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HÄR OCH NU

Informationsblad 2/2012

Åbolands distrikt

Lär dig hjälpa.

Punainen Risti

stöder Finlands Röda Kors arbete för en trygg vardag.

Dina kunskaper i första hjälpen kan rädda någon du har kär, och någon 
annans kunskaper kan hjälpa dig. Första hjälpen lär du dig på en kurs 
eller i en första hjälpen-grupp. Första hjälpen. Kunskap för livet.

rodakorset.fi
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Också rödakorsveckans material finns i dess 
egen RedNet-grupp. På RedNets ingångssida 
meddelas när gruppen öppnas och där infor-
meras också om andra aktuella frågor. 

När avdelningarna har gått distriktets utbild-
ning kan de börja bygga upp sina nya sidor i 
RedNet och många har redan gjort det. 

Med tanke på Rödakorsveckan kan man på av-
delningens sidor gärna presentera verksamhe-
terna på ett täckande och inspirerande sätt, till 
exempel med hjälp av bilder. Där måste också 
finnas uppgifter om hur en ny frivillig kan delta 
i verksamheten. Rödakorsveckans evenemang 
matas in igen via RedNet. 

Röda Korsets videofilmer
på YouTube

Du vet väl att du kunnat använda dig av Röda 
Korsets videofilmer på era webbsidor eller till 
exempel under Rödakorsveckans evenemang? 
Filmerna som du också kan dela med dig av på 
Facebook hittas på Röda Korsets YouTube-konto 
youtube.com/suomenpunainenristi. 

Avdelningen bygger upp sina sidor och
drar nytta av videofilmer 

Vi är oroade för de allt kärvare attityderna 
mot mångfalden i samhället. Tyvärr syns det 
här också inom vår egen organisation. I en-
skilda avdelningar har det exempelvis hänt att 
invandrare och unga frivilliga har utsatts för 
diskriminering. Vi vill påminna alla om att det-
ta strider klart mot våra principer.

Likaså har vi noterat att våra evenemang och 
verksamheter samlar förvånansvärt lite del-
tagare bland minoritetsgrupperna. Vi måste 
nu skrida till konkret handling för att främja 
mångfalden inom hela organisationen. Meto-
derna kunde bland annat vara att informera 

Internt ställningstagande: 
Mångfald i organisationens verksamhet

om tillgänglighet och lansera våra evenemang 
till exempel i förläggarna, då skulle det vara 
lättare att gå med i verksamheten. 

Att satsa på mångfald i avdelningen kräver inga 
ord utan i stället lite möda, medvetna gärning-
ar och öppet tänkande. Missförhållanden som 
uppdagas måste man modigt ingripa i. 

Dare to care!

Eero Rämö
vice ordförande för Röda Korsets styrelse och
ordförande för Röda Korsets ungdomskommitté

Du har väl redan registrerat dig på 
Röda Korsets frivillignätverk RedNet på 
adressen rednet.rodakorset.fi? Senast 
i vår ska du göra det eftersom de gam-
la aktiva-sidorna stängs på sommaren. 
Efter det finns allt det material som rik-
tas till avdelningarna på RedNet.

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 2000
Redaktör: Sanna Räsänen, 020 701 2223, sanna.rasanen@rodakorset.fi 
Foton: Finlands Röda Kors bildarkiv. Ombrytning: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@rodakorset.fi 
Översättning: Christer Pontán, 020 701 2198, christer.pontan@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion: Ombrything:
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Ledare

LEDARE  Yrsa Wilén

Årsmötet närmar sig, då vi skall godkänna både planer och det gångna årets verksamhet. Det 
var med glädje och lite stolthet som jag skrev sista raderna i verksamhetsberättelsen – vi har ett 
sånt fint litet distrikt, som sjuder av verksamhet. Många nya aktivitetsformer har kommit till un-
der året och många gamla aktivitetsformer fortsätter sin glans. Tack för Din aktivitet, vi har kon-
kret hjälpt många människor i deras vardag eller kris under året som gick. 

I helgen var jag på två helt fantastiska Röda Kors evenemang. Åbo avdelnings ungdomar ordna-
de skolning för ”På flykt instruktörer”. Oj vilken fint ordnad och strukturerad skolning och om det 
lät som tråkigt, nähäp, det var kul också! Det blir en såå skoj och spännande tillställning. Det är 
lite svårt att marknadsföra något man inte kan berätta om, för då far idén för deltagarna - men 
tro mig det blir något ni kommer ihåg. Deltag antingen som instruktör eller som deltagare. Till 
båda grupperna behövs människor. Man får vara vilken ålder man är bara man är intresserad och 
vågar hoppa med. Vi behöver även de som bara hjälper till med tältuppsättningar och nedtag-
ningar. 

Jag var även på Finlands svensk vänträff. Jag kom för sent in då jag kom direkt från PÅ flykt skol-
ningen, men möttes av en intensiv intresserad och ändå lite muminaktigt mysig känsla. Det var 
jätte trevligt. Föreläsaren var bra, maten var god och sällskapet superbt. Vilken trev-lig tillställ-
ning för vänner i alla åldrar, noterade jag till min stora glädje. 

Själv är jag väldigt engagerad i sommarlägret för barn och ungdomar, vi har haft en fin grupp 
ungdomar som planerat lägret. Helt superbt kul skall det bli. Skicka era barn och barnbarn och 
släktingar och vänner till lägret. Jag är barnsligt förtjust i läger ännu också och vi har ett så 
spännande och kul program på kommande att jag känner mig nästan lika spänd som före julaf-
ton, då alla gåvorna är köpta men ingen ännu öppnat mina gåvor. Det blir kajakutfärder, live mu-
sik som olika ungdomar lovat ställa upp med, lägerbål, äventyrsbanor och på flykt där barnen 
får vara med om att vara flyktingar men också prova på bl.a. rena vatten med utrustning vi lånar 
från Kalkku, de äter, sover och lever i flykting och hjälptält. Det blir en unik chans. Korpo avdel-
ning har lovat stå för matlagningen så vi vet redan att maten kommer att vara superb. Kom med 
om du har tid för en dag eller för alla dagar!

En ny person har vi hittat till hälsovården och beredskapen. Mari presenterar sig i tidningen. 
Mari börjar 10.4. Hon kontaktar alla verksamhetsgrupper genast. Ni får själva berätta vad ni be-
höver för stöd och vad ni vill att hon skall göra. 

Vet ni nu får jag bara önska alla en underbar vår med massor av fina Röda Kors evenemang på 
kommande, och hoppas ni alla har det bra!

