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HÄR OCH NU
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Åbolands distrikt

God jul!
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När kände du senast 
glädje av att hjälpa? 

Hungerdagen
lyckades bra

Hungerdagsinsamlingen utfördes i vackert 
höstväder runt om i Finland. Insamlingen lyck-
ades väl och inspirerade både nya och lite 
mera erfarna insamlare att hjälpa.

Hungerdagens bössinsamling inbringade cirka 
1 350 000 euro. Ett slutlig sammanlagt resul-
tat som innehåller också elektroniska bidrags-
sätt står klart i november. 

Kontant betalningen har minskat vilket kan ha 
inverkan på bössinsamlingens resultat. Många 
bidragsgivare beklagar att de inte har kontan-
ter med sig, säger Anna Laurinsilta, chef för 
medelanskaffning vid Röda Korset. På grund 
av detta utvecklar vi ytterligare nya alternativa 
sätt att bidra.

Röda Korset har inspirerat vän- arbets- och 
hobbygrupper aktivare än tidigare att organi-
sera Hungerdagsevenemang på eget sätt.

- Glädjande många grupper har kommit med 
idéer för Hungerdagen. Vi har fått glada med-
delanden t.ex. från företag som har ordnat ett 
evenemang under kaffestunden, tackar Anna 
Laurinsilta.

- Vi vill jämlikt tacka alla som ville ge av sin tid 
och som gav ett bidrag till Hungerdagen. Utan 
stödjare skulle varken Röda Korset eller Röda 
Korsets hjälp finnas.

Yrkeshögskola Novias Sagohjältarna-grupps Hungerdags-
jippo i Skanssi i Åbo

På ett seminarium i ett distrikt ställde jag frå-
gan i rubriken. En frivillig berättade om en ef-
terspaning som fick ett lyckligt slut. Det är 
klart att glädjen av att hjälpa ger energi för en 
lång tid.

Under den börjande säsongen sprider vi  att 
hjälp ge glädje budskapet till nya aktörer. Vi 
vill erbjuda i synnerhet unga en låg tröskel till 
vår verksamhet.

En färsk verksamhetsstrategi har nått alla av-
delningar. Den ger riktlinjer för planering och 
utveckling av verksamheten under följande år. 
De första frågorna kunde vara: Vad är glädjan-
de i hjälparbete? Hur kunde vi frambringa mer 
glädje av hjälparbetet? Hur kan vi erbjuda allt 
fler människor möjlighet att känna glädje av 
hjälpandet?

Vi påverkar för mänskligheten
Röda Korset är en tät gemenskap där alla runt 
om i världen delar samma värderingar. Vårt 
syfte utmanar oss att agera och modigt häva 
fram våra värderingar. Att påverka kan t.ex. 
vara att i vardagen ingripa i en situation som 
kränker mänskligheten.

Vi främjar hälsa och trygghet i livet 
Vår verksamhet baserar på att skapa plats för 
mötande, stöd, omsorg och glädje. Mötesplat-
sen skapas bl.a. i vänverksamhet, första hjäl-
pen-utbildning, hälsopunkter och på läxhjälp-
sklubbar.

Vi hjälper vid olyckor och i katastrofer
Starka gemenskaper är flexibla i överraskande 
situationer. Vår hjälpberedskap skapas i var-
dagens verksamhet. Där arbetar bl.a. frivilliga 
som i en överraskande hjälpsituation organi-
serar sig till larmgrupper.

Marita Salo 
Organisationsledare

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

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

RING OCH BIDRA
0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

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

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
I organisationsvyn på rodakorsbutiken.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmate-
rial. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 20 00
Redaktör: Mari Mäkinen, 020 701 22 23, mari.makinen@rodakorset.fi, ombrytning: Liisa Åker, 020 701 22 28, liisa.aker@rodakorset.fi
Omslagsbild: Kaisa Rekinen, övriga bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 22 31, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion: Åbolands distrikt, aboland@rodakorset.fi, 020 701 2500
Redaktör: Annalena Sjöblom, 0400 838 675, annalena.sjoblom@rodakorset.fi, ombrytning: Juha Lindström, 020 701 2500, aboland@rodakorset.fi
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Vi är en modig och pålitlig hjälpare här hemma och 
ute i världen!

LEDAREN  4.11.2014

Lyder den första meningen i verksamhets-
planen för Finlands Röda Kors. De natio-
nella målen är att fördubbla antalet akti-
va, öka på antalet unga i verksamheten, 
få fler hungerdagsinsamlare och ha en 
balanserad ekonomi. Det här låter inte så 
märkvärdigt, men då vi har försökt bryta 
ner målen i konkreta handlingar blir det 
omedelbart lite svårare. Hur få flera med?

Grunden i verksamheten är förstås Ni fri-
villiga och avdelningarna. De Åboländska 
tio avdelningar är alla unika och av olika 
storlek. Distriktet kan producera model-
ler för att underlätta avdelningarnas byrå-
krati. Våra Rednet sidor skall utvecklas för 
att svara på behoven och vara lättare att 
använda än de är idag.

Vi hjälper vid olyckor och katastro-
fer, betyder att vi skall ha en effektiv 
beredskap att snabbt kunna reagera vid 
olyckor, katastrofer och kriser. I Åboland 
har alla avdelningar en beredskapsplan, 
många har en gemensam. Eftersom våra 
myndighetsområden har blivit allt större 
är också samarbete distrikt emellan nöd-
vändigt. Vi framhäver att alla som är verk-
samma i Röda Korset hör till beredskapen. 
Till beredskap här också insamlingarna 
där Åboland alltid varit bäst i klassen.

Vi främjar ett välmående och tryggt 
liv handlar om gemenskap och omtanke 
i människornas vardag. Vänverksamheten 

har ett behov i samhället som vi idag inte 
kan tillfredsställa. Vi har en stor potential 
i alla unga pensionärer som vi aktivt skall 
värva med som vänner. Under kommande 
år vill vi se att vänverksamheten blir mer 
mångsidig, vi vill har fler manliga vänner, 
unga vänner och specialiserade vänner 
för nyfinländare, handikappade och sjuk-
huspatienter.

Vi satsar aktivt på ungdomsverksamhet 
genom att ordna gruppverksamhet, tema-
veckoslut och försöker med hjälp av unga 
hitta attraktivt program för unga.

Vi verkar för humanitet och är en 
modig påverkare är ett utmanande 
mål. Vi skall öka vår synlighet i massmedi-
an och på sociala medier, ta ställning för 
humanitet och delta i samhällsdebatten. 
Vi har inlett arbetet genom att ha aktiva 
hemsidor, facebooksidor, våra ungdomar 
är på twitter och vi har under året ökat 
vår synlighet i de traditionella medierna.

Då vi har våra riktlinjer klara är det bara 
att kavla upp ärmarna och börja jobba. 
Det kommer knappast att vara lätt, våra 
utmaningar är många, samhället är i stän-
dig förändring. Vi skall hänga med och 
visa att vi står för våra ord.

Till det behöver vi alla Er!

