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bland annat experter på logistik för att ta hand om 
hjälptransporterna samt hjälparbetare för att evalu-
era skadorna och stödja katastrofkommunikationen.

De första besluten om bistånd kunde fattas med 
forcerad tidtabell tack vare de pengar som samla-
des in på Hungerdagen. De nya insamlingsmedlen 
och stödet från utrikesministeriet gjorde det möjligt 
att utvidga hjälpaktionen. 

Nödmaterialet för inkvartering och hälsostationen är 
livsviktiga i de katastrofdrabbade områden där i vär-
sta fall 90 procent av byggnaderna är förstörda och 
obeboeliga och hälsovården nästan helt kollapsat.  
 
Finlands Röda Kors driver sedan november en 
hälsostation i staden Balangiga på östkusten av 
ön Samari som befann sig mitt i stormens öga. 
Hälsostationen har kapacitet för att vårda 200 pa-
tienter om dagen. 

- Röda Korset är den enda organisation som erbju-
der hälsotjänster i området, framhåller hälsosta-
tionschefen Sirpa Miettinen i Balangiga.

Vår hjälp har betydelse. Den gör livet drägliga-
re varje dag för de människor som har förlorat sitt 
hem och är allra mest utsatta.
   

   Tack till alla som
   har hjälpt till! 

   Vi ska ha en 
   fortsättningsvis
   hög hjälpberedskap!
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Distriktssidornas redaktion: Annalena Sjöblom, 020 701 2504, annalena.sjoblom@redcross.fi
Distriktssidornas ombrytning: Juha Lindström, aboland@redcross.fi

Hjälpberedskapen har betydelse

Nöden i Filippinerna satte fart på givarna. Tack vare insamlarna och givarna kan Finlands Röda Kors 
ställa hälsotjänster och nödmaterial för inkvartering till förfogande i det katastrofdrabbade området.

Den enorma förödelsen med miljontals hemlösa fi-
lippinier efter tyfonen Haiyan berörde finländarna. 
För de anställda och frivilliga på Röda Korset blev 
det aktuellt att verkställa hjälpberedskapen – och 
när omfattningen av skadorna och behovet av hjälp 
klarnade behövdes allra först pengar. 

Finlands Röda Kors startade den 12 november en 
bössinsamling för att hjälpa offren för tyfonen och 
öppnade insamlingscentraler i rask takt runt om i 
Finland. Hjälpviljan var stor från första början både 
hos insamlarna och givarna och det syntes i det 
goda insamlingsresultatet. 

Insamlingen gav 1,25 miljoner euro redan under de 
två första veckorna. Vid årets slut hade resultatet 
klättrat upp till över 1,7 miljoner euro.   

- Spåren efter Hungerdagen några månader tidi-
gare syntes bland annat i avdelningarnas väl doku-
menterade information om insamlingar, rosar Mia 
Ekström-Huttunen som är planerare för medelsan-
skaffning. 

De influtna medlen användes på en gång: i bi-
ståndsflyget till Filippinerna den 18 november in-
gick en hälsostation, familjetält, moskitnät, filtar 
och presenningar. Tidigare hade redan sänts ut 
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På Röda Korsets hälsostation 
föddes några dagar efter 
öppnandet tre bebisar
samma kväll.

Läkaren Eila Roosel och
sjukskötaren Jarmo Villanen
ger sockervatten till Leizl
och Jhun Salazars dotter Lixie.

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

KÄNN TILL EVENEMANGEN 
Sök efter lokala 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

Hjälpaktionen

på Filippinerna
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Nya medlemmar och frivilliga

LEDAREN 14.1.2014

Jag är väldigt glad över att få jobba som verksamhetsledare för Finlands Röda Kors och Åbolands 
distrikt. Efter flera år som aktiv frivillig inom Röda Korset har jag en mycket stark känsla för or-
ganisationen.
 
Det kommer att bli ett spännande Röda Kors år. Vi har traditionella evenemang som årligen upp-
repas, men också Röda Korsets högsta beslutande organ, Stämman, som den 7-8 juni arrange-
ras i Åbo. 

