
1

HÄR OCH NU

Informationsblad 3/2012

Åbolands distrikt



2

Hungerdagen behövs

Karolina 25 år är studerande och kommer från 
Finland. I fjol gick hon på sin kompis begä-
ran med som insamlare, en rundvandring i två 
timmar lät inte heller som en orimlig uppoff-
ring. Tvärtom gillade hon att samla och dess-
utom var människorna vänliga.  Att gå runt 
med bössa kändes just för Karolina som det 
rätta sättet att hjälpa.

Omar är 19 år och ambulansförare i Liby-
en. På grund av inre oroligheter i landet mås-
te han avbryta sina studier och i stället flera 
gånger om dagen rycka ut i konfliktsituatio-
ner med en kabelstartad ambulans. Omar so-
ver och äter i sin ambulans och har jour näs-
tan dygnet runt. Han vill hjälpa människor och 
att köra ambulans är just för honom det rätta 
sättet att hjälpa.

Karolina och Omar är båda oersättliga länkar 
i hjälpens kedja. Utan bössinsamlare som Ka-
rolina och ambulansförare som Omar skulle 
Röda Korset inte kunna hjälpa. 

Hungerdagen är den absolut viktigaste årliga 
insamlingen för Röda Korset. De obundna med-
len i katastroffonden är ryggraden i vår hjälp-
beredskap. När det händer måste vi genast 
vara beredda.

I år firar vi de ungas temaår och därför välkom-
nas ungdomarna att samla även på Hungerda-
gen. De unga vuxna 
har hittat Hungerda-
gen men plats finns 
säkert för ännu fler 
aktörer. Vänd er mo-
digt till läroanstalter-
na, idrottsföreningar-
na och scouterna!

Vi behöver fler såda-
na som Karolina och 
Omar. Vi behöver 
Hungerdagen. Vi vill 
vara modiga hjälpa-
re – här hemma och 
ute i världen. 

Eero Rämö
vice ordförande

Röda Korset driver också skolklubbar där bar-
nen får lära sig första hjälpen. I en skola hade 
eleverna själva skaffat skolkläder till sina min-
drebemedlade kamrater. Pengarna hade de 
tjänat ihop genom att sälja vattenflaskor. En-
ligt mig är detta ett 
utmärkt exempel 
på hur de unga in-
sett att även de kan 
hjälpa till enligt sina 
egna förutsättningar.

Tack för att du ock-
så hjälper genom 
att delta i Operation 
Hungerdagen. Varje 
hjälpare har sin egen 
uppgift och hjälparna 
är alla lika värdefulla. 
Tillsammans kan vi 
uträtta mer. Leena Kämäräinen

hjälparbetare
Phnom Penh

Varje hjälpare är viktig

När Kambodja i fjol drabbades av översväm-
ningar, gick risskörden förlorad och familjer-
nas utkomst kraschade. Familjerna minska-
de sina matportioner och människornas hälsa 
försvagades. Vissa familjer var tvungna att ta 
sina barn ur skolan och sälja sin egendom för 
att spara pengar.

Röda Korset hjälper de fattiga kambodjaner-
na under och efter naturolyckor. I gemenska-
perna sprids kunskap om hälsovård och kvin-
norna sysselsätts med småprojekt av olika 
slag. Det stärker människornas förmåga att 
klara sig i katastrofer. I provinsen Kratie har 
man med stöd av Finlands Röda Kors utbildat 
350 hälsovårdsfrivilliga som berättar hur ma-
laria och diarrésjukdomar kan förebyggas och 
uppmuntrar byborna att hålla rent i sin om-
givning.

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

Måndag morgon på kontoret, efter ännu en blåsig helg vid havet. Ganska full med energi efter 
att ha rört mig på havet med min neongröna kajak, vilket jag segt gjorde i helgen också. Men är-
ligt talat det är lite motigt i motvinden ibland, man paddlar och paddlar och kan inte alls släppa 
taget för annars vänder kajaken i mycket oönskat läge i värsta fall upp och ner, men såå finns 
det ”det andra” - det finns alltid också surfen som man får ibland i medvind, det gäller att hål-
la sig på vågen och paddla hårt framförallt i vissa svallvågor. Det är en underbar känsla då man 
känner att havsmassorna arbetar med en. Det är lite som i livet i allmänhet, en del saker måste 
göras och ibland har vi tunga saker att arbeta med och många känner säkert att de gör och gör 
men kommer inte så mycket framåt, men så vänder man och hittar surfen och vov så det far. Jag 
tror jag skall ta som tema i höst för distriktet ”hitta surfen” den är skön!

