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Att hjälpa är värt att eftersträva 
 
Jag hade förmånen att inleda sommaren med en resa till New York tillsammans 
med familjen och det var en alldeles fantastiskt skön resa. Att komma bort från 
vardagen ibland är väldigt avslappnande och öppnar sinnena för nya intryck. New 
Yorkarna visade sig vara väldigt vänliga och hjälpsamma trots att staden rymmer 
Finlands befolkning nästan två gånger om. Mina fördomar om att de skulle vara 
stressade storstadsbor kom lite på skam. Blev man vilsen som turist fanns hjälpen 
aldrig långt borta t.ex. i form av en vänlig polis. Så har ju staden också (enligt 
obekräftad uppgift) ca 37.000 poliser i tjänst. 
 
Under sommaren har Röda Korset skött en mottagningscentral för asylsökanden, 
arrangerat första hjälpen dejoureringar, haft beredskap för efterspaningar, barn 
och ungdomsläger och evenemang för flyktingar, men jag hoppas att ni alla även 
har hunnit vila och känner er beredda att ta itu med höstens verksamhet. Tack för 
alla era insatser för att hjälpa och bistå människor!  
 
19.8. började studerande Markus Bergfors som praktikant vid kansliet. Han 
kommer främst att arbeta med Operation Hungerdagen under sin praktikperiod. 
 
Regionmötena blir sex stycken i år och ordnas för att vi, dvs. avdelningarnas 
styrelsemedlemmar och distriktets personal skall få möjlighet att träffas och 
diskutera. I år har vi följande värdavdelningar: Öja, Larsmo, Pensala, Replot, 
Petalax och Pörtöm. Listan med datum finns på annan plats i tidningen.  
 
Under Operation Hungerdagen 12-14.9 betonar vi i år vikten av systematisk 
insamlarrekrytering, att synliggöra insamlingen och samarbete: det ska vara lätt 
att bli insamlare, det ska vara lätt att donera, hela organisationen och dess 
kompanjoner med i insamlingen! I svenska Österbotten har vi ett effektivt nätverk 
med 38 kunniga lokalavdelningar, som var och en svarar för att insamlingen på det 
egna området har en klar målsättning och en organisation som ger järnet under de 
tre dagar som den 33:e Hungerdagsinsamlingen pågår. I tidningen och i 
avdelningsbrevet (skickades i maj) finns information om årets insamling.  
 
I höst har vi många nya intressanta uppgifter framför oss som framgår av 
innehållet i Röda tråden längre fram.  
 
Jag önskar er alla en god fortsättning med Röda Kors-arbetet och lycka till med 
Hungerdagen! Människor behöver Röda Korset och Röda Korset behöver er. 
 
   

   Ricky Berglund 
    verksamhetsledare 

Ledarspalten 



 
 
 
 
När vi läser detta nummer av Röda 
tråden så har vi en skön och avkopp-
lande sommar bakom oss och kan 
med laddade batterier ta oss an hös-
tens utmaningar. 
 
 
Beredskapen har fungerat bra också 
hela sommaren. Som exempel kan jag 
nämna måndagen den 15.e juli, mitt i 
djupaste semestertider. Den dagen 
hade Frivilliga räddningstjänsten två 
larmuppdrag. Det första kom på ef-
termiddagen och gällde en förvunnen 
person precis norr om Kvevlax. Per-
sonen hittades efter några timmars 
sökande i gott skick. I denna efter-
spaning deltog frivilliga eftersök-
shundpatruller och fotfolk. Till den 
andra efterspaningen alarmerades 
Frivilliga räddningstjänsten för mot-
svarande uppdrag i Kurikka senare på 
kvällen. Här ledde spåren ut till sko-
gen efter en bärplockare och efter-
söket tog flera timmar i anspråk. 
Uppdraget kunde lyckligt slutföras 
och personen hittades vid 01.00 ti-
den på natten, efter förhållandena 
sett i gott skick. 
 
 
I båda dessa händelser deltog utbil-
dade frivilliga i ett av Röda Korset 
och Frivilliga räddningstjänsten orga-
niserat uppdrag. Alla engagerade 
personer ställde upp på frivillig basis 
utan tanke på egen nytta eller vin-
ning. Sammanlagt ställde ca 50 per-
soner upp denna dag för att konkret  
 

 
hjälpa sina medmänniskor och myn-
digheterna i det samhälle där vi alla 
verkar och bor. 
 
 
Vi behöver hela tiden fler som enga-
gerar sig på olika nivåer i vår verk-
samhet och därför försöker vi hela 
tiden hålla ett visst utbud på kurser 
som kunde öppna dörren för nya 
människor att ta del av vår verksam-
het. Nedan följer ett urval av utbild-
ningar och evenemang som äger rum 
nu i början på hösten. Välkomna 
med! 
 
 
På kommande i höst: 

- Regionmöten, träffar med 
Röda Kors avdelningarna 

- Efterspaningskurs i Jakobstad 
tillsammans med Arbis 7-
8.9.2013. 

- Hungerdagen 12-14.9.2013. 
- Efterspaningskurs i Vasa i sam-

arbete med Vaasa Opisto (på 
finska) 21-22.9.2013. 

- Gemensam svenskspråkig 
ledarkurs för frivilliga rädd-
ningstjänsten (på Åland) 4-
6.10.2013. 
 

 
Med hälsning om en god och ener-
gisk start på hösten! 
 
 

Rolf Sund 
 

 

Beredskapsverksamheten 



  
 
 
Tillbaka på jobb efter semestern, ett gäng solbrända och fräscha arbetskamrater. 
Glada miner och många idéer. Tänk vad vilan kan göra gott för kreativiteten! 
Hoppas att alla fått ha en skön sommar med många härliga dagar! 
 
