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Vad borde varje avdelningsordförande 
veta om Midvinterövningen, beredskaps-
chef Ari Saarinen?

”Midvinter är en beredskapsövning för avdelnin-
garna och hela Röda Korset, där vi vid störnings-
tillstånd under normaltid övar oss i samverkan 
med lokala myndigheter och våra samarbetspart-
ner och samtidigt uppdaterar avdelningarnas be-
redskapsplaner.

För de seniorer som får inbjudan är Midvinter en 
glad och rolig tillställning med program i vänska-
pens tecken.

Avdelningsstyrelsen fattar beslut om att delta i 
Midvinter, utser avdelningens kontaktperson för 
övningen och meddelar uppgifterna till distriktet 
senast 6.12.12. Avdelningen vänder sig till myn-
digheterna i den egna kommunen och till samar-
betspartnerna i området för att tillsammans gå 
genom hur beredskapsövningen ska läggas upp.”

Vad borde varje gruppledare för 
första hjälpen i avdelningen veta 
om Midvinterövningen, hälso-
vårdsplanerare Niina Hirvonen?

”I övningens planeringsskede kan av-
delningen stödja sig på första hjälpen-
gruppens kunskaper och färdigheter, 
exempelvis när den gör upp sin be-
redskapsplan, samarbetar med myn-
digheterna, utvecklar sin rekrytering, 
och välja ut de situationsuppgifter som 
den skickar till distriktet. 

Under själva övningen kan gruppmedlemmarna in-
neha den operativa ledningen av övningen (grupp-
ledaren kan ha gedigen erfarenhet av att leda olika 
slag av jourer och övningar) och samordna dess oli-
ka delmoment.

Evakueringen kräver en mängd medarbetare. Grup-
pmedlemmarna behöver alltså förstärkning, till 
exempel av vänner, frivilliga för psykiskt stöd och 
helt nya frivilliga, för att avhämta, registrera, hjälpa 
och skjutsa de evakuerade.   

Medlemmarna i första hjälpen-grupper kan även 
ansvara för säkerheten under evenemanget.”

Vad borde varje vänverksamhetsledare i 
avdelningen veta om Midvinterövningen, 
planeraren för hjälpen inom landet Anita 
Hartikka?

”De ansvariga för vänverksamheten är aktivt med 
och planerar och genomför övningen och det till-
hörande evenemanget. Vännerna och alla andra fri-
villiga i avdelningen är en del av avdelningens total-
beredskap och därför måste de också räknas som 
en resurs i beredskapsplaneringen.

För Midvinter hittar man kanske vänner som till 
exempel kan presentera evenemanget, servera kaf-
fe, planera programinslag, städa och varför inte hjäl-
pa till med beredskapsplanen och evakueringen.”

Vad borde varje informatör i avdelningen 
veta om Midvinterövningen, informations-
chef Outi Pärnänen?

”Informatören kan gärna kolla om alla 
verksamhetsgrupper i avdelningen har 
fått meddelande om övningen.  Efter-
som det behövs en massa frivilliga i 
olika uppgifter under övningen är det 
informatören som ser till att alla med-
lemmar i den egna avdelningen kallas 
med.

Informatören sänder också inbjudan 
till dem som avdelningen vill ha med 
i övningen. De lokala medierna får gi-
vetvis inte glömmas, de ska meddelas 
redan i början av februari vad och var 
det händer 16.2 kl. 12.30–15.30. 

Informatören sköter om att avdelningens eget Mid-
vinterevenemang läggs ut på Röda Korsets webb-
sidor i händelsekalendern och att det på evene-
mangsplatsen finns information om hur man kan gå 
med som frivillig i Röda Korset och vad det erbjuds 
för aktiviteter på orten. 
 
Efter evenemanget ska man ytterligare komma ihåg 
att tacka deltagarna i Midvinterövningen och bjuda 
dem med i avdelningens verksamhet.” 

MIDVINTER 16.2.2013 KL. 12.30–15.30
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Ledare

LEDARE  29.10.2012 Yrsa Wilén 

TACK TILL ALLA OCH ENVAR FÖR EN FIN HUNGERDAG            
I ÅBOLAND! 

Det kokades soppor och rotmos från tidiga morgonnatten och såldes och fixades insamlingslistor. Ett 
enormt ödmjukt tack till er alla! Resultatet är tyvärr lite oklart ännu men vi har igen samlat fint – det är 
klart och alla insatser har varit betydelsefulla. TACK TACK TACK. 

Det blir jul, avdelningarna beställer ju korten från Centralbyrån i år. Om ni har möjlighet till det så beställ av 
oss broschyrer, sälj från broschyrerna till era vänner och bekanta, era arbetskompisar osv. och sedan bes-
täll exakt den mängd ni sålt, då får ni ekonomin och gå ihop med julkorten. Broschyrerna har inte kommit 
än, men kommer i dagarna. Sälj mycket kort och samla till er egen avdelning. Täckningsbidraget är ju bra, 
bara ni inte blir med korten på lager. 