Vårt största projekt är på kommande- HUNGERDAGEN. Det är ett stort projekt för alla våra avdel-
ningar, men resultatet är ju årligen suveränt. Hoppas vi igen uppnår nya höjder såsom de senas-
te åren. Jag hoppas att alla ställer upp för Hungerdagen igen i år, och ni får mycket både gamla 
och nya insamlare. Resultatet är ju långt beroende på antalet insamlare och traditioner och lite 
nya idéer. Finns det något vi från distriktsbyrån kan göra hör av er. I tidningen och i avdelnings-
brevet finns info om årets insamling. Lycka till!

Vi har kul spännande program också på kommande. Ålands distrikt ordnar för alla svensk-språki-
ga distrikt en beredskapsövning, den första i sitt slag. Tanken är att arbeta för att förbättra och 
stärka den gemensamma svenskspråkiga beredskapen, så att vi arbetar på samma sätt och kan 
hjälpa varandra i fall en storolycka skulle ske i Svenskfinland. Dessutom kanske det viktigaste – 
vi skapar kontakterna och lär känna varandra. Kom med. Alla Röda Korsare i Åboland är välkom-
na med! Vi är alla en del av beredskapen och behövs alla i fall en stor-olycka skulle ske, det be-
hövs människor i första hjälpen och vapepa, psykiskt stöd men lika mycket behövs de som tar 
emot folk, de som gör smörgåsar de som hämtar filtar, eller bara lägger en arm om folk.  Kom 
med på övning och höstsamling som sker på resan samtidigt. Vi ses på Åland, Alla med!

Hoppas vi ses snart och ha en bra hungerdag!

Yrsa
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OPERATION HUNGERDAGEN  13-15.9

Nöden kan också vara en följd av tysta kata-
strofer. Till exempel torkan orsakar långvari-
ga problem, när skörden går förlorad på grund 
av uteblivna regn och tillgången på mat för-
svåras. Undernäring ökar risken för infektions-
sjukdomar som leder till arbetsoförmåga. Pro-
blemen ackumuleras och behovet av hjälp 
växer.

För att denna onda spiral snabbt ska kunna 
brytas ger Röda Korset akuthjälp där hjälpen 
bäst behövs. Röda Korset hjälper människorna 
också att bereda sig på katastrofer för att und-
vika att de ska få förödande konsekvenser.

Alla får hjälpa

På Hungerdagen behöver man inte fundera 
om det finns något jag kan göra? På Hung-
erdagen hjälps alla åt och alla som vill får 
komma med. Oberoende av ger du ett bidrag 
eller går du med som insamlare är din insats 
oersättligt viktig. Utan de frivilligas och gi-
varnas stöd skulle Röda Korset inte kunna 
agera.

Vart går pengarna?

Under Operation Hungerdagen samlas in med-
el till Röda Korsets katastroffond. Fondmedlen 
är inte öronmärkta, de har alltså inte bundits 
vid något visst ändamål och kan därför vid be-
hov användas där nöden är stor. Katastroffon-
den hjälper vid plötsliga naturkatastrofer men 
för pengarna bedrivs även långsiktigt utveck-
lingssamarbete i utlandet.  

Katastroffonden hjälper också här hemma

Lejonparten av biståndsmedlen riktas till in-
ternationella mål men bidragen används ock-
så till att lindra nöden här hemma. För peng-
arna i katastroffonden skaffas till exempel 
mat, temporär logi och mediciner vid en all-
varlig brand. Hjälpen kan också bestå av psy-
kiskt stöd. 

Röda Korset är med i Frivilliga räddningstjäns-
ten och därför deltar våra frivilliga bland annat 
i efterspaningar av försvunna. Också denna 
verksamhet stöds med bidragsmedel.

Hungerdagen lindrar nöden

Vad får man för pengarna?

 1 euro: 5 bittvålar 
 4 euro: en varm filt
 10 euro: 4 vattenkanistrar  
 17 euro: en moderskapsförpackning 
 35 euro: 100 kg hirs 
 50 euro: 1 000 portioner salt-socker- 
   lösning för vård av diarré  
 90 euro: en antibiotikakur för 100 
   barn mot infektion

Jo
sé

 C
en

d
o
n

Finlands Röda Kors och Etiopiens Röda Kors gemensamma 
matdistribution i Wolayita i Etiopien.

När en jordbävning jämnar hela bosättningsområden med marken eller en översvämning 
förstör skörden och utkomsten, blir människan nästan totalt beroende av utomstående 
hjälp. Plötsliga naturkatastrofer medför oundvikligen varierande slag av nöd; hemlöshet, 
svält eller ekonomisk osäkerhet. Då är det svårt att klara sig ensam.  
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Hungerdagen är det viktigaste evenemanget i avdelningen

Hungerdagen är ryggraden i vår hjälpverksamhet. En gång om året gör hela avdelningen
en kraftsamling för att planera och genomföra en så inbringande penninginsamling som 
möjligt. Att upprätthålla hjälpberedskapen är en av avdelningens primäruppgifter. 
Visst ser ju alla i er avdelning till att vi efter Hungerdagen är allt bättre rustade
för att hjälpa?