Yrsa
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RÖDAKORSVECKAN 7–13.5

Rödakorsveckan:

Målet för vår temavecka i maj är klart som 
korvspad. Vi vill tala om för så många som 
möjligt hur viktigt det är att kunna ge för-
sta hjälpen. Vi välkomnar människorna till 
våra första hjälpen-kurser och våra första 
hjälpen-grupper. 

Förhoppningsvis blir ett maximalt antal män-
niskor under Rödakorsveckan tillfrågade om 
de har en första hjälpen-väska i bilen och var 
den borde förvaras, hur man hittar bältesskä-
raren i första hjälpen-väskan och var det lönar 
sig att ha den i bilen. Det är också att hoppas 
att så många som möjligt övar tillsammans 
med våra frivilliga hur man lägger ihop en var-
ningstriangel och deltar i kunskapsbanan att 
kunna hjälpa, att kunna rädda.

Rödakorsveckan är ett riksomfattande tillfäl-
le för oss att helhjärtat satsa på att sprida ut 
kunskaper och färdigheter i första hjälpen och 
väcka folks intresse för ämnet. 

Också de avdelningar där det inte finns någon 
första hjälpen-grupp har behållning av Röda-
korsveckan. För veckan har nämligen produce-
rats material som kan demonstreras fastän man 
inte fullständigt skulle behärska första hjälpen. 

Att kunna hjälpa-tävlingen är en lekfull frå-
gesport där rätt svarsalternativ kryssas för. 

K
atja Ko

ikkalain
en

Medlemmarna i första hjälpen-gruppen i Västra Vanda
avdelning gav uppvisningar i första hjälpen och lärde 
bland annat upplivning i Myrbacka.

Den lämpar sig för vem som helst och kan 
ordnas var som helst. 

Litet mer utmanande är det att stanna upp 
förbipasserande och be dem titta på innehål-
let i första hjälpen-väskan, men det är sam-
tidigt ett utmärkt sätt att få igång diskussio-
nen med en obekant människa. Du går fram 
med en öppnad första hjälpen-väska och frå-
gar ”Vet du var i väskan bältesskäraren finns 
någonstans?” Och vem skulle inte vilja visa att 
jag vet! Eller så tar du fram varningstriangeln 
i sin förpackning och ber människor pröva på 
hur den byggs ihop. Detta är viktigt också för 
den som varken har körkort eller bil. 

Kunskapsbanan att kunna hjälpa, att kun-
na rädda leds av medlemmar i första hjälpen-
gruppen och det kräver redan mer avancerade 
kunskaper i första hjälpen. Det är frågan om 
en aktivitetsbana dit de frivilliga plockar män-
niskor för att testa sina kunskaper i att stoppa 
näsblödning, bedöma hurdan hjälp en med-
vetslös behöver eller vad man ska göra med 
ett blödande sår på handen.

Visst har du ju fått Rödakorsveckans 
avdelningsbrev? Om inte så hittar du det
på rednet.rodakorset.fi/rkveckan

Avdelningarna kan beställa Rödakors- 
veckans kampanjmaterial med sina egna 

koder från nätbutiken på adressen
rodakorsbutiken.fi.

första hjälpen, första hjälpen och första hjälpen
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RÖDAKORSVECKAN 7–13.5

Fram med insamlingsbössorna i hela landet
under Rödakorsveckan

Bättredag-understöd för 
avdelningens verksamhet

Under de följande tre åren kan understöd 
sökas av de avdelningar som utvecklar sin 
gruppverksamhet i första hjälpen, sin vän-
verksamhet eller som behöver stöd för att 
grunda en hälsorådgivning eller för att skaffa 
utrustning. 

Bättredag-understöd kan ansökas två gånger 
om året. I ansökan som ska åtföljas av verk-
samhetsplan och kostnadsberäkning motive-
ras det lokala behovet. Närmare kriterier och 
blanketter för ansökan fås av den ansvariga 
distriktsfunktionären eller på RedNet.

Ansökningarna om understöd skickas via di-
striktet till centralbyråns beredskapsteam se-
nast 15.10 eller 15.2.

Bättredag-insamlingen kom till för två år se-
dan med målet att stödja Röda Korsets fri-
villigverksamhet i hemlandet. De insamlade 
medlen har gått till avdelningarnas vänverk-
samhet och till understöd för hälsorådgiv-
ningarnas materialanskaffningar. Under de 
följande tre åren används medlen för sam-
ma ändamål och dessutom till avdelningarnas 
gruppverksamhet i första hjälpen. 

Hela avdelningen måste satsa på
bössinsamlingen! 

En lyckad insamling är hela avdelningens för-
tjänst. Varje ledare för en verksamhetsgrupp 
kan dra sitt strå till stacken genom att enga-
gera sina gruppmedlemmar som insamlare. Uti-
från insamlingsplanen görs en arbetsfördelning 
och bestäms de bästa insamlingsplatserna och 
de lönsammaste insamlingssätten. När planen 
är färdig och uppdaterad, kan vem som helst 
starta en nödhjälpsinsamling i er avdelning 
fastän insamlingsledaren inte är tillgänglig.

Insamlingsredovisningarna görs senast 15.6

Insamlingens intäkter redovisas senast 15.6 
på Nordeas konto 157230-372730. Använd re-
ferensen för avdelningens Bättredag-insam-
ling så att er redovisning kan hänföras till rätt 
avdelning. Referensen är densamma som tidi-
gare och den skickas som påminnelse till av-

delningens kas-
sör vecka 19. 
Distrikten får 
meddelande om 
avdelningarnas 
redovisningar 
den 20 juni. Kom 
ihåg att redovisa 
för insamlingen 
på redovisnings-
blanketten och 
lämna den till 
distriktet helst 
före utgången av 
juni, dock senast 
efter semestern.  R
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På Rödakorsveckan ser vi fram emot att varje avdelning under en dag ordnar insamlingen 
Bättredag till förmån för frivilligverksamheten här hemma. För att backa upp insamlingen 
har vi producerat en affisch och en liten vikbroschyr om första hjälpen som kan delas ut 
till givarna.
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REDDIE

Så här använder du Reddie-bilder i kommunikationen

Den tecknade Reddie-hunden 
som konstnären Julia Vuori har 
skapat är symbolen för Röda 
Korsets barnverksamhet. Röda 
Korset har slutit ett skriftligt 
avtal med Vuori om rätten att 
använda bilderna.