Den nationella beredskapsövningen Midvinter är den stora satsningen Röda Korset har på kommande. Den 
är ju i all sin enkelhet en övning som ni ordnar er normala vändags fest på åldringshemmet eller försam-
lingshemmet eller var ni har den normalt. men hela landet gör det på samma tid dvs. lördagen den 16.2. kl 
12.30.–15.30. Ni hämtar åldringar från byarna, eller från åldringshemmet och tränar evakuering så, evaku-
ering kan vara bara från rummet till festsalen. Det enda ni behöver göra annorlunda är att ni håller tillställ-
ningen samma tid som alla andra och att ni kontaktar mig en gång i timmen och berättar hur det går, med 
det tränar vi rapporteringen och jag rapporterar vidare till centralbyrån och tränar den rapporteringen. Med 
att hålla tillställningen öppen för allmänheten och samtidigt får vi media synlighet och hoppas att vi kan få 
med nya aktiva vänner, kanske en del lite yngre vänner såsom vännerna hoppades på senaste vänträffen. 
Ni får även sökt understöd på det här sättet till ert vändagsjippo från LähiTapiola. Kimitoön och Åbo har 
beredskapsplanerna klara, och Pargas skall vi träffas och få klar innan övningen. Jag hoppas att så mån-
ga avdelningar som möjligt kan ställa upp och byta tidpunkten för vändags festen till lördagen den 16.2. så 
att vi har alla avdelningar med från Åboland. 

Röda Korset fyller 150 år 2013. Den 2.2. ordnar vi för våra aktiva medlemmar en tack fest och inspirations-
dag, den första i sitt slag i varje fall på en lång tid i vårt distrikt. Mycket fundering kring hur vi kan samar-
beta mera mellan avdelningarna, och lite något kul att skratta åt och en liten gemensam middag står på 
programmet. Sätt in i kalendern, tillställningen är för alla som är aktiva framförallt styrelsemedlemmar i av-
delningarna/ distriktet eller grupp-dragare, alltså ni som får denna tidning. Platsen blir Åbo/ Pargas så att 
det blir möjligt för de flesta att komma.

Vi har många fina verksamheter och jag hoppas ni finner mycken inspiration och glädje till er själva då ni 
ger glädje till andra genom att vara aktiva i Röda Korset.  Fira en underbar höst, gläds åt vardagen, och njut 
av julfriden som kommer. 

Yrsa 
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MIDVINTER 16.2.2013 KL. 12.30–15.30

Midvinter lördagen 16.2.2013 

är Finlands hjärtligaste beredskapsövning

– Med övningen Midvinter vill Röda Korset på-
peka vikten av att äldre och andra utsatta får 
hjälp vid olyckor och i akutsituationer. Samti-
digt visar vi att Röda Korset hjälper människor 
som är i kris eller nöd tillsammans med myn-
digheterna, omtalar Anita Hartikka som pla-
nerar rödakorshjälpen inom landet.

I Röda Korset finns fortfarande avdelningar 
som inte har någon beredskapsplan överhu-

Bakom Midvinterövningen döljer sig en tilltänkt svår vinterstorm. Distributionen av el och värme har kollap-
sat och myndigheterna har bett om hjälp av Röda Korset så att de behövande kan tas om hand. (På bilden 
Anne Viertola och den rödakorsfrivilliga Janna Alili-Kitti från Rovaniemi.)

vudtaget och avdelningar där beredskapspla-
nen härstammar från förra ordförandens tid 
med gamla namn och telefonnummer. Midvin-
ter fungerar som en utmärkt drivfjäder för att 
utarbeta eller uppdatera beredskapsplanen. 
Beredskapscheferna i distrikten hjälper till, 
ifall man fortfarande är osäker på ämnet.

Midvinter är samtidigt ett hjärtligt evenemang och en riksomfattande 
beredskapsövning för hela organisationen.

= Beredskapsövning: vi uppdaterar beredskapsplanerna, registrerar deltagarna,
förmedlar situationsuppgifter från avdelningarna till distrikten och vidare till centralbyrån. 

= Vändag: vi ordnar ett trevligt eftermiddagsevenemang exempelvis på ett äldreboende, 
på ett allaktivitetshus eller på någon annan lämplig plats. Deltagarna bjuds på varm dryck, 
god mat och underhållande program.  

K
aisa Sirén
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MIDVINTER 16.2.2013 KL. 12.30–15.30

Kampanjbrevet om midvinterövningen går ut 
i slutet av oktober till avdelningarnas ordfö-
rande, informatörer, kontaktpersoner för be-
redskap, första hjälpen-gruppledare och kon-
taktpersoner för socialtjänst. Brevet har också 
skickats som bifogad fil till många andra frivil-
ligaktiva på avdelningarnas J-kort.

Under Midvinter kör vi med en landsomfattande 
situationsbild. De medverkande avdelningarna 
informerar varje timme distrikten om vad som sker
i evenemanget. Distriktet förmedlar bilden till 
centralbyrån och regionförvaltningsverket. 
Centralbyrån översänder situationsbilden för hela 
landet till statsrådets lägescentral och till region-
förvaltningsverken.

(På bilden Mirja och Stig Bergström från Västra
Vanda avdelning under beredskapsövningen 
Stormvind 2010.)H
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LähiTapiola som är vår företagssamar-
betspartner har redan länge stött Röda 
Korsets vänverksamhet och bidragit eko-
nomiskt till vändagens arrangemang i av-
delningarna. Traditionen fortsätter, år 
2013 stöder LähiTapiola avdelningarnas 
Midvinterevenemang.  

