måste på så sätt förnyas. 
Det är alltså dags att beställa nya 
insamlingstillstånd från distriktskans-
liet och fixa bössorna så de är klara 
för höstens stora insamling. I fall av-
delningen har föråldrade oanvända 
insamlingstillstånd skall de förstöras. 
Skriv ett protokoll över vilka nummer 
som förstörts. På samma gång kan 
man städa skåp och skrubbar på 
gammalt reklam- och infomaterial. 
Det vill säga tryckt material som är 
föråldrat, t.ex. Hungerdags material 
om teman och vad får man för peng-
arna. Kontrollera samtidigt att era 
insamlingsbössor och västar är i bra 
skick, snygga och prydliga. Om de 
inte är det, kassera dem och beställ 
nya från oss på kansliet. 
 
 
Rolf Sund 
 
 
 
 

  MINNESLISTAN 
 
  Avdelningar som fyller 60 år i höst: 
 
 FRK Gamlakarleby svenska avd 

  gr. 8.10 1952 
 
 FRK Karleby svenska avd.  

  gr. 31.10 1952 
 
 FRK Maxmo avd.  

  gr.13.10 1952 
 
 FRK Petalax avd. 

  gr.7.10 1952  
 
 FRK Replot avd.  

  gr.14.10 1952 
 
 FRK Tjöck avd.   

  gr. 14.11 1952 
 



Förstahjälp och hälsovårdsverk-
samheten 

 
 
Röda Korsets förstahjälpverksamhet 
har pågått under lång tid, fast riktlin-
jerna för förstahjälpen varierat. Att 
riktlinjerna varierat beror främst på 
vetenskapliga forskningsrön gällande 
återupplivning.  
 
Från och med i år fokuseras allt mer 
på hjärt- lungräddning med defibrilla-
tion (”hjärtstartare”) även i bas- eller 
lekmanna återupplivningen. En nöd-
vändig detalj med tanke på att rädd-
ningsverksamheten i våra sjukvårds-
distrikt snart kommer att förändras. 
Endel ambulanser kommer att för-
svinna eller koncentreras till annan 
ort.  
Detta ställer krav på ökad medbor-
garkunskap. Utomlands finns dessa 
s.k hjärtstartare sedan en tid tillbaka 
och är utformade så att de även kan 
användas icke professionella. De 
finns ofta på allmänna platser som 
köpcentrum, flygplatser, hotell etc.  
 
Samordnaren för fhj- och hälsovår-
den svarar gärna på fler frågor angå-
ende defibrillation. 
 
Från och med sista veckan i augusti 
2012 vikarierar jag, Anne-Maj Fors-
man, fhj-och hälsovårdssamordnaren 
Isabella Olli, som snart skall bli 
mamma igen! Tel.nr.är samma som 
förut dvs. 050-345 1561 men e-
posten kommer att ändras:  
anne-maj.forsman@redcross.fi. 
 
 ”Ami” torde vara en gammal bekant, 
till utbildningen sjukskötare och HvM 
(sjukvårdslärare) och har tidigare 
dragit förstahjälpkurser för Röda 
Korset. Jag är bosatt i Vasa, med 
sambo och två barn samt hund och 
katt.  
Fritiden tillägnas gärna familj och 
hobbies. 

 
 
 
 
På återseende/-hörande i första hjäl-
pen och hälsofrågor!                 
 
Ami  

Första hjälpen och hälsovårdsverksamheten 
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Året fortsätter i ungdomarnas tecken och 
jag hoppas att organisationens temaUng-
domarnas åräven under höstenskall 
uppmärksammas runtom i de österbott-
niska avdelningarna. Avsikten med detta 
temaår är attfundera över hur vi inom 
Finlands Röda Kors (FRK) kan engagera 
ungdomar i vår verksamhet samt hur vi 
kan skapa utrymme för ungdomar att 
själva hitta sina verksamhetsformer i or-
ganisationens namn. 
 