Bilder på Reddie-hunden får 
användas bara i vissa sam-
manhang inom ungdoms- och 
framför allt barnverksamheten. 
Bakom beslutet ligger förutom 
avtalet vårt eget beslut om hur 
vi kontrollerat vill sprida bilder-
na. Målet är att det tydligt ska 
framgå att organisationen har 
en enhetlig linje i användning-
en av Reddie-figuren och hans 
vänner.  

Vi vet att bilder lätt kan ko-
pieras och fejkas med dagens 
teknik och att det är svårt att 
övervaka missbruk. Därför är 
det speciellt viktigt att vi inom 
organisationen handlar korrekt 
och enligt riktlinjerna. Enligt 
avtalet är det vi som ansva-
rar för att hundgestalten inte 
missbrukas. 

Observera!

• Reddie-bilder kan inte och 
 får inte bearbetas. Reddie 
 kan alltså inte förses med 
 gångstavar eller kläs i
 halsduk etc. Vårt avtal 
 förbjuder all bearbetning 
 utan konstnärens till-
 stånd.

• Reddie-bilder får inte
 användas på produktions- 
 och distributionsmaterial.
 I det sammanhanget är 
 det bara centralbyrån som 
 har rätt att använda bil-
 derna, och det ligger ock-
 så på centralbyråns
 ansvar att avtalet följs. 

 I de nämnda fallen kan 
 bilder under vissa för-
 utsättningar användas
 om man betalar ersätt-
 ning enligt avtalet.
 Ersättningarna varierar 
 beroende på är det frå-
 ga om en försäljnings-
 produkt eller en distri-

 butionsartikel. 

• Kommunikativ användning som är förknip-
 pad med verksamheten är avgiftsfri men 
 det bör ske kontrollerat och avtalsenligt.

Tecknade Reddie-bilder tillhandahålls av ung-
domssekreterarna i distrikten.

För information samordnaren av Röda Kor-
sets medelsanskaffning Anna Laurinsilta, 
anna.laurinsilta@punainenristi.fi och
020 701 21 96.

I Röda Korsets nätbutik finns en mängd ljuvliga 
Reddie-produkter till salu! Kolla upp på 
rödakorsbutiken.fi under ”Barn och ungdomar”.  

Märkte du att det i medlemstidningen
Hjälpens värld 1/2012 har utlysts en namn-
tävling på Reddie-hundens kattvän? 

Alla namnförslag som har sänts in senast 
31.3 deltar i tävlingen och vinnaren
kungörs i Hjälpens värld nummer två.
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UNGDOMAR

Ungdomar med i avdelningens verksamhet!

Några steg mot framgång:

1. Kartläggning av resurser 
2. En ungdomsansvarig till avdelningen
3. Rekrytering av ungdomar till verksamheten
 • Vilken verksamhet? Vilken uppgift? 
 • Rekytering när? 
 • På vilket sätt?
4. Presentation och fortsättningen 
5. Utbildning och motivering av de unga
6. Tack och bra stämning

Ytterligare information om detta och goda 
erfarenheter från ett par avdelningar finns i 
tipshäftet ”Mera ungdomar med” som man 
kan be att få på distriktsbyrån. Du hittar häf-
tet också på RedNet rednet.rodakorset.fi/.

Reddie Kids-sommarturnén
samlar medel för vår barnverksamhet

Vår huvudsamarbetspartner S-gruppen har 
beslutat att stödja Röda Korsets Reddie Kids-
barnverksamhet som en del av det interna-
tionella året för kooperativ som lanserats av 
FN. S-gruppen arrangerar i maj–juli en lastbils-
turné och evenemang på olika orter runt om i 
Finland, bl.a. på Pori Jazz och Tangomarkkinat 
i Seinäjoki. Orterna slås fast senare. 

Röda Korset deltar med bössinsamling på tur-
néorterna och i de olika evenemangen bl.a. 
genom att ordna kunskapsbanan Att kun-
na hjälpa – att kunna rädda, presentation av 
innehållet i en första hjälpen-väska, ansikts-
målning, utdelning av luftballonger och annat 
skoj med Reddie-hunden.

De insamlade medlen kan användas åren 
2012–2013 för att stödja Reddie Kids-grupper. 

Avdelningarna kan ansöka om medel för att 
starta och driva egen Reddie Kids-verksam-
het och för att ordna läger. Understöd bevil-
jas t.ex. för att rekrytera och utbilda Reddie 
Kids-handledare, marknadsföra klubben och 
skaffa material till klubben. Insamlingsintäkter 
används också till att täcka kostnaderna dels 
för det riksomfattande rekryteringsmaterialet, 
dels för de regionala handledardagarna och 
fortbildningarna. 

Avdelningarna får mer information om in-
samlingsorter, evenemang, insamlingsmaterial 
och kriterier för understödansökan samt rap-
portering senare i vår.

Reddie Kids-turné 
runt om i Finland 2.5–1.8

Frivillighet tilltalar de unga, visar galluparna. Det är inte alls svårt att starta upp 
en ungdomsaktivitet i avdelningen, men det kräver tid och planmässighet. 

Aino Rubini, Kuopio avdelning
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SKOLSAMARBETE

Delområdena ger ett underlag för att eventu-
ellt grunda en första hjälpen-grupp i skolan 
samt förstärka samarbetet mellan skolan/läro-
anstalten och Röda Korsets lokalavdelning.

Högstadieskolorna deltar gratis i första hjäl-
pen-programmet. 

Gör så här om ni är intresserade av att leda 
första hjälpen-programmet:

• Kontakta distriktsbyrån och fråga t.ex. 
 ungdoms- eller hälsovårdsplaneraren efter 
 material och stöd för att starta upp verk-
 samheten.

• Kontakta lärarna eller rektorn för den 
 lokala högstadieskolan och hör dig för om 
 möjligheten att komma och presentera 
 verksamheten och materialen.

• Kom samtidigt överens om med vem ni i 
 fortsättningen sköter frågan. 

• Bestäm tidpunkten för temadagen i så god 
 tid som möjligt.

• Rekrytera frivilliga för de olika verksam-
 hetskontrollerna och gå tillsammans
 genom materialet. 

• Berätta om verksamheten också för de
 lokala medierna.

• Notera skolsamarbetet även när ni upp-
 rättar avdelningens budget och verksam-
 hetsplanen. 

För avdelningarna erbjuds tydliga regler för 
hur man startar verksamheten och lägger upp 
programmet. Materialet för att leda program-
met fås från närmaste distriktsbyrå. 

Mer information ger också samordnaren för 
centralbyråns skolsamarbete Pekka Laukka-
nen, pekka.laukkanen@punainenristi.fi eller 
020 701 21 54. 