Efter evenemanget kan avdelningarna 
mot kvitton och kopior av beredskapspla-
nen ansöka om understöd på 150 euro 
förutsatt att följande sex förhandskriterier 
uppfylls:

• man kan bli frivillig och medlem vid 
 evenemanget
• evenemanget är öppet för allmänheten 
 och avdelningens eget folk
• de lokala medierna informerar om 
 evenemanget
• avdelningen har en uppdaterad 
 beredskapsplan
• distriktet har fått bekräftelse på evene-
 manget senast 21.1.2013
• LähiTapiola syns under evenemanget 
 och i dess kommunikation.

Till Midvinter hör en lång rad 
aktiviteter och därför lönar 
det sig att bjuda in nya aktörer.

Ju konkretare man kan tala om för 
den egna avdelningens medlemmar 
och samarbetspartnerna var deras 
insatser behövs till, desto lättare 
är det för dem att skrida till verket. 
Medarbetarna ska bl.a. informera 
om evenemanget, dekorera platsen, 
planera och genomföra program-
met, servera, umgås, sköta tran-
sporter samt sammanställa och vi-
darebefordra situationsbilden.   

Allt material som kan skrivas ut 
om Midvinter hittas i RedNet 

under Midvintergruppen
från och med november. 

Beställningsmaterialet finns
bakom adressen

rodakorsbutiken.fi.
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JUL I SINNET 16.11–24.12.2012

Uppskruvat mål inför julinsamlingen
för mindre bemedlade barnfamiljer  

I år delas ut 18 000 presentkort på 70 €/st. 
vilket ger ett insamlingsmål på 1 260 000 €.

Vad är Jul i sinnet för en insamling?

Röda Korsets och Mannerheims Barnskydds-
förbunds gemensamma insamling som genom-
förs i samarbete med Yle Ettans morgon-tv, 
Yle Radio Suomi, Yle Radio Vega och Kesko.

Bidragsmedlen används till presentkort på 70 
euro som barnfamiljer i ekonomiska eller andra 
trångmål kan köpa matvaror med inför jul.

Ett presentkort kan ges till en barnfamilj som 
har det svårt ekonomiskt exempelvis på grund 
av ensamföräldraskap, långtidsarbetslöshet, 
snuttjobb, sjukdom, handikapp eller en krissi-
tuation.

Röda Korsets och MBF:s lokalavdelningar väl-
jer ut hjälpbehövande familjer. Vid behov sker 
det i samarbete med församlingar, rådgivningar 
och socialtjänsten.

Jul i sinnet i Åboland

Meddela Annette hur många kort er avdel-
ning/ region behöver före den 12.11. Vi har 
inalles 130 kort i Åboland i år. Det är 30 kort 
mer än tidigare år, men korten har ju de 
senaste åren tagit slut på mitten. 

Hur kan man delta i insamlingen?

Ge ett bidrag till Jul i sinnet-kontot 
Nordea 159630-202020,
IBAN FI17 1596 3000 2020 20.

Ge ett bidrag per SMS 
= sänd meddelandet HJM till numret 16499 (10 €) 

Ge ett bidrag per telefon  
= ring numret 0600 16555 (9,93 e + lna)

K-pluspoäng
Sina pluspoäng kan man skänka genom att 
logga in på K-Plussa webbplats och klicka på
Oma K-Plussa-palvelu eller genom att ringa
K-Plussa kundservice. 1000 K-Pluspoäng 
motsvarar fem euro. 

Insamlingsintäkterna används oavkortade 
till presentkort. 

Maija-Liisa Laaksonen som är frivillig i det karelska 
Mynämäki delade i fjol ut Jul i sinnet-presentkort till 
fattiga barnfamiljer i sin egen lokalavdelning.

N
iklas M

eltio

Insamlingen Jul i sinnet har varje år lyckats allt bättre och därför 
har vi också i år högre förväntningar på insamlingsresultatet och 
antalet presentkort för inköp av matvaror.

Insamlingen jul i sinnet har ordnats var-
je år sedan 1997, vilket betyder att redan 
över 100 000 familjer har ett presentkort 
som de kunnat handla julmat med. 
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VÄRLDSAIDSDAGEN 1.12

”Diskriminera viruset, inte personen!”
Världsaidsdagen igen traditionellt den första december

En del rödakorsavdelningar har de senaste åren ak-
tivt deltagit i Världsaidsdagen. De frivilliga är med 
i en värdefull verksamhet för att bryta diskrimine-
ringen. 

Välbeprövade handlingsmodeller:

• Ett förträffligt sätt att delta är ljusevenemang 
 som inte bara väcker de förbipasserandes utan 
 också de lokala mediernas intresse.

• Avdelningen kan hålla talko, pyssla ihop ”Red 
 Ribbons” och dela ut dem 1.12.

• På vissa orter har frivilliga rustat sig med info-
 material och sökt sig till platser där ungdomen 
 håller till för att diskutera och sprida information.

• I en del trakter brukar man ordna gatujippon 
 eller fråga de lokala krogarna om lov att få gå 
 runt bland kunderna 1.12 och berätta om 
 temadagen.

