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TYCK TILL på Facebook 
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

BERÄTTA OM EVENEMANGEN 
Lägg ut era evenemang på nätet.
rednet.rodakorset.fi 

RING OCH BIDRA
  ( ,  /samtal + lna)

TA KONTAKT
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi 

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det skyd-
dar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som har förbundit 
sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en av dem. Röda Korset har rätt 
att använda skyddstecknet för att markera sin verksamhet och övervaka användningen av märket.
Läs mer humanitaarinenoikeus.fi 

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi  kan du behändigt beställa allt avdelnings-
material under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med 
myynti@rodakorset.fi 



LEDARE . .

Sommaren är snart förbi och semesterlivet byts mot vardagens rutiner. Den kommande 
Rödakorshösten kommer att vara fylld av spännande och roliga aktiviteter, insamlingar, öv-
ningar och kurser/skolningar med mera. Framförliggande nummer är fyllt med information 
om detta. Nu kavlar vi upp ärmarna och kör igång!

Medlemsvärvning vill jag med hjärtligt eftertryck uppmana alla och envar i avdelningar-
na att satsa stort på nu direkt i inledningen på höstterminen! Längre fram i tidningen kan 
du läsa om Kronoby avdelning och deras lyckade värvningstillfälle. Nu går vi allihop ut och 
värvar!

Stämman  närmar sig i stora kliv och distriktet står värd. Spännande och roligt kom-
mer också arbetet med detta att bli. För ett lyckat genomförande kommer det att behövas 
mångas insatser, och vi kommer att kontakta alla avdelningar i distriktet för att få en över-
blick över hur stor frivilligkår vi kan räkna med. Jag vill också passa på att uppmana av-
delningarna att aktivt komma med på stämman och påverka de strategier och beslut som 
görs där! Min sista stämmouppmaning den här gången: kom ihåg att uppmärksamma era 
aktiva frivilliga – ansök om förtjänsttecken! 

Hungerdagen är det stora närmast på tur och som det här numret handlar mycket om. Vi 
skall alla göra vårt bästa för denna vår största insamling så att den igen blir lyckad och ro-
lig. Beställ nödvändigt insamlingsmaterial, ragga insamlare – förbered bra kort sagt – så är 
framgången given! Lycka till och stort tack på förhand!

Jag önskar er alla en aktiv och inspirerande höst!

     
     
     Ricky Berglund
     Verksamhetsledare



Personalen vid Kuopio hälsorådgivning organiserade 
Hungerdagens docksjukhus i fjol. 



På RedNet hittar du en kort en tecknad serie och utskrivbara instruktioner i A -format som fungerar 
som instruktioner för insamlarna. 







- . .









Fotograf: Gero Breloer/Tysklands Röda Kors

Papperslösa -Aktuellt



Organisationsmingel i Vörå – 
Föreningar och organisationer 
växer och mår bra tillsammans
. .  kl. .  – .  på 

Norrvalla, Vörå

Hur engagerar man nya personer i sin verk-
samhet? Hur kan vår organisation få en vi-
taminspruta för att orka vidare? En kväll för 
inventering i Vörås föreningar, för inspira-
tion, nya verktyg och nätverkande. 

Medverkande bl a: Pernilla Howard från Or-
ganisationskick, Tomislav Krstevski från 
Projektet Hälsa i mångfald, Mikael Rönn-
kvist från Team  VIS (utsedda till Fördoms-
fri Föregångare ), Karin Storbacka – 
Projektledare för ”Trygg Idrott” 
Arrangörer: Welcome Offi  ce, Finland- Mitt 
hem projektet, NTM-Centralen, Röda Korset 
Österbottens svenska distrikt, Folkhälsan, 
Hälsa i Mångfald projektet
Anmälningar senast . .  kontakta 
nina.stubb@redcross.fi  eller   
för att få anmälningslänk. 

Röda Korsavdelningar i Vöråkommun – 
Har ni bara möjlighet så anmäl er till det-
ta! Pernilla Howard är mycket underhållan-
de, kunnig och inspirerande. På tillfället har 
ni också möjlighet att nätverka med an-
dra organisationer. Tillsammans kan det fi n-
nas möjlighet att hitta ny inspiration och ny 
energi att skapa nya sorters verksamhet i 
kommunen! 