Är er avdelning intresserad av att leda ett fyra timmars 
första hjälpen-program i den lokala högstadieskolan?

Mauri Ratilainen

Första hjälpen-programmet ger eleverna baskunskaper i första hjäl-
pen, i missbruksarbete, i hiv och sexualhälsa och manar också till 
reflexioner ur det psykosociala stödets synvinkel.

Röda Korsets första hjälpen-program som vänder sig till elever i årskurs 7 består av fyra 
delområden som i helhet tar cirka fyra timmar. Paketet kan givetvis omformas enligt skolan 
och läroanstalten samt utifrån rödakorsavdelningens önskemål och specialkunnande. 

De fyra delområdena för högstadieskolorna: 
• Avsnittet om första hjälpen uppmuntrar 
 eleverna att hjälpa och lära sig samt att 
 öva första hjälpen-kunskaper (livräddan-
 de första hjälpen, förebyggande av
 olyckor) 

• Grunderna i psykosocialt stöd har som
 mål att det ska vara så lätt som 
 möjligt att hjälpa och få motivation för 
 att lära sig mera. Verktyg och mod för att 
 ingripa i mobbning hör till.

• Delen om missbruksarbete ger färdig-
 heter och söker personliga orsaker att 
 tacka nej till alkohol och droger samt lär 
 hur man kan hjälpa och stöda sina miss-
 brukande kamrater.

• Avsnittet om hiv ger information om 
 sexuellt överförbara sjukdomar och talar 
 om säker sex.



9

• Republikens president godkände i november 
 ändringen av 46 § i förordningen om Finlands 
 Röda Kors. Justeringen trädde i kraft 1.1.2012.

• Förtjänstmedalj av ny klass: förtjänstmedalj i guld.

• I och med förtjänstmedaljen i guld ändrades den 
 verksamhetstid som krävs för förtjänstmedaljen i 
 silver från 15 år till 20 år. För att få förtjänst-
 medaljen i guld måste man ha minst 30 års 
 erfarenhet av frivilligverksamhet.

• Intressemärket heter numera aktivmärke.

• De som förlänas med förtjänstmedalj i guld, silver
 och brons, med förtjänsttecken eller aktivmärke
 ska vara medlemmar i Röda Korset.

• Enligt de gamla reglerna kunde aktivmärket beviljas endast av avdelningsstyrelsen. Nu kan även
 distriktsstyrelsen bevilja utmärkelsen.

• Den som ansöker om utmärkelsen har specificerats allt noggrannare. De nya reglerna säger att en
 enskild medlem kan föreslå för avdelningens styrelse att bevilja utmärkelsen. Styrelsen lämnar för- 
 slagen, även de den inte bifallit, vidare till distriktsstyrelsen.

• Från miniatyrskulpturen Nödens tre ansikten som generalsekreteraren beviljar ströks satsen, kan även
 användas som kampanjprodukt.

• De nya anvisningarna hittas på RedNet under Byrå – Avdelningsbyrå. 

Ändringar i utmärkelsetecknen

Röda Korset belönar sina frivilliga för långvariga förtjänst-
fulla insatser med förtjänstmedaljer i guld, silver och 
brons. 

A
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Promokoulutus 2012 / Promoutbildning 2012
KEVÄT / VÅREN
 Yhteiset osat:  
 Promo: yhteinen osa  5.-6.5. Jyväskylä
  
 Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
 Humanitaarisen oikeuden promo kevät/våren Verkko/kirjekurssi
 Ensiapu- ja monikulttuurisen toiminnan promo 14.-15.4. Ka-Su
  
SYKSY 2012 / HÖSTEN 2012  
 Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
 Promo: yhteinen osa 29.-30.9. Helsinki
 Promo: gemensam del 6.-7.10. Helsingfors
 Promo: yhteinen osa 6.-7.10. Satakunta
 Promo: yhteinen osa 20.-21.10. Savo-Karjala
 Promo: yhteinen osa 27.-28.10. Oulu
 Promo: yhteinen osa 10.-11.11. Tampere
  
 Sisältöosat:  
 Humanitaarisen oikeuden promo syksy/hösten Verkko/kirjekurssi
 Rinnepromo 27.10. Länsi-Suomi
 Nuoriso- ja sosiaalipalvelupromo 17.-18.11. Kaakkois-Suomi
 Första hjälp promo november Åboland
 Sosiaalipalvelupromo 17.-18.11. Kokkola, Länsi-Suomi
 Monikulttuurisen toiminnan promo 13.-14.10. Hup
 Sosiaalipalvelupromo 24.-25.11. Joensuu
 Valmiuspromo 1.-2.12. Nynäs
  
 Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille 
 Riksomfattande promodagar för alla promor 21.-22.1. Seinäjoki
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UTBILDNING

Helli Suominens stipendium 
kan nu ansökas

Stipendiefonden som fått sitt namn efter Helli 
Suominen upprätthålls av Centralförbundet för 
Studieverksamhet (OK-studiecentralen). 

Enligt fondreglerna kan stipendiet som er-
känsla tilldelas en handledare eller medlem i 
en kamratstudiegrupp eller studiegruppen. Sti-
pendiet kan delas ut till en enskild person el-

ler en viss studiegrupp och det får användas 
efter eget gottfinnande. Storleken på årets sti-
pendier är 500 € för handledaren eller med-
lemmen och minst 1 000 € för studiegruppen.

Ansökan sänds till OK-studiecentralen under 
adress Toiminnanjohtaja, OK-opintokeskus, 
Paasivuorigatan 2 A 2, 00530 Helsingfors 
senast 30.4.2012. 

För information liisa.leskinen@ok-opinto-
keskus.fi

Ansökan till utbildarutbildning sker via den egna distriktsbyrån. Anmälan görs senast en månad 
innan utbildningen inleds. Alla kurser på finska.

• Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
 täydennys- ja jatkokoulutus  28.-29.1. Tammerfors

• Valmiuskouluttajien sisältöosa, ensihuolto 13.-15.4. Nynäs

• Resurssikouluttajavalmennus
 + resurssikouluttajien täydennyskoulutus 29.-30.9. Nynäs

• Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”  10.9.-2.11. webbutbildning

• Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 3.-4.11. näravsnitt

Sisältöosat: (TARPEEN MUKAAN) = lähijakso 2
 • Henkinen tuki
 • Humanitaarinen oikeus
 • Järjestö
 • Monikulttuurisuus
 • Nuoriso
 • Päihdetyö
 • Sosiaalipalvelu 24.-25.11. Helsingfors

 • Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26.-28.10. Nynäs

UTBILDARUTBILDNING 2012

Enkäten hittas på adressen www.rednet.rodakorset.fi. 