Annalena

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare
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KOLUMN

Christel von Frenckell-Ramberg
Ordförande, Åbolands distrikt
Finlands Röda Kors viceordförande

På stämman i juni fastslogs den nya stra-
tegin som skall fungera som ryggraden 
i vår verksamhet. Då strategin bryts ner 
till konkreta handlingsplaner och anpas-
sas till de egna lokala förhållandena, er-
håller vi ett stöd vi kan ta avstamp ifrån i 
det konkreta Röda Kors arbetet. Ambitio-
nen med organisationens nya strategi är 
m.a.o. att omsätta våra värderingar i prak-
tisk handling i vardagen i alla distrikt och 
avdelningar.  Svart på vitt står det skrivet 
att Röda Korset har en viktig uppgift att 
vara en av de drivande krafterna i arbetet 
med att skapa ett medmänskligt och öp-
pet samhälle. Alla våra medlemmar, frivil-
liga, personalen och styrelsemedlemmar 
bidrar tillsammans till att den nya stra-
tegin blir konkret verksamhet. Det akti-
va agerandet kräver en viss mån pappers-
jobb och möten.

Men även om strategin i sig är ett viktigt 
dokument så är det genom faktisk hand-
ling i vardagen som vi gör skillnad. Fin-
lands Röda Kors är i internationella kriser 
en viktig och erkänd aktör. Också bland 
finländarna är vi högt uppskattade. Det vi 
gör anses viktigt, nästan självklart. I hän-
delse av en katastof, då finns Röda Korset 
på plats.

Till Finland kommer människor som har 
flytt undan krig, förföljelser och våld. 
Uppskattningsvis närmare 50 miljoner 
människor runt om i världen befinner sig 
just nu på flykt. Som världens främsta ka-
tastroforganisation har vi ett ansvar, ock-
så här i Finland. Ett tydligt ställningsta-
gande kring vad vi som organisation står 
för stärker viljan och förmågan till hand-
ling på alla nivåer, det är jag säker på. 
Därför glädjer det mig att många finlända-
re trots allt upplever att det är en förmån 
att få bo i ett land som ger medmännisk-
or skydd och mobiliserar hjälp till den som 
behöver.

Alla katastrofer sker inte utomlands. De 
senaste händelserna i Utsjoki och Rauta-
vaara har berört många. De lokala Röda 
Kors-avdelningarna har bistått på plats. 
Olyckor och tragedier kommer oftast oan-
mälda, men Röda Korset är berett. Tack 
alla för det värdefulla arbete ni gör, må 
det ske ute på fältet, brevid en vän eller 
bakom skrivbordet. Det är lättare att hjäl-
pa då man vet vad man skall göra. Inte så 
dumt med ett välgjort strategiarbete ändå!

Christel

Iniö Avdelning 60 år
12.10 firade Iniö avdelning sitt jubileum på allaktivitetshuset Snäckan. Ordförande Eeva Vuola 
höll festtal och 30 tal rödakorsare umgicks över kaffe med både sött och salt tilltugg.

Verksamhetsledare Annalena Sjöblom tog fram några fakta om Iniö avdelning, bl.a. att var 
tredje Iniöbo är rödakorsmedlem och att i år samlade Iniö in 3,60 €/person under Hunger-
dagen. Om varje finländare ger samma summa skulle hungerdagsresultatet i Finland vara 20 
miljoner euro!

På Iniö fungerar också vänverksamheten och ungdomar har visat intresse över barn- och 
ungdomsverksamhet.

Dagen avslutades med en film över Iniö. Text: Annalena Sjöblom
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TACK-FEST I LUNDO, Annalena Sjöblom

Över 100 frivilliga jobbade under Stämman i Åbo 6-7.6 2014. 
En del jobbade i Mässcentret där själva mötet försigick med 
att ta emot officiella representanterna, ge praktiks informa-
tion, springa med mikrofoner och hjälpa till med arrange-
mangen. Verksamhetstorget utanför Forum Marinum riktade 
sig till allmänheten där Röda Korsets verksamhet presentera-
des.

Frivilliga från Åbolands distrikt ställde upp i Vänverksamhets-
tältet, ungdomstältet, i info-punkterna och som förstahjäl-
pare både i mässcentret och under kvällsfesten i Forum Ma-
rinum. Flera var också med och byggde upp och monterade 
ner hela tältbyn för verksamhetstorget.

Tackfesten för de frivilliga ordnades på Vanhalinna gård i 
Lundo den 17.10. Där tackade generalsekreterare Kristiina 
Kumpula med hälsningen hon fått att Stämman i Åbo hade 
den bästa stämningen och andan genom tiderna. Inte illa re-
spons. TACK!

Tack till alla frivilliga som bidrog till att Stämman i Åbo lyckades!

Tältbygge med 
Stig Hågensen

Första hjälpare in action, Sara Lönngren och Fia Saaristo 
jourar

Vännerna presenterar sin verksamhet, Ulla-Stina Engström, 
Kristina Nordström och Rebecca Börman

Ungdomsverksamheten presenteras av Linda KarvonenTack-fest i Vanhalinna 
gård, Kristiina Kum-

pula  (t.h.) med Tuija 
Hongisto 
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 INSAMLINGEN JUL I SINNET 21.11–24.12.2014

Jul i Sinnet sprider igen glädje till barnfamiljer

I år delas 18 000 presentkort på 70 euro ut.  
Presentkorten delas ut till barnfamiljer som 
har det ekonomiskt svårt till exempel på grund 
av att föräldern i familjen är ensamförsörjare 
eller för att familjen har drabbats av långva-
rig arbetslöshet, snuttjobb, sjukdom, handi-
kapp eller en krissituation. FRK och MBF väl-
jer de hjälpbehövande familjerna i samarbete 
med bl.a. församlingar, rådgivningar och soci-
altjänsten.

Dela ut presentkorten i tid

Presentkorten levereras från distrikten till av-
delningarna i november under v. 48-49. Det 
lönar sig för avdelningarna och samarbets-
partnerna att dela ut presentkorten så snart 
som möjligt till utvalda barnfamiljer i trång-
mål, så att hjälpen når fram i god tid före jul-
aftonen. Julglädjen kan förvandlas till sorg om 
familjen t.ex. har hunnit resa till en annan ort 
för att fira jul och får kortet först efter julen.

Insamlingen Jul i Sinnet som organiseras av Finlands Röda Kors och Mannerheims Barn-
skyddsförbund inleds i november för adertonde gången. Insamlingen som når sin kulmen 
på julafton samarbetar med K-matbutiker, S-gruppen och Lidl. Så som också under de fö-
regående år genomförs insamlingen i samarbete med Yle´s Morgon-tv, Yle Radio Suomi och 
Yle Radio Vega.

• Insamlingen dras igång i Yle´s Morgon-tv 21.11.2014.
• Yle´s Morgon-tv rapporterar dagligen fram till 23.12.2014 om insamlingen i sändningarna.
• Företag som deltar i insamlingen med minst 1 500 euro synas i sändningen.
• Insamlingens mål i år är 1 260 000 euro.

• Följ och delta i diskussionerna på Facebook (Insamlingen Jul i Sinnet) och

 på Twitter (#julisinnet).

• Mer information på distriktsbyrån, joulumieli@rodakorset.fi och rodakorset.fi/jul-i-sinnet

Insamlingssätt:

- Insamlingskonto: FI17 1596 3000 2020 20
- Insamlingstelefon: 0600-16555 (10,01€/samtal + lsa/msa)
- Bidrag per textmeddelande: sänd meddelande HJM till 16499 (10€/textmeddelande) 

Polisstyrelsens tillstånd nr POL-2014-6944/30.7.2014.
Insamlingstid 30.7.2014–31.12.2015 i hela landet, utom på Åland.