Utbildarutbildarnas fortbild-
ningslördag ”Alla Lika -Alla Oli-
ka” . .

Våra duktiga utbildare fortbildas den . . 
och vi vill påminna avdelningar om att 
alla avdelningar har möjlighet att ord-
na utbildningar utan problem tack vare 
dem. Utbildningar som kunde ordnas är 
tex uppdateringar och uppfräschningar av 
baskunskapen för aktiva medlemmar och 
styrelser i avdelningen eller utbildning-
ar för att dra potentiella nya medlemmar. 
Kontakta oss på distriktet så skall vi ordna 
det tillsammans med er avdelning och ut-
bildarna! 

Vi har ju de tidigare utbildarna som fi nns i 
vår resurspool och nu har vi ett antal nya 

Mångkultur: Stina Evars (MK), Stina Frej-
man (MK), Mona Granholm (MK), Ramie-
za Mahdi (MK), Victoria Nylund (MK) Luzilla 
Backa (MK) Senada Arnautovic (MK) 
Social och vänverksamhet: Tina Holms 
Organisationsutbildare: Matilda Norr-
mén

Sedan har vi ytterligare ett antal som står 
i beråd att ta sin behörighet så småningom 
fi nns det ännu fl er!
 

Låna material från distriktet!

- Reddiedräkter,  olika storlekar
- Eldriven ballongblåsare
- Monter/stand, att använda vid ex. mässor
- Roll-ups 
- Anne-dockor och övrigt FHJ-material

Boka och kom överens om lånetid!

Kontakta organisationssekreterare Anna 
Stenman, tel.nr -
anna.stenman@redcross.fi 



Tredje Åldern 

Diskussionsgrupper för blivande och ny-
blivna pensionärer fortsätter med två olika 
grupper under september och oktober.

Första gruppen hålls dagtid, kl - .  
med start .  och andra gruppen hålls 
kvällstid, kl - .  med start . . Grup-
perna träff as tre gånger var och hålls i 
Glaskabinettet på Folkhälsanhuset Wasa, 
Wasaborgsgränden ,  Vasa. Mera in-
formation hittas under Händelser på OMA 
som hittas på adressen: 
rodakorset.fi /oma.

Gruppledarutbildning för nya diskussions-
ledare kommer att hållas . . . Är detta 
något som skulle intressera dig så tipsar jag 
om att delta i någon av höstens grupper för 
att sedan få handledning i själva materialet. 
Därefter kan du ta ut Tredje Åldern koncep-
tet till din ort och avdelning!

Ett seminarium gällande vardagsekonomi 
och juridik för pensionärer kommer också 
att ordnas . .  i Vasa. Även detta eve-
nemang hittas på OMA.

Stickade donationer

Under vårvintern fi ck vi in en mängd sticka-
de fi ltar, sockor, vantar, halsdukar och tröjor 
till distriktskansliet. De handarbetande da-
merna runt om i Österbotten hade verkligen 
inte legat på latsidan. Innan donationerna 
kördes till vårt logistikcenter Kalkku i Tam-
merfors vägde jag allt och det vägde hela 

,  kg! Det vore intressant att veta hur 
många timmars arbete det ligger bakom när 

 kg garn omvandlas till välgörenhet.

Från Kalkku hälsar de att virkade fi ltar vär-
mer lika bra som stickade och allt tas emot 
och kommer till nytta.
 
Stort tack till alla som bidragit på sätt el-
ler annat! När vi i höst far på gemensam ut-
fl ykt till Kalkku kan vi lasta bussen full med 
stickade alster och överräcka dem personli-
gen.

Styrelsemöten ilaag med 
Folkhälsan

Projektet ilaag, tillsammans i Österbot-
ten, fortsätter i samma stil som under vå-
ren. Vi har haft förmånen att träff as till-
sammans med styrelserna från både Röda 
Korset och Folkhälsan på en rad olika or-
ter. Det har varit både roligt och inspire-
rande och många nya idéer har fötts och 
olika typer av samarbeten har inletts. 

Längs med hösten kommer Maria Östman 
från Folkhälsan och jag gärna till just er 
ort och över en kaff ekopp diskuterar gäl-
lande ensamhet och hur den påverkar oss 
människor. Kanske kan något nytt födas 
ur den diskussionen. Ta kontakt så bokar 
vi in en träff !