Enkät till frivilligutbildare

Frivilligutbildarna har per e-post fått en liten 
enkät som ska kartlägga erfarenheterna, öns-
kemålen och utvecklingsidéerna kring utbilda-
rens uppgifter i distriktet och/eller på riksnivå. 
Det andra målet med enkäten är att utreda 
utbildarnas beredskap för att bredda sitt kun-
nande inom något annat utbildningsområde.   

Tanken är också att vi i år utvecklar systemet 
med fortbildning av utbildare och därför har 
några frågor om detta tagits med i enkäten.

Om du inte har fått enkäten eller hunnit svara 
på den, kan du göra det i vårt frivillignätverk 
RedNet.
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Fortbildning i missbruksarbete 19-20.5.!

Laura Kotila

Frivilliga missbruksarbetare har jour vid Ilosaarirock sommaren 
2010.

Rekommendationen för kostnadsersättning
till frivilliga godkänd av styrelsen

För att genomdriva policyn för frivilligverksam-
het har man tagit fram en åtgärdsplan där det 
rekommenderas att de frivilliga får ersättning 
för sådana kostnader som inte kan anses rim-
liga med tanke på medverkan i frivilligverk-
samhet. Syftet med rekommendationen är att 
skapa jämbördiga möjligheter för deltagande 
i frivilligverksamhet samt en tydlig och enhet-
lig praxis för kostnadsersättning inom Finlands 
Röda Kors.

I rekommendationen utgås från att varje fri-
villig svarar själv för de personliga kostna-
der som kan tillkomma i frivilligverksamheten. 
Ett frivilliguppdrag kan ibland till exempel på 

grund av sin längd medföra extra kostnader 
för kost, logi eller resor som arrangören bör 
beakta i samband med arrangemangen och 
budgeten.

Rekommendationen tar också ställning till kost-
naderna för deltagande i tillställningar, evene-
mang och möten. Till dem hör bland annat re-
sor, mobilkostnader, utrustning och dagpenning 
samt ersättning för uppdrag hos olika organisa-
tionsenheter. Kostnadsersättningen till utbildare 
har fastställts i utbildarens anvisningar.

Mer information om rekommendationerna 
finns på rednet.rodakorset.fi/.

Den riksomfattande kompletteringsutbild-
ningen vänder sig till de frivilliga som har gått 
grundkursen i missbruksarbete (Päne, VarPu 
eller missbruksrådgivare, tidigt ingripande).

Kursen förbereder för den kommande festi-
valsommaren, så det kan vara lönt att delta 
om man suktar efter sommarens festivaljour-
er. Också andra är givetvis välkomna att upp-
datera sina kunskaper!

De som vill kan under utbildningen också gå 
kursen i livräddande första hjälpen. Utbild-
ningen repeterar spelreglerna för festivalarbe-
tet sommaren 2012 och den består av studie-
besök, föreläsningar och praktiska övningar. 

Kursen ordnas i Tammerfors, på Almannin 
kartano (ahlman.fi/kartano). I priset som är 
20 € för rödakorsmedlemmar och 30 € för öv-
riga ingår utbildning, material, måltider och 
logi natten mellan lör–sön. Kursen pågår från 
lördagsmorgon till söndagseftermiddag.

För information planeraren för Röda Korsets 
missbruksarbete Piia Jounila 020 701 21 29 
och piia.jounila@punainenristi.fi

Utbildningsteman:
• festivalerna
• ungdomarna ur missbruksarbetets 
 synvinkel
• ensamheten och marginaliseringen
 bland unga och aktivt ingripande
• den unga som offer för brott
• aktuella droger ute i fält
• minskningen av negativa effekter
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UNGDOMAR Åbolands distrikt Kommande program, Yrsa Wilén

Sommarläger på Korpo för barn och unga
Äventyr På Flykt

Både ledare och barn behövs. Du är hjärtligt 
välkommen med eller anmäl dina barn och 
barnbarn. 

Vi har kontaktat skolor och vi hoppas av-
delningarna också tar kontakt på orten och 
marknadsför lägret som är ett samläger med 
Ålands distrikt. 

En arbetsgrupp med flere ungdomar i sam-
råd med distriktet har planerat lägret och det 
kommer att bli jätte fint. 

Vi har i år två åldersgrupper som delvis har 
skilt program, 4-6 klassister och 7-9 klassister. 
Som program under lägret får deltagarna  prö-
va på en förkortad version av På flykt, de får 

rena vatten, de får bekanta sig med utrustning 
från Kalkku från våra hjälpoperationer, de får 
leka massor av lekar och lära sig första hjäl-
pen och massvis annat kul. 

Du kan komma med som ledare en dag eller 
vara hela lägret. På tisdag skulle vi behöva ex-
tra personer för då drar vi en förkortad ver-
sion av På flykt. Lägret är tvåspråkigt. 

Rollspelet på flykt simulerar i ca 24 timmar 
en flyktings väg från ett land till ett annat, 
man stöter på problem en flykting hamnar in-
för på olika sätt. Vi har haft en grupp ungdo-
mar som varit i Norge på en utbildning och lärt 
sig att dra på flykt. Nu behövs fler personer 
som dragare, men även en massa deltagare. 
Främst har gruppen tänkt sig yngre personer 
som deltagare, men bara man går med på att 
kasta sig in i situationen passar man bra som 
yngre person och deltagare även om social-
signum säger annat. På flykt är ett spännan-
de annorlunda sätt att få sig en tankeställare. 
KOM MED OCH UPPLEV NÅGOT NYTT! Du får 
gärna promovera på flykt i andra grupper du 
tillhör, såsom scouterna, marthorna osv. Även 

dragare för någon kort punkt behövs, så har 
du inte möjlighet att komma två  dagar anmäl 
dig t.ex. som tältuppsättare före rollspelet, el-
ler få en roll i spelet och åk sedan hem, vi har 
uppgifter för envar!!!. 

Vill du delta i på flykt som dragare, kontakta 
Olivia Franck tel: 045 278 8477, eller ofranck@
abo.fi, eller Yrsa. Eller kom med som deltagare 
anmäl dig till distriktsbyrån. 

Bifogat vår flyer om evenemanget både på fin-
ska och svenska. Spelet går på engelska, men 
du behöver inte kunna engelska för att hjäl-
pa till i arrangemangen, men deltagare måste 
kunna skolengelska. 