En svensk utbildarkurs i förstahjälp gick av stapeln i juni på hotell Rantasipi Tro-
piclandia. Tolv nya utbildare kämpade tappert med långa kursdagar under en 
veckas tid. Lotta Brännkärr grillade de blivande utbildarna under återupplivnings-
övningar och övningslektioner och alla klarade sej med den äran! De flesta av de 
nya utbildarna arbetar redan inom utbildningssektorn, som exempelvis sjukvårds-
lärare och en del jobbar inom räddningsväsendet. Nu har de i alla fall fått sina 
rättigheter att hålla kurser i förstahjälp åt Finlands Röda Kors och det skall vi 
vara glada över. Det har tidvis varit brist på förstahjälputbildare i svenska Öster-
botten.  

 
I juli besökte samordnarna för samhälls- och ungdomsverksamheten samt för-
stahjälp- och hälsovårdsverksamheten (Malin och Ami) två Rödakorsläger. Ung-
domslägret på Jonnsborg i Sideby visade sej vara en lyckad tillställning trots det 
regniga vädret, med livliga ungdomar i trettonårsåldern. Livat var det även vid 
knattelägret vid Kronvik Lägergård i Sundom, där skolbarn i lågstadieåldern hade 
samlats. Förutom gemensamma lekar, informerades barnen och ungdomarna om 
Röda Korset och förstahjälp. Vi bjöds såväl god lunch som kaffe och middag och 
åkte hem alldeles övergödda. Tack Sune och andra frivilliga! 
 
I skrivande stund planeras höstens program och kommande kurser. Tre nödförs-
tahjälp-kurser pågår som bäst för anställda inom Korsholms kommun. 2-3.9 och 
2-3.10 samt 4-5.11 och 4-5.12 planeras grundkurser för allmänheten i våra ut-
rymmen på distriktet i Vasa. Mer information finns på våra hemsidor eller via 
kontakt med samordnaren. 
 
Röda Korsets förstahjälp- och förstavårdssymposium ordnas i år 21-22.11 2013 i 
Finlandiahuset i Helsingfors. Priset är 350 euro om man anmäler sej före 31.8 
och 410 euro efter 1.9. Anmälningarna görs till kurssekreterare Merja Hind 
tel:020 7012167 eller per e-post merja.hind@punainenristi.fi  
 
På återseende! Hälsar Ami 

Första hjälpen och hälsovårdsverksamheten 

tel:020�
mailto:merja.hind@punainenristi.fi�
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150 år på de svagastes sida
 
Vem som helst kan trots sin egen vilja och sitt 
agerande hamna i en situation där man inte 
klarar sig ensam. Man är tvungen att vädja till 
en utomstående ”Kan du hjälpa”.  
 
Röda Korset har i 150 års tid hjälpt de svagas-
te. När Röda Korset grundades rådde det krig, 
där de båda stridande parterna behövde hu-
manitär hjälp. Den ursprungliga tanken var att 
hjälpa alla oberoende bakgrund eller åsikter. 

Behovet av humanitärt bistånd har inte mins-
kat under de 150 åren, tvärtom. Till exem-
pel just nu lider de civila i Syrien mänsklig nöd 
och saknar en neutral hjälpare. Röda Korset 
är en av de få hjälporganisationer som tillåts 
leverera hjälp till katastrofområdet. Samtidigt 
som Röda Korset förmedlar sin hjälp i utdrag-
na konflikter, har det beredskap att bistå vid 
plötsliga naturolyckor genast när hjälp be-
hövs. 

Hungerdagen är vårt svar på de nödställdas 
vädjan om hjälp. Kanske vi inte själva kan hjäl-
pa på ort och ställe, men genom att samla in 

icke-ändamålsbundna medel på Hungerda-
gen bäddar vi för att Röda Korset snabbt kan 
nå fram med hjälpen just dit där den bäst be-
hövs. 
 
Tack för att du är med i Hungerdagen! 

Erkki Liikanen
Finlands Röda Kors 
ordförande

Lite nytt, mer gammalt

Hungerdagen är en så bra grej att det inte 
finns behov för radikala ingrepp i den. Ibland 
kan dock en liten justering kännas välkommen 
och uppfriskande. Och det är just där skon 
klämmer i årets kampanj. 

Målet för Hungerdagen är att igen få folk i rö-
relse för att samla och bidra. I år syns vi i tv 
på kanalen Liv, där aktrisen Krista Kosonen 
liftar med bössa tvärs igenom Finland och 
uppmuntrar människorna att ställa upp som 
insamlare. Förhoppningsvis når programmet 
goda och fräscha insamlare och givare. Turnén 
är ett uppiggande tillskott i Hungerdagen men 
ändå en rätt liten sak jämfört med allt det av-
delningarna gör och åstadkommer. 

Fastän Hungerdagen funkar bra redan nu, kan 
man alltid fila på saker. Tänk om ni i år skul-
le sicka ut medlemsbrevet i augusti och be de 
vanliga medlemmarna om hjälp för att kunna 
pröva på nåt nytt? Tänk om ni skulle utmana 
en ny lågstadieskola: Bokmånadens material 

kan gärna tas fram till och med på lärarmöten. 
Bokmånaden är givande också för hela klas-
sen. 

Hjälpvilja finns inom oss alla, och Röda Korset 
har glädjen att erbjuda alla människor möjlig-
het att delta och hjälpa. Bestäm i tid, hur man 
inom er avdelning kan gå med, sprid informa-
tion, fyll i evenemangskalendern och sätt spä 
på den goda stämningen!  

Med önskan om en lyckad insamling och tack!

Anna Laurinsilta
Finlands Röda Kors
chef för medelsanskaffning
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På lift med Röda Korset
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Röda Korset som ju vill ha med varje kotte har 
den här gången vänt sig till skådespelaren 
Krista Kosonen. Hon ska färdas under Hung-
erdagsveckan från Rovaniemi till Helsingfors 
och utmana alla att hjälpa. Kosonen pauserar 
i Rovaniemi, Uleåborg, Jyväskylä, Tammerfors 
och Åbo innan hon slutligen är framme i Hel-
singfors. Kanalen Liv gör ett kort tv-inslag om 
Kosonens resa som sänds 10.9–15.9. Hunger-
dagsavsnitten visas också på Ruutu.fi.