I Österbotten har vi ett aktivt ungdoms-
utskott och duktiga På Flykt- rollspelsle-
dare som engagerat sig i både allmän 
verksamhet och större kampanjer. T.ex. i 
samband med anti-rasismveckan hölls 
Roskis-jippon runtom i skolor och på Vasa 
torg. I mars deltog fyra ungdomar i ung-
domarnas årsmöte i Uleåborg. I slutet av 
maj åkte utskottsmedlemmar och roll-
spelsledare runt i högstadierna och pre-
senterade FRK:s verksamhet, i samband 
med detta delades skolbroschyren Till-
sammans gör vi det 2012 ut. Ungdomsut-
skottsmöten hålls en gång i månaden och 
rollspelsledarna träffas kontinuerligt. 
 

 
Dagen mot rasism 21.3.2012 

Utmaningen 
 
På distriktets årsmöte i Kronoby gav 
ungdomsutskottet en utmaning till avdel-
ningarna. Utmaningen är att varje avdel-
ning under detta år skall sträva till att 
värva minst 5 nya ungdomsmedlemmar 
per avdelning. Tanken med detta är själv-
klart att få mera ungdomar med i organi-
sationen överlag men också att alla av-
delningar skall få egna aktiva ungdoms-
grupper. Jag hoppas att ni meddelar un-
dertecknad när ni värvat nya medlemmar 
så att ungdomsutskottet kan hålla di-
rektkontakt med ungdomsmedlemmarna 
och på så vis snabbt få ut information om 
exempelvis jippon och kampanjer.  
 

 
Ungdomsutskottsmedlemmarna Simone Berlin och Tony 
Valkeakari presenterar utmaningen på distriktets årsmö-
te i Kronoby 

 
RedNet 
 
Under våren fick Finlands Röda Kors nya 
webbsidor (www.rodakorset.fi) och via 
dem hittar ni också FRK:s nya sidor för 
organisationens medlemmar,RedNet(före 
detta Aktiva-sidorna). I vårvintras hölls 
skolningar i hur man uppdaterar avdel-
ningens egen information på RedNet och 
flera skolningstillfällen ordnas när det är 
möjligt att använda sidorna för att fylla i 
J1- och J2-korten. Kom ihåg att alla av-
delningar skall utse åtminstone en, men 
gärna två, personer som ansvarar fö-

Ungdomsverksamheten 

http://www.rodakorset.fi/


ruppdateringen av avdelningens informa-
tion på RedNet. De utvalda personerna 
skall skapa användarkonton med det 
egna namnet som användarnamn (i for-
men Förnamn Efternamn). Meddela där-
efter mig ellerRolf Sund vilka personer i 
avdelningen som utsetts att ansvara för 
RedNet, vi ger de rättigheter som behövs 
när de utsedda personerna har skapat 
egna användarkonton. 
 
Som FRK-medlem kan du skapa ett an-
vändarkonto även om du inte kommer att 
fungera som avdelningens ansvarsperson 
för RedNet. På RedNet finnsinformation 
och material om alla olika verksamhets-
områden. Under FRK Ungdomar hittar du 
information och stödmaterial om ung-
domsverksamheten, bl.a. broschyrer, 
handböcker, PowerPoint-presentationer 
m.m. Material som kan vara till hjälp un-
der årets alla kampanjer och jippon, eller 
vid rekryteringen av nya ungdomsmed-
lemmar. 
 

 
 
Reddie Kids 
 
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 verk-
samhet, Första hjälpen och Tolerans. För 

att bli klubbledare måste du ha fyllt 15 år 
och gått klubbledarutbildningen. Hjälple-
darna bör vara 12 år fyllda.  

 
I likhet med planen för ungdomsverk-
samheten hoppas vi att det i framtiden 
också kommer att finnas Reddie Kids- 
klubbar i de flesta avdelningar. Det na-
tionella målet är att det år 2014 finns 
150 klubbar utspridda över hela landet, 
år 2010 fanns 81 klubbar.  