Fredagkväll ilaag, en mötesplats där man 
under fria former kan få möjlighet att lära 
känna nya människor, får också en fort-
sättning i Vasa under hösten. Första träf-
fen kommer att ske .  och hålls åtmins-
tone udda veckor fram till julen. Förutsatt 
att vi också kan engagera frivilliga i verk-
samheten hoppas vi på att kunna hål-
la öppet varje vecka. Under våren hade 
vi besökare i alla åldrar, från Jakobstad i 
norr till Kristinestad i söder, och träff arna 
var uppskattade och svarade på ett kon-
kret behov. 

Inom projektet har vi också möjlighet att 
föreläsa, både dag- och kvällstid, om en-
samheten som fenomen och om hur vi 
kan skapa ett mera inkluderande förhåll-
ningssätt i samhället. Dessa temasam-
lingar passar för bl a pensionärsgrupper, 
byaföreningar, studeranden, olika intres-
seorganisationer och gruppsamlingar. Alla 
kan drabbas av ensamhet i något skede 
av livet och alla kan vi göra skillnad för en 
annan människa. Ta kontakt om det fi nns 
intresse för besök till just den grupp där 
du är med.

Samordnare för samhällsverksamheten
Lotta Böling, tel.   
lotta.boling@redcross.fi 



Lördag . .  ordnades Krombidagen i Kronoby för :e gången. FRK Kronoby avdel-
ning var med och ordnade lotteri och lottade ut en RK ryggsäck bland alla som blev med-
lemmar under dagen.

Kristina Slotte, ordförande i FRK Kronoby avdelning, berättar att de tillsammans med sty-
relsen hade kommit överens om att skapa en positiv stämning genom att se och prata 
med folk.

”Vi bestämde att vi ska fråga folk när de kommer och köper lotter. Vi frågade friskt av be-
kanta och obekanta. Många sa:  är medlem i så många föreningar så inte denna gång. En 
del svarade: är gärna med och köper lotter och bidrar vid Hungerdagen etc, men vill inte 
bli medlem. De som blev medlemmar sa bl.a. varför inte, har inte tänkt på det tidigare, 
känns riktigt ok att bli medlem o.s.v . Kan hända att vi kunde ha fått fl era, men helt ok för 
denna gång tyckte vi,” berättar Kristina.

Vad blev då resultatet av medlemsvärvningen? Jo, avdelningen lyckades öka sitt medlems-
antal med hela , %, vilket är helt fantastiskt! Stort och varmt grattis till FRK Kronoby 
avdelning, mycket bra jobbat!

Lyckad medlemsvärvning i Kronoby!

FRK Kronoby avdelnings 
Mona Häggblom,vice 
ordförande och insam-
lingsledare ställer i ord-
ning tillsammans med 
styrelsemedlemmen och 
kontaktpersonen för 
skolsamarbete, Emma 
Mether. 
Fotograf: Kristina Slotte



I skrivande stund börjar sommaren sakte-
liga övergå i höst med allt vad det betyder. 
Vi går in i eller befi nner oss redan i skörde-
tid och förhoppningsvis njuter av årstidens 
färger och mörknande kvällar. Nu är också 
rätt tid att igen börja fundera på Röda Kor-
sets och Frivilliga räddningstjänstens hän-
delser och evenemang under de kommande 
höstmånaderna. Jag vill i detta inlägg spe-
ciellt fästa fokusen vid vår stora nationella 
beredskapsövning och det fi na utbud av ut-
bildningar som fi nns.

Pisara–Droppen och 
Pisara-Pohjanmaa

Den riksomfattande övningen Pisara–Drop-
pen går av stapeln lördagen . . . 
Enligt direktiv och färdiga övningsmodel-
ler som kommit från centralbyrån och koor-
dinator Viivi Kirvesoja kan alla avdelningar 
delta ensamma eller tillsammans med gran-
navdelningen helt enligt sina egna resurser 
och förutsättningar. Distriktet stöder avdel-
ningarna.