Kontaktpersonen för nationell hjälp 
Kontaktpersonen är ett förträffligt intervjuob-
jekt för lokalmedierna, då ni vill tala om hur 
Hungerdagsmedlen används i Finland. 

Kontaktpersonen för skolsamarbete 
Kontaktpersonen sköter om att skolorna med-
verkar i insamlingen. Kom också ihåg att alla 
elever i avdelningen kan utmana åtminstone 
den egna klassen att delta i insamlingen. En 
begäran från en bekant funkar vanligen bäst.

Medlemsmästaren
Till medlemsmästaren hör å ena sidan att akti-
vera avdelningens medlemmar för insamlingen 
och å andra sidan övertala insamlarna att bli 
medlemmar. 

Kassören 
Kassören ser till att pengarna sätts in på ban-
ken. Efter insamlingen lämnas slutredovisning 
till distriktet – en uppgift som passar kassö-
ren bra. 

Ordföranden 
Ordföranden kan kän-
na sig nöjd om det 
ovan sagda redan går 
på rutinen. Om inte, 
så är ordföranden rätt 
person att kämpa för 
vars och ens medver-
kan i denna årets vikti-
gaste kraftsamling. 

Insamlingsledaren
Insamlingsledaren leder operationen. Han 
ansvarar för att insamlingsutrustningen är i 
skick, att insamlingsplanen är intakt, att kon-
taktuppgifterna till insamlarna finns till hands 
och att insamlingsplatserna har slagits fast. Ju 
mer de andra hjälper insamlingsledaren, desto 
bättre är insamlingsresultatet.

Kontaktpersonen för beredskap
Kontaktpersonen har en klar uppfattning om 
hjälpberedskapen i avdelningen och om de ut-
omstående samarbetspartnerna. Han är en ut-
märkt resurs både när det gäller att utarbeta 
insamlingsplanen och att rekrytera insamlare. 

Gruppledarna 
Varje gruppledare ska givetvis ta med sin egen 
grupp i Hungerdagen. Det lönar sig också att 
ta vara på gruppernas specialkunnande. Dis-
kutera i den egna gruppen hur ni kan öka av-
delningens insamlingsresultat. 

Informatören 
Informatören svarar 
för den interna och ex-
terna informationen. 
Han funderar ut hur 
insamlarna och givar-
na får tillräcklig infor-
mation om insamling-
en, hur man går med 
som insamlare och var 
man kan ge sitt bi-
drag. Informatören har 
kontakt med de loka-
la medierna och bju-
der in redaktörerna på 
evenemangen.
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Gör upp planen i lag så att ni kan ta vara på 
allas goda idéer. Den årligen uppdaterade pla-
nen skickas till distriktet och hela avdelningen 
för kännedom. Det mest ofördelaktiga är att 
förvara insamlingsplanen i huvudet på insam-
lingsledaren – därifrån kan ingen plocka fram 
den när det skulle behövas.   

Insamlingsplanen svarar på frågorna hur, var 
och vem insamlar. 

HUR?

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

VAR?

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

VEM?

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

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

Hur instrueras insamlaren?

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

Insamlingsplanen underlättar arbetet

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

När insamlaren kvitterar ut bössan:

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

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

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

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

A
n
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OPERATION HUNGERDAGEN 13-15.9
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Det bästa sättet att inspirera elev- och stude-
randegrupper är att erbjuda dem en bestämd 
tid, plats och uppgift som man vill att de ska 
utföra, till exempel att ställa upp som insam-
lare eller delta i andra uppgifter. För en nybör-
jare känns tröskeln att gå med lägre om det 
finns tydliga anvisningar.     

En resa till Kalkku som pris

Det är lätt att locka med skolor i Hungerda-
gen, i år utlottas nämligen bland de deltagande 
skolorna en resa till Kalkku. I den ingår besök 
i Kalkku logistikcentral i Tammerfors, bussresa 
och lunch för 40 personer. I utlottningen kan 
man delta på punainenristi.fi/koulusivut. 

Insamlarna finns i skolor och läroanstalter 

Kontakta skolorna och läroanstalterna i god tid, där finns potentiella insamlare i 
mängder. Fundera ut i förväg vilka grundskolor, läroanstalter på andra stadiet och yrkes-
högskolor det lönar sig att kontakta. Finns det bland eleverna aktiva rödakorsfrivilliga så 
be dem hjälpa till med rekryteringen. Det är också värt att försöka få med föräldra-
föreningarna och elevråden.