 
Crossie och Reddie 

 
Reddie Kids är ett utarbetat koncept med 
färdiga handböcker och material, allt 
finns till förfogande på RedNet. Ta kon-
takt med mig om ni i avdelningen har in-
tresse av den här typen av klubbverk-
samhet och kom ihåg att det alltid går att 
samarbeta avdelningarna emellan utifall 
intresset men inte resurserna finns. 
 
 
Hungerdagen 
 
Operation hungerdagen infaller detta år 
den 13–15 september. Kom ihåg att den-
na kampanj är ett ypperligt tillfälle att på 
ett konkret sätt introducera och engage-
ra barn och ungdomar i Röda Korsets 
verksamhet, exempelvis genom skolsam-
arbete. 

 

Malin Sunabacka 



 

 

 

År 2012är ju ungdomarnas år och jag vill 
uppmuntra er att även under hösten en-
gagera eller stöda ungdomar exempelvis 
genom vänverksamhet. Alla behöver vän-
ner och alla kan vara vänner oavsett ål-
der. Nästa års tema inom Finlands Röda 
Kors kommer att vara aktiva seniorer, så 
varför inte ta tillfället i akt och redan nu 
förbereda nästa års verksamhet genom 
att kombinera årets och nästa års teman. 
 
Vårterminen har varit en aktiv periodinom 
samhällsverksamhetsområdet. Året in-
leddes med ett vänseminarium, därefter 
firades vändagen runtom i distriktet och i 
månadsskiftet mars-april träffades röda-
korsvänner från hela landet i Åbo för att 
fira den årliga finlandssvenska vänträf-
fen. I maj hölls en vänkurs i Kristinestad i 
samarbete med projektet Trygghet i 
hemmet – dygnet runt, sammanlagt elva 
nya vänner utbildades. Som avslutning på 
vårterminen hölls ett läger för veteraner 
ute på Alskathemmet, sammanlagt 29 
glada veteraner och veteranfruar/-änkor 
deltog i programmet. 
 

RedNet 
 
På RedNet finns även material för sam-
hällsverksamheten, t.ex. genom att gå 
med i gruppen Vändagen hittar du nyhe-
ter, material och händelser kopplade till 
Vändags- kampanjen. I nuläget när webb-
sidorna ännu är relativt nya finns största 
delen av materialet på finska men nytt 
material sätts in hela tiden.  
 
RedNet skall vara ett verktyg och stöd 
för frivilliga, ett ställe där du lätt hittar 
information, användbart material och där 
avdelningen själv kan synliggöra sin verk-
samhet.  I nuläget har ca 20 frivilliga från 
Österbotten gått RedNet- utbildningen, 
förhoppningsvis är det flera som har möj-
lighet att delta när det ordnas nya skol-

ningstillfällen. Men avsaknaden av Red-
Net- utbildning är inget hinder för an-
vändning.Med andra ord, skapa dig ett 
användarkonto och bekanta dig med in-
nehållet (rednet.rodakorset.fi).Mera in-
formation om RedNet hittar du också här 
i Röda Tråden under rubriken Ungdoms-
verksamhet. 
 

Stickat 
 
Även detta år har vi haft flitiga handarbe-
tare i distriktet, sammanlagt tio stora 
säckar med stickat material skickades 
iväg till FRK:s logistikcentral Kalkku i 
Tammerfors. Kalkku upprätthåller bered-
skapslager där bl.a. kläder och katastrof-
enheter lagras. Säckarna från Österbot-
ten innehöll dryga 60 stycken stora och 
små filtar, över 350 par sockor för barn 
och vuxna samt vantar, mössor, tröjor 
och halsdukar. Ett stort tack till alla er 
som bidragit med era fina hantverk! 
 