Distriktet kommer att tillsammans med 
Mottagningscentralen i Kristinestad, Migra-
tionsverket och andra myndigheter att ord-
na ”Pisara-Pohjanmaa” i Kristinestad. Den-
na övning sker samtidigt och är en del av 
Pisara-Droppen övningen. Under Pisara-Po-
hjanmaa övningen kommer vi att speciellt 
öva evakuering, inkvartering, registrering 
och bespisning. Vi testar vissa delar av vår 
beredskapsplan. Under hösten kommer mer 
information om övningen vartefter plane-
ringen framskrider. Det är möjligt och önsk-
värt att delta i övningen även från andra 
delar av Österbotten än bara från Syd-Öst-
erbotten.

Utbildningar

I höst erbjuds fl era utbildningar inom för-
stahjälpen och Frivilliga räddningstjänsten. På 
programmet står bland annat:

• Grundkursveckoslutet i Grankulla -
. . . Under veckoslutet erbjuds alla 

Frivilliga räddningstjänsten grundkurser. 
Alla kurser hålls på fi nska. Anmälan görs 
via: https://www.lyyti.fi /reg/VAPEPA_PE-
RUSKOULUTUS_

• Frivilliga räddningstjänstens ledarutbild-
ning, kombikurs på fi nska och svenska i 
Nynäs - . - .

• Finskspråkig efterspaningskurs i Laihela 
. . .

Ta tillfället i akt och ordna redan nu så att ni 
har alla utbildningar och kompetenser i skick. 
Kom ihåg att vi om mindre än ett år står som 
värddistrikt för Röda Korsets stämma i Vasa. 
Då faller allas blickar på oss och även på Öst-
erbottens förstahjälpengrupper och jourare. 
Allt skall vara i skick till dess.

Regional beredskap

Arbetet med den regionala beredskapen som 
vi påbörjade i våras kommer att fortsätta un-
der hösten. Jag uppmanar avdelningarna att 
jobba vidare på egen hand eller tillsammans 
med grannavdelningarna. Under senhösten 
eller senast i början på  kallar jag till nya 
möten där vi sedan färdigställer planerna.

Efterspaningar

Under försommaren var våra frivilliga kallade 
till två olika efterspaningar, en i Malax och 
den andra i Korsholm. Resultat var tyvärr att 
de båda eftersökta personerna hittades avlid-
na.

Med beredskapshälsningar, 
Rolf Sund, tel.   
rolf.sund@redcross.fi 



Det är dags igen att ansöka om utmärkel-
ser och medaljer. Avdelningarna sänder si-
na förslag till distriktsbyrån. Aktivmärke och 
förtjänsttecken beviljas direkt av distriktssty-
relsen, medan förtjänstmedaljernas förslag 
sänds vidare till centralybrån efter prövning. 
Vänligen sänd in avdelningens förslag senast 
onsdagen . .  till distriktskansliet. 

Observera att kriterierna för beviljande av 
förtjänstmedaljer har ändrats. Det är in-
te längre ett krav att man tidigare ska ha be-
viljats en bronsmedalj för att man ska kunna 
beviljas en silvermedalj. Det räcker att per-
sonen är medlem och varit frivillig i minst  
år. Om personen tidigare har beviljats en fört-
jänstmedalj i brons, ska det ha gått minst  
år sedan dess. 

Vem i er avdelning har erhållit utmärkelser 
och när? Be om en rapport från distriktskans-
liet, som uppger vem som erhållit vad och 
när. 

Mer information om uppdateringarna och 
blanketter hittas via Rednet/Råd&Rön/Avdel-
ningsbyrån: 
https://rednet.rodakorset.fi /Blanketter

Utmärkelser

Humorgruppen KAJ donerade förra året 
ca  t-skjortor till Röda Korset och en 
del av dessa fi nns ännu kvar! Det fi nns 
barnstorlekar från -  och vuxen-
storlekar från XS – XXL. Avdelningarna 
kan använda T-skjortorna t ex som lot-
terivinster, pris i tävlingar, för utdelning 
vid tema-dagar i skolor eller som utlott-
ningspresenter vid medlemsvärvning. 
Det är bara att kontakta oss på kans-
liet och beställa det antal och de storle-
kar ni vill ha!

KAJ T-skjortor

Christian 
Nord förevisar 
T-skjortan.Fo-
tograf: Emma 
Granholm



En lång om än inte så varm sommar lig-
ger bakom oss och trots villasäsongen 
har det varit en hel del rödakorsaktivitet 
i distriktet. Nedan ser du ett urplock av 
sommarens evenemang och en liten på-
minnelse om hur vi inleder hösten inom 
barn- och ungdomsverksamheten.