I Helsingfors är huvudevenemanget i år en 
Världsaidsdagskonsert för ungdomar. I synnerhet 
Röda Korsets frivilliga önskas närvara vid tillställ-
ningen för att dela ut information och bl.a. postkort 
och kondomförpackningar.

Närmare upplysningar om temat och materialbe-
ställningarna ger distriktsmedarbetaren eller sam-
ordnaren för hiv/sexualhälsa Sari Valoaho på 
centralbyrån sari.valoaho@punainenristi.fi.

Många avdelningar ordnar den första december det tradi-
tionella ljusevenemanget. Vita och röda ljus placeras i
formen av en Red Ribbon och tänds som symbol för 
kampen mot diskriminering.

Ljusevenemanget firas för att visa solidaritet för alla de 
människor som lever med eller dött i aids.

Det röda bandet eller Red Ribbon är en
internationell symbol som föddes år 1991 
i USA därifrån den spritt sig överallt i värl-
den. Bandet skapades av en grupp kallad 
Visual AIDS och blev snabbt en världsom-
spännande symbol.

Det röda bandet står för omsorg och om-
tanke för de hiv-smittade och deras när-
maste. Bandet bärs för att hedra dem som 
har insjuknat eller dött i aids samt dem 
som vårdar hiv-smittade eller ger sitt stöd 
till dem som lever med hiv. Det röda ban-
det är också en hoppets symbol, för att 
utveckla effektivare medi-
ciner och behandlingsme-
toder mot hiv och aids.

Ett rött band på bröstet är 
samtidigt en hedersbevis-
ning till alla de människor 
som lever med hi-viruset. 
Ett rött band i knapphålet 
är ett steg i bekämpnin-
gen av hiv och aids. Du får 
bära det när du vill men vi 
rekommenderar att du gör 
det speciellt på Världsaid-
sdagen den 1 december.

Det finns ingen officiell Red Ribbon. En
sådan kan man pyssla ihop själv.

Den världsomspännande temadagen firas i sedvanlig ordning 1.12 med Röda Korset 
som medverkande också här hemma. Idén med dagen är att förebygga diskrimineringen 
av de hiv-smittade och påminna om betydelsen att stoppa spridningen av hiv-epidemin. 
I år riktas temadagen speciellt till de unga med det gemensamma budskapet: 
Diskriminera viruset, inte personen!

Jo
o
el

 N
iit

ty
n
en

AIDS dagen i Åboland: 
Kontakta Annette om er avdelning vill ha ma-
terial; vi har i distriktet. Om ni inte har frivilliga 
som kan dra kondomkörkort kan ni även höra er 
för studerandegrupper från distriktet. Det bru-
kar fixa sig. 
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OPERATION HUNGERDAGEN I ÅBOLAND 13-15.9

TACK IGEN TILL ALLA SOM DELTOG I HUNGERDAGEN!

Det är alltid en lika stor glädje att hälsa på i avdelningarna i Åboland under Hungerdagen. Här 
lite bilder från årets aktiva Hungerdag i Åboland. Resultatet är i skrivande stund ännu lite oklart, 
så vi får återkomma till det. 

TACK TILL ALLA!

Korpo

Korpo

Kimito

Kimito

Pargas

Åbo
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VästanfjärdÅbo, Tack Christel!

Nagu

Pargas

Åbo

Västanfjärd

Pargas
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Det var ett glatt jäng från hela svenskfinland, som åkte i väg på Finlands svensk resa till 
Genève och Solferino tidigt på onsdag morgon 26.9. Vi besökte genast i Genève Federatio-
nen och hörde om arbeten vi aldrig tänkt på att existerade i en hjälporganisation. Trots att 
Genève höll på att regna bort den dagen, höll vår intressanta guide Anna Hamilton humö-
ret uppe på oss, då vi rundvandrade i Henry Dunants fotspår. Genom underbara landskap 
och med guidande busschaufförer körde vi till det SOLIGA Italien. Värmen och balkonger-
na med utsikt över Garda sjön värmde kropp och själ efter regnet och de flesta åkte ännu 
på kvällen på extra trip till grannbyn Sirmione med båt. Gemensamt åt vi middag för att 
orka med följande dags trip till Castiglione och Solferino. Muséets guide Mara var underbar 
och hade så mycket att berätta för oss om Röda Korset- fantastiskt. De som ännu kände 
sig hågade for tillsammans till Verona på eftermiddagen och andra promenerade och såg 
på sevärdheter i Desenzano - vår by. Sista hela dagen var det fritt program, men vi åkte de 
flesta tillsammans med tåg till Venedig - Skoj det också. Allt från Korpobornas gondolfär-
der till de otroliga folkmängderna och kanalbussarna upplevdes. Andra åkte båt på Garda 
sjön, men alla var överens om att de haft en fin dag. Vi hade en underbar skoj resa, som vi 
absolut skall göra om tre år på nytt på svenska. KOM MED DÅ!

Finlandssvensk resa till Genève och Solferino

Hela den glada gruppen samlad på muséets innergård. 

Italinen -Finland vem vif-
tar mest? Vår guide Mara 
och Yrsa - här researran-
gör och tolk. 

FINLANDSSVENSK RESA TILL SOLFERINO, Yrsa Wilén, bilder Stefan Simonsen
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Kartläsaren från Venedig
eller
Vart tog vägen vägen?