Läskampanj på hösten

I höst startar också Röda Korsets nya briljanta 
Bokmånad-kampanj för skolorna. Kampanjidén 
är i sin enkelhet genial: eleverna värvar i den 
närmaste kretsen sponsorer som betalar en 
valfri summa för varje bok som eleven läser 
under en månad. Pengarna redovisas till kata-
stroffonden. 

Skolorna kan genomföra kampanjen när som 
helst under året. De pengar som kommer in i 
september adderas till resultatet för Hunger-
dagen. Skolorna beställer materialet för läs-
kampanjen via nätbutiken och redovisar peng-
arna direkt till centralbyrån. Avdelningarna får 
gärna påminna skolorna om det nya sättet att 
medverka i Hungerdagen.

Det lönar sig absolut att locka med de loka-
la företagen i Hungerdagen. Det är vanligt att 
företagen skänker pengar men det finns ock-
så andra sätt att delta. Vissa företag låter sina 
anställda gå och samla för en stund. Man kan 
också fråga om man kan låna deras lokaliteter 
eller annan utrustning. 

Samarbetet med S-gruppen i området lönar 
sig alltid, eftersom vår huvudsamarbetspart-
ner vill delta i kampanjen. Hungerdagen tas 
upp även i septembernumret av Samarbete.
 
Också vår andra huvudsamarbetspartner Ta-
piola har för avsikt att i år satsa allt hårdare 
på Hungerdagsinsamlingen. De anställda har 
rätt att använda fyra timmar av sin arbets-
tid till frivilligverksamhet om året. Därför lö-
nar det sig att även be med dem som jobbar 
på Tapiola. 

Företagen deltar på olika sätt

I år har vi för 
första gång-
en tillgång till 
en virtuell in-
samlingsbös-
sa som vi erbju-
der företagen. 
Den virtuella in-
samlingsbössan 
kan man skapa 
på webben el-
ler på intranätet. I den kan man ge sitt bidrag 
och de anställda i företaget kan i realtid följa 
hur mycket de har samlat in. 

Den virtuella bössan kan läggas ut på lahjoi-
tuslipas.fi/nalkapaiva. De frivilliga i avdelning-
en kan om de vill tala om möjligheten på sina 
arbetsplatser eller genom att kontakta före-
tagen i området.

OPERATION HUNGERDAGEN 13-15.9
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Uppgifterna från insamlings-
centralerna på nätet

Operation Hungerdagen syns på sensomma-
ren och förhösten på nätet och i Facebook. 
Operationens webbsidor har samma gamla 
adress hungerdagen.fi.

På kampanjsidorna uppmuntrar vi människor-
na att gå med som insamlare eller ge ett bi-
drag. För att folk lätt ska hitta till närmaste 
insamlingsplats samlas uppgifterna om insam-
lingscentralerna och Hungerdagsevenemang-
en i en händelsekalender. 

Även denna gång matas evenemangen in via 
RedNet och har uppdateringen gått rätt till så 
syns de förutom på kartan och evenemangs-
kalendern under Hungerdagssidorna också på 
huvudsidorna samt på distriktets och/eller av-
delningens RedNet-sidor. 

I samband med Hungerdagens evenemang 
kan man också gärna ange kontaktuppgifter-
na om den lokala insamlingsledaren så att de 
som vill bli insamlare kan ta kontakt vid be-
hov. Kom ihåg att kolla att också avdelningens 
webbsida är à jour.   

Tips på RedNet!  

På RedNet finns en egen Hungerdagsgrupp som 
det lönar sig att gå med i på adressen rednet.
punainenristi.fi/nalkapaiva. 

Där hittar man bland annat anvisningar för hur 
man lägger till evenemang samt tips om infor-
mation och webbkommunikation.

Mediesynlighet bäddar för lyckad insamling

Operation Hungerdagen får årligen stor uppmärksamhet i medierna. Den riksomfattande 
insamlingen är ett populärt temainslag i press och elektronisk media. Därför lönar det sig 
att samarbeta med medierepresentanter – synlighet ger framgång åt insamlingen.    

Informatören eller någon annan kommunika-
tionsansvarig i avdelningen kontaktar redak-
törerna och berättar hur insamlingen fram-
skrider och var insamlingsevenemangen 
försiggår.  

Medierepresentanterna kontaktas via ett in-
formationsmeddelande. Det är ett kort och 
kärnfullt mejl om vad som händer, var och när. 
Ju aktivare avdelningarna är i sina kontakter 
med medierna desto säkrare är synligheten 
för insamlingen i media. 

För cirkulären finns färdiga infomallar som av-
delningarna fritt kan använda. Mallarna finns i 
Hungerdagsgruppen på RedNet, rednet.punai-
nenristi.fi/nalkapaiva.