KOM MED UNIK CHANS!   Rollspelet På flykt i Pargas 
för dragare 27-29.4. för deltagare 28-29.4.
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FRK Åbolands distrikt, UNGDOMSVERKSAMHET, Andrea Södergård

För ett öppnare samhälle
 

Vecka tolv hölls den årliga Veckan mot ra-
sism och även vi i studerandegruppen under 
Åbo svenska avdelning ville ha ett jippo denna 
vecka. Under lunchen på tisdag, onsdag och 
torsdag stod vi utposterade med röda hala-
re och röda roskisar och samlade in fördomar. 
För de intresserade informerade vi också om 
Röda Korset verksamhet och berättade lite om 
vad studerandegruppen är.

Huvudsaken denna vecka var dock rasism 
och fördomar. Även om det fanns de som tog 
långa omvägar runt våra bord, fanns det även 
de som utan att tveka lämnade en fördom, 
tog ett pins och några kort. Några sade först 
att de inte har några fördomar för att efter en 
stunds eftertanke ändå lämna en fördom. Jag 
tror vårt jippo sågs som ett annorlunda av-
brott i den ganska rutinmässiga studentsliga 
vardagen. Överlag var bemötandet positivt 
och många var intresserade av Röda Korsets 

verksamhet. Vi frivilliga sken ikapp med solen 
och åtminstone jag, men jag tror att även att 
de andra kände att detta var en av de roligare 
sakerna vi gjort.

I mitt tycke kan det vara just i såna här enkla 
jippon som bearbetandet av fördomar börjar.  
Genom att fundera över om man har fördomar 
eller inte och sedan skriva ner fördomen på 
en lapp och kasta bort den kan vi börja detta 
bearbetande. Alla har fördomar, det är bara 
mänskligt, men genom att ta fram sin fördom 
och se den i sömmarna kan vi börja se bortom 
om fördomen. Vi kan sopa undan den till de 
mörkaste hörnen av vår hjärna, och inte glöm-
ma bort att den finns, men ständigt påminnas 
om att se bortom den. Då tror jag att vi kan få 
ett öppnare samhälle. Ett internationellt sam-
hälle. Ett samhälle där man duger, precis som 
man är.
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“It is the small things that matter”
 

 As an introduction to “The Week Against Ra-
cism”, the student group of the Red Cross 
Swedish section in Turku organized a lecture 
about refugees and their situation in Finland 
on Thursday 15th of March. Monique Kas-
termans , who has been working as refugee 

counselor at the Turku reception center for 6 
years already, came and gave an interesting 
lecture about her experience.
An asylum seeker is a person who is seeking 
international protection and permission to 
stay in a foreign country, some of them be-

Åbo svenska avdelnings ungdomsgrupp bjöd den 15.3. på en föreläsning i arken med Moni-
que Kastermans, rådgivare för flyktingar i Åbo enhetens flyktingcenter sedan 6 år, som huvud 
gäst. Hon inledde veckan mot rasism med en intressant föreläsning om flyktingar och flykting-
situationen i Finland. 
Det finns ca 20 flyktingcenter i Finland varav 10 fungerar i Röda Korsets regi. I flyktingcentret 
i Åbo finns tre enheter. Det är vid dessa som Monique Kastermans arbetar. Föreläsningen be-
rättar om hennes erfarenheter av att arbeta vid flyktingcentret. Hon fungerar som handledare, 
skolcoach, psykiskt stöd och vän för de unga flyktingar och familjer som kommer till flykting-
centret. 
Hon erkänner att det ibland blir väldigt tungt att lyssna på alla de hemska berättelser hon får 
höra. Flyktingarna måste ofta lämna allting bakom sig, sina familjer, alla egodelar och allt fa-
miljärt för att överleva. 
Den största svårigheten för flyktingar är att integreras in i det samhälle de kommer till. Det 
är sällan man sorterar sitt avfall i ett krigsfört land. Det är därför som flyktingarnas rådgivare 
spelar så stor roll. Det krävs ett enormt arbete för att vänja sig vid ett nytt land.
Vi måste komma ihåg att barn är barn i alla situationer. De måste få skratta, leka och spela 
oberoende av bakgrund eller nuvarande situation. Därför är de frivilliga på Åbo flyktingcenter 
så viktiga. Just nu är många frivilliga med och ordnar program för flyktingarna, men det be-
hövs hela tiden mer. En stor del av programmen ordnas under veckorna så helgerna blir långa 
och svåra för många flyktingarna. Även somrarna blir ofta bortglömda, det behövs mer aktivi-
tet även under de varmare månaderna.
Vill ni ha mer information om t.ex. hur ni kunde anmäla er som frivilliga? Kontakta monique.
kastermans@redcross.fi.

FRK Åbolands distrikt, UNGDOMSVERKSAMHET, Linda Karvonen, Matilda Nyman 
svensk del. 
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cause of fear of persecution. In Finland there 
are about 20 reception centers, 10 of them 
are managed by the Red Cross. In these the 
government covers all the costs of action, but 
the Finnish Red Cross takes care of practical-
ly all everyday actions. In the Turku reception 
center there is a transit unit, a group home 
for 14-16 years olds arriving without parents 
and a supported living center for 17 year old 
male applicants who’ve arrived without pa-
rents. For us young Finns who never have ex-
perienced war or persecution and who don’t 
get scared every time we hear an air plane or 
fire work, I think it’s hard to really understand 
what these people have been through. 
Those people who are living in the reception 
centers aren’t just a bunch of faceless pe-
ople; they are real persons with real stories. 
They are just like you and me.  Imagine the 
youngsters in the center, who have gone th-
rough horrible things and then have to stay 
alone in a completely foreign country with no 
relatives, many times without the knowled-
ge of what has happened to their families. 
Maybe 1,5 years after the official asylum app-
lication has been done, a positive or nega-
tive decision is made by the Office of Migra-
tion, although in several cases it takes much 
longer.
So, how is the daily life in the center? It’s not 
that easy. When people from different back-
grounds are locked up in a small place for a 
long time, it’s impossible to avoid problems. 
In Finland there are many new rules to get 
used to. As many people come from countries 
that are collapsing, they aren’t used to sepa-
rating garbage for example. 
In the reception centers there are usually two 
to four people sharing one room. It’s not unu-
sual that one person gets a positive decision 
and the next day somebody else gets a ne-
gative decision. One is celebrating and the 
other’s life has just collapsed. This makes it 
hard to avoid conflicts.
Listening to Monique Kastermans, who works 
as one of the refugee counselors, you can’t 
but feel amazed about everything she does. 
Apart from such daily tasks as answering the 
phone and taking care of normal duties, she 
coaches the men’s football team, plays vol-
leyball twice a week with the women and is 
in charge of the educational issues. That also 
means applying for further education for the 
people who haven’t got a decision in their 
process yet. She also provides a listening ear, 
which means that everyday psycho-social as-
sistance is unavoidable, although she admits 