Vändagen firas i år med ett nytt koncept med temat ”ta med din vän på vänfest”.  Det här är ett 
utmärkt samarbete med musikinstitutet Arkipelag från Kimitoön och Pargas som ställer upp med 
dansuppvisning. Vi hoppas evenemanget lockar många nya vänner och ger oss positiv synlighet.

Attitydtalko mot rasism är temat under rasismveckan i mars. Hoppas vi kan nå våra skolor och 
tillsammans uppmärksamma problemet med rasism och attityder. Jag tror vi alltmer skall lyfta 
fram Röda Korsets värderingar för att bli en aktivare samhällspåverkare. 

Såhär i början av året är det också tid för att värva nya medlemmar. Tyvärr har Röda Korsets 
medlemsantal under många år varit sjunkande. Just nu är det dags att alla avdelningar gör sitt 
bästa för att få nya medlemmar med i verksamheten. Jag uppmanar alla avdelningar att göra nå-
gon form av insats för detta. Ni kan göra som Västanfjärds avdelning gjorde ett år och ha en ak-
tiv telefonkampanj eller komma överens i styrelsen om att varje styrelsemedlem värvar tre nya 
medlemmar. Vi skall inte heller glömma att med öppna armar ta med nya i verksamheten  – sam-
hället behöver oss!

 Vill du vara aktiv, kontakta då oss på distriktsbyrån, så lotsar vi dej vidare!

Viktigt är också att vi som organisation syns, både lokalt och regionalt. Jag hoppas ni alla är ak-
tiva och gillar distriktets sidor på facebook. Där informerar vi om händelser i Åboland. 

I mars är det dags för avdelningarnas vårmöten, jag väntar på många inbjudningar och kommer 
gärna ut och träffar er. Det gör också vår nya samordnare för frivilligverksamheten Rebecca Bör-
man.

Vi kommer att ha en hel de på gång inför stämman och vår uppgift som värdar tillsammans med 
Varsinais-Suomen piiri skall vi sköta exemplariskt. Hoppas ni har möjlighet att delta, både som 
förtroendevalda och som frivilliga.

Känslan av gemenskap då över tusen aktiva rödakorsare samlas för att måla upp organisatio-
nens riktlinjer för kommande åren är obeskrivlig och värmen under kvällsfesten är påtaglig.

Vi ses!

Annalena
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FAMILJERNAS ÅR 2014

Nya idéer välkomnas vid det 
nya årets början, likaså återan-
vändning av gamla. Hur skulle 
det till exempel sitta med en 
teatralisk vänkväll för barn, à la 
den som ordnades i Uleåborg? 
Till evenemanget infann sig iv-
riga deltagare bl.a. från avdel-
ningens mödragrupp.
 
Eller kunde man kanske locka 
med fler reservmormödrar och 
-morfäder? I Varkaus har de-
ras frivilliga insats varit till stor 
glädje för pressade barnfamil-
jer vars egna mor- och farför-
äldrar av en eller annan orsak 
inte är med och delar familjens 
vardag. Förhoppningsvis eröv-
rar verksamheten terräng även 
på andra håll i Finland under 
familjeåret.    
 
Också i övrigt är familjerna 
intimt förknippade med vår 
verksamhet genom Reddie 

Röda Korset passar hela familjen
I år firar Röda Korset familjernas år. Temaåret som har utlysts av stämman syns
bl.a. under vändagen och Rödakorsveckan, då avdelningarna uppmuntras 
att ordna evenemang för hela familjen. 

Kids-klubbarna, lägren, läxklubbarna, skolsam-
arbetet, de ungas vänner och ockupationen 
av äldreboenden, som tillsammans tillför vår 
verksamhet hela spektret av liv. 

På familjernas år vill vi stanna upp ett tag och 
fundera hur mycket vår verksamhet kan bety-
da inte bara för den enskilda personen utan 
för hela familjen. Om en gammal ensambo-
ende mamma får via oss en vän, kan detta i 
bästa fall underlätta bördan också för de an-
höriga. En ung som har hittat en vuxen vän 
eller lyckats skaffa en ny hobby kan vara en 
vitaminspruta för hela familjen. Pappans för-
sta hjälpen-kunskaper kan hjälpa att identifie-
ra hjärtsymtomen hos den äldsta i släkten och 
agera i tid. 