Intervjua för en intressant artikel

Fastän ansvaret för informationen skulle lig-
ga på en person kan också de andra i avdel-
ningen delta. 

Redaktörerna vill allra helst skriva om stäm-
ningarna inför och under insamlingen. Där-
för lönar det sig att peka ut lämpliga intervju-
objekt. Då är det mer sannolikt att man får in 
en artikel om Hungerdagen i något av de lo-
kala medierna. 

Intervjuuttalanden kan lika gärna ges av en 
rutinerad avdelningsaktivist som en första-
gångsinsamlare. Röda Korset firar i år de ung-
as år. Kanske det skulle sitta bra med en ung 
insamlare för intervju?

Viral kampanj sprider budskapet

Som stöd för insamlarrekryteringen och in-
formationen provar vi i år på viral kampanj. I 
en viral kampanj sänds ett e-meddelande där 
mottagaren uppmanas att utmana sina vänner 
att gå med som insamlare. Mottagaren uppger 
för servicefunktionen e-postadressen till någ-
ra av sina vänner som automatiskt får inbju-
dan. På det sättet sprids budskapet.

Får du en inbjudan i din e-post, ge åtminstone 
en av dina vänners e-adress. Ju större sprid-
ning meddelandet får desto större är sanno-
likheten för att vi begåvas med nya insamlare. 
Är mottagaren ovillig, skickas enbart mejl med 
inbjudan som insamlare.

OPERATION HUNGERDAGEN 13-15.9
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OPERATION HUNGERDAGEN I ÅBOLAND 13-15.9

Hungerdagen i Åboland

Det är dags att börja tänka på Hungerdagen. 
I år är Hungerdagen 13-15.9. Traditionellt är 
Åboland landets bästa insamlare. Hoppas alla 
är taggade att jobba för att vi hålls på denna 
position. Det kräver nog att alla i avdelningen 
och utanför avdelningen involveras, resultatet 
relaterar i högsta grad till antalet insamlare. 
Är det något vi här på distriktsbyrån kan hjäl-
pa med ta kontakt. Här lite info: 

DELEGAT JOHN EKELUND
Vill er avdelning att han kommer och talar till 
er avdelning ta kontakt med Annette som bo-
kar hans tider. Han är i vårt distrikt 10.9 och 
är bokad i Åbo kl 13-13.45 annars är tider-
na ännu lediga. Att bjuda alla som anmält sig 
som insamlare 10.9 på en genomgång och ha 
en delegat och tala skulle säkert vara inspire-
rande för de blivande insamlarna….

Även distriktspersonalen hjälper till gärna och 
går till skolorna och berättar om hungerdagen 
i fall ni inte hinner med alla. Meddela bara i tid 
i fall ni inte hinner sköta någon skola. Yrsa far 
gärna ut på båda språken.

HUNGERDAGSLIMPOR
Beställ före den 1.9 er avdelnings mängd med 
önskad leveransdag. Beställningen är bindan-
de. Priset ligger på samma nivå som tidiga-
re år: ca 1,5 per limpa och utförsäljningspriset 
har varit 4 €.  

BESTÄLLNING AV MATERIAL FRÅN KALKKU
Avdelningarnas ordförande och insamlingsle-

dare har fått ett brev om anvisningar för be-
ställning av Hungerdagsmaterialet. Materialet 
kan ni redan börja beställa. Dead line för be-
ställningarna är 29.8. Beställningen sker via 
Röda Korsets webb butik. För att kunna göra 
beställningen behöver ni avdelningens koder 
till webb butiken. Om ni inte har dem kon-
takta Christel (tfn: 020 701 2500). Om ni inte 
heller fått brevet med anvisningarna ta kon-
takt så skickar jag det åt er. 

NYHET TILL SKOLORNA
Bland alla skolor som deltar i Hungerdags in-
samlingen (registrera på nätet) lottas en resa 
för 40 personer till Kalkku!!! 

NYHET FÖRETAGSVÄRVNING
Om ni engagerar ett företag att ha en virtu-
ell inamlingsbössa, (Mera info från det brev ni 
fått från Centralbyrån eller distriktet) skall ni 
meddela därom till distriktet så att vi får ut in-
samlingsresultatet till er avdelnings insam-
lingsresultat.  

MEDIA
Skicka in info om er insamling till distriktet 
senast 1.9 så att vi får alla avdelningars jip-
pon och tidtabeller in i ÅU och till Radio Vega 
Åboland. Dessa media kontaktar distriktet vill 
ni att vi kontaktar PK eller Annonsbladet med-
dela oss, så gör vi det. 