Televisionen ger Röda Korset förhoppningsvis 
nya insamlare som engagerar sig i Hungerda-
gen. Det lönar sig därför att noga ange i eve-
nemangskalendern, när man kan gå med i in-
samlingen på er ort.  

Sprid Hungerdagens budskap på Facebook!

För Hungerdagen öppnas på Facebook en 
egen evenemangssida. Där samlas informa-
tion och stämningar kring Hungerdagen från 
olika delar av landet. Uppdateringarna av si-
dan fås fram när man trycker på ”Anslut dig” i 
översta hörnet av evenemangssidan. Man kan 
också be med sina Facebook-vänner på eve-
nemangssidan med hjälp av funktionen ”Bjud 
in dina vänner”.

Ju fler vi får med oss, desto vidare och breda-
re sprids ordet om insamlingen på Facebook! 
Det lönar sig alltså att ansluta sig till evene-
manget, sända inbjudan till vänner och dela 
evenemangssidan och dess uppdateringar till 

sina kompisar. Om av-
delningen har en egen 
sida på Facebook, kan 
uppdateringar delas på 
avdelningens sida.  

Evenemangssidan upp-
rättas cirka tre veckor 
före Hungerdagsturnén. 
Den hittar man på Röda 
Korsets riksomfattande 
Facebook-sida www.
facebook.com/punai-
nenristi. Är du på Fa-
cebook men följer inte 
ännu rödakorssidan, gå 
genast och tyck till om 
oss!

Den virtuella bössan funkar utan kontanter

De virtuella bössor som premiärtestades i 
fjol fick en stor positiv respons. Nu tas böss-
san igen i bruk. Den kan delas ut till företagen 
men också privatpersoner kan grunda en egen 
bössa.

Den virtuella insamlingsbössan startas på nätet 
och länken till bössan kan man dela per e-post 
och via sociala medier till sina vänner. Man kan 
också lämna bidrag med sina bankkoder sam-
tidigt som bössans grundare och givarna kan 
följa hur mycket ”klirr” det samlas i bössan.   

Bössor kan erbjudas även till företagen så att 
de kan samla bland den egna personalen. Fö-
retagets bössa kan läggas ut på intranätet el-
ler företagets webbplats.

Avdelningarna kan exempelvis bjuda ut virtuel-
la bössor som alternativ till de företag som ti-
digare brukat få vanliga bössor. Fördelen med 
en virtuell bössa är att man kan skänka sitt bi-
drag i den, även om man inte hade några kon-
tanter på sig just då. Även avdelningarna kan 
grunda egna virtuella bössor.

Sin virtuella bössa kan man grunda på adres-
sen www.lahjoituslipas.fi/rodakorset.

För information om bössan och företagssam-
arbetet: planeraren för Röda Korsets medels-
anskaffning Eeva Arrajoki, 020 701 2274.
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Det är lätt att gå med i en insamling som syns

Det fina med Hungerdagen är att vem som 
helst kan gå med och samla. Alla vet det 
dock inte. Låt oss därför tala om för dem 
hur man kommer med i Hungerdagen!

Många söker information på nätet. Därför har 
Röda Korset på sin webbplats en händelse-
kalender där man kan leta upp rödakorseve-
nemang över hela landet. Vi siktar på att alla 
evenemang i distrikt och avdelningar ska finns 
i kalendern för att göra det lättare att delta. 
 
Evenemangskalendern finns på www.punai-
nenristi.fi/tapahtumat och den figurerar också 
på ingångssidan till Röda Korsets webbplats. 

Evenemangskalendern uppdateras på RedNet. 
Händelserna syns alltså på samma gång på 
avdelningens RedNet-sidor och i den riksom-
fattande kalendern. 

Vilka evenemang läggs ut i 
evenemangskalendern? 

I evenemangskalendern berättar vi när intres-
serade kan komma och kolla in Röda Korsets 
verksamhet. I kalendern läggs ut avdelningens 
alla evenemang, kurser, insamlingar, presen-
tationer och övriga tillställningar dit allmän-
heten välkomnas. Hungerdagen är absolut ett 
av de viktigaste evenemangen för avdelningen 
och därför måste den få plats i kalendern.     

I evenemangsannonsen talas om var och när 
intresserade kan hämta insamlingsbössan el-
ler ge sitt bidrag. Avdelningarna uppmanas fyl-
la i uppgifterna om sin egen insamling och hur 
man kan delta i den senast 15.8.

Vem kan lägga till ett evenemang?  

Ett evenemang kan läggas till av avdelningens 
nätadministratör. Distriktet ger administratö-
ren rättigheterna. Administratören bör regist-
rera sig på RedNet. 

Använd infomallarna för
artiklar till lokalmedierna!

Mediesynligheten sätter sprätt på nya in-
samlare. Alla känner inte till att vem som 
helst kan börja som insamlare. Via medier-
na kan man tuta ut budskapet och inspirera 
nya insamlare att delta i Hungerdagen.  

Många tänker att det inte
 ordnas någon insamling på

 hemorten, om man inte 
hittar uppgifterna på nätet!

Lokalpressen och radion är ypperliga medier 
för att skaffa insamlare och givare. Ställ gärna 
som mål att få in tre artiklar om Hungerdagen 
i de lokala medierna: inbjudan som insamlare 
(23.8–10.9), en artikel om själva insamlingen 
(11.9–13.9) och resultatbeskedet (14.9–18.9).

Som stöd för informationen har sammanställts 
tre modeller för informationsmeddelanden. 
Modellerna läggs ut i Hungerdagsgruppen på 
RedNet eller skickas som e-post till de avdel-
ningsinformatörer vars e-postadress finns i 
vårt register.