Familjerna är av många olika slag och ser oli-
ka ut – alla är dock välkomna att delta i Röda 
Korsets verksamhet. Ett givande och aktivt fa-
miljeår till alla!  

Petteri K
ivim
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Kampanjklockan fasar in året för Röda Korset.

Familjen Tuohino och Marjo Nissinen som är frivillig i av-
delningen i Varkaus där man börjat med reservmormors-
verksamhet var genast på samma våglängd. Nooa, 4, och 
Pyry, 6, har kört bland annat gamla skojiga lekar med re-
servmormor. 
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Mångsidig vändag!
På familjernas år är Vändagen en av våra viktigaste kampanjer. Vi ger uttryck för mång-
falden i vänverksamheten. Vi talar om hur den kan ge innehåll i livet för en ensam morfar 
eller en ung person som söker sin väg. Samtidigt kan vänverksamheten underlätta den oro 
som barnen till en ensam äldre känner eller den ängslan som en osäker ung orsakar hos 
föräldrarna och syskonen.

Vänskap ger glädje, 
aktiviteter för barnfamiljer

Ett evenemang på vändagen är det säkraste 
sättet att göra vänverksamheten synlig på den 
egna orten och samtidigt skaffa nya krafter 
och stödjare för verksamheten. 

Ett vänevenemang som man tänkt hålla un-
der familjeåret måste komma ihåg barnen. I 
det kampanjbrev avdelningarna fick i novem-
ber finns ett roligt exempel på en vänfest som 
ordnades för barnfamiljer i Uleåborg. 

Evenemanget Vänskap ger glädje får ytterli-
gare synlighet i och med samarbetet med Lo-
kalTapiola. Vår huvudpartner stöder vänverk-
samheten även i år. Bjud alltså in folk från 
LokalTapiola till era evenemang!

I vändagsgruppen på RedNet (rednet.
rodakorset.fi/vandagen) finns mer tips, råd 
och blanketter för hur ett vändagsevenemang 
ordnas: 
– Kampanjbrev: nya idéer från olika delar av 
 landet för att piffa upp ett bekant evene-
 mang, medel till vänverksamheten genom 
 insamlingen  Bättredag 
– Modell för ockupation av ett äldreboende
– Anvisningar och blankett för ansökan om 
 stöd från LokalTapiola
– Mallar för inbjudan till vändagsevenemang, 
 för väggreklam och tidningsannons.

Oväntad vänskap

Den nya kortkursen i vänverksamhet gör det mer 
flexibelt att gå med i verksamheten. Tanken på en 
kurs föddes under projektet för utveckling av det 
regionala vänverksamhetsstödet i Västra Finland i 
april 2012. 

Grundkursen i vänverksamhet är fortfarande och 
även framdeles det primära sättet att rekrytera 
frivilliga. Vi lade dock märke till att grundkursen 
på tolv timmar behöver vid sin sida en utbildning 
som går att ordna snabbare och mer flexibelt, 
omtalar socialtjänstchef Tero Hintsa från Västra 
Finland.  

Kortkursen kan exempelvis ordnas när man inte 
fått tillräckligt med deltagare till grundkursen. De 
frivilliga kommer då snabbt med i verksamheten 
och behöver inte bli och vänta desto längre på 
följande kurs. 

Meningen är att hänvisa dem som gått kortkur-
sen till tilläggsutbildning efter att de kommit med 
i verksamheten. 

– Kortkursen sänker 
tröskeln för medver-
kan och fungerar som 
intresseväckare. En 
kompletterande ut-
bildning eller person-
lig handledning efter 
kortkursen garante-
rar i sin tur kvalite-
ten på vänverksam-
heten, framhåller 
planeraren för hjäl-
pen inom landet 
Anita Hartikka på 
centralbyrån.  

Kortkurser har 
anordnats i 
Västra Finlands, 
Lapplands och 
Tavastlands distrikt. 
Dessutom har 
socialtjänstutbildarna i Helsingfors
och Nyland bekantat sig med kursen.

VÄNDAGEN 14.2.2014
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Vännerna från Rovaniemi, Leila Uotila och Roope Kanninen.
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Medlemmarna i Röda Korset är en del av 
skyddsnätet för de allra svagaste. Ju fler 
medlemmar vi har desto fler människor kan 
vi hjälpa tillsammans. Därför utmanar vi dig 
och hela organisationen att i vår bjuda in 
nya medlemmar på det allra mest effektiva 
sättet: personlig begäran.  