ÖVERFÖRING AV INTÄKTER
Överföringen skall ske direkt till Katastroffon-
dens konto ej via avdelningens som tidiga-
re år. Detta betyder för dem som samlar via 
bankgiro, ni skall ha insamlingstillståndsnum-
mer på vädjan, katastroffondens nummer och 
som referens er avdelnings referens nummer 
som ni får inom kort. De som kokar soppa el-
ler har försäljningsintäkter skall redovisa net-
tointäkten till kontot, och betalar mot kvitto 
antingen kontant eller på gammalt vis via av-
delningens konto. 

HJÄLP
Om det är något vi kan göra och hjälpa till 
mied, RING MAILA till distriktsbyrån. 

HA EN BRA HUNGERDAG!!!
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BARNLÄGER I KORPO, Yrsa Wilén

Sommarläger 11-14.6.2012

På måndag startade vi lägret med att bekan-
ta oss med varandra, platser och lägerlivet. Vi 
var 35 barn och 10 ledare från Åboland, och 
Åland och lite Nyland också. Dessutom hade 
vi Korpo avdelning under ledning av Inger som 
lagade vår delikata mat hela lägret. Vi fick 
t.o.m. hemgjorda köttbullar en dag handrulla-
de för 50 personer! Lyx till max! Kvällen avslu-
tades med lägerbål med årets mest exotiska 
ackompanjemang instrument – Fanny på Uku-
lele; häftigt hörni!

På tisdagen fick vi alla fara på flykt, ungdo-
marna deltog som flyktingar medan vi leda-
re agerade vänliga och lite mindre vänliga mi-
litärer, tjänstemän, strövare och rövare - men 
det var spännande, tyckte både deltagare och 
tjänstemän. En upplevelse alla på lägret kom-
mer att komma ihåg en lång tid framöver. 

Onsdag hade vi första hjälpen och vi fick höra 
om Röda Korsets hjälparbete av Stefan som 
varit i Haiti och Pakistan, samt vi fick pröva på 
att rena vårt relativt äckliga diskvatten, blan-
dat med dikesvatten till dricksvatten. Vet ni - 
det fungerar och det är ganska spännande att 
pröva olika sätt att rena vatten!

Efter fritid och den redan traditionella run-
dan till kiosken på grannön (vi åkte färja till 
Nagu för att gå till kiosken) blev det disco på 
kvällen, med lokalt Korpo band. Det var nå-
got det! vi hade live music, då bandet åkt hem 

Korpoavdelning stod för den underbara maten Kolla ukulelen!

På flykt
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Ansökan om Reddie Kids-insamlingsmedel börjar

Avdelningarna kan ansöka om understöd för 
Reddie Kids-klubbverksamhet och de yngstas 
lägerverksamhet. Understöd beviljas för rekry-
tering av klubb- eller lägerhandledare, utbild-
ning av handledarna, marknadsföringskostna-
der på klubben eller lägret och för anskaffning 
av material. 

Avdelningarna skickar in sina ansökningar till 
planeraren för distriktets ungdomsverksam-
het senast 15.10 som är den första möjlighe-
ten att få understöd. Beroende på insamlings-
intäkterna kan avdelningarna eventuellt söka 
understöd också våren 2013. Centralbyrån de-
lar ut understöden till avdelningarna enligt di-
striktens förslag. 

Ansökningsblanketter och kriterierna finns på 
Röda Korsets frivillignet RedNet, under grup-
pen FRK Ungdomar. Du kan också be att få 
ansökningsblanketten från distriktet. 

Sommarinsamling

Röda Korsets huvudsamarbetspartner S-grup-
pen arrangerade i sommar tillsammans med 
Röda Korset en Reddie Kids-insamling. För S-
gruppen var insamlingen ett led i FN:s interna-
tionella år för kooperativ.

S-gruppens lastbilsturné åkte i maj–augusti runt i Finland och 
besökte bl.a. Pori Jazz och Tangomarknaden i Seinäjoki. Mellan 
verserna visade även Reddie Kids-verksamheten upp sig. Foto 
från Heinola.

Under evenemanget samlades in medel för 
Reddie Kids-barnverksamhet. Medlen kan an-
vändas åren 2012–2013 för de yngstas lång-
siktiga klubb- och lägerverksamhet.

påminde musikarrangemangen närmast om 
70-80 talets ungdoms somrar, då bilens kas-
settbandspelare var på för fullt och bakluckan 
öppen. Nu hade kassettbandspelaren bytts till 
Ipod och min musik var lite off date, men det 
finns några gemensamma nämnare som duger 
även i musik mellan 50-åringar och ungdomar 
av i dag – vi fick dra på dem. 