Brittas (th) födelsedag firades av oss alla här av Ingåbor och Ålän-
ningar. 

Människan mår bra 
av sol värme och 
skojit sällskap!

Karin i benkyrkan i Solferino

Gemensam 
Pizzakväll i 
Desenzano
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En tankbil som exploderar i omedelbar närhet till en campingplats med både svensk, finsk 
och engelskspråkiga turister sätter vår bredskap på prov. Tiotals skadade, förvirrade per-
soner behöver vård och stöd.  

Målsättningen med övningen var att testa Röda Korsets och Frivilliga Räddnings-tjänstens 
beredskap och nationellt samarbete i katastrofsituationer. Genom ett lokalt samarbete 
med Ålands polismyndigheter, Ålands Sjöräddningssällskap och Finströms FBK deltog i allt 
över 100 personer i övningen. Från Röda Korsets sida deltog Österbottens, Åbolands samt 
Helsingfors och Nylands distrikt.
 
Övningens scenario bjöd på olika sätt att öva sina färdigheter. Första hjälpgrupperna öva-
de sig på olika stationer som bestod av bilolyckan, en grupp småskadade men förvirrade 
ungdomar samt en nedkyld person. Skallgångskedjan likasom hundgrupperna sökte efter 
skadade i skogsterrängen. Psykiskt stöd-gruppen fick ta hand om en större grupp personer 
som behövde att få prata ut och få en lugn plats att vara på - den varma drycken och brö-
det hjälpte mycket till att lugna läget.

Förutom ovanstående grupper fanns också Flygklubben som sökte efter försvunna perso-
ner från luften, Radioamötererna som skötte kommunikationen samt Sjöräd-darna som 
sökte efter försvunna och skadade personer på havet. Polisen koordinerade eftersöknin-
gen på land och Sjöbevakningen till havs.

Efter själva övningen kom de flesta på middagen som ordnades p Arken. Kvällen lär inte 
skall ha blivit speciellt lång, eftersom alla var mer eller mindre trötta. Dagen efter hade vi 
en genomgång av övningen, där de olika delarna och instatserna evaluerades. 

I allt en lyckad övningen med de brister som med största sannolikhet uppenbarar sig i ett 
skarpt läge: en viss brist på ledarskap och kommunikation. Veckoslutet gav också en bra 
bild av vilka resurser Röda Korset och Frivilliga räddningstjänsten vid behov kan uppbringa, 
både materiella men också hjälptelefon och svensk & tvåspråkiga frivilliga. 

Den svenskspråkiga beredskapen under lupp

Storövning på Åland 13-14.10.2012, Text Stefan Simonsen, bild FRK
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SOCIAL VERKSAMHET Annette Palanen

Gemensamt ansvar! 

Gemensamt ansvar är en insamling som kor-
dineras via församlingen och varje år delas ca 
20 % av intäkterna till något projekt. År 2012  
fick Röda Korset en del av intäkterna för att 
bygga upp ny verksamhet för utsatta ungdo-
mar. 

I Åboland startade vi 2012 en väntutor utbild-
ning tillsammans med Katedralskolan och Yr-
kesskolan i Åbo. Under våren gick 12 stude-
rande en Röda Kors vänutbildning. Dessutom 
fick de av skolan utbildning om vad skolan vill 
att man gör som väntutor.

Gruppens uppgift är att vara ett stöd för stu-
deranden som kommer från annan ort under 
skoldagen, men även på fritiden. Gruppen kan 
göra olika saker tillsammans, men framför allt 
visa nya Åboungdomar var man kan vara och 
vad man kan göra i Åbo på fritiden.Gruppen 
har träffats några gånger under hösten 2012 
med studeranden från andra orter.

Under tiden som vi utbildade dessa studeran-
den kom det fram att stöd behövs även lite ti-
digare i livet, nämligen redan i högstadiet. Nu 
har vi startat en ny grupp i Pargas. Vi har två 
Novia studeranden Saska och Rina som ger en 
utbildning på 8x2 h för studeranden från Par-
gas gymnasium och Axxell. Dessa ungdomar 
blir sedan hjälpledare för en kompisgrupp för 
högstadieelever. Vi hoppas att det av de nya 
hjälpledarna sedan finns ivriga som vill bli le-
dare för gruppen och i framtiden utbildar nya 
hjälpledare som drar nya kompisgrupper.

Som namnet redan säger så har vi ett gemen-
samt ansvar, vi måste alla se oss omkring och 
titta. Hur mår min granne, hur mår barnens 
kusiner, hur mår familjen som just fått barn. 
Det är inte fel att gå och fråga eller visa att 
man kan hjälpa till om det behövs, men det är 
inte rätt att sätta ögonen och öronen fast och 
inte bry om. Så alla med!

Fortbildningsdag för Vännerna
Den traditionella fortbildningsdagen ordnas i år 17.11 på Aurelia, Aura-
gatan 18 i Åbo, tillsammans med Åbo svenska församling och SSC. Temat 
för i år är kommunikation. 

Röda Korsets Vänkurs innehåller en hel del information om kommunikati-
on och det är viktigt. För om kommunikationen brister eller blir bristfällig 
så kan det snabbt bli missförstånd mellan två människor.