De som anslutit sig före utgången av maj och 
deras värvare deltar i utlottningen av två iPad 
Mini tablettdatorer. Ju fler medlemmar du skaf-
far, desto bättre är dina vinstmöjligheter. Du 
kan skriva värvarens namn och adress på 
webblanketten under punkten ”mer informa-
tion” eller i medlemsflyern på anslutningsblan-
kettens ena kant. Läs tävlingsreglerna på si-
dan rodakorset.fi/varvamedlem eller 
på RedNet i gruppen medlemsvärvning 
rednet.rodakorset.fi/medlemsvarvningen.

Tips för inbjudan av medlemmar

- Använd 5 minuter till att marknadsföra
 medlemskapet på alla de tillställningar ni 
 ordnar. 

- Komplettera alla era presentationer med en 
 dia om medlemsvärvning. Den hittas på 
 RedNet i gruppen medlemsvärvning.

- Påminn alla nya och gamla frivilliga om 
 medlemskapet. 

- Knacka dörr för att personligen bjuda in 
 medlemmar eller droppa inbjudningsbrevet 
 genom brevinkastet/i postlådan. Kom ihåg 
 att ange i brevet den webbadress roda-
 korset.fi/medlemskap där man kan bli 
 medlem och bifoga giro. 

- Ha öppet hus i avdelningen och berätta om 
 medlemskapet. Kom ihåg kontantkvitto-
 häftet! 

- Berätta på Facebook om medlemskapet 
 och lägg ut en länk till sidan
 rodakorset.fi/varvamedlem.

- Lägg till medlemsvärvningsbilden från 
 RedNet som din omslagsbild i Facebook. 

Centralbyrån bjuder in både de som hoppat av 
som medlemmar och den stora allmänheten 
på sociala medier. Vi berättar om medlemska-

pet också i Hjälpens värld och motiverar varje 
medlem att ta med minst en vän eller bekant. 
Målet är att såväl medlemmarna, avdelningar-
na som de anställda antar utmaningen. 

Nytt material för medlemsvärningen  

För medlemsvärvningen produceras nytt ma-
terial som ni med fördel kan använda vid era 
evenemang och tillställningar.

• Medlemsvärvningsflyern är tilltänkt att de-
 las ut vid evenemang, kurser och andra till-
 ställningar. Till den hör som vanligt en blan-
 kett för medlemskap som avgiftsfritt kan 
 återsändas med posten till centralbyrån.  
 
• Broschyr om Röda Korset som kan utnyttjas 
 exempelvis då man introducerar nya med-
 lemmar och frivilliga. Den tjänar också som 
 infopaket för personer som vill bli medlem-
 mar och ha mer information. Av kostnads-
 skäl hoppas vi att ni använder flyern vid 
 själva medlemsvärvningen och sparar den 
 mer uttömmande broschyren till intressera-
 de, nya medlemmar och frivilliga.

Allt material kan beställas från början av året 
i webbutiken rodakorsbutiken.fi. 

Tips och utskriftsbart material för
medlemsvärvning finns på RedNet
i respektive grupper samt på adressen 
rodakorset.fi/varvamedlem.

Personlig begäran det bästa

Bjud in din vän som medlem i Röda Korset!

MEDLEMSVÄRVNING OCH MATERIAL
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VECKAN MOT RASISM 17–23.3.2014 

Attitydtalko mot rasism

Attitydtalko som är årets tema för veckan mot rasism påminner om att var och en av oss 
har ett ansvar för att skapa en antirasistisk atmosfär.

Röda Korset har sin kampanj mot rasism årligen i mars, samma vecka som FN-dagen mot 
rasism 21.3 infaller. I år inleds kampanjen 17.2.2014.
Enligt sitt mandat hjälper Finlands Röda Kors de allra mest utsatta. Rasism skadar förutom 
dem den riktar sig mot också hela samhället. Vi vill stödja utvecklingen av ett sådant samhälle 
där alla har det bra.

VAD HÄNDER UNDER VECKAN MOT RASISM?