 
 
 

PROMO 
 
Är du intresserad av att rekrytera frivilli-
ga, inviga dem i organisationens verk-
samhet, ordna evenemang, planera verk-
samhet eller bara få mera information om 
Röda Korsets frivilligverksamhet? Om 
svaret är ja på någon av dessa frågor 
kunde FRK:s Promo- utbildning vara nå-

Samhällsverksamheten 



got för dig. Som Promo fungerar du so-
men sakkunnig frivillig som stöder andra 
frivilliga och utvecklar verksamheten i din 
egen avdelning eller ditt eget distrikt. 
 

 
 
Utbildningen för promon består av flera 
moduler, en gemensam del som alla går 
samt valbara innehållsmoduler för orga-
nisationens nio olika verksamhetsområ-
den (Första hjälpen-, humanitär rätts-, 
beredskaps-, hälsa & välmående-, kontti-
, mångkultur-, ungdoms-, pist- och social-
promo). Den gemensamma delen räcker 
för att fungera som promo men vill du 
specialisera dig på något av de ovanstå-
ende områdena kan du senare också av-
lägga en eller flera innehållsmoduler. I år 
ordnas den gemensamma modulen på 
svenska, tidpunkten är den 6–7.10 i Hel-
singfors. Om du är intresserad av att del-
ta i utbildningen så ta kontakt med mig. 
 
 
Operation Hungerdagen 
 
Den årliga Operation hungerdagen (13–
15.9.2012) är FRK:s viktigaste medelan-
skaffningskampanj och grunden för kata-
stroffondens existens. Denna kampanj är 
ett ypperligt tillfälle för avdelningarna att 
starta upp sin verksamhet för hösten 
samt att engagera och värva nya med-
lemmar. Värt att notera är att ett av del-
måleni strategin för 2011–2014 är att 
tvåtredjedelar av alla avdelningar i landet 
årligen skall delta i åtminstone två av 
FRK:s stora kampanjer plus minst ett jip-
po. Tips, information, idéer och material 
om Hungerdagen hittar ni på RedNet och 
i broschyren Tillsammans gör vi det 
2012–2014.    

Hälsningar från Malax avdelning 
 
Malax avdelningen firade Röda Kors-
veckan med korvgrillning och mete vid 
Vias forsen onsdagen den 9 maj. Trots 
det urusla vädret med regn och blåst slöt 
ett 40-tal malaxbor upp för att delta i 
evenemanget. Avdelningen bjöd på grill-
korv, saft och karameller. De flesta som 
kom hade sitt metspö med.  

 
 
Det var full aktivitet nere vid ån och här 
och var stod burkar med krälande maskar 
- ett lockande agn som fiskaren hoppa-
des skulle leda till fångst av den längsta 
fisken och till den utlovade vinsten. Jim-
my Ljungkvist fångade den längsta fis-
ken, en gädda på hela 61 cm och valde 
en fin mugg från vinstbordet. En av sty-
relsemedlemmarna hade sponsorerat ett 
flertal vinster, vilket ledde till att alla 
barn - även de som inte lyckats dra upp 
någon fångst - erhöll pris för tappert 
kämpande. Även Malax TV dök upp och 
filmade evenemanget. Fastän vädret inte 
var på vår sida, blev kvällen trevlig! Om 
inte förr, så nästa maj umgås vi kring gril-
len och prövar fiskelyckan igen. 
 

 

Malin Sunabacka 



 

 
 
Kalle tackar: 
 
Utan frivilliga stannar Röda Korset. 
 
Ett stort och uppriktigt tack med en 
kram till er alla för era insatser för 
Röda Korset i österbotten under 
många år. 
För mig som distriktets verksamhets-
ledare har kontakten med Röda Kor-
sets frivilliga varit ytterst stimule-
rande och meningsfull ända sedan 
jag tog emot tjänsten hösten 1984.  
Varje dag har varit lika spännande 
och ännu idag har jag svårt att fatta 
all den omtanke och solidaritet som 
ni visat för utsatta medmänniskor 
och som kommit fram i de konkreta 
frivilliginsatserna då vi i personalen 
har vädjat om er tid, era pengar, era 
kläder eller ert blod!  
 