Kom ihåg 
att be med 

en redaktör som 
insamlare! 

Förutom e-meddelandet är direkt kontakt ett 
bra sätt att närma sig redaktionerna. Uppmärk-
samma speciellt intervjuobjekten. Får redak-
törerna kontaktuppgifterna på en eventuell 
intervjukandidat, skriver de ofta gärna om in-
samlingen. 

Ett bra intervjuobjekt är en person som med 
nöje berättar om sin medverkan i Hungerda-
gen. Han kan vara en garvad insamlare eller en 
novis. Lokala hjälparbetare är goda intervjuob-
jekt som man absolut ska övertala att bidra till 
informationen om Hungerdagen. 
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Bjud in dina vänner som insamlare!

Det är roligt att gå ut med sin vän för att 
plocka bär, svamp och på Hungerdagen för att 
samla pengar. Bli alltså insamlare och ta åt-
minstone en av dina vänner med!

Din insats för rekrytgeringen av insamlare kan 
vara guld värd. Vem vet fast din kompis skul-
le inspireras att ta bössan till jobbet, till sina 
barns skola eller det egna grannskapet. 

En glad inbjudan som insamlare noteras

I Här och nu 2/2013 gavs några tips för rekry-
tering av insamlare. På vårens kurser för in-
samlingsledare väckte de stort intresse och 
idéerna har också förädlats.  

Vid evenemangen delas ofta ut godis. Insamlarinbjudan går säkert fram om den häftas ihop karamellpappret! 

En självgjord 
insamlarinbjudan 
kan lämnas på 
bussbänken, 
biblioteket, hälso-
centralen eller 
vilken allmän plats 
som helst. 

Den handgjorda
inbjudan talar om 
att den som inbju-
der vill ha just dig 
som insamlare. 

Det bästa är om den potentiella insamlaren 
lämnar sina kontaktuppgifter, då kan avdel-
ningen direkt kontakta personen före Hung-
erdagen och även i händelse av en nödhjälps-
insamling. Kontaktuppgifter kan jagas till 
exempel genom att ordna lotteri. Deltagaren 
lämnar sina uppgifter och uppger samtidigt 
om han eller hon får registreras som insamla-
re. Man bör dock kunna delta i lotteriet, fast-
än man inte vill lämna sina uppgifter.

Vore fint om ni ännu före Hungerdagen skulle 
hinna ordna ett insamlarrekryteringsjippo? 
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Väl planerad insamling ger gott utfall

Det lönar sig att 
satsa på det som 
är mest inbring-
ande. Någonstans 
kan det vara böss-
insamling, någon 
annanstans basar. 
Ju fler olika sätt 
att delta i Hunger-
dagen ni kan er-
bjuda, desto fler 
människor hittar 
sitt eget sätt att 
hjälpa. 

Goda tips om be-
prövade evene-
mang hittas på 
Hungerdagens 
RedNet-sidor. 

De lukrativaste insamlingsplatserna
bemannas i rätt tid

Nyckeln till en lönsam bössinsamling är att 
insamlaren är på rätt plats i rätt tid. Fundera 
var och när människorna i området rör sig och 
placera ut insamlarna i första hand dit. Om ett 
insamlingssätt visar sig vara mindre givande, 
lönar det sig att avstå från det och välja ett 
annat i stället.    

Genom samarbete mot ett gott resultat

Hungerdagen är för hela organisationen den 
största kraftsamling som bygger på samarbe-
te. Insamlingen är givetvis hela avdelningens 
sak – inte bara insamlingsledarens. Förutom 
det interna samarbetet är det skäl att ock-
så undersöka samarbetsmöjligheterna med 
grannavdelningarna. Ifall lokaltidningen ut-
kommer inom flera avdelningar, är det förnuf-
tigt att sköta informationen tillsammans. 
I vissa avdelningar finns det kanske många 
entusiastiska insamlare men inte så många 
bra insamlingsplatser. I grannavdelningen kan 
det vara precis tvärsom och där är grannens 
hjälp mer än välkommen. Också rekrytering-
en av insamlare är det klokt att göra i samråd. 
För insamlaren lär det inte spela någon större 
roll genom vilken avdelning hjälpen går fram. 

Alla som vill måste få samla 

Fastän det huvudsakliga insamlings-
sättet för avdelningen vore exem-
pelvis basarer, kan det hända att nå-
gon ivrig nykomling vill ut och samla. 
Det är så givande och roligt att sam-
la att det vore kanon om alla kunde 
göra det. Det lönar sig alltså att er-
bjuda den möjligheten, trots att man 
samtidigt skulle ha också andra in-
samlingssätt under planering.  

Hungerdagen har ett klart mål. Samla in så mycket pengar som möjligt så 
att vi kan hjälpa så många nödställda som möjligt. 

En glad och duktig insamlare
drar till sig givare

Varje insamlare gör en insats som är guld värd 
och det ska man tala om för dem. Givetvis 
måste man också klarlägga grundelementen i 
att samla, till exempel med hjälp av de insam-
laranvisningar som finns på RedNet. En glad 
och aktiv insamlare uppmuntrar även givarna 
och skapar en positiv bild av hela Hungerda-
gen. På RedNet hittar man också inbjudan till 
insamlare på alla de vanligaste språk som talas 
i Finland. 
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HUNGERDAGEN 12–14.9.2013

Före insamlingen:
• Meddela i Röda Korsets evenemangskalen-
 der om var insamlingen ordnas och hur 
 man kan gå med i den. 

• Kolla att avdelningens RedNet-sidor är 
 uppdaterade.

• Sätt upp annonser om Hungerdagen på 
 anslagstavlan i till exempel biblioteket, 
 butiken eller gymmet.