Ungdomsutskottets lekdag brukar vara 
ett återkommande och omtyckt evene-
mang som denna vår lockade över tju-
go leksugna barn. Vädret var inte rik-
tigt på vår sida men humöret var på topp 
i alla fall. Lekarna avlöste varandra och 
vi sprang oss varma utan att lägga mär-
ket till att det regnade och vi redan var 
genomblöta. Många lekar senare smaka-
de picknicken som FRK Oravais avdelning 
ordnade åt oss också väldigt gott. Efter 
det så började vi alla vara nöjda med da-
gen och alla barn fi ck med sig varsin bal-
long hem.

En väldigt lyckad dag m.a.o. Alla var nöj-
da och glada och innan dagen var slut 
var det några barn som ville försäkra sig 
om att dagen också ordnas nästa vår 
och många, både vuxna och barn, tacka-
de oss för evenemanget. Det känns roligt 
när något litet och enkelt kan glädja an-
dra människor en regnig lördag!

Carolina Järn, medlem i Österbottens 
svenska ungdomsutskott

Ungdomsutskottets lekdag

Vecka  fi rades Pride för andra gång-
en i Vasa. Pride är ett internationellt 
människorätts- och kulturevenemang, där 
mångfald, kärlek och tolerans lyfts fram. 

Pridefestivalen kulminerade på lördagen 
i en marsch genom centrum och avsluta-
des med en fest på Fanny-huset. FRK Vasa 
svenska avdelnings fhj-grupp och distriktets 
ungdomsutskott var på plats för att påmin-
na om att vi i vår organisation genom våra 
principer alltid tar ställning för alla människ-
ors lika värde! Röda Kors-bilen var på plats 
på torget, fhj-gruppen var redo att hjäl-
pa alla eventuella behövande och ungdom-
sutskottet gjorde ansiktsmålningar på festi-
valdeltagarna.

Pride 

Augustinatten, en festival som ordnades 
på Kaserntorget i Vasa, är ett till exem-
pel på sommarverksamhet som genom-
förs med fl era avdelningars gemensamma 
krafter. På plats var fhj-gruppen som un-
der Vasa svenska avdelnings tak samlar 
frivilliga från Kvevlax, Replot, Vasa, Kors-
holm och Malax. Stämningen var på topp 
och som tur var blev det inga större hjäl-
pinsatser än putsning av skrubbsår, vät-
skepåfyllning och möjligheten till en skön 
viloplats.

Augustinatten 



Babycafé-konceptet fortsätter och höstens tematräff ar startar måndagen . .  kl. . . 
Tillsammans med FISAF & EA Personal Trainer Kristina Herrgård får vi pröva på Mamma Boot 
Camp®, som står för anpassad och säker träning för nyblivna mammor. Fokus under passet är 
att hitta kontakten med de djupa bålmusklerna och hjälpa kroppen att komma igång igen efter 
graviditeten. Under passet jobbar vi med kroppsvikten och miniband.

Tematräff arna kommer att ordnas varannan måndag mellan kl. -  t.o.m. julavslutningen 
. . Programmet är i det här skedet inte helt klart men bl.a. teman som den första maten, 

babymassage och första hjälpen kommer att behandlas under hösten. Håll utkik efter mera in-
formation på oma.rodakorset.fi !
 
Målgruppen för träff arna kommer även i fortsättningen att vara nyblivna eller blivande för-
äldrar som vill få mera information om och diskutera aktuella teman för den nyblivna famil-
jen. Själva tematräff en är alltid avgiftsfri men vill du stanna kvar över en kaff e/te med tilltugg 
kostar det  /vuxen (betalas kontant). Kom ihåg att anmäla dig på förhand till malin.suna-
backa@redcross.fi . Caféet ordnas samtidigt som Folkhälsans familjecafé, vilket betyder att 
äldre syskon har möjlighet att leka i rummet bredvid.

Välkommen med!

Babycafé - tematräff ar för nyblivna och blivande föräldrar

Tematräff arna för unga vuxna kommer också att få en fortsättning i höst, med start den  
september när Isa Muotio berättar sin historia om hur det är att leva med högkänslighet och 
på vilket sätt det har format hennes liv. 