Förra året firades öppnandet av insamlingen Jul i Sinnet på Helsingfors 
järnvägsstation med julmusik av Laura Närhi.

Ytterligare information:

Rebecca Börman

Samordnare för social verksamhet 
tfn 040 771 2820
e-post rebecca.borman@rodakorset.fi

M
ar
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Kortets följebrev finns på finska, svens-
ka och engelska. Presentkortet är giltigt 
7–24.12.2014.

Jul i sinnet-kortens ansökningstid pågår

I Åboland har vi totalt 126 jul i Sinnet-kort 
att dela ut i år. Det är nu dags att börja ut-
reda behovet av presentkort på ert avdel-
ningsområde och göra en ansökan. Vi ber er 
att senast den 21.11 meddela antalet kort ni 
önskar dela ut till Rebecca Börman via tele-
fon 040 771 2820 eller via e-post rebecca.
borman@redcross.fi. 

I samband med att ni meddelar antalet pre-
sentkort ni ansöker om ber vi er också med-
dela vem och hur ni planerar avhämta korten. 
Korten kan antingen avhämtas från distrikts-
byrån fr.o.m. tisdagen den 25.11 eller så 
skickas de per rekommenderat brev till den 
angivna adressen. 
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DAGS ATT TÄNKA PÅ JULEN

Organisationen fick en ny samarbetspartner 

Röda Korsets julkalender har blivit en traditio-
nell del av väntan på julen. I år är kalendern som 
skickas till 115 000 hem illustrerad av den svenska 
konstnären Lars Carlson (1921-2002). Rekommen-
derat pris för kalendern är 7,90 euro och den kan 
också köpas via Röda Korsets nätbutik: rodakors-
butiken.fi

I BUU-klubben-kalendern som Röda Korset och Yle 
Fem har producerat tillsammans följs i år program-
mets gång. Kalendern kan beställas via Yle-Shop-
pen: yleshop.yle.fi.

Kalendern börjar nedräkningen till jul

I julkalendern 2014 
syns bilder av Lars 
Carlson som är känd 
som kortillustratör.

Det finsk-schweiziska fotoprodukts-företaget Ifolor 
och Finlands Röda Kors har börjat ett samarbete 
som möjliggör att du kan göra Röda Korsets julkort 
med dina egna personliga bilder.

Det är lätt att skapa julkort, Ifolor har ett brett sor-
timent av mallar och layouter som passar alla sma-
ker. Utöver kort kan man också skapa en kalender 
med egna bilder och Röda Kors logo. Inkomsterna 

Gör Röda Korsets julkort med dina egna bilder

från korten och kalendrarna riktas till katastroffon-
den.

Gör kort här: www.ifolor.fi

Mer information:
Planerare för medelanskaffning 
Eeva Arrajoki tfn 020 701 22 74, 
eeva.arrajoki@rodakorset.fi

Handla trevliga julprodukter för er avdelnings medelanskaffning
Avdelningens julhandlingar gör man enkelt genom att logga in med sitt eget lösenord på webben: 
rodakorsbutiken.fi. Om du har glömt lösenordet kontakta myynti@punainenristi.fi. Ni kan ock-
så beställa julkort via distriktet. På vår hemsida aboland.rodakorset.fi kan ni bekanta er med 
årets julkort och ladda ner en beställningsblankett. På distriktsbyrån har vi också julkort 
till försäljning. 

I fall ni behöver julkorts broschyrer kontakta distriktsbyrån. Dela ut broschyrerna och beställnings-
blanketten till vänner, grannar, släktingar och arbetskamrater. Samla ihop beställningarna och gör en 
beställning antingen via distriktsbyrån eller via Röda Korsets webb-butik. Ett bra sätt att dryga ut av-
delningskassan.

Hjälpens värld -tidningen presenterar traditionsenligt ett omfångsrikt sorti-
ment av julkort, -klappar och medlemserbjudande. Nästa nummer utkommer 
12.11.2014

Ett rikligt 
sortiment av julkort

Kom ihåg vår textningstjänst för adresser!
I fall du vill ha en färdigt textad adress (kondoleans eller gratulations) kontakta distrikts-
byrån, tfn 020 701 2500, e-post aboland@rodakorset.fi
Ytterligare informations finns på vår hemsida aboland.rodakorset.fi.
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 LÄS ANVISNINGEN OM UTREDNING AV BROTTSLIG BAKGRUND HOS EN FRIVILLIG

En ny lag innebär förändringar i verksamheten
med barn och unga

I Finland trädde en ny lag i kraft 1.5.2014 
som förpliktar till kontroll av brottslig bak-
grund hos frivilliga som arbetar med barn. 

Lagens syfte är att trygga barnets personli-
ga integritet i frivilligverksamheten och trygga 
barnets tillväxt, utveckling och välbefinnande. 
Med den nya lagen ökar Finlands Röda Kors 
barns och ungas säkerhet med konkreta åt-
gärder.  

• Brottslig bakgrund skall alltid utredas hos 
 lägerledare, lägerchefer samt inom vän-
 verksamheten hos de vänner som har en 
 minderåring som klient. I övriga uppdrag 
 utreds brottslig bakgrund då ledaren fun-
 gerar ensam i sin ledarroll, t.ex. Reddie 
 Kids-, Läxhjälps-ledare, ledare för inter-
 nationella studieresor eller ledare för 
 ungas verksamhetsgrupper.

• Man strävar efter att anordna verksam-
 heten så att minderåriga har minst två över
 15 år gamla ledare. På läger organiseras 
 sovarrangemang, sim- och bastuövervak-
 ningen så att det alltid finns två frivilliga
 ledare närvarande.

• Barn och unga samt deras föräldrar ska ha
 kännedom om vem som är den egna avdel-
 ningens eller distriktets ansvarsperson för 
 vilken man kan berätta sådana saker som 
 kanske inte kan berättas för den egna 
 gruppens ledare eller klubbens ledare. Det
 vore bra att avdelningens ordförande eller
 kontaktpersonen för ungdomsverksam-
 het deltar i till exempel Reddie Kids -klubb-
 möte eller på gruppkväll i ungdomsgrupp
 och presenterar sig samt diskuterar med 
 barn och unga om deras rättigheter och 
 integritet.

• I samband med lägerplanering som ordnas 
 av distriktet diskuterar planeraren för ung-
 domsverksamheten eller verksamhetsle-
 daren saken med ledarna och cheferna. På 
 så sätt får barn och unga veta vem de ska 
 ta kontakt med ifall det uppstår situationer
 som de eller deras föräldrar vill anmäla.

 • Det är ytterst viktigt att skapa en öppen 
 och trygg diskussionskultur där barn och
 unga vågar tala även om sexuella trakas-
 serier eller utnyttjande.

Hur utreds brottslig bakgrund 
i praktiken? 