Torsdag packade vi, med en klar nostalgikäns-
la i maggropen, ihop våra saker, flyktingtäl-
ten vi sovit i under lägret, hjälptältet som varit 
vår matsal och allt annat. Sade på eftermid-
dagen hejdå till gamla och nya vänner. Vilket 
fint läger vi hade. Tack till alla deltagare, ännu 
ett stort tack till Korpo avdelning, tack till alla 
ledare. Strålande- det var kul, det här gör vi 
om i nästa år, då skall vi åka Sverigebåten till 
Ålands land!
 

Diskvattnet blir dricksvatten

                       BARN OCH UNGDOMS VERKSAMHET
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KIMITO AVDELNINGARS JUBILEUMSFEST, Yrsa Wilén

Kimito avdelningars gemensamma 60-års jubileumsfest

Vi var bjudna på fest från distriktsbyrån och 
Christel och jag med gästtalaren Stefan Simon-
sen från Åland åkte i väg i god tid för att när-
vara på festligheterna på Strandhotellet i Dals-
bruk. 

Redan då man kom in till den ljusa somriga 
verandan på strandhotellet kändes den skoji-
ga festens atmosfär. Och vilken god middag vi 
fick, tur att magen sade vid något skede stop 
för snålheten skulle inte ha gjort det - under-
bart. 

Alla avdelningar hade förberett något kul pro-
gram från deras trakter, det lästes krönikor 
och skrönor, vi fick se underbart miniskåde-
spel, vi fick höra tal, men gemensamt för allt 
var glädjen och värmen från deltagarna. Den 
varma stämningen i avdelningarna och aktivi-
teten kom fram från alla fina program. 

Jag kan bara tacka för mig att jag fick vara 
med och gratulera de 60-åriga avdelningarna, 
Det var verkligen skoj på er fest, Christel och 
jag tackar för att vi fick vara med!

Stefan berättade om sina erfarenheter av RK hjälpverksamhet

Medaljörer från Kimitoöns avdelningar: Lilian Nordell, Anita Österberg, Eivor Gustafsson, 
Susanne Piekkala, Marcus Holmström och Ulla-Britt Granlund

Västanfjärds avdelning visade sin verksamhet som ett skådespel
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RÖDA KORS VECKANS JIPPO- RULLATOR RALLY Annette Palanen

Rullator Rally 30.5 i Åboland

Idén att ordna ett Rullator rally kom från 
St:Michel var man ordnat en demonstration 
med äldre människor om deras rättigheter att 
få komma ut och gå. Åbolands distrikt nap-
pade på idén och gjorde om den lite grann. 
Många hade ju hoppats på att få ha ”rik-
tig” rally med rullatorer men tyvärr inte den-
na gång, men om intresse finns så ska vi tän-
ka på det.

Vi hade en utmaningsvecka under Röda Kors 
veckan då man kunde utmana vänner, kolle-
gor, bekanta ja vem som helst i att komma 
med den 30.5 och ta ut en äldre på prome-
nad. Vi kontaktade äldreboende inom Åboland 
och berättade om händelsen och att det kan 
komma någon och fråga efter en dam eller 
herre att ta med på promenad.

Under veckan så utmanades över 200 perso-
ner att delta, de flesta i Åbo och Pargas. Vi var 
ca 70 st som tog oss till ett äldreboende och 
promenerade en stund. 

Den största gruppen som antog utmaningen 
var Dalsbruks skolas åk 6. De kom hela sko-
lan till Hanna hemmet och hade gjort ett fint 
program tillsammans med personalen som de 
genomförde under dagen. De äldre fick kasta 
boll, ta en promenad, höra på musik och bow-
la. I början var det lite blygt men senare blev 
alla varma i kläderna och stämningen var trev-
lig.

Var glad över att så många ställde upp och 
kom till flera äldreboende och tog ut en äld-
re på promenad. Flera som var med har blivit 
intresserade och fortsätter med verksamhe-
ten, för andra var det en första kontakt med 
ett äldreboende och många av våra Röda Kors 
vänner gör ju detta regelbundet.

Åbolands distrikt tackar alla som var med och 
hoppas ni vill även i fortsättningen göra en li-
ten insats för vänverksamheten.
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HÄNDELSER OCH SKOLNINGAR

Promogrupp nu på RedNet!

Information om promor och promoutbildning 
finns nu tillgänglig i RedNets promogrupp som 
har fått namnet FRK Promor. Där kan man kol-
la in vad en promo gör, hur man söker till ut-
bildningen och vilka kontaktpersonerna är i 
distrikten. På sidan har också lagts ut den om-
arbetade ansökningsblankett till vilken man 
fogat blanketten om samförstånd.

Nästa svenskspråkiga skolning ordnas 
i Helsingfors 6-7.10. Kom med!

Resursutbildarnas övnings- och 
repetitionsdag i Nynäs, Heinola
lördagen den 29 september  – 
mer info på RedNet!