Torsdagen .  är Niklas Muhonen i Vasa och delar med sig av hur det är att utsättas för 
mobbning och vilka spår det sätter för resten av livet. 

Träff punkten-kvällarna är ett samarbete mellan Folkhälsan, Röda Korset och FinFami i Öster-
botten. Du som är under  år är varmt välkommen med för att ta del av dessa historier samt 
diskutera temat över en fi ka! Vi träff as på Folkhälsanhuset Wasa kl. . , anmäl dig på för-
hand till yvonne.nyberg@folkhalsan.fi .

Träff punkten



Fotograf: Ulf Lassander

För andra året i rad fi ck ungdomslägerdel-
tagarna ta del av ett lite mer utmanande 
och annorlunda sommaräventyr. 

På söndag kväll .  träff ades trettiofyra 
ungdomar, nio hjälpledare och åtta vuxna 
ledare i Vasa hamn för att med Wasaline 
styra kosan mot Ekorrsele vildmarkscamp 
i Sverige. Lägret pågick fram till torsdagen 

. . Nytt för detta år var att det deltog 
fem norska deltagare plus två ledare från 
Sandnessjöen Röda Kors.

Lägergården ligger ute i vildmarken och 
därför är det begränsat med saker som el, 
Internet och andra bekvämligheter, både 
ledare och deltagare får därför hitta på 
en hel del nya kreativa lösningar för att få 
vardagen under lägerveckan att fungera.

Under dessa dagar fi ck deltagarna bl.a. ta 
del av information om Röda Korset, första 
hjälpen, simning i Vindelälven, kondom-

Ungdomslägret 
körkort, höghöjdsbana, teambuildning och 
förstås den efterlängtade forsränningen. 
Badtunnorna var också i aktiv användning. 

Trots många spännande utmaningar fanns 
det även tid för lugn och ro, god mat och 
refl ektion tillsammans. Den goda stämning-
en leder med största sannolikhet till att fl e-
ra liknande lägerupplevelser ligger i framti-
den….

Knattelägret

Knattelägret, som även detta år ordna-
des på Kronvik lägergård, gick av stapeln 

– . . I lägret deltog ett trettiotal Kors-
holms bördiga barn i årskurs –  som togs 
om hand av en ansvarig ledare, hjälpleda-
re och ett antal frivilliga vuxna rödakorsare 
från regionen. 



Korsnäsdagen

Lördagen den .  deltog avdelningen 
i Föreningsmässan som ordnades i sam-
band med Korsnäsdagen. Vädret visa-
de sig från sin bästa sida och mycket folk 
hade sökt sig till den nya idrottsarenan, 
som den här dagen skulle få sitt offi  ciel-
la namn.

Vid avdelningens bord kunde man få fö-
revisning och prova på själv hur man ger 
hjärt- och lungräddning samt hur man 
använder en hjärtstartare. Det var po-
pulärt hos besökarna. Avdelningen hade 
även en rullstolsbana som innehöll en 
del hinder som man skulle ta sig igenom. 
Både ung och gammal passade på att 
göra det.

Röda Kors broschyrer och material fanns 
även på bordet som besökarna fi ck ta 
med sig hem och begrunda. Medan be-
sökarna passade på att ta en diskussion 
med oss funktionärer vid bordet, fi ck de 
mumsa på lite godis, dagen till ära.

Förutom Föreningsmässan, så ordnades 
även andra aktiviteter på området, så-
som sång/musik, festtal och bilutställ-
ning av amerikanska bilar. Man kunde 
även ta en tur i en elriksha eller prova 
på Kangoo Jumps. Bolljonglören Tomas 
Lundman slog också nytt världsrekord i 
bolljonglering. Dagen blev lyckad och av-
delningen är nöjd med dagens besöka-
rantal.

Stina Österbro,
Styrelsemedlem,
FRK Korsnäs avdelning

Vädret var inte det varmaste men barnen 
hann med en hel del varierande program 
under de tre dagarna. 

Till en början ligger alltid fokus på att lära 
känna varandra, både för deltagarna och 
ledarna. Därefter är det lekar, spel, simning 
och förstås kvällsdisco på programmet. 