Så kom och lyssna på Anitra Boman när hon föreläser om När ska du 
förstå? – om kroppsspråk och kommunikation. Det är mycket 
vi ger av oss själv genom kroppsspråk som vi inte själv kanske är med-
vetna om och det är mycket vi kan lära av varandra om man kan tolka 
kroppsspråket.

Pris 15 euro medlem och 20 övriga, mat och kaffe ingår. Anmäl er till An-
nette, tfn 040 771 2820 eller annette.palanen@redcross.fi senast 13.11.
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ÅBOLANDS VÄNTRÄFF, Annette Palanen

Åbolands gemensamma vänträff på Labbnäs

Eftersom vi förra året hade en 
så fin vänträff i Korpoström så 
beslöt jag att vi fortsätter med 
den nya traditionen. Den-
na gång träffades 52 vänner 
i Labbnäs på Kimitoön 25.9. 
Vädret var lite september ky-
ligt men inget regn. Dagens 
program bestod av diskussion 
och minnesträning. Efter en 
super god lunch hade de som 
ville möjlighet att få en snabb 
guidad tur på Labbnäs.

När alla var mätta och belåtna 
fick vi enkla minnestränings-
tips av Hanne-Maarit Suokas 
från Minnesförbundet. Det 
viktigaste med minnesträning 
är att varje dag komma ihåg 
att göra någonting!

När vi hade jobbat med min-
net satte vi oss ner i grupper 
och diskuterade vänverksam-
heten. Det kom upp många 
fina idér om hur och vad vi 
kunde göra. Men den sak som 
kom upp mest var att frågan 
hur vi skall få med nya vän-
ner i verksamheten och även 
yngre vänner. Där har vi en 
nöt att knäcka men om alla 
vet hur roligt och trevligt vi 
hade i Labbnäs så kommer de 
nog säkert med nästa år när 
vi träffas igen. Före vår egen-
träff så har vi möjlighet att 
träffa alla svenskspråkiga vän-
nerna på Finlandssvensk vän-
träff i Nyland i april.

Tack ska ni alla ha för den fina 
dagen och tack för det fina 
jobb ni gör.

Annette
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BÄTTREDAG 

Avdelningarna kan ansöka om Bättredag-insamlingsmedel 
för vänner, första hjälpen-grupper eller hälsorådgivningar 

Vad kan man söka understöd för?

a) Gruppverksamhet i första hjälpen som
 understöd kan beviljas:

• För att starta en första hjälpen-grupp och 
 för kostnader i anslutning därtill.

• För att utveckla enligt strategin den grupp
 verksamhet i första hjälpen som redan 
 finns genom att bl.a. stärka mångkunnig-
 heten inom beredskapen och/eller det 
 regionala samarbetet (rekryteringskostna-
 der, utbildning, anskaffning av verktyg).  

b) Vänverksamhet som
 understöd kan beviljas:

• För att påbörja vänverk-
 samhet som ny aktivitet, 
 kostnaderna för igång-
 körningen.

• För att etablera en ny
 verksamhetsform inom 
 vänverksamheten (t.ex. 
 ungdomars eller mång-
 kulturell vänverksamhet 
 eller någon annan ny 
 verksamhetsgrupp) som 
 inte får annan extern 
 finansiering. 

c) Hälsorådgivningar som
 understöd kan beviljas:

• För att inrätta en verksamhetsgrupp i sam-
 band med hälsorådgivningen och för att
 skaffa utrustning åt gruppen, t.ex. gång-  
 stavar. 
• För att köpa in litteratur.

• För att ordna temaevenemang på hälsoråd-
 givningen.

Ytterligare information och ansökningsblan-
ketter ges av distrikten.

Avdelningarna runt om i landet har speciellt i samband med vårens insamlingar
(vändagen, dagen mot rasism och Rödakorsveckan) kommit ihåg att ha bössorna för
insamlingen Bättredag framme och samla medel för verksamheten inom landet.

Insamlingen pågår alltjämt och på adressen 
punainenristi.fi/lahjoitukset kan privatperso-
ner och företag välja att rikta sina bidrag till 
katastroffonden eller via Bättredag-insamling-
en till hemlandsverksamheten.

Pengar kan sökas två gånger om året

Blanketter för ansökan om Bättredag-insam-
lingsmedel tillhandahålls av distrikten dit de 
ifyllda blanketterna återsänds två gånger om 
året. Senast i januari kan man söka understöd 
för samma års verksamhet och före utgången 
av september för följande 
års verksamhet. Distrikten 
ger utlåtande om ansöknin-
garna och förmedlar dem vi-
dare till centralbyrån (senast 
15.2 eller 15.10). Ansökan 
om understöd sker i förväg 
och utbetalningen i efters-
kott.

Understödsbesluten medde-
las på våren senast i mars 
och på hösten senast i no-
vember.

Avdelningen som beviljats 
understöd ger en slutrapport 
om användningen av med-
len med utgiftsspecifikation. 
Man behöver inte bifoga ko-
pior av kvittona, de ursprungliga kvittona bok-
förs i avdelningen. Samma avdelning kan söka 
understöd bara vartannat år. 