that the stories are so horrible that she pre-
fers not to listen too much to them. The refu-
gees have had to leave behind their own lives 
and everything they have known in order to 
survive. Many people have seen their loved 
ones die or suffer in conflicts; some have li-
ved in refugee camps for a long time and the 
trip to Finland has been very hard for many of 
them.
One big challenge for the refugees is the in-
tegration in a completely different society, 
which means getting used to a very different 
kind of life compared to their countries of ori-
gin. The refugee counselors play an important 
role also in that process. During spring and 
summer there are also other activities to or-
ganize for the counselors. Some of the fami-
lies and children have the chance to partici-
pate in different camps and that means that 
the counselors have to take care of the app-
lying process. In summer, especially activities 
for the younger children are organized in and 
outside the reception center.
“I do feel frustrated sometimes, but it is the 
small things that matter. That asylum seekers 
are able to forget their problems for at least 
a few hours, that’s really important. “  That’s 
the reason why the Turku reception center or-
ganizes several trips to Kultaranta every sum-
mer, where they have a picnic and admire the 
surroundings. It’s a very popular event and 
it’s sometimes hard to recognize the asylum 
seekers when they are in another surrounding 
than the center.
Children are children anywhere and in all 
circumstances. They need to be able to laugh 
and play, no matter what they have gone th-
rough or what their current situation is. That’s 
why the volunteers are so important for the 
Turku reception center. At the moment the-
re are several volunteers who are organizing 
different activities at the center. All activities 
take place during the week, but on the week-
ends there are unfortunately no activities for 
the children. There would also be a need for 
some activities for the summer vacations.
After the lecture Olivia Franck told about the 
work the Red Cross is doing and the oppor-
tunities there are to participate in the Red 
Cross’ work. By contacting her it’s possible to 
join the student group’s mailing list and get 
information about incoming events.
Want to get more information about how to 
for example volunteer at the Turku reception 
center? Contact monique.kastermans@red-
cross.fi
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FRK Åbolands distrikt, SOCIALVERKSAMHET, Annette Palanen

Under Vändagen så var det mycket att hinna 
med. Åbo svenska avd tillsammans med di-
strik-tet och Tapiola hade ett jippo på Kontti. 
Det bjöds på kaffe och kex. Kunderna kunde 
även njuta av musik av barn från daghemmet 
Gunghästen och titta på vänskapsteckningar 
som var ritade av åk 2 från Cygnaeus skola. 
Jippot var lyckat och många satte sig ner en 
stund när de drack sitt kaffe.

VÄNDAGEN 2012

I Åbolands distrikt har man i många år delta ut 
årets väninsats utmärkelse. Detta år kom det 
igen in många fina förslag och om man kunde 
så borde alla få en utmärkelse. Den som so-
ci-alutskottet valde beskrev fint hur man som 
vän kan och gör en stor insats i vardagen för 
många människor.

Årets väninsats gick till IOANNIS POLPATSAS. 
Han har många år varit aktiv inom Pargas avd 
som vän och besöker två vänner regelbundet. 
Enligt de som nominerade honom så är han 
alltid glad och hjälpsam och fast det inte alltid 
går så som han hade tänkt sig så är det inte 
så farligt då ändrar man på det. Han hjälper 
till med att klä på åldringar när man är på väg 
ut på promenad, samlar äldre till diskussion 
och fast han själv inte har finska eller svenska 
som modersmål så är det inget hinder.

Grattis ännu till Ioannis.

Årets väninsats 2012

Tammikuun loppupuolella järjestettiin suomen-
kielinen ystävänkurssi. Mukaan oli 7 innokasta 
naista. Kurssipäivät olivat antoisia ja keskuste-
lua riitti. Alueella on aloitettu äskettäin omais-
hoitajille suunnattua toimintaa ja tarkoitus oli 
saada mukaan vapaaehtoisa. Innokkuutta ja 
monen monta erilaista elämänkokemusta ja-
ettiin päivien aikana.

Ystävänkurssi omaishoidosta 
kiinnostuneille
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I år var det Åbolandstur att ordna vänträffen. 
Träffen var på Runsala spa och 63 vänner och 
närståendevårdare hade kommit dit. Eftersom 
alla är av den pratglada sorten så började vi 
med kaffe och smörgås. Det blev mycket gla-
da skratt och trevliga återseenden. Temat för 
träffen var Minnet och vi hade besök av Han-
na Mattila från Parkinsons förbund som berät-
tade om sjukdomen. Hanne Suokas från Alz-
heimer förbund berättade om hur sjukdomen 
påverkar på minnet, om olika minnessjukdo-
mar och gav oss träning i hur vi kan aktivera 
vårt eget minne. Motion ute är det bästa man 
kan göra för sitt minne, korsord, sudoko, skri-
va brev eller dagböcker är även bra träning.

Kvällen avslutades med en gemensam middag 
och klubban gavs över till följande arrangör.

Finlandssvenska vänträffen 31.3-1.4.2012

FRK Åbolands distrikt, SOCIALVERKSAMHET, Annette Palanen

Meitä oli koolla lähes 50-päinen joukko enti-
siä, tulevia ja nykyisiä omaishoitajia seuraa-
massa RaimoVakkurin ohjelmaa omaishoita-
jan tunteista ja jaksamisesta. Tilaisuus oli osa 
SPR:n omaishoitajille suunnattua tukihanket-
ta.

Vakkuri puhui innostuneesti ja suoraan syd-
ämestään. Vakaviakin asioita hän osasi käsi-
tellä huumorin keinoin leveällä Etelä-Pohjan-
maan murteellaan. Kolmen tunnin esityksen 
välissä meille tarjottiin mahtavat sämpylä- ja 
pullakahvit. Tyytyväisinä ja naurulihakset ki-
peinä palasimme kukin tahoillemme Turkuun, 
Paraisille, Kemiönsaareenkin.
Saimme rautaisannoksen eväitä vuorovaiku-
tustaidoissa, kuten aktiivisessa kuuntelemi-
sessa ja aidossa läsnäolossa. Opimme myös, 

Raimo Vakkuri valloitti omaishoitajien sydämet.
Varsinais-Suomen kansanopistolla Paimiossa 27.3.2012

että negatiivisiakaan tunteita ei tule torjua. 
Stressioireiden tunnistaminen ja tunteiden 
hallinta on tärkeää erityisesti silloin, kun hoi-
tosuhde muuttaa tutun ihmissuhteen roolit. 
Vakkurin mukaan omaishoitajien auttaminen 
on koko Suomen talouden auttamista. Lähei-
stään hoitavia ei tule jättää kantamaan vastu-
uta yksin. Hänen viestinsä meille hoitajille 
taas oli: ”PARAS ON HYVÄN VIHOLLINEN”. Jotta 
jaksaisit olla hyvä, älä yritä olla paras! Riittää, 
kun teet parhaasi tavallisen ihmisen taidoin. 
Anna itsellesi periksi ja etsi apua.