Frivilligutbildarna har en egen
grupp på RedNet. Om du inte
skrivit in dig i gruppen, så gör
det nu på rednet.rodakorset.fi.

Utbildarnas fortbildningsdag

Psykiskt stöd kurs

Kursen omfattar 12 kurstimmar och ordnas i 
Åbo Akademi, Arken, Fabriksgatan 2

Tid: 6.9., 13.9., 20.9. kl. 17.-20.15

Kursavgift  25 € för Röda Kors medlemmar 
35 € för icke medlemmar.  (Röda Korsets med-
lemsavgift 20 €/år.)     

Kursdragare: Mira Karlsson

Kursen är obligatorisk för psykiskt stöd grup-
pens medlemmar som inte gått den, men även 
bra för första hjälpare och vänner och lite en-
var. 
 
Anmälningar till aboland@redcross.fi före 
28.8. 

Åbolands egna vänträff

Förra året njöt vi av Korpoströms vackra land-
skap och detta år åker vi till Labbnäs på Kimi-
toön. Samla ihop alla Röda Kors vänner och 
kom med!

den 25.9 kl. 12-16

Det blir lunch och program under dagen. Ni 
kan anmäla er till avdelningens vänansvarige 
som sedan anmäler alla till Annette. Pris blir 
ca 30 euro/person+resorna.

Vänkurs vänskap utan grän-
ser i Åbo

Den 22.8 kl 17.00 börjar en vänkurs i Åbo. 

Vi träffas två kvällar på Nya Hörnan och sedan 
blir det studiebesök en kväll och träff med 
Åbo svenska avdelnings aktiva. Ni som inte 
har gått vänkursen kom med 

anmälningar till annette.palanen@redcross.fi 
senast 16.8.2012.

Rednet- avdelningarnas 
hemsidor

Avdelningarnas hemsidor har flyttats till red-
net. Ni skall styrelsen välja person som ansva-
rar för era nätsidor och sedan skola denna. 
Meddela distriktet vem har rättigheterna. 

Rednet är lätt att använda, men en liten skol-
ning är säkert på plats. Beställ skolning från 
distriktet,

Gärna om ni kan ordna flere avdelningar till-
sammans skulle det vara bra, 

Kan ni använda facebook kan ni använda Red-
net. Beställ skolning av Christel. 
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BEREDSKAPSÖVNING PÅ ÅLAND

Kom på 
Höstsamling och beredskapsövning till 
Åland 13-14.10. 

FRK Svenskspråkiga distrikten skall ha för första gången en storövning tillsammans på 
svenska för att förbättra organisationens beredskap på svenska. Alla är välkomna med och 
alla behövs. Första Hjälpare, Psykiskt stöd, Vapepa, men även vänner och andra får uppgif-
ter vid registrering och evakuering. Övningen startar som ett scenario, där ni blivit tillkalla-
de till Åland pga. en stor-olycka som hänt och ni får kort briefing på båten om händelserna 
ni kommer till, buss möter er i hamnen och ni förs direkt till händelsernas centrum ……..

Vi har även höstsamling på detta möte så alla är välkomna med fast du inte är med i be-
redksapen!

Tidtabellen är följande:

13.10. Kl. 08.45  Åbo – Mariehamn; merkostnad för buffet lunch 22€ inkl. 
    standarddryck
 Kl. 14.10   Ankomst till Mariehamn
 Kl. 14.15  Transfer till Godby, övning 
 Kl. 19.00  Transfer till Park Alandia
 Kl. 20.30  Middag på Arkipelag (se nedan för menyförslaget)
    (Arcken har nattklubb för de som är hågade)

Logi i dubbelrum hotell Park Alandia, merkostnad för enkelrum +39 €                                                                      

14.10.    Frukost på hotellet    
 Kl. 10.00  Hur skall vi organisera svenskspråkig beredskap
 Kl. 13.30   Vid behov transfer till hamnen  
 Kl. 13.55  Incheckning vid VL-terminalen
 Kl. 14.25  Mariehamn – Åbo, personbiljetter; merkostnad för buffet
    middag 30 €, inkl. dryck 
 Kl. 19.55  Ankomst till Åbo

Det av distriktet kraftigt sponsorerade priset är 75 € för resor, middagen och hotell med 
frukost, lunch och övningen

Deadline för anmälningar 13.9.2012 till distriktsbyrån aboland@redcross.fi. 

Mer information fås av Mari på distriktsbyrån tel. 040 702 0510
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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.punainenristi.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

HÄR OCH NU
Informationsblad för 
Finlands Röda Kors 
Åbolands distrikt

Ansvarig utgivare:
Yrsa Wilén

Distribution:
Distriktets och 
avdelningarnas
styrelsemedlemmar, 
kontakt- och 
ansvarspersoner

Lycka till med 
Hungerdags insamlingen!