Vid ansökan om stöd för första hjälpen och 
vänverksamhet är det en fördel om man i rek-
rytering och utbildning uppmärksammat unga 
vuxna och invandrare.
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rodakorsbutiken.fi

Märkesprodukter och Märkesgärningar till julklapp

På julen går vi ut på temat Hjälp till jul. Vi er-
bjuder ett enkelt sätt att skaffa Röda Korsets 
Märkesprodukter och Märkesgärningar i vår 
nätbutik. De hjälper både här hemma och ute 
i världen medan Röda Korsets julkort står för 
den traditionella julhälsningen. Det nya gröt-
kortet kan i sin tur kombineras med bidrag till 
katastroffonden. I år syns kampanjen närmast 
på nätet där vi uppmuntrar folk att inhandla 
produkter och bidra – hjälpa inför jul. 

Märkesprodukter i nätbutiken

Röda Korsets märkesprodukter är högklassi-
ga, ofta inhemska och enkom för Röda Kor-
set designade produkter som lämpar sig för 
vardagen, som gåva eller om du vill visa att du 
agerar i Röda Korsets namn. Alla Märkespro-
dukterna skaffar du behändigt i Röda Korsets 
nätbutik rodakorsbutiken.fi där varje medlem 
borde registrera sig redan för medlemsförmå-
nernas skull. Till julen kompletteras sortimentet 
med nya gåvoidéer, den ena mer tilltalande än 
den andra, bekanta dig med produkterna på: 
www.rodakorsbutiken.fi:

Nätbutikens organisationsvy 
till för avdelningarna

Märkesprodukterna är viktiga också med 
tanke på medelsanskaffningen. Genom att 
logga in i Rödakorsbutiken med avdelningens 
användarkod och lösenord kommer du till 
organisationsvyn där man ser varje produkts 
utförsäljningspris och det rabatterade pri-
set för avdelningen. I vyn kan man dessutom 
beställa broschyrer, affischer m.fl. material.

Avdelningarna fick egna koder och lösenord
i början av året. Har de tappats så får du 
nya genom att meddela anna.laurinsilta@
punainenristi.fi. Vi kan också ge första hjäl-
pen-gruppen i avdelningen egna koder och 
lösenord, eftersom du i nätbutiken hittar be-
händigt jourutrustning och dräkter. Och det 
bästa av allt är att avdelningen får faktura på 
sin beställning. 

JULKORT FRÅN FRK ÅBOLANDS DISTRIKT, AVDELNINGAR

Kom ihåg Röda Korsets julkort! 
Julen närmar sig och julkorten har kommit till 
distriktsbyrån. Det är dags att komma ihåg 
våra nära och kära.

På vår hemsida rednet.rodakorset.fi/aboland 
kan ni också bekanta er med julkorten och 
ladda ner en beställningsblankett. På distrikts-
byrån har vi även kort till försäljning. Välkom-
men på julkortsuppköp!

Pengar till avdelningen: 
Beställ julkortsbroschyrer från distriktsbyrån, 
eller skicka julkortsbeställningsblankett från 
distriktets nätsidor och dela ut bland dina 
vänner och bekanta eller på din arbetsplats. 
Samla avdelningens alla beställningar och gör 
en gemensam beställning från Centralbyrån. 
Ni får ekonomin bäst att gå ihop så att ni säl-
jer först och beställer alla på en gång och ni 
får ett bra täckningsbidrag då ni beställer di-
rekt från Centralbyrån.
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NYTT MATERIAL

Unga talar med unga
om sexualhälsa

Finlands Röda 
Kors har gett ut 
ett ypperligt ma-
terial, Med gum-
mi förstås, för 
att främja sexu-
alhälsa. Mate-
rialet vänder sig 
till grundskolans 
årskurs nio och 
tjänar som un-
derlag för den 
planerade lektion 
i hälsokunskap 
som likaså leds 
av unga. Målet 
är att öka ung-

domarnas kunskaper om sexsjukdomar och få 
dem att inse att man själv kan påverka sin häl-
sa genom att använda kondom. 
 
Tavastlands distrikt vars skapelse Gummisko-
lan är har bett hälsovårdsstuderande hålla lek-
tionerna. Det räcker dock med att man fyllt 18 
år och är intresserad av ämnet. Kontaktper-
son för Gummiskolan i distriktet är ungdoms- 
eller hälsovårdsplaneraren, som handleder 
och stöder de frivilliga. Grundkursen hiv och 
sexualhälsovård gör dig också mer säker.*

Material för Gummiskolan:
• Gummiskolan – handledarens guide, 23 
 sidor
• Brädspel (2 spelplaner i kartong, spel-
 brickor och förklaringskort) 
• Med gummi förstås-affisch (A 2)
• Med gummi förstås-väggreklammall (skrivs 
 ut på RedNet) 

Ledarna för Gummiskolan får utbildningsma-
terialet till låns från distriktet i en kasse med 
tryck Med gummi förstås.    

Har du hört om Bokmånad-
materialet för skolorna?

Inför Hungerdagen presenterarades vår nya läskampanj 
Bokmånad för skolorna. Det är inte fråga om någon en-
gångsföreteelse utan skolorna kan genomföra kampan-
jen när de vill. Idén är mycket enkel: eleverna läser så 
många böcker de hinner under en månad. Inom den 
närmaste kretsen skaffar de sponsorer som betalar en 
godtycklig summa för varje läst bok. Om man vill så kan 
man delta i Bokmånaden också utan sponsorer.