Allra först publiceras Attitydbarometern som 
presenterar resultaten från enkäten mot rasism 
för Röda Korsets frivilliga och anställda. Vi sam-
lar in och gör goda gärningar mot rasism. Vi lå-
ter nätfolket, skolelever, studerande och förbi-
passerande spela frågeleken om rasism.
Vi producerar en kortfilm Attitydtalko och för-
söker få en möjligast stor publik för den. 

Gamla, beprövade kampanjidéer har vi inte hel-
ler glömt. Vi erbjuder skolorna fortfarande tex-
ter för morgonsamlingar och lektionsmaterial 
samt idéer på hur kampanjen kan genomföras 
i skolmiljö. Dessutom beviljar vi utav diplomen 
Fördomsfri föregångare till utomstående el-
ler gemenskaper som agerar för etnisk likabe-
handling. 

HUR KAN AVDELNINGARNA DELTA 
I ATTITYDTALKOT?

• Genom att föra Attitydtalkot till skolan 
 på egen ort

Det lönar sig att kontakta närskolan eller läro-
anstalten i tid och komma överens om mor-
gonsamlingen kring temat under veckan mot 
rasism. Om tid finns, kan man visa eleverna vi-
deon om Attitydtalko och diskutera i klassen 
vad den väcker för tankar. Eleverna kan också 
delta i frågeleken och dela ut exempel på goda 
gärningar mot rasism.

• Genom att slå ett slag mot rasism

Ordna tillsammans i äkta talkoanda ett or-
dentligt jippo mot rasism. Sätt det goda i om-
lopp genom att samla in goda gärningar mot 
rasism. Ta med er frågeleken om rasism till jip-
pona och låt arbets- och hobbygrupper samt 
förbipasserande spela leken på gator och i 
köpcentra.
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Projektet Mot rasism! stöds av
Penningautomatföreningen

STÖD TILL ATTITYDTALKOT: 

Från vecka 8
– Materialet för skol- och gatukampanjer 
 på rednet.rodakorset.fi/node 3956

– Blädderblock för rasismfrågeleken i Röda
 Korsets webbutik

I mars
– Kampanjvideo, rasismfrågeleken och
 resultaten från Attitydbarometern på 
 kampanjsidorna
 motrasism.fi/attitydtalko

För information om kampanjen
Anna-Stiina, 020 701 21 61
anna-stiina.lundqvist@punainenristi.fi eller 
mångkulturplanerare
Emilia Fagerlund, 020 701 21 58
emilia.fagerlund@punainenristi.fi
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Finlands Röda Kors håller sin följande ordinarie stämma
på Åbo Mässcentrum 7–8.6.2014

Hitta ditt sätt att hjälpa

Enligt stadgarna för Finlands Röda Kors ”ska organisationsstyrelsen meddela tid och plats för 
den ordinarie stämman senast fyra månader i förväg”. (5 kap. 30 § i förordningen)

Varje avdelning har vid stämman en röstberättigad företrädare för varje påbörjat 200-tal med-
lemmar. Antalet företrädare baserar sig på antalet enskilda medlemmar året innan. Dessutom 
har varje distrikt en röstberättigad företrädare som har valts av distriktsstyrelsen och är medlem 
i stämmans valnämnd.

När man förbereder sig för stämman måste man ge akt på följande som står i förordningen:
De initiativ som föreläggs stämman ska lämnas in till styrelsen senast två månader före mötet, 
dvs. senast 12.4.2014. 

Tiden för nomineringen av kandidater går ut 26.4.2014. 

Styrelsen sänder stämmokallelse senast en månad före mötet. I kallelsen anges de ärenden som 
ska behandlas vid stämman. Alla de ärenden som ska tas upp skickas med posten till avdelning-
arna och distrikten 9.5.2014.

För den service som erbjuds i samband med stämman (måltider, material och övriga kringtjäns-
ter) debiteras 40 euro. Deltagaravgiften till lördagskvällens huvudfest är 35 euro och i den ingår 
program och mat. 

Välkommen att påverka!