• Lägg ut infomallarna för medier på Red-
 Net den 23 augusti. Använd dig av dem när 
 du bjuder in redaktören till Hungerdagen.

• Lämna dina materialbeställningar senast 
 den 23 augusti, helst till nätbutiken.

• Se till att läroanstalterna i området får 
 bössor. 

• Skicka utmaningsbreven och/eller bössorna 
 till de lokala företagen och meddela om 
 den virtuella insamlingsbössan.

• Kalla samman alla potentiella insamlare. 

Efter insamlingen:
• Tacka insamlarna.

• Ge distriktet insamlarnas telefonnummer, 
 om ni vill att de ska få tackmeddelande 
 senast 17.9.

• Sänd resultatuppskattningen till distriktet 
 senast på söndagen 15.9 kl. 18.

• Meddela avdelningens insamlingsresultat 
 följande vecka. 

• Skicka till distriktet blanketterna med 
 personuppgifter om de insamlare som får 
 tas in i registret.

• Sätt in pengarna på katastroffondens 
 konto senast 28.9.

• Gör slutredovisning av insamlingen senast 
 31.10.

• Svara på avdelningsenkäten senast 5.11.

Minneslista i sista valetet
Planeringen av Hungerdagen har i många avseenden framskridit rätt långt. Dock finns det 
fortfarande lite tid kvar innan insamlingen. Med hjälp av listan nedan kan man se efter vad 
som återstår att göra i avdelningen.

På minneslistan finns också vissa slutarbeten som sköts efter insamlingen.
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Pirkko Laurila lägger en slant i Hani Hassans insamlingsbössa i Tammerfors på Hungerdagen 2012. 



Rödakorsfolket samlas för att ange riktningen för 
utvecklingen av vår organisation. Vid mötet utses 
även de förtroendevalda: ordföranden, vice ordfö-
randena, styrelsen och fullmäktige. 

Mötet hålls i Åbo mäss- och kongresscentrum, 
några kilometer från centrum. Lördagens kvälls-
fest firas till takten av varierande musik i Forum 
Marinum vid Aura ås strand, näst intill museiskep-
pet Suomen Joutsen. 

Hur påverkar du – innan mötet?

Diskutera i avdelningen exempelvis följande:
• Vilka frågor borde organisationen påverka allt 
 effektivare?
• Hur borde vi ändra på vår verksamhet och 
 våra verksamhetssätt?
• Hur ser Finland och hela världen ut om 10–20 
 år? 

Kom till Åbo nästa juni

Pricka redan nu in de här dagarna i din nästa års almanacka: 
7–8.6.2014, ordinarie stämma i Åbo

Skriv era kommentarer, tillägg och ändringar i 
strategin som ni får i början av februari. Doku-
mentet ska lotsa oss fram de närmaste åren. 
Kommentarerna återsänds senast 31.3. 

Fundera vem ni skulle vilja se som era officiella 
ombud vid mötet. 

Mer information om anmälan, programmet etc. 
får du i höst t.ex. på distriktsbyrån, www.roda-
korset.fi, RedNet och i medlemstidningen Hjäl-
pens värld. Fråga distriktet också om utbildning 
som ger dig vägkost för påverkan och deltagande 
i mötet.

Föregående stämma gick av stapeln i Lahtis år 
2011. Se vidare: punainenristi.fi/ajankohtaista/
yleiskokous och rodakorset.fi/aktuellt/
stamman

Fartfyllt program utlovas med stjärnartisterna 
Anna Puu och Rapparemommo. Sin hälsning 
till deltagarna framför organisationens ordfö-
rande Erkki Liikanen, fullmäktigeordföranden 

Krista Kiuru och generalsekreterare Kristiina 
Kumpula.

Tillställningen inleds med lunch kl. 13 medan 
den egentliga tackgalan börjar kl. 15. På för-
middagen kan man förutom med Verkatehdas 
bekanta sig med den lokala konsten och de 
övriga sevärdheterna i trakten. Galan avslutas 
senast kl. 20.
 
De officiella inbjudningarna till avdelningar-
na går ut i september då det på RedNet öpp-
nas en anmälningslänk rednet.rodakorset.
fi/tackgala. Deltagaravgiften till galan är 35 
euro. Maximalt 700 personer får plats i anmäl-
ningsordning. 

Det lönar sig alltså att i god tid studera vilka 
som kunde skickas till galan från den egna 
avdelningen. Hör er för på distriktsbyrån om 
eventuella samtransporter. Är ni i behov av 
logi, se sidan om tackgalan på RedNet eller 
föregående nummer av Här och nu.

Anna Puu och Rapparemommo till tackgalan!
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De frivilligas tackgala arrangeras på
Verkatehdas i Tavastehus 7.12.2013.



PROMOR

Hösten är en utmärkt tidpunkt för att erbjuda 
alla de i J-korten nämnda ansvarspersonerna 
introduktion eller orientering i egna uppgifter. 
Utbudet av utbildning i att organisera och leda 
frivilligverksamhet är stort på promokurserna 
som det ordnas utav runt om i landet. 

De gemensamma delarna bjuder på tankar 
och idéer kring organiseringen och ledning-

Promoutbildning för de ansvariga i avdelningen

SYKSY 2013/HÖSTEN 2013  

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 5.-6.10. Kaakkois-Suomi
Promo: yhteinen osa 12.-13.10. Satakunta
Promo: yhteinen osa 26.-27.10. Lappi
Promo: yhteinen osa 16.-17.11. Häme
Promo: yhteinen osa 16.-17.11. Savo-Karjala
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler  
• Humanitaarisen oikeuden promo jatkuva kirjekurssi
• Ensiapupromo 26.-27.10. Varsinais-Suomi
• Valmius, sosiaalipalvelu, 
 terveys- ja hyvinvointi, nuoriso, 
 monikulttuurisuus 30.11.-1.12. Nynäs, Heinola

Du kommer väl ihåg att 
avslöja den aktiva promon!