Ansvaret för utredning av brottslig bakgrund 
och säkerställande av en trygg verksamhets-
miljö ligger alltid hos organisatören för verk-
samheten. Det är organisatören av frivillig-
verksamheten som med skriftligt samtycke av 
personen ifråga begär utdraget. Utdrag om 
brottslig bakgrund begärs skriftligt på Rättsre-
gistercentralens nätsida eller på suomi.fi-tjäns-
tens nätsida.

Ifall det i utdraget om brottslig bakgrund upp-
kommer information t.ex. om sedlighetsså-
rande handlingar, sexualbrott, våldsbrott eller 
grovt rån, kan personen ifråga inte fungera 
som frivillig i ett frivillighetsuppdrag. I dessa 
fall leds frivilliga in på andra frivilliguppdrag 
inom organisationen som inte innehåller kon-
takt med barn. 

Organisatören ser sedan till att man gör an-
teckning om utdraget i den frivilligas person-
information i CRM Onnimanni. Anteckningen i 
CRM Onnimanni görs på centralbyrån.

Vi har gjort upp en anvisning för avdelningar-
na och distrikten. Anvisningen, blanketter och 
beskrivningar av frivilliguppdragen finns på 
RedNets ”avdelningsbyrå” på adressen
rednet.rodakorset.fi.

Mera information
Planeraren för organisations- och 
ungdomsverksamheten 
Johanna Andersson
tfn 020 701 21 44,
johanna.andersson@
rodakorset.fi
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ANVÄND HJÄRTAT 23.11–24.12.2014

Har ni redan kommit överens med lokalsko-
las ungdomar om ett trevligt evenemang för 
äldre?  Ni hinner ännu. Yles kampanj Använd 
hjärtat dras igång 23 november och pågår 
fram till julafton. 

Kampanjens idé: Utmana studerande i skolor 
och läroanstalten att tillsammans med Röda 
Korset ordna trevliga sysselsättningar för äld-
re. Utbildningsstyrelsen samarbetar också i 
kampanjen. Syftet är att få mera ungdomar 
med i Röda Korsets verksamhet.

Hur har man planerat kampanjen vid Röda 
Korset: Yle och Röda Korset har organiserat 
infoevenemang runt om i Finland i oktober. Di-
strikten har bjudit in avdelningarnas och sko-
lors representanter.

Hur Yle deltar: Kampanjen syns och hörs på 
finska och på svenska på alla Yles kanaler, 
Yles lokalredaktioner deltar också. Kampan-
jens huvudprogram uppskattas ha cirka 
500 000 tittare och det visas varje söndag på 
Yle TV1. Programmet innehåller rapporter om 
evenemangen, det diskuteras ensamhet och 
frivilligverksamhet samt utlovas underhållning. 

Du hinner ännu delta i 
kampanjen Använd hjärtat Vad kan ni 

ännu nu göra: 

1. Hjälpa en skola och
 ungdomar att organi-
 sera ett evenemang

2. Inspirera avdelning-
 arna att delta

3. Bjuda in reportrar

4. Skicka bilder till Yles kampanjsidor och 
 på Twitter #anvandhjartat

5. Utmana vänner att ge ett löfte på Yles 
 kampanjsidor.

Ytterligare information, anvisningar och 
mer information om deltagandet:

- Yles webbsidor:
 yle.fi/tema/anvandhjartat

- RedNet: 
 rodakorset.fi/rednet/anvandhjartat 
 (tidtabell, kommunikationsplan och
 kontaktpersoner vid Röda Korset)

Åboländsk vänträff

Över 30 stycken Åboländska vänner samla-
des den 1.10 på den årliga Åboländska vän-
träffen. Träffen hölls i Kapellstrand i Pargas, 
en nybyggd vacker herrgård på en historisk 
plats.

Programmet började med rundvandring på 
herrgården, solen sken och i trädgården fick 
vi plocka höstens goda äppel. Efter rund-
vandringen åt vi lunch och därefter började 
föreläsningen. Ergoterapeut Linnéa Löfroth 
från Pargas stad förevisade hjälpmedel och 
tipsade om vad som är bra att tänka på när 
man t.ex. hjälper personer som har svårig-
heter att röra sig i samband med vänupp-
drag.

Eftermiddagens program bestod av samva-
ro med kaffe åtföljt av grupparbeten. Grup-
perna fick fundera på tre olika teman gäl-
lande vänverksamheten som ingår i Finlands 
Röda Kors strategi för de kommande åren. Vi 
funderade på hur man får mera vänner med 
i verksamheten, hur vi ska få en mångsidi-
gare vänverksamhet och på vännernas roll i 
beredskapsarbetet. Det kom fram många bra 
idéer som vi kommer att ha nytta av i arbe-
tet med vänverksamheten!

Träffen var lyckad och vi hoppas på lika ak-
tivt deltagande på nästa års träff som kom-
mer att hållas på Kimitoön!

ÅBOLÄNDSK VÄNTRÄFF

Text: Rebecca Börman
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Mer utbildning och handledning för vänner

Vid Röda Korset utvecklar man en ny ut-
bildning som orienterar frivilliga i vänverk-
samhet vid vårdcentraler. Utbildningen in-
formerar bl.a. om möjliga problem- eller 
nödsituationer samt bra hygien i vårdmiljö. 
Utbildningen genomförs i nära samarbete 
med vårdcentralen. 

Centralbyrån, västra Finlands distrikt samt 
avdelningarna i Äänekoski och Suolahti pi-
loterar kursen i slutet av året, i samarbete 
med Äänekoski stad.   

Piloteringen genomförs bland annat i seni-
orcentret i Äänekoski.

FÖRBEREDELSERNA INFÖR VÄNDAGEN KAN BÖRJA 

Umgänge över generationer kan skapa nya vänskaper.

K
at
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 Blicken mot vändagen

Vändagen firas lördagen den 14.2.2015.
När vändagen infaller under ett vecko- 
slut har man möjlighet att organisera 
större Vänskap ger glädje-evenemang.

Det lönar sig att komma med idéer i tid. Ut-
mana en skola som har deltagit i Yles Använd 
hjärtat kampanj att komma med, ockupera ett 
äldreboende tillsammans eller ordna ett fri-
luftsevenemang för äldre. Det är viktigt att 
det ordnas evenemang och jippon som möj-
liggör att unga och äldre kan mötas vid trevlig 
sysselsättning.

I nästa Här och Nu kommer mera information 
om vändagen i Åboland. Men redan nu kan ni 
börja fundera på vad ni i avdelningen hittar på 
för evenemang. Fundera också på Årets vänin-
sats. Det finns många möjligheter och samar-
bete ger energi!

Informerandet är en oerhört viktig del av vän-
dagskampanjen. Vid planeringen av evene-
manget är det nyttigt att fundera på hur in-
formationen delas till så många som möjligt. 
Kom alltså ihåg att bjuda in de lokala report-
rarna till evenemanget.

Allt fler människor hittar till vänverksamheten 
via Röda Korsets webbsidor. På grund av det-
ta är det viktigt att se till att vändagenseve-
nemanget syns i tid på avdelningarnas och di-
striktets webbsidor och evenemangskalender.