Styrelsen för
Finlands Röda Kors rodakorset.fi

INBJUDAN
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Det somriga Åbo är redo att ta emot stämmogästerna. Kommittéordföranden för utveckling av första hjälpen-grupper 
Petri Raita från avdelningen i Åbo och Tiina Keinänen från avdelningen i Runsala önskar mötesgästerna välkomna.
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STÄMMAN I ÅBO 7–8.6.2014

Välkommen till Åbo för att påverka
I juni ställer hela organisationen kosan mot Åbo för att påverka och trivas. 
Ordinarie stämman som samlas vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutande
organ som bl.a. beslutar om organisationens strategi för de följande tre åren. 

1. Anmälan och bokning av logi 
 7.2–25.4.2014

 Alla deltagare anmäler sig och bokar logi på 
 blankett som publiceras 7.2.2014 på Röda 
 Korsets webbplats. Distrikten och avdelningar-
 na uppmanas att göra logibokningarna centra-
 liserat.

2. ”Samåkning” till stämman
 Visst deltar du i samtransporten från ditt eget 
 distrikt. Uppgifter om samtransporten och
 anvisningar för deltagande står på anmäl-
 ningsblanketten.

3. För mer information?
 – Ditt eget distrikt
 – RedNet: rednet.rodakorset.fi/stamman2014
 – rodakorset.fi
  (anmälningslänken öppnas 7.2.2014)

Info om programmet

Mötet arrangeras på Åbo Mäss- och kongress-
centrum (turunmessukeskus.fi). 

Lördagens kvällsfest firas med varierande musik på 
Forum Marinum vid Aura å (forum-marinum.fi). 

Vid stämman på lördagen 7.6 

• Anmälan, öppning, valdebatt och utskottsarbete.  

• Kvällsfest på Forum Marinum kl. 19–24.

• Utdelning av utmärkelser i en imponerande och 
 lugn miljö på Suomen Joutsen kl. 19. Publiken på 
 kvällsfesten kan följa tillfället genom video. 

Vid stämman på söndagen 8.6

Godkännande av strategin, val av personer till för-
troendeposterna, avslutning.

Ta med hela familjen!

På familjernas år erbjuder också stämman och Åbo 
trevlig sysselsättning för hela familjen. De mins-
ta har det roligt i ReddieParken, för de unga finns 
eget program medan den andra familjehälften, öv-
rig släkt och vänner kan njuta av den livfulla sta-
den. Röda Korset presenterar sig även på salu- 
torget. 

Just nu är det dags för avdelningarna att influera på de diskussioner som kommer att föras och 
de beslut som kommer att tas på Åbomötet!  

Värt att komma ihåg

 • Senast 7.2:  
  Får avdelningarna och distrikten styrelsens meddelande om tiden och platsen för
  mötet, utkastet till strategi, anvisningarna för anmälan, uppgifterna om logi, 
  fullmaktsmallarna och besked om antalet deltagare.
•  Till 31.3:  
  Har avdelningarna och distrikten tid på sig att kommentera strategiutkastet. 

•  Senast 12.4:  
  Sammanställs initiativen från avdelningarna och distrikten.

•  Senast 26.4:  
  Presenteras kandidaterna till förtroendeposterna för valnämnden. Avdelningarna och 
  distrikten kan föreslå kandidater. Valnämnden består av distriktens officiella repre-
  sentanter. Organisationsstyrelsen sammankallar valnämnden senast 28.2.
•  Senast 9.5:  
  Får avdelningarna och distrikten den officiella möteskallelsen, handlingarna, 
  valnämndens förslag till förtroendevalda och mötets programblad.

Viktiga datum för stämmoförberedelser 
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UTBILDNING

KOULUTTAJAKOULUTUS 2014 / UTBILDARUTBILDNING 2014
Ansökan till utbildarutbildning sker via den egna distriktsbyrån. 
Anmälan görs senast en månad innan utbildningen inleds. 

Kouluttajapäivät:
kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja jatkokoulutus  25.-26.1. Nynäs 

Resurssikouluttajavalmennus,  26.1. Nynäs
Resursutbildarutbildning 

Valmiuskouluttajien sisältöosa, 12.-13.4. Nynäs
Innehållsmodul för beredskapsutbildare

Henkisen tuen kouluttajien sisältöosa 12.-13.4. Nynäs (suom.)

