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HÄR OCH NU

Informationsblad 3/2013

Åbolands distrikt

När vi samlar, bär vi  
insamlarväst.

När vi jourar, bär vi  
första hjälpenjourväst.

Vid övriga uppdrag där vi  
vill synas och urskilja oss,  

bär vi frivilligväst. 
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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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Something old, something new, something borrowed

LEDARE 19.8.2013

Sommaren är fantastisk, oj vad skönt det varit. Varje år tillägger vår familj något smått 
nytt i familjetraditionerna, något vi blir ivriga av och gör om igen nästa år. Oftast hittar 
man i vår matglada familj ett nytt matrecept som vi alla gläds åt; i fjol hittade jag äntli-
gen det perfekta våffel- receptet för knapriga våfflor med jordgubbar och glass. I år blev 
det Litauisk sommarsoppa med rödbeta, yoghurt och dill kryddat med ett sting av peppar-
rot - Vi har njutit en hel del av det. I sommar har jag också äntligen vågat pröva hur det är 
att få hunden tränad att bli en paddlingshund; jag har alltid tyckt synd om honom då han 
blir ensam hemma inne då vi andra far och paddlar. Han trivs nu i kajaken med mig och vi 
har båda mysigt där, emellanåt lägger han sig ner på durken och sover i sitt bås i dubbelka-
jaken, lite undan solen och annars spanar han lycklig av mattes närvaro över sina nya do-
mäner - havet. Han har utökat sitt revir betydligt i och med denna erövring på havet och 
jag är lycklig för han är mysigt sällskap och han behöver inte vara ensam hemma då famil-
jen åker ut på kajakfärd. Dock måste medges - han paddlar fortsättningsvis dåligt men jag 
hade nog inte förväntat mig någon paddling av honom, hans blotta närvaro räcker nog.

Som Rödakorsare vet man att efter sommar är det Hungerdag. Hungerdagen i Åboland är 
lite som min sommar - perfekt från förut, men varje år förbättras konceptet med någon li-
ten ny twist, som man kan pröva på om det passar en eller låta bli. Centralbyrån har gjort 
många förfrågningar och samlat bästa insamlingssätten från hela landet, som de skrivit 
om i tidningen, vinkar och koncept, för oss alla, att fritt användas. Bongade några av dem i 
tidningen. 

Den virtuella bössan är ett lätt nytt sätt att få lite extra insamlat. Det tar inte så lång tid 
att grunda en bössa till avdelningen, det finns klar beskrivning på nätsidorna hur man gör, 
det tar ännu mindre tid att skicka till vänner och utmana dem. Jag hoppas jag blir utmanad 
av många Åboländska virtuella bössor, som jag kan ge vidare till mina vänner, så att jag 
ger dem en chans att delta i Hungerdagen. Det kan bringa massor eller mindre det ser vi 
sedan, men absolut värt ett försök. Och det är inte jobbigt och säkert bara plus till avdel-
ningens traditionella insamling. Man klickar alltså på bössan man får (länken) och hamnar 
på en betalningssida så att du kan betala via din bank. Genial idé. Man kan även utmana 
en hel arbetsplats på detta sätt. 

För många avdelningar börjar bristen av insamlare vara ett problem. Det finns en hel del 
vinkar för hur vi kan få mer nya insamlare, via face book eller varför inte genom att dela ut 
”värvningskarameller”. Godis har en underbar verkan på människor; man ger godis och får 
nästan alltid ett leende tillbaka.  

Jag vet att Finlands bästa insamlare finns i Åboland, men vill ni pröva på något smått utö-
ver era fina traditionella hungerdagsinsamlingsmetoder – varsågod här den nyaste uppla-
gan av här och nu- fylld med hungerdagsinfo och annat skojigt Röda Korsigt. 

HA EN SKOJ HUNGERDAG I ER AVDELNING!

Yrsa
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HUNGERDAGSNYTT/ CB och Åboland

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.