Barnen fi ck också värma sig i bastun, äta 
korv, grilla pinnbröd, öva första hjälpen och 
bekanta sig med Röda Korsets verksamhet.  

Fotograf: Anna Stenman

Fotograf: Anna Stenman



Välkommen på fadderforum!

I fjol ersatte fadderforumen det som tidigare gick under namnet regionmöten. Syftet med 
fadderforumen är att hitta kontinuitet i samarbetet mellan avdelningarna och distriktsper-
sonalen. Fadderområdena indelas i grupper enligt de nya beredskapsområdena (lite annor-
lunda än ifjol!) och således hoppas vi även hitta naturliga områden som samarbetar och 
känner till varandra.

Teman som tas upp under kvällen är avdelningarnas situation och verksamhet, kommuni-
kation, beredskapsplaner och kanske viktigast av allt; OMA. Från distriktets sida kommer 
vi att jobba hårt för att så många avdelningar som möjligt ska ta i bruk OMA före årsskiftet 
och förhoppningsvis kommer de fl esta styrelsemedlemmar och övriga aktiva att ha skapat 
en egen profi l i OMA under .

Vi bjuder in hela avdelningsstyrelser och övriga nyckelfrivilliga att delta i fadderforumen. 
Nedan presenteras datum och fadderområde och småningom kommer faddrarna vara i 
kontakt för att ge mera information om plats och tid. Boka in datumet i kalendern redan 
nu och notera att anmälan kommer att ske via OMA.

Varmt välkomna!

Tisdag . .    
Avdelningar: Purmo, Esse & Pedersöre
Fadder: Malin 

Tisdag . .
Avdelningar: Malax, Petalax, Bergö, Korsnäs
Fadder: Anna

Onsdag . .
Avdelningar: Kristinestad, Tjöck, Lapp-
fjärd-Härkmeri
Fadder: Nina 

Tisdag . .
Avdelningar: Närpes, Övermark, Pörtom
Fadder: Anna 

Tisdag . .
Avdelningar: Smedsby-Böle, Solf, Korsholms 
södra
Fadder: Malin

Tisdag . .
Avdelningar: Kronoby, Terjärv, Nedervetil
Fadder: Rolf  

Onsdag . .
Avdelningar: Vörå, Oravais sv, Maxmo
Fadder: Ricky

Onsdag . .
Avdelningar: Björköby, Kvevlax, Replot, 
Korsholms norra
Fadder: Malin

Torsdag . .
Avdelningar: Vasa, Sundom, Gamla Vasa
Fadder: Nina 

Torsdag . .
Avdelningar: Nykarleby, Munsala, Pensala
Fadder: Ricky

Tisdag . .
Avdelningar: Karleby, Gamlakarleby, Öja
Fadder: Rolf 

Tisdag . .
Avdelningar: Jakobstad, Larsmo
Fadder: Rolf  



Finlands Röda Kors logistikcentral

Logistikcentralen som ligger i Kalkku i Tammerfors upprätthåller Finlands Röda Kors hjälpbe-
redskap. Då organiseringen av internationell hjälp kräver specialkunskap, har logistikcentra-
len ett tiotal proff s anställda inom materialhantering, teknik, logistik och medicin.

I FRKs logistikcentral gör man de anskaff ningar som behövs för katastrofhjälp- och utveck-
lingssamarbetsprojekt, sköter om lagring, förpackning och transport av hjälpmaterial samt 
upprätthållande av katastrofberedskapsenheter i permanent avfärdsberedskap. Utöver detta  
upprätthåller man även beredskapslagret för katastrofsituationer i hemlandet.

Exempel på logistikcentralens anskaff ningar är tält, fi ltar, vattenkanistrar, skyddstäcken,
myggnät, hygienförpackningar, frön, gödsel, matprodukter, kaminer, toaletter, cyklar och 
medicinprodukter. Anskaff ningsreglerna för Finlands Röda Kors garanterar att inköpen görs 
kostnadseff ektivt. Reglerna baseras på Finlands lag, Europeiska unionens bestämmelser 
och reglerna i EHCO, Europeiska kommissionens byrå för humanitär hjälp.

Du kan läsa mera om logistikcentralen och deras verksamhet här:

www.rodakorset.fi /logistikcentralen