Mer information:

Rebecca Börman

Samordnare för social verksamhet 
tfn 040 771 2820
e-post rebecca.borman@rodakorset.fi

En ny handbok för att starta vänverksam-
het av ung för unga (Nunu) har produce-
rats för avdelnings frivilliga. Grundkurs i 
vänverksamhet för unga har kompletterats 
med mera material. Materialet hittar du på 
RedNet, (Vänverksamhet)

Ytterligare information:
Projektarbetare i vänverksamhet 
Varpu Vuorenrinne tfn 020 701 21 66,
varpu.vuorenrinne@rodakorset.fi

Planerare för närståendevård 
Siina Lepola tfn 020 701 21 33,
siina.lepola@rodakorset.fi

En ny utbildning fördjupar vänverksamheten
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Raimo Vakkuri luennoi Paraisilla

Raimo Vakkuri esitelmöi Paraisilla 14.10. 
teemalla ”Omaishoitaja tarvitsee myös iloa 
arkipäiväänsä”. Kaikkiaan tilaisuuteen osal-
listui 19 henkilöä, sekä Paraisilta että Turus-
ta.

Raimolla on pitkä kokemus toiminnasta Pu-
naisessa Ristissä. Hän vierailee vankilois-
sa, hän on Punaisen Ristin kouluttaja ja hän 
pitää usein luentotilaisuuksia erityisesti 
omaishoitajille. Punaisen Ristin seitsemästä 
periaatteesta inhimillisyys on Raimon suo-
sikki. Hän korostaa sosiaalisten verkostojen 
tärkeyttä omaishoitajan hyvinvoinnille. On 
uskallettava puhua omaisten kanssa omas-
ta elämäntilanteesta ja siitä, miten itse voi. 
Omaishoitaja ei saa unohtaa itsestä huoleh-
timista siinä mitä tekee.

Toivon, että osallistujat saivat luennosta 
hyödyllisiä vinkkejä ja jaksamista arvokkaa-
seen työhönsä.

Ett specialavsnitt av det toppopulära pro-
grammet Vain Elämää -Bara Liv produceras 
på hösten. I programmet deltar artister från 
de tre föregångna säsongerna. 

Varje artist bekantar sig med ett område av 
Röda Korsets verksamhet i hemlandet (vän-
verksamhet, första hjälpen-grupper, ungas 
skyddshus, mångkulturell verksamhet, hälso-
punkt eller psykiskt stöd).

Röda Korset med i
programmet Vain Elämää

En sammanfattning av besöken ses i program-
met Vain Elämää på TV4 7.12 kl. 19.30. Ar-
tisterna berättar om sina erfarenheter och 
diskuterar ämnet med programledaren. I pro-
grammet skaffas nya månadsgivare för verk-
samheten i hemlandet. Programmet är en 
hyllning till alla frivilliga och deras värdefulla 
arbete.

Mer information:
Chef för medelanskaffning
Anna Laurinsilta tfn 020 701 21 96,
anna.laurinsilta@rodakorset.fi

På annandagen tackar man 
finländare

På annandagen har det gått 10 år sedan 
tsunamikatastrofen i Sydostasien. Jordbäv-
ning och tsunamin som följde dödade 
226 000 människor i 13 länder. 179 av
dem var finländare. 

Finlands Röda Kors kommunikationsenhet på 
fältet har filmat ett en och en halvtimme långt 
tv-program i Finland, Sri Lanka, Thailand och 
Indonesien under sommaren och hösten. Pro-
grammet visas på TV4 på annandagskvällen.

Syftet med programmet är att tacka finländare 
för stöd och hjälp som gavs till alla dem som 
berördes av olyckan såväl i hemlandet som 
ute i världen.  Avsikten är också att berätta 
vad man har lärt sig av allt detta för framti-
den.

Mer information:  
Kommunikationsdelegat
Pekka Reinikainen tfn 020 701 20 81, 
pekka.reinikainen@rodakorset.fi

OMAISHOITAJAT   PROGRAMMET VAIN ELÄMÄÄ

Teksti: Rebecca Börman
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ORGANISATIONENS GEMENSAMMA MATERIALDATABAS HAR UPPDATERATS

Bekanta dig med vår nya materialdatabas

I Röda Kors materialdatabas finns innehåll som avdelningarna och distrikten kan använda 
som underlag för sin kommunikation. Bland dem finns bl.a. modeller för brev, pressmedde-
landen, PowerPoint-bildspel, väggaffischer och möteskallelsebrev samt Röda Korsets publi-
kationer. Materialdatabasen är en uppdaterad version av det äldre verktyget. 

Den gemensamma materialdatabasen under-
lättar utdelningen av kommunikationsmaterial. 
Den förnyade databasen är enkel att använ-
da och målet är att i framtiden kommer en så 
stor del som möjligt av organisationens ge-
mensamma material att finnas där. 

Den lättanvända databasen utvecklas som 
bäst och vi hoppas att ni är modiga med att 
testa och kommentera den. Utgående från 
kommentarerna kommer vi att göra databasen 
så användbar som möjligt för alla. Det svensk-
språkiga innehållet håller på att bearbetas.

RedNet fortsätter att fungera som vanligt och 
materialdatabasen påverkar inte dess inne-
håll. På RedNet hittar du fortsättningsvis t.ex. 
protokoll, statistik och information om kam-
panjer samt material för interna utbildningar.

Materialgruppen ansvarar för innehållet

Materialdatabasen administreras av material-
gruppen som ansvarar för planering, utförande 
och produktion av kommunikations- och mark-
nadsföringsmaterial. Gruppen hjälper till med 
att utforma innehåll för olika målgrupper. Den 
visuella kommunikationen, d.v.s. materialets 
layout, skapar och förstärker intryck. Ytterliga-
re information om målet för Finlands Röda Kors 
visuella uttryck finns i de grafiska instruktioner-
na i materialdatabasen.

Materialgruppen skapar inte pressmaterial, 
webbnyheter eller innehåll för sociala medier. 

Dessa utarbetas av kommunikationsenheten 
på centralbyrån samt på lokalt plan av distrik-
ten och avdelningarna. 

Materialgruppen som betjänar hela organisa-
tionen finns på centralbyrån och dess kontakt-
person är Merja Tummunki. I gruppen ingår 
dessutom AD Carita Lehtniemi, redaktör Hen-
na Raatikainen, produktions-AD Marika Kuk-
konen och grafisk assistent Liisa Åker.

Välkommen att testa 
materialdatabasen

• Bekanta dig med den nya material-
 data basen på http://rednet.
 rodakorset.fi/materialbanken

• Efter att du registrerat dig kommer du
 åt allt material som finns i material-
 databasen.

• Du kan också bekanta dig med Röda 
 Korsets offentliga material utan att 
 registrera dig. 

Ytterligare information: 
Materialgruppens kontaktperson 
Merja Tummunki, tfn 020 701 22 00, 
merja.tummunki@rodakorset.fi

Kontaktförfrågan och feedback angående
materialdatabasen kan skickas till material-
gruppen: aineistot@rodakorset.fi 
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AVDELNINGARNAS NYCKELFRIVILLIGA

Nytt material har producerats för projektet 
Nyckelfrivilligas stig. Syftet med projektet 
som koordineras av centralbyrån är att för-
bättra handledningen av frivilligverksamheten 
och speciellt ledningen av förtroendevalda 
och nyckelfrivilliga. Det är också viktigt att ut-
veckla stigen så att arbetet utförs gemensamt 
och med glädje. Du hittar det nyaste materi-
alet under avdelningsbyrå på RedNet. Yt-
terligare information gällande materialet fås i 
första hand av din avdelnings fadder.