Turneringen kommer till Åbo den 12.9. kl 10 
på Hansa torget. Vi återkommer med mer in-
formation till Åbo svenska avdelning direkt 
och i nästa avdelningsbrev. 

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 inbju-
dan 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.  

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: kontakta Christel på distriktsbyrån. 
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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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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.

Jo
o
n
as B

ran
d
t

Pirkko Laurila lägger en slant i Hani Hassans insamlingsbössa i Tammerfors på Hungerdagen 2012. 
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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!

W
ar

n
er

 M
u
si

c

De frivilligas tackgala arrangeras på
Verkatehdas i Tavastehus 7.12.2013.
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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!   
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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
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UNGDOMSGRUPPEN I ÅBO;  Veckan mot rasism

Måndagen den 25.3 och tisdagen den 26.3 ordnade Röda Korsets Ungdomsgrupp i Åbo i 
samarbete med Homoglobiini ett evenemang vid namn "Rainbow talks" i samband med 
Veckan mot rasism. Temat för dessa kvällar var homofobi och transsexualitet och ändamå-
let för evenemanget var att öka förståelsen kring dessa mer eller mindre tabubelagda äm-
nen i dagens samhälle. Båda kvällarna hölls i Åbo Akademis utrymmen.

Röda Korset och Homoglobiini presenterar: Rainbow talks
Text av Isabella Rajala och Matilda Wikström

Programmet den första kvällen 
lydde under rubriken "Homop-
hobia in Finland and worldwide" 
och som föreläsare var Linda Ek-
löf, ordförande för Regnbågs-
ankan. Hon gick allmänt in på 
ämnen som normativitet, diskri-
minering och könsroller i dagens 
samhälle med tyngdpunkten på 
homosexualitet.

På tisdagskväll gick programmet 
inpå mer detaljerad information 
och ämnet transsexualitet låg på 
agendan. Kvällens föreläsare in-
ledde med att först klargöra de 
olika termer som förekommer 
inom transsamhället. Föreläsaren 
tog även upp hur definitionen av 
kön kan påverka livet i vardagssi-
tuationer som t.ex. olika fritids-
aktiviteter och vilka problem det 
kan innebära för någon som har 
svårt att kategorisera sig inom 
dessa strikta ramar. Efteråt var 
det öppet för diskussion och pu-
bliken hade även möjlighet att 
dela med sig av egna erfaren-
heter eller tankar som uppstått 
kring ämnet.

Under båda kvällarna låg delta-
garantalet runt 30 personer, en 
del ansikten igenkännbara från 
båda kvällarna. Deltagarna ver-
kade allmänt nöjda med evene-
manget "Rainbow talks" och del-
tog aktivt i diskussionerna som 
uppkom under de båda kvällarna.
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OMAISHOITAJAT; Annette Palanen

Omaishoitajien 20-vuotis juhla tapahtuma Ruissalossa 7.5.2013

Tunnelma oli alusta lähtien todella lämmin ja mukava kuin 62 omaishoitajaa ja vapaaehto-
ista tapasivat yhteiseen virkistys päivään. Tämä päivä oli vain ja ainoastaan omaishoita-
jien, nyt oli heidän vuoronsa rentoutua ja nauttia.

Aamupäivä meni siihen että saimme kuul-
la omakohtaisia kokemuksia omaishoidosta 
ja siitä miltä tuntuu olla hoidettavana. Pia 
Koriseva kertoi omasta kokemuksestaan, 
siitä miten vaikeata on yhtäkkiä olla jonkun 
toisen ihmisen armoilla. Ei pääse itse liik-
kumaan, kukaan ei ymmärrä mitä sanot ja 
kaikki mitä yrittät tehdä vie paljon enem-
män aikaa.

Seija Sjöblom kertoi oman kertomuksensa 
siitä miten hänen lapsuudessaan ensin äiti 
hoiti mummoa ja sitten Seija hoiti omaa 
äitiään. Seija kertoi myös miten Kaarinan 
kaupunki järjestää omaishoitajien asiat.