Kiitos Raimo Vakkuri! Kiitos SPR!

Kepa
Dragsfjärdin omaishoitajien ryhmävetäjä
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Under Röda Kors-veckan i maj har vi stor REA i 
butiken. Alla produkter -30 %. Bl.a. T-skjortor, 
college jacka, PIA-produkter, Reddie hundar, 
Aarikka produkter, plåster boxar. etc. 

Undantaget; adresser, kort, bas-fhj väska och 
SOS-pass.

Välkommen och fynda! 

Stor REA under Röda Kors 
veckan

Hej
 
Mari Österlund heter jag, och ska den 10. 4 
börja arbeta för Röda Korset som Samordna-
re för hälsovård och beredskap, en uppgift jag 
går in i med mycket energi och motivation. Jag 
är 28 år och hemma från Dalsbruk. Bosatt är 
jag i Åbo sedan 8 år tillbaka. Jag arbetar ännu 
några dagar på ambulans, var jag arbetat de 
senaste 4 åren.

Jag har alltid rört mig mycket ute i naturen och 
skärgården och är så glad över att i arbetet nu 
åter få besöka så många bekanta platser kring 
kusten och träffa så många nya människor. 
Jag kommer inom kort kontakta alla frivillig-
grupper och komma och besöka er. Man kan 
nå mig på Marjattas gamla nummer. Man kan 
också nå mig på mari.osterlund@redcross.fi

Varma vårhälsningar, vi ses snart!
Mari

Distriktets nya samordnare för 
beredskap och hälsovård    - 
Mari Österlund

Distriktskontorets 
sommarstängt
Distriktskontoret håller sommarstängt den 
18.6.-30.8.2012. Under sommartiden dejoure-
rar verksamhetsledaren: Yrsa Wilén, tel. 0400 
838 675, mail: yrsa.wilen@redcross.fi. 

Pga skärgårdsvistelse om ditt ärende är bråd-
skande RING, textmeddelanden kan nå mig 
dagen efter pga höga klippor mot norr. 

Välkommen på Henry dags kaffe!

På distriktskontoret 10.5. kl 10-18. Henry dags tårta, 
trevligt Röda Kors sällskap, traditionellt vårlotteri och 
stor rea i butiken. 

VÄLKOMMEN!

FRK Åbolands distrikt, INFO,  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT
 
Styrelsen godkände resultaträkning och verk-
samhetsberättelsen att skickas vidare till di-
striktets årsmöte. Styrelsen har granskat både 
den långa versio-nen och den kortare versio-
nen som redovisas på årsmötet.  
 
BUTIKEN
-Styrelsen godkände förslaget att vi realiserar 
ut befintliga produkter från lagret och lämnar 
kvar i normalsortimentet endast Första hjäl-
pen bas väska, filtarna, sos pass, bumerang 
nyckelkedja, kort, adresser, julkort. Nya affärs-
julkort köps in i lager endast efter beställning. 
Avdelningarna beställer direkt från nätbutiken.

KONTROLLREVISION
Pga. de oklarheter som funnits i medierna 
kring Röda Korsets penningaffärer både i di-
strikt och avdelningar har FRK’s styrelse be-
slutat att utföra en intern kontrollrevision i 
alla distrikt. Styrelsen informerades om denna. 

Styrelsen beslöt att distriktet proaktivt går 
igenom alla avdelningarnas rä-kenskaper och 
protokoll och gör en rådgivande intern ge-
nomgång i alla av-delningar. Den rådgivan-
de genomgången görs av verksamhetsleda-
ren och Christel Bergman som kommer att gå 
igenom bokföringen och bokslutet, se igenom 
att alla godkänningsförfaranden är korrek-
ta, donerade medel an-vänds korrekt, proto-
koll finns korrekt tillhanda, eventuell egendom 
sköts, andra finansiella kopplingar är klara och 
bokföringen gjord korrekt osv. Verksamhetsle-
daren skriver om detta i avdelningsbrevet och 
kontaktar per-sonligen avdelningsordförande 
och kassör i alla avdelningar. Genomgången 
görs en avdelning åt gången. 

ARBETSPLAN STYRELSEMÖTE 23.5.
 
Målsättning: Styrelsen besluter distriktets 
verksamhets riktlinjer och blir med-veten om 
strategin och alternativen. 

Organisationens verksamhetsplan/distriktets, 
gås igenom vad har tagits med/ lämnats bort 
och varför - är det rätta saker? 
 
Personalens roll och arbetssätt. 

Distriktets mätare i förhållande till organisa-
tionens mätare. 
 
ANSTÄLLANDET AV NY BEREDSKAPSCHEF 
(SAMORDNARE FÖR BERED-SKAP OCH HÄLSO-
VÅRD) 
Styrelsen valde enhälligt Mari Österlund från 
Åbo till ny samordnare för bered-skap och 
hälsovård. 

MOMS 
Konstaterades att distriktet har dragit bort sin 
moms registrering.  

FÖRETAGSMEDLEMSVÄRVNINGEN
Tre företag kom med. Novia studeranden upp-
levde uppgiften som mycket lyckad. 

Hälsningar från de två senaste 
styrelsemötena

SOLIG  
VÅR 
KÄRA 
LÄSARE! 
önskar distriktspersonalen!
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FINLANDS RÖDA KORS
ÅBOLANDS DISTRIKT

KASKISGATAN 13 A 3
20700 ÅBO

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

www.redcross.fi/aboland

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

Hälsovård och beredskap 
Mari Österlund  
    mobil: 040 702 0510
    mari.osterlund@redcross.fi

Ungdomsverksamhet                                                                                                        
    tfn: 020 701 2500 
    ungdom.aboland@redcross.fi

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

Byråsekreterare
Christel Bergman   
    tfn: 020 701 2500                   
    christel.bergman@redcross.fi
 
Organisationsmedarbetare
Johanna Lampinen
    tfn: 020 701 2500
    aboland@redcross.fi
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