På RedNets promosidor finns en länk där ni 
kan lämna era förslag senast 15.9. Vem som 
helst kan komma med förslag. Promoutveck-
lingsgruppen utser de meriterade promorna. 
Gruppen består av representanter för alla de 
enheter som ansvarar för promoinnehållsmo-
dulerna och den samordnas av centralbyråns 
frivillig- och ungdomsenhet.

De meriterade promorna belönas igen i tra-
ditionell ordning vid Tackgalan som i år äger 
rum i Tavastehus 8.12.

Kom ihåg introduktionen för nya aktörer

I och med att höstens verksamhet inleds be-
gåvas avdelningarna förhoppningsvis med helt 
nya frivilliga. Visst kommer vi ihåg att skola in 
dem ordentligt! 

en av verksamheten. På dem får såväl med-
lemsmästarna, insamlingsledarna som de olika 
verksamheternas kontaktpersoner behövlig 
vägkost. 

Under innehållsmodulerna går man djupare in 
på de olika verksamhetsformerna. Man kan 
delta i kurserna var som helst i landet. Se när-
mare promosidorna på RedNet!

För ändamålet har lagts upp en kurs Under 
gemensam flagg – som frivillig i Röda Korset. 
Det centrala innehållet i kursen är att ge alla 
frivilliga baskunskaper om Röda Korset, om 
frivillighet, verksamhetsmöjligheter och hjälp-
beredskap i avdelningen. Studietiden är 3 x 45 
minuter och kursen kan ledas av vilken röda-
korsutbildare som helst tillsammans med av-
delningsfolket. Man kan också ordna introduk-
tionen i samråd med grannavdelningarna eller 
distriktet.

Huvudsaken är att alla nykomlingar får sin in-
troduktion snarast möjligt. Det lönar sig ock-
så att bjuda in till tillställningen avdelning-
ens nya medlemmar och varför inte också de 
gamla, om det redan gått en tid sedan före-
gående kontakt. Fråga modigt distriktsbyrån 
om hjälp!   



UTBILDARUTBILDNING

Vid de riksomfattande utbildardagarna i slutet 
av maj fick de erfarna utbildarna handledning 
i hur man leder de frivilligas resursdag. Re-
sursdagen är ett skrädddarsytt paket för Röda 
Korsets frivilligaktörer. Dagen kan hållas till 
exempel i samband med avdelningens rekre-
ations- eller utbildningsdag, längden är cirka 
4–5 timmar.

Under utbildningen skaffade sig utbildarna fär-
digheter att stödja de frivilliga i att dra en gräns 
mellan de olika rollerna i sitt liv och hjälpa dem 
att orka på livets många delområden. Bland le-
darna finns både anställda och frivilligutbildare. 
Ledarna täcker inte ännu alla distrikten, intres-
serade kan stå i kontakt med den utbildnings-
ansvariga på distriktsbyrån.

År 2014 ordnas också 
svensk utbildarutbildning!

En av prioriteringarna för nästa år är att göra 
verklighet av den svenska utbildarutbildningen 
och sträva efter att få många nya utbildare för 
att leda kurser på svenska!

De som kompletterar sin behörighet eller re-
peterar sina kunskaper kan delta bara i den 
ena närstudieperioden för utbildarutbildning-
en i slutet av november 2014. Tidtabellerna 
kan kollas upp på RedNet. Anvisningar för an-
mälan och ytterligare information lämnas av 
den egna distriktsbyrån. 

Ledare av resursdag

Utvidgad behörighet?

Vill du utvidga dina kunskaper och din behö-
righet som utbildare? Råder det brist på kurs-
ledare inom någon verksamhetssektor i ditt 
område? Är din utbildarbehörighet i kraft kan 
du skaffa dig rätten att utbilda inom en annan 
linje genom att avlägga innehållsmodulen och 
delta i undervisningsprovet för linjen.  

I höst ordnas innehållsmoduler inom följande 
utbildningslinjer:  
• Humanitär rätt • Mentalt stöd
• Missbruksarbete • Mångkultur
• Organisationsarbete • Socialtjänst

Kurserna ordnas i Helsingfors 23–24.11.2013.

Intresserade uppmanas ta kontakt med den 
utbildnings- eller programansvarige i eget di-
strikt. Anmälningstiden går ut 1.11.2013. 

Mer information om 
kurser, tidtabeller, 

anmälningspraxis etc. 
får du på adressen 

http://rednet.punainen-
risti.fi/Vapaaehtois-

kouluttajat 

Jo
h
an

n
e
s W

ieh
n



 
 
 

Hösten börjar vara här och därmed inleds 
andra delen av seniorernas år. Hösten 
brukar vara en aktiv period med många 
evenemang, så även i år. Vi inleder sä-
songen med regionmöten och Operation 
Hungerdagen. Hungerdagen är en av Fin-
lands Röda Kors 
största kampanjer 
under året och ett 
bra tillfälle att en-
gagera gamla som 
unga. Nedan kom-
mer en presentation 
över andra aktuella 
händelser i höst. 
 

Seniorernas friskvårdsdag 
Seniorernas Friskvårdsdag ordnas för 
sjunde året i rad, detta år den 30 sep-
tember kl.10–15 i Botniahallen. Årets 
tema är Goda år. Huvudarrangörer är Äld-
rerådet i Korsholm, Vasa Äldreråd och 
Botniahallens Friskvårdscenter 
 
Skolor, föreningar och pensionärer in-
bjuds att delta och informera om sin 
verksamhet. Målsättningen med dagen är 
att ge inspiration till en hälsosam och 
meningsfull livsföring genom att bibehålla 
livskvaliteten. Har ni i er avdelning intres-
se av att värva nya medlemmar och/eller 
marknadsföra er verksamhet (t.ex. vän-
verksamhet, första hjälp grupper m.m.) 
så ta tillfället i akt och delta i den välbe-
sökta dagen (i fjol deltog ca 2000 perso-
ner).  
 