Allt material för Bokmånaden beställs via nätbutiken. 
Mer information finns på adressen punainenristi.fi/
lukukuu.

I Helsingfors och
Nylands distrikt har 
elva avdelningar un-
der de senaste fyra 
åren startat läxklubbar 
med stöd från huvud-
samarbetspartnerna 
HOK-Elanto. Läxklub-
barna (LäksyHelppi) 
hjälper invandrarbarn 
och ungdomar med 
skoluppgifterna men 
välkomnar även andra 
skolelever.  

Erfarenheterna av pro-
jektet som avrundas 
i slutet av året sam-
manställs i en hand-
bok för läxklubbar som kommer att vara till nytta både 
för klubbledaren och den avdelning som ska starta en 
läxklubb. I själva verket ger handboken och de länkar 
som där nämns goda tips för att grunda och leda vilken 
klubb som helst. 

Om er avdelning vill grunda en läxklubb och ingen i di-
striktet känner till mångkultur- eller läxläsningsverksam-
heten, kan ni höra er för hos samordnaren av skolsam-
arbete Pekka Laukkanen eller mångkulturutvecklaren 
Doinita Negruti (etunimi.sukunimi@punainenristi.fi). 

Handboken LäksyHelppi utkommer som pdf på adres-
sen punainenristi.fi/koulusivut.

Handbok i att grunda och 
leda en läxklubb

*Obs! 
Följande riksomfattande grundkurs i 
hiv och sexualhälsovård hålls i
Helsingfors 17–18.11.2012. 

Mer information på rednet.punai-
nenristi.fi/hiv.
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PROMOR OCH UTBILDARE

De riksomfattande
promodagarna närmar sig…

De riksomfattande promodagarna tjänar som 
uppdatering av kunskaper och rekreation för 
alla promor som också vill lära sig nytt. Dagar-
na ordnas 19–20.1.2013 i Rovaniemi, Lapp-
lands idrottsinstitut Santasport. Människorna i 
det lokala distriktet håller redan nu på att pla-
nera oförglömliga programinslag för dagarna.  

I deltagaravgiften som är 70 euro ingår pro-
gram, mötespaket och måltider. Logi i sexper-
soners stugor går på 40 euro/natt. Till San-
tasport kan man komma redan på fredagen. 
Anmälan senast 10.12.2012. Ta kontakt med 
Yrsa 

Utbildarnas egna sidor på RedNet

Du har väl redan registrerat dig 
på RedNet i gruppen frivilligutbildare
http://rednet.rodakorset.fi/node/4410 

Meddelande till frivilligutbildare

UTBILDARUTBILDNING
Ansökan till utbildarutbildning sker via den egna distriktsbyrån. 
Anmälan görs senast en månad innan utbildningen inleds. 

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus   26.-27.1. Paikka avoin

Valmiuskouluttajien sisältöosa, ensihuolto  Kevät 2013 Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”  28.9.-25.10. verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”  26.-27.10. lähijakso

Sisältöosat: (TARPEEN MUKAAN) = lähijakso 2  23.-24.11. Helsinki
• Henkinen tuki  • Humanitaarinen oikeus
• Järjestö  • Monikulttuurisuus
• Nuoriso  • Päihdetyö
• Sosiaalipalvelu 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  26. -28.10. Nynäs

Innehållsmoduler som hör till utbildarutbildning-
en ordnas på utbildningscentralen vid Skeppsre-
daregatan i Helsingfors 24–25.11 inom följande 
programlinjer: psykiskt stöd, humanitär rätt, or-
ganisationsverksamhet, mångkulturalism, ung-
domsverksamhet, missbruksarbete, socialtjänst. 
Utbildningarna är på  finska.

Beredskapsutbildarnas innehållsmodul ordnas i 
Lapplands distrikt 16–18.11. Om du är intresserad 
ta kontakt med Yrsa.   

Alla kurser på finska. 

SÖK PENGAR TILL AVDELNINGENS KURSER OCH TRÄFFAR FRÅN 
SVENSKA STUDIECENTRALEN OCH OK-STUDIECENTRALEN
Visste ni att då ni ordnar t.ex. en jourkurs för första hjälparna och om tillfället är över 3 x 45 min långt kan ni 
ansöka om bidrag för svensk/tvåspråkiga tillställningar från Svenska studiecentralen och finskspråkiga tvåsprå-
kiga tillställningar från OK. 

Ni kan också bilda för er gruppverksamhet en studiecirkel. T.ex. psykiskt stöd gruppens gruppträffar är studie-
cirkel och får ekonomiskt understöd från SSC. 

Ta kontakt med Yrsa om hjälp hur ni söker och för vad ni kan söka. Vi hjälper er avdelning att komma i gång. 
Det lönar sig att söka om bidrag, 

INFO FRÅN ÅBOLANDS DISTRIKT
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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 (tf)
Yrsa Wilén           
    mobil: 0400 838 675
    yrsa.wilen@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

Distribution:
Distriktets och 
avdelningarnas
styrelsemedlemmar, 
kontakt- och 
ansvarspersoner