• Materialet innehåller en uppdaterad version 
 av dokumentet Förtroendevalda och nyc-
 keluppgifter på avdelningen. I dokument- 
 et berättas kort om avdelningens förtroen-
 devalda och nyckeluppgifter samt det cen-
 trala innehållet i uppgifterna. Det finns 
 några nya roller och några gamla titlar har 
 uppdaterats. Dokumentet innehåller också 
 anvisningar för rekryteringen av förtroen-
 devalda och nyckelpersoner, avdelningens 
 namntecknare och nyckelpersonernas 
 ansvar.  

• För varje nyckelfrivilligas roll finns det en 
 egen snabborientering. Snabborientering-
 ar informerar om rollens uppgifter, rekom-
 menderade kurser och materialen samt vart 
 man vänder sig för att få stöd.

• Flera verksamhetsområden har sina egna 
 startpaket. I startpaketen hittar du råd 
 och tips när det gäller att starta en ny verk-

Nytt material för projektet 
Nyckelfrivilligas stig

 samhet (t. ex ungdomsverksamhet, vän-
 verksamhet). I startpaketen informeras det 
 om vad det lönar sig att ta hänsyn till, vart 
 man vänder sig för att få stöd, rekommen-
 derade kurser, utbildningar samt materialen 
 och var man kan ansöka om finansiering.  

• På avdelningsbyrå-sidorna hittar du också 
 idéer om olika sätt att tacka frivilliga, det 
 är ju en viktig del av frivilligverksamheten! 
 Det är lätt att tacka och det ökar deltagar-
 nas motivation och stöder orkandet. Läs 
 mer om olika sätt att tacka.

Ytterligare information:
Planerare för frivilligverksamhet 
Maria Pikkarainen tfn 020 701 21 59,
maria.pikkarainen@rodakorset.fi

Planerare för organisationsutveckling 
Ulla Rantanen tfn 020 701 21 46, 
ulla.rantanen@rodakorset.fi

Kampanjer år 2015:

• Vändagen 14.2.2015

• Veckan mot rasism  16–22.3.2015

• Rödakorsveckan  4–10.5.2015

• Hungerdagen  17–19.9.2015

• Jul i Sinnet  20.11–24.12.2015

Håll flaggan högt!
- nyckeln till aktiv avdelningsverksamhet 

Lördagen 31.1 2015 i Åbo (Åbolands sjukhus matsal)

För dej som är medlem i avdelningsstyrelse eller aktiv i 
utskott, eller gruppledare.

Kursens mål är att 
• lära känna Röda Korset
• få en inblick i hur besluts- och planeringsprocesser 

fungerar i organisationen
• veta sin roll, uppgift och ansvar i uppdraget
• inspirera, öka kunskapen och få en känsla av att vara en 

del av organisationen.

Distriktets personal fungerar som utbildare. 

Anmäl dej till aboland@redcross.fi eller 020 701 2500!
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HUNGERDAGEN I ÅBOLAND, Annalena Sjöblom

Hungerdagen är Röda Korsets största årli-
gen återkommande insamling. Avdelningarna 
i Åboland har skött insamlingen traditionellt 
och har i år igen lyckats få ett bra resultat.

Det kokades Rotmos i Västanfjärd, Hitis och 
Iniö satsade på bankgiron, i Kimito och Kor-
po var det ärtsoppa som gällde. Pargas avdel-
ning lyckades förutom en synlig bössinsamling 
utanför de flesta mataffärerna, involvera både 
staden och utbildningsenheterna att delta. 
Åbo svenska stod traditionellt utanför Stock-
manns varuhus och ordnade för 21 gången 
räkfesten vars inkomster går till insamlingen.

Tack för din insats under HUNGERDAGEN!

Vårt samarbete med Yrkeshögskolan No-
via är guld värt för att få det fina resultat 
vi årligen har. Alla första årets socionom, 
samhällspedagog, turism och marknads-
förings studerande har som sitt första 
projekt temat ”operation Hungerdagen”. 
De får uppdraget att hitta på ett jippo 
för insamlingen, planera, genomföra och 
rapportera. Innan operationen inleds får 
de en kraftig dos Röda Kors information, 
både av distriktet och av biståndsarbe-
tare. I år var det biståndsarbetare Linda 
Karvinen som berättade om sitt arbete 
med hungersnöd och hälsoprojekt i Öst-
afrika.

I år var det totalt 15 kreativ insamlings 
idéer som Novia förverkligade i Åbo. 
Många grupper riktade sig till barn, med 

Rotmosförsäljning i Västanfjärd sköts av Pertti Metso, Guje 
Viitanen och Maj-Britt Reinikainen

Kimito ärtsoppsförsäljning i S-market gav fin synlighet

I Korpo såldes soppan slut under första timmen

Reddie hunden, ansiktsmålning saft och kex 
som dragplåster. Team Forward besökte Åld-
ringshem i Åbo och ordnade mycket uppskat-
tat program för de äldre.

Pojkgruppen Team StarWings lyckades få ett 
mycket bra resultat. Deras ide gick ut på att 
förbipasserade fick välja låt som framfördes på 
piano. De utmanade också publiken att spela 
schack, vilket var populärt. 

#IChallengeYou teamet förde sin kampanj på 
sociala medierna där de utmanade vänner att 
ta en ”selfie” medan du donerar pengar. Grup-
pen genomförde också traditionell bössinsam-
ling i Pargas där de delade ut visitkort med 
OR kod, till den virtuella bössan. Ingen kunde 
skylla på att de inte har kontanter!
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BEREDSKAPSVERKSAMHET, Annalena Sjöblom

Nya frivilliga till Vapepa nätverket i Åboland

Under september ordandes en kombinerad Ef-
terspanings- och Signalkurs i Pargas. 14 del-
tog i kursen som leddes av beredskapsutbil-
dare Stina Törnblom. Kursen avslutades med 
övning vid Kårkulla vårdanstalt där efterspa-
ningskedjorna fick öva att leta i skogen. Med 
var också Egentliga Finlands Räddningshundar 
som snabbt söker igenom ett stort område. 
Det vara ivriga skall av små lurviga och stora 
släthåriga raser.

I kedjan är det viktigt att hålla avstånd till var-
andra, gå tillräckligt sakta och se både fram-
åt, bakåt, åt sidorna och till och med uppåt 
ibland. Det här låter väldigt enkelt men behö-

ver övas för att i praktiken lyckas.

Enligt Finlands lag är varje över 18 årig skyldig 
att vid behov bistå myndigheterna. Röda Kor-
set koordinerar Vapepa nätverket genom att 
ordna utbildning, samarbetar med myndighe-
terna för att vid verkliga hjälpsituationer orga-
niserat bistå myndigheterna under uppdrag.

I efterletningen av den försvunna i Pärnäs, 
Nagu under oktober deltog Pargas Vapepa, 
Korpo Förstahjälpgrupp, Åbolands Mentala 
stödgrupp, Kaarina Vapepa och Egentliga Fin-
lands Räddningshundar. Totalt över 70 frivilli-
ga, en enorm resurs inkallad på kort varsel. 