Maukkaan lounaan jälkeen oli virkistyksen 
vuoro. Vaihtoehtoina olivat allasbailatiino 
tai venyttely. Altaassa tanssi 20 innokasta 
omaishoitajaa ja tunnelma oli ihanan ren-
to. Venyttelyssä oli saman verran ihmisiä ja 
siellä vallitsi mukava rauhallinen tunnelma. 
Monet ottivat myös kaiken irti aurinkoises-
ta säästä ja kävivät kävelyllä.

Tämän tilaisuuden lopussa sain paljon 
palautetta siitä miten arvokas tämä päivä 
oli kaikille. Nyt he jaksavat taas tehdä sitä 
tärkeätä työtä mitä tekevät. 

On ilo olla mukana järjestämässä mukavia 
hetkiä omaishoitajille!
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UNGODMAR, Annette Palanen

Det var 31 glada barn som väntade på Viking Line terminalen för att få åka på lägret till 
Vårdö. När vi glada och nöjda äntligen kom fram till Vårdö väntade redan ett helt gäng gla-
da barn och ungdomar från Åland på oss. Det första vi gjorde var att få en snabb info om 
veckan som vi hade framför oss och sedan var det dags att gå och sätta upp tält. Det tog 
en hel eftermiddag att få upp dem men alla hade en sovplats. Under veckan så fick vi ta 
del av en storöving en storm hade nått Vårdö och Röda Korset kom för att hjälpa till, under 
övningen fick deltagarna vara med om att räkna hur mycket material behövs, fundera ut 
vem är i behov av hjälp och rena och dricka renat vatten. Veckan innehöll även Första Hjälp 
övningar, besök till Bomarsund, vi fick bekanta oss med ravinhundsbanan och höra hur 
hundarna kan hjälpa till vid olika tillfällen. Under Robinssoneftermiddagen fick deltagar-
na vara med och göra olika övningar på stranden. Under veckan som gick fick vi alla upple-
va många fina stunder och många fick nya kompisar. Nu är det bara att leva på minnen och 
hoppas på att många kommer med nästa sommar igen på läger till Åboland. 

Sommarläger på Vårdö 10-14.6.

1)ravinhundarna hittade lägerdeltagarna 2) 
sista kvällens disco med riktig Dj och ljus 
show 3) simma på ljuvilig strand hör till, 4) 
första hjälpen övningar, 5) vi fick bekanta 
oss med Bomarsunds fästning
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UTBILDARUTBILDNING

1) De äldre barnen hade överlevnad 
med vindskyddsövernattning. 
2) Överlevarna tillbaka på lägerom-
rådet.   
3) Vi fick pröva rena vatten med ut-
rustning från Kalkku. 
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FINLANDS RÖDA KORS
ÅBOLANDS DISTRIKT

KASKISGATAN 13 A 3
20700 ÅBO

tfn:  020 701 2500   
e-post: aboland@redcross.fi

rednet.rodakorset.fi/aboland

Verksamhetsledare
Yrsa Wilén           
    mobil: 0400 838 675
    yrsa.wilen@redcross.fi

Hälsovård och beredskap 
 Pirjo Koski           
    mobil: 040 702 0510 
    pirjo.koski@redcross.fi

Socialverksamhet
 Annette Palanen                       
    mobil: 040 771 2820
    annette.palanen@redcross.fi

Ungdomsverksamhet                                                                                                        
Annette Palanen                       
    mobil: 040 771 2820
    annette.palanen@redcross.fi 
    ungdom.aboland@redcross.fi

Byråsekreterare
Christel Bergman   
    tfn: 020 701 2500                   
    christel.bergman@redcross.fi

HÄR OCH NU
Informationsblad för 
Finlands Röda Kors 
Åbolands distrikt

Ansvarig utgivare:
Yrsa Wilén
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Distriktets och 
avdelningarnas
styrelsemedlemmar, 
kontakt- och 
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Trevlig Hungerdag!