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”  4.10.-31.10. Verkkokoulutus
Gemensam modul: ”Det unika Röda Korset”  4.10-31.10 Nätstudier

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 1 1.-2.11. Lähiopetus, HUP, Salomonkatu (suom.)
Instrumentmodul: ”Handledning av inlärning”  1-2.11 Närstudier, Åbolands distrikt (på svenska)
 
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 2 8.-9.11. Paikka avoin

Sisältöosat:  22.-23.11. Turku (suom.)
Innehållsmoduler: 22-23.11 Åbolands distrikt (på svenska)
• Humanitaarinen oikeus, Humanitär rätt  
• Järjestö, Organisationsverksamhet
• Monikulttuurisuus, Mångkulturalism
• Sosiaalipalvelu, Socialtjänst
• Nuoriso, Ungdom
• Henkinen tuki, Psykiskt stöd   

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 17.-19.10. Nynäs

PROMOKOULUTUS 2014 / PROMOUTBILDNING 2014
Kevät / Våren
Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille, 
Riksomfattande promodagar för alla promor 18.-19.1. Ikaalinen

Yhteiset osat:  
Promo: yhteinen osa 1.-2.3. Varsinais-Suomi
Promo: yhteinen osa 22.-23.3. HUP
Promo: yhteinen osa avoinna 

Sisältöosat/Innehållsmoduler:  
Nuoriso 8.-9.2. Lappi
Ensiapupromo 22.-23.3. Savo-Karjala
  

Syksy / Hösten   
Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 4.-5.10. Häme
Promo: yhteinen osa 11.-12.10. Satakunta
Promo: yhteinen osa 25.-26.10. Oulu
Promo: yhteinen osa 15.-16.11. Kaakkois-Suomi, Mikkeli
  
Sisältöosat:  
Humanitaarisen oikeuden promo 11.-12.10. 
Monikulttuurisen toiminnan promo 11.-12.10. HUP
Terveyspromosisältö 29.-30.11. Savo-Karjala 
Sosiaalipalvelu 29.-30.11. Länsi-Suomi
Valmiustoiminta 29.-30.11. Nynäs
Nuorisotoiminta avoinna 
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NYHETER

De unga samlas i Vasa

De frivilliga rödakorsungdomarna har sin första 
riksomfattande årsträff i Vasa den 15–16 mars. På 
programmet finns aktiviteter, utbildning och be-
kantskap med frivilliga från olika delar av Finland. 
Ett viktigt mål för evenemanget är att fungera som 
forum för erfarenhetsutbyte och kamratstöd. 

Träffen vänder sig till ungdomar och unga vuxna, 
oberoende av hur länge personen varit med i verk-
samheten. Meningen är att de unga framdeles sam-
las varje år. 

Anmälan till evenemanget pågår – och det kan man 
göra via distriktens ungdomssekreterare, på adres-
sen rodakorset.fi/ungdomar, på RedNet i gruppen 
SPR Nuoret eller på Facebook i gruppen Finnish Red 
Cross Youth. 

Vapepa firar sitt halvsekel
Frivilliga räddningstjänsten eller Vapepa samlas i 
Tammerfors-huset den 29 mars för att fira sin fem-
tioåriga verksamhet. Närvarande väntas vara över 
400 vapepamänniskor och inbjudna gäster. 

Anmälningsanvisningar och mer information om 
händelsen läggs ut i slutet av januari på vapepa.fi. 

Vapepa är en sammanslutning av 50 organisationer 
som Finlands Röda Kors samordnar och som fung-
erar som myndigheternas medhjälpare i krävande 
uppdrag. Oftast larmas Vapepa för efterspaning av 
försvunna. Uppdragen varierar dock alltifrån tillfällig 
logi och trafikdirigering till psykiskt stöd.

Sprid 112-budskapet
Vi har även i år lovat vara med i 112-dagen den 11 
februari och sprida dess budskap som uppmanar alla 
att ringa nödnumret 112 genast när det verkligen 
gäller. 

Inspirera barnen och ungdomarna i er avdelning och 
i den närmaste kretsen att föra ut kampanjbudska-
pet till sina far- och morföräldrar och till de äldre i 
grannskapet.

112-broschyren kan beställas i samband med mate-
rialet för vändagen.

Medlemmarna i Vapepas larmgrupp i Lieksa Tuula Heik-
kinen (t. v.), Pentti Kärkkäinen, Maire Hirvonen och Väinö 
Kuivalainen