Ett stort tack till coacherna Mona Bis-
hoff, Maria Engberg, Helena Nord-
ström och Inger Tallgård för ett frukt-
samt samarbete. Novia samlade totalt 
in 8 387,50 euro.

Traditionell insamling står inför många utmaningar idag. Få har kontan-
ter på sej, virtuella insamlingsbössan hämtar inte genom att bara dela 
den på sociala medier eller via e-post. Vi behöver nya sätt för att lyck-
as, här har vi stor hjälp av våra aktiva, energiska ungdomarna att kom-
ma på nya idéer.

Alla behövs i hjälpkedjan, aktiva avdelningar som ordnar insamling, fri-
villiga som vill stå med insamlingsbössan, synlig mediakampanj, exem-
pel på hur och var pengarna används och goda utvecklingsidéer. Hjälp-
viljan finns – bara vi når dem som vill hjälpa!

Team StarWings 
spelade schack i 
Hansa i Åbo
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BEREDSKAPSVERKSAMHET, Sara Haverinen

Beredskapsövning i Vasa 27 – 28.9.2014
Vi var ett glatt gäng som åkte iväg till Vasa 
Tropiclandia över en helg för att delta i bered-
skapsövningen, som denna gång ordnades av 
Österbottens Svenska distrikt. Det glada gäng-
et bestod av Stig Hågensen, An-
nika Andersson och Tiina Eriks-
son, alla från Pargas avdelning, 
samt från distriktet Annalena 
Sjöblom och Sara Haverinen.

I sin helhet pågick övningen 
hela lördagen och bestod av 
både första hjälpen övningar 
och efterspaningsövningar. Da-
gen avslutades med en gemen-
sam middag på hotellet i Tropic-
landia.

Under denna övningsdag fick vi 
i praktiken lära oss något nytt, 
nämligen Vapepa-tutkan (finns 
inte svensk benämning). Det var 
intressant att följa med på vilket 
sätt denna funktion går att till-
lämpa, t.ex. vid efterspaning.
Vapepa-tutkan är ett program som använda-
ren kan logga in sig på med hjälp av användar-
namn och lösen. Vapepa-tutkan samarbetar 

med Google-maps och då kan man rita ut ef-
terspaningsområden, begränsa områden samt 
lokalisera eventuella fynd man hittar med 
hjälp av Vapepa-tutkan (som ger koordinater).

För att man skall ha ha nytta av 
Vapepa-tutkan i en eftersök-
ning förutsätts det att de som 
är med i eftersökningen har 
laddat ned Vapepa-tutka appen 
i fungerar tillsvidare inte med 
iOS). Under lördagens övnings-
dag användes Vapepa-tutkan 
av ledningen och de kunde föl-
ja med hur efterspaningsgrup-
perna i realtid rörde sig på det 
område som skulle genomsö-
kas och fick direkt information 
om platsen då någon person 
hittades. Det visade sig vara ett 
väldigt behändigt redskap att 
använda.

I detta skede är Vapepa-tutkan 
ännu ett pilotprojekt och håller 

på att utvecklas hela tiden. Du kan läsa mer 
(på finska) på deras hemsida: www.vapepat-
utka.fi.

Sara Haverinen ger första hjälpen 
till personen som yrade omkring 
med babyn i famnen

Aktiva deltagare som sitter på helspänn inför dagens öv-
ning, Sara Haverinen, Tiina Eriksson, Stig Hågensen, Annika 
Andersson och Annalena Sjöblom

Efterspaning av fyra stycken personer som hade varit ute 
med en båt som troligen sjunkit. Det misstänks att perso-
nerna tagit sig i land någonstans i detta område, som nu 
skall genomsökas.

Vapepa-tutka in action!
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ÅBO SVENSKA AVDELNING, Styrelsen / Tove Johansson

FRK Åbo svenska avdelning i ny verksamhetslokal,
Röda Kors Punkten

Åbo svenska avdelning har flyttat och har från och med hösten sin verksamhet i ny lo-
kal på Auragatan 1G. Styrelsen utlyste en tävling i september angående vad som den 
nya verksamhetslokalen skall heta och den nya lokalen heter nu Röda Kors punkten.

Den nya verksamhetslokalen är centralt belägen där bland annat ljugarbänken, vänner-
na, ungdomarna och första hjälpen gruppen träffas samt möten hålls. 

Åbo Svenska avdelnings
Jullunch

den 28 november klockan 12-14
i Arbetets vänners lokal, Auragatan 1C.

Intäkterna går oavkortade till  
katastroffonden.

Välkommen!

Åbo svenska avdelning arrangerade räkfesten på Aurelia i samarbete med Åbo svenska 
församling. 80 personer deltog i räkfesten som inbringade 3203,30 € till Katastroffon-
den.

Ordförande önskade alla välkomna varefter Lars-Runar Knuts berättade om Aurelia. 
Åbolands distrikts verksamhetsledare Annalena Sjöblom berättade sedan lite om sig 
själv, om Röda Korsets verksamhet samt om Stämman som hölls i Åbo i juni i år. Hon 
visade även bilder från Stämman.

Ett stort tack till alla som deltog!

Den 21. räkfesten i Åbo

Åbo svenska avdelning
Auragatan 1G, 20100 Åbo

abo.svenska@rodakorset.fi

Styrelsemedlemmar på Röda Kors Punkten, 
från vänster Tove Johansson, Sara Nyberg, 
Eivor Huldén och Erica Mått

Fotot taget av Ulla-Stina Engström
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UNGDOMSVERKSAMHET

Verksamhet för unga
Nu erbjuds ungdomarna i Åboland två olika möjligheter till fritidsverksamhet. Den ena är Ung-
domsgruppen som riktar sig till 15–20-åringar från hela distriktet, och den andra är Kom-
pisgruppen med målgruppen högstadieelever i Pargas och Åbo. Som ledare i grupperna fung-
erar studerande/praktikanter från Yrkeshögskolan Novia, Åbo.

Ungdomsgrupp
Nu startar en ungdomsgrupp i distriktets regi. 
Tanken med gruppen är att samla distriktets 
ungdomar till en kvalitetsfylld fritid i Röda Kor-
sets anda cirka varannan vecka. Organisatio-
nens verksamhet presenteras för deltagarna, 
som får komma med synpunkter på och öns-
kemål om utformningen av gruppens träffar.

Detta är en chans för alla Röda Kors-avdel-
ningar i distriktet att engagera nya potentiel-
la medlemmar. Målgruppen är ungdomar mel-
lan 15 och 20 år. Om Ni har unga personer i 
distriktet som kan vara intresserade av denna 
väldigt ungdomliga verksamhet, så uppmana 
dem att kontakta ungdom.aboland@redcross.
fi eller 020 701 2500 om Ni har frågor! Infor-
mation om verksamheten har också gått ut i 
pressen, radio och sociala medier. Med andra 
ord så kan vi lite på att vi både syns och hörs.

Kick-off-event
Den 5.11. ordnades ungdomsgruppens kick-
off. Fem unga från Kimitoön och tre från Åbo 
deltog, samt undertecknad. Först spelade vi 
LaserTag på MegaZone i Åbo och gemenska-
pen var god. Därefter diskuterade vi ung-
domsgruppens verksamhet (och Röda Korset 
i allmänhet) över en middag. Förhoppningsvis 
finns det intresse hos flera av distriktets ung-
domar för denna grupp!