Anmäl ert intresse snarast möjligen till 
Viola Mitts på tel. 06-327 7293 eller e-
post viola.mitts@korsholm.fi.  

 
Vänkurs 
Vänverksamheten är en av Röda Kor-
sets äldre verksamhetsformer. I de 
österbottniska avdelningarna är den-
na verksamhet väldigt varierande 

uppbyggd. En del avdelningar har en 
väletablerad verksamhet med många 
vänner medan andra överhuvudtaget 
inte ännu har bekantat sig med kon-
ceptet. 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 
behöver inte ha några specialkunska-
per och heller ingen dyr utrustning 
eller invecklat material. Därtill det är 
en verksamhet som ger något positivt 
till både mottagare och rödakorsvän.  
 
För att vänverksamheten skall funge-
ra optimalt behöver dock avdelningen 
utse en person som håller i trådarna. 
Avdelningen bör också erbjuda sina 
rödakorsvänner möjlighet till utbild-
ning. Hör av er till mig om ni har in-
tresse av att starta upp eller omstarta 
er vänverksamhet. Vänkurser kan 
ordnas för enskilda avdelningar eller 
som samarbetsprojekt mellan flera 
avdelningar. 
 
Stickat 
I början av sommaren skickades tio nya 
säckar med stickat material iväg till vår 
logistikcentral i Tammerfors. Säckarna 
innehöll nästan 100 filtar, knappa 400 
par strumpor samt enstaka vantar, mös-
sor och halsdukar. 
Allt i vackra färg-
kombinationer och 
mönster. Persona-
len på Kalkku skick-
ar ett stort hjärtligt 
tack till alla som 
varit med och stick-
at!  
 
 

Samhällsverksamheten 

mailto:viola.mitts@korsholm.fi�


Rödakorset e-post 
Idag använder våra avdelningar sig av 
flera olika e-postadresser, målet är nu att 
gå inför ett enhetligt bruk och erbjuda 
avdelningarna en adress som slutar på 
punainenristi.fi eller rodakorset.fi (spr- 
versionerna fungerar sida vid sida). 

Gemensam e-
postadress ger 
en enhetlig bild 
av organisatio-
nens kommuni-
kation och ökar 
trovärdigheten i 
budskapen. Det 
är en helt an-
nan sak att 
sända och ta 
emot medde-

landen på adressen kaitlax@rodakorset.fi 
än exempelvis på lasse@hotmail.com. De 
e-postadresser i avdelningarna som slu-
tar på rodakorset.fi fungerar som styr-
adresser därifrån posten dirigeras vidare 
till avdelningens egen e-postadress. Där-
för vill vi veta din avdelnings e-
postadress. 
 
Ifall din avdelning inte ännu har en egen 
fast e-postadress, kan en sådan behän-
digt skapas på den e-posttjänst Googles 
Gmail erbjuder. När avdelningen skaffat 
sig en egen permanent e-postadress skall 
ni: 
A) meddela adressen till itspr@redcross.fi  

B) skriv adressen på J-kortsblanketten  

C) uppge den på RedNet där avdelningens 
kontaktinformation finns  
 
Då vi fått uppgifterna om avdelningarnas 
egna e-postadresser styr vi så att posten 
exempelvis till nagu@rodakorset.fi fortfa-
rande går till avdelningens egen e-
postadress. Om avdelningen har till ex-
empel e-posttjänsten Gmail, kan den 

också skicka meddelanden genom att 
använda e-poständelsen rodakorset.fi.  
För ytterligare information om de nya 
elektroniska adresserna kontakta cen-
tralbyrån på e-post itspr@punainenristi.fi  
 
Exempel: 
Om till exempel Kaitlax avdelning inte 
ännu har en egen e-postadress, kan den 
ta i bruk adressen kaitlax@gmail.com en-
ligt gmails anvisningar. Avdelningen med-
delar adressen med e-mail till 
itspr@redcross.fi. Skriv också adressen 
på J-kortsblanketten. Först då kan adres-
sen kaitlax@rodakorset.fi öppnas och 
post dirigeras till kaitlax@gmail.com. 
 

 
Trevlig början på hösten! 

 
 

 

Malin Sunabacka 
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Hösten är här och 
vår verksamhet 
sparkar igång direkt 
med hungerdagsin-
samling och förbe-
redelser inför ung-

domarnas årsmöte. Därtill finns det pla-
ner på en kurs för Reddie Kids klubbleda-
re och så småningom en utbildning för de 
som är intresserade av att jobba med 
sexualhälsoarbete.  
 

Ungdomarnas årsmöte 
I år infaller årsmötet för ovanlighetens 
skull på hösten och inte på vårvintern. 
Österbotten har även i år rätt att skicka 
fyra officiella representanter till mötet. 
De officiella representanterna kommer 
att väljas ut bland ungdomsutskottets 
medlemmar, men avdelningen kan även 
skicka egna kandidater som observatö-
rer.  
 
Deltagaravgiften till mötet är 70 euro (de 
officiella ombuden och observatörerna) 
och i den ingår måltider, program och logi 
från fredag till söndag, resekostnader 
tillkommer. Avdelningarna brukar i mån 
av möjlighet understöda sina egna repre-
sentanter. Anmälan senast 28.8 till mig. 
Mera information hittar du på RedNet 
genom att gå med i gruppen Ungdomar-
nas årsmöte 2013. 
 
Riksomfattande ungdomskommittén och 
de unga i Egentliga Finlands distrikt öns-
kar alla hjärtligt välkomna att fira ung-
domarnas årsmöte i Åbo 4–6.10.2013! 
 
Ändringar i Ungdomsutskottet 
Ida Berg har 31.5.2013  slutat som Ung-
domsutskottets ordförande. Ida har varit 
en aktiv och engagerad ordförande och vi 
riktar ett stort tack till henne för hennes 
insats under åren! 
 