Jag är glad och stolt över att Röda 
Korset i österbotten alltid har kunnat 
visa upp goda resultat tack vare att 
avdelningsnätet med frivilliga har 
fungerat och att allmänheten har 
haft förtroende för Röda Korsets 
humanitära nationella och internat-
ionella nätverk. 
Min fina tid som distriktets verksam-
hetsledare är över men det finns 
många glada minnen och historier 
kvar att berätta. 
 
PS. I vinter fortsätter jag som vikarie 
för Michaela och jobbar då på halvtid 
med den mångkulturella verksamhet-
en.  
 
 
Aktuellt inom Mångkulturen 
 
Röda Korsets programverksamhet för 
utvecklandet av mångkultur  
som startade 2007 fortsätter även  
 

 
 

 
 

 
 

 
under år 2013. I höst gör RK en  
anhållan till Paf som gäller 2014-
2018. 
Målen för programmet är: 
 
a. Mångfaldstänkandet integreras i 
Röda Korsets verksamhet  
b. Invandrarnas integration och del-
aktighet ökar  
c. Den tredje sektorns nätverkande 
utvecklar mångfaldsarbetet lokalt 
och regionalt 
 
Planerat för hösten i österbotten  
 
Kurskompis i Vasa Arbis 
Vänkurs Nykarleby   
Mångkulturellt evenemang i norr eller 
söder 
Kvotflyktingmottagning i Jakobstads-
nejden (Jakobstad, Pedersöre, Lar-
smo, Nykarleby)    
Utreda kvotflyktingmottagning i 
Korsholm 
 
 
Vill du veta mera kontakta i så fall 
Kalle Sundelin tfn. 040-559 5286. 
(e-post: kalle.sundelin@redcross.fi) 

Mångkulturell verksamhet 



 

 

Nya medlemmar 1.1.2012–31.8.2012 
 

Avdelning Ungd.medl. Nya 31.8-12 Nya 15.8-11 Medl.totalt 

BERGÖ 0 0 0 51 

BJÖRKÖBY 1 1 1 33 

ESSE 0 0 1 117 

GAMLA VASA 0 5 0 64 

GAMLAKARLEBY 0 0 2 73 

JAKOBSTAD 1 2 7 327 

JEPPO 1 1 3 85 

KARLEBY 0 0 3 141 

KORSH. NORRA 3 4 3 122 

KORSH. SÖDRA 0 2 1 100 

KORSNÄS 1 4 1 125 

KRISTINESTAD 0 0 1 59 

KRONOBY 0 0 4 111 

KVEVLAX 1 3 2 172 

LAPPFJ.-HÄRKM. 0 3 4 97 

LARSMO 0 0 2 137 

MALAX 0 1 4 215 

MAXMO 0 3 1 70 

MUNSALA 0 2 0 81 

NEDERVETIL 0 3 0 59 

NYKARLEBY 0 0 4 181 

NÄRPES 0 2 0 213 

ORAVAIS 0 0 0 107 

PEDERSÖRE 0 0 0 114 

PENSALA 0 3 0 53 

PETALAX 0 0 4 85 

PURMO 0 0 1 71 

PÖRTOM 0 0 0 105 

REPLOT 1 2 1 101 

SMEDSBY-BÖLE 0 0 5 124 

SOLF  0 2 3 81 

SUNDOM 0 0 1 86 

TERJÄRV  0 2 1 64 

TJÖCK 0 0 1 49 

VASA 0 4 8 487 

VÖRÅ 0 0 0 128 

ÖJA 0 1 10 61 

ÖVERMARK 0 0 0 59 

TOTALT 9 50 79 4 408 

 

ANTALET NYA MEDLEMMAR 
 

2009 2010 15.8.2011 31.8.2012 

139 145 79 50 

  

Medlemssituationen 
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