Ha det så gott i höstrusket!

Mvh

Kristoffer Blomqvist, praktikant, YH Novia

Kompisgrupp
Är du intresserad av att testa på nya aktivite-
ter? Vill du träffa nya kompisar?

Funderar du på att hur du kan skapa en rolig 
och givande fritid tillsammans med andra ung-
domar från din skola? 

Då är kompisgruppen någonting för dig! 

Projektet kompisgrupp är en öppen fritids-
grupp för högstadieelever, som kör igång med 
egna grupper i både Pargas och Åbo. Kompis-
grupperna pågår hela året enligt skolkalen-
dern. Syftet med projektet är att ungdomarna 
tillsammans med ledarna träffar nya kompisar, 
tillsammans skapar en rolig och meningsfull 
fritid samt att får möjlighet att pröva på nya 
aktiviteter. Grupperna träffas en gång i veck-
an och träffarna är oftast genast efter skolda-
gens slut. Träff längden beror på aktiviteten 
som görs i gruppen.

I fritidsgruppen så är det ungdomarna själ-
va som i första hand bestämmer att vad det 
är som de vill göra under träffarna och ledar-
na ser till om det är någonting som är möjligt 
att ordna och fixar det praktiska arbetet, som 
t.ex. bokar banor till bowlinghallen. Som led-
are har vi fyra samhällspedagogsstuderande 
från Yrkeshögskolan Novia i Åbo.

Frågor kan skickas till ungdom.aboland@red-
cross.fi så att du inte behöver sitta hemma 
och grubbla på dem. Så kom med i kompis-
gruppen och skapa en rolig och meningsfull 
fritid!

Oscar Maukkonen
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FRK ÅBOLANDS DISTRIKTS HÄNDELSEKALENDER 2014-2015

Händelsekalender november 2014 - juni 2015

Anmäl dig till resursdagar mot rasism i Nynäs 

Under resursdagarna får man råd och ork i 
den egna frivilligverksamheten samt mod att 
agera mot rasism. På dagarna som hålls un-
der ett veckoslut provar man på nya metoder 
i frivilligverksamhet mot rasism och hittar till-
sammans lösningar på problem som frivilliga 
möter i vardagen. Därutöver ska det bli bas-
tu, lillajulstämning och tillfälle att bekanta sig 
med nya människor.

Alla är välkomna att delta, men särskilt bra 
lämpar sig dagarna för ledare i avdelningens 
verksamhetsgrupper. Deltagandet är kost-

nadsfritt och resekostnader som går över 40 
euro ersätts enligt taxan för kollektivtrafik. 
Programmet i FRKs Nynäs utbildningscenter i 
Heinola börjar lördag 13.12 kl. 10.00 och slu-
tar söndag 14.12 kl. 15.00. Man kan komma 
på plats redan på fredagskvällen.

Ytterligare information och anmälningar:

Rebecca Börman

Samordnare för social verksamhet 
tfn 040 771 2820
e-post rebecca.borman@rodakorset.fi

November
• Må bra dag för närståendevårdare 

20.11 kl. 10-14, Kasnäs skärgårsbad
• Utbildarutbildning, innehållsmodul 22-

23.11 i Åbo, Hotel Scandic Julia
• Träff för avdelningarnas ungdomsan-

svariga 27.11

December
• Aids-dagen 1.12
• Info om att arbeta utomlands 1.12 kl. 

17.30, Luckan i Åbo
• Julkaffe på distriktsbyrån 10.12 kl.10-18

• Distriktsstyrelsemöte 10.12 kl. 18

Distriktsbyrån stängt
23.12.2014-6.1.2015

Januari
• Psykiskt stöd grundkurs 16-17.1 i Par-

gas, Humana
• Vänkurs 24.1 i Nagu
• Ungdomsutskottsmöte 27.1
• Håll flaggan högt! - nyckeln till aktiv 

avdelningsverksamhet 31.1 kl. 10-15 i 
Åbo, Åbolands sjukhus

Februari
• Socialutskottsmöte 4.2
• Vändagsevenemang 14.2
• Årets väninsats 14.2
• Årets väninsats för unga 14.2
• Seniorläger med barnbarn i Åbo

Mars
• Finansutskottsmöte 11.3
• Distriktsstyrelsemöte 18.3
• Ungdomarnas temaveckoslut, mångkul-

tur
• Dagen/Veckan mot rasism 21.3
• Priset fördomsfri föregångare 21.3
• Valtakunnalliset puheenjohtajapäivät

April
• Beredskapsövning 11.4 i Pargas
• Åbolands distrikts Årsmöte 18.4 i Hitis/

Kasnäs
• Finlandssvensk vänträff 11.4 på Åland

Maj
• Seniorernas äventyrsdag
• Rödakorsveckan 4-10.5
• Öppet hus på distriktsbyrån 6.5

Juni
• Solferino-resa, preliminärt 10-14.6
• Barnläger på Åland
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ÄR DU REDO ATT HJÄLPA?
Första hjälpen är en livskunskap.

De grunder och färdigheter som en första hjälpen utbildning ger dig kan rädda 
liv. Det ger dig mod att våga hjälpa när någon i din närhet behöver det!                                                                    

Åbolands distrikt erbjuder olika kurser inom Första hjälpen. Utöver all-
männa kurser, t.ex. FHJ 1® eller FHJ 2®, kan vi även hålla skräddarsydda 

kurser enligt era behov, t.ex. för företag och skolor. 

Beställ kurs eller fråga mer via Sara Haverinen, samordnare av förstahjälp- 
och hälsovårdstjänster, e-post sara.haverinen@redcross.fi,

tfn 040 702 0510, eller håll utkik på kurser som ordnas, via våra hemsidor, 
som du hittar på adressen aboland.rodakorset.fi , under ”Evenemang”. 

JULKAFFE
på distriktsbyrån

(Kaskisgatan 13 A, 3. vån, Åbo)

onsdagen den 10 december
kl. 10–18

Kaffe och tårtor

GOD JUL
OCH

GOTT NYTT ÅR
Distriktsbyrån firar jul och har stängt

från den 23 december 2014.
Vi öppnar igen den 7 januari 2015.

Dejourering vid beredskapsfrågor:
23-31.12 Annalena Sjöblom, 0400 838 675

1-15.1 Sara Haverinen, 040 702 0510

Grundkurs i Psykiskt stöd (12 h) 16–17.1.2015 i Pargas
Kursen behandlar:

Vad är en kris?
Hur reagerar man i kris?
Hur bearbeta en kris?
Hur fungera som hjälpare?
Hur hjälpa den krisdrabbade?
När behövs professionell hjälp?

Kursen är för:    
Var och en som vill få kunskap om hantering av 
krissituationer i vardagen. T.ex. vänner, förstahjäl-
pare och aktiva inom Vapepa nätverket.

Anmälningar till kursen:
aboland@redcross.fi senast den 12.1.2014
(min. 7, max 30 deltagare)
Förfrågningar och anmälningar
även tfn 020 701 2500

Kursdragare:        
Röda Korsets Psykiskt stöd utbildare Mira Öhman 
tillsammans med samordnare av första hjälpen  
och hälsovårdstjänster Sara Haverinen