Idas ersättare från hösten blir Cecilia 
Pensar. Cecilia blev medlem i ungdomsut-
skottet i januari detta år och har tidigare 

engagerat sig i Röda Korsets verksamhet 
genom Vasa svenska avdelning. Hon ser 
nu fram emot att jobba med och för ung-
domsverksamheten i distriktet.  
 

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. 
För att bli klubbledare måste du ha fyllt 
15 år och gått klubbledarutbildningen. 
Hjälpledarna bör vara 12 år fyllda.  
 
Lokalavdelningarna i Korsholm kommer 
under hösten att ordna en kurs för bli-
vande Reddie Kids klubbledare. Du kan 
redan nu skicka in intresseanmälan till 
mig och på så sätt reservera en plats på 
kursen.  
 

Hungerdagen 
Operation hungerdagen infaller detta år 
den 12–14 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.  
 
Ungdomsutskottets medlemmar planerar 
att samla in pengar på sina egna studie-
platser och samtidigt värva nya medlem-
mar. Kanske du kan göra något liknande! 
 
 

 

Malin Sunabacka 

Ungdomsverksamheten 



 
 
 
 
 
Hej på er! 
 
Hoppas att ni alla haft en skön och av-
kopplande sommar och att ni hunnit 
ladda batterierna inför en höst med 
många Röda Kors aktiviteter! 
 
MÅNGFALDSUTSKOTTET 
 
I skrivande stund har det nytillsatta 
mångfaldsutskottet precis haft sitt för-
sta möte. Följande personer är med-
lemmar i utskottet: Viveca Dahl, Åsa Teir, 
Marjan Roayaii, Mia Backlund, Saqip 
Shkreta och Glory Ruberizesa. Vi hade 
ett givande möte där Röda Korsets 
mångkulturella verksamhet presentera-
des varefter vi diskuterade idéer till 
mångkulturell verksamhet i vårt distrikt. 
Om det finns tankar och idéer om verk-
samhetsformer eller punktinsatser som 
kunde ordnas så ta kontakt med under-
tecknad så funderar vi vidare!  
 
GRUNDKURS I HUMANITÄR RÄTT  
(krigets lagar)  
 
Humanitär rätt är en del av internatio-
nell rätt och till de viktigaste rättskäl-
lorna hör de fyra Genève-
konventionerna som alla världens län-
der godkänt. Detta innebär att det 
finns regler som behöver följas även i 
krig och konflikter. Målet är att skydda 
dem som inte deltar i fientligheterna, 
t.ex. civilbefolkning, krigsfångar och 
sårade eller sjuka soldater. Internatio-
nella rödakorskommittén var initiativ-
tagare till Genèvekonventionerna och 
Röda Korset verkar för att sprida kun-
skap om humanitär rätt.  
 
 
Österbottens svenska distrikt ordnar 
en grundkurs i humanitär rätt i Vasa 
den 28-29 september. Kursen kostar  
 
 

 
 
 
 
15 € för Röda Kors medlemmar och 30 
€ för övriga kursdeltagare. Anmäl dig 
till undertecknad senast fredag 20.9 om 
Du vill lära dig mer om det arbete Röda  
Korset gör ute i världen för att skydda 
och hjälpa dem som drabbats av krig. 
 
OBS! Kursen är en del av den rekom-
menderade Röda Kors utbildningen för 
distriktsstyrelsens nya medlemmar. 
 
KVINNOR UTAN LAND 
 
Nyhetsreportern och författaren Sonja 
Hellman gav år 2012 ut boken Kvinnor 
utan land. I boken delar 15 muslimska 
kvinnor som flyttat till Finland från bl.a. 
Afghanistan, Somalia, Irak och Bosni-
en med sig av sina livsöden. De berättar 
om orsakerna till att de lämnat sitt hem-
land, om hur de hamnade i Finland och 
hur deras vardag här ser ut.  
 
Under våren ordnade vi författarbesök i 
Vasa och Sydösterbotten med Sonja 
Hellman. Vi har nu fått förfrågningar om 
vi kunde ordna författarkvällar norröver 
också. Vi har preliminärt bokat in förfat-
tarbesök i Nykarleby 8.10 och Jakobstad 
9.10. Mera information fås närmare.  
 
Önskar er en fin början på hösten!  
Michaela

 

Mångkultur 



Välkommen på Regionmöten 2013 !

Värdavdelning Värdavdelning
Tisdag 3.9. Öja Larsmo

Gamlakarleby Esse
Karleby sv. Jakobstad sv
Kronoby Pedersöre
Nedervetil Purmo
Terjärv 5 avd.
6 avd.

Adress Öja: Byacentret, Öjavägen 454
Larsmo: Holm fritidsgård, Norra Larsmovägen 70

Värdavdelning Värdavdelning
Onsdag 4.9. Pensala Replot

Jeppo Björköby
Maxmo Gamla Vasa
Munsala Korsholms norra
Nykarleby Korsholms södra
Oravais Kvevlax
Vörå Smedsby-Böle
7 avd. Vasa sv

8 avd.
Adress Pensala: Pensala skola, Jussilavägen 1132

Replot: Bernys Restaurang, Replotvägen 2

Värdavdelning Värdavdelning
Torsdag 5.9. Petalax Pörtom

Bergö Kristinestads sv
Korsnäs Lappfjärd-Härkmeri
Malax Närpes
Solf Tjöck
Sundom Övermark
6 avd. 6 avd.

Adress Petalax: Allaktivitetshuset, Vägviksgränd
Pörtom: Servicehuset, Velkmossvägen 48

Regionmötena börjar kl. 18.30
Anmälan till Greta på greta.paajanen@redcross.fi eller 0400-240705
senast 26.8.



 
 

         

 

 

 

 osterbotten.rodakorset.fi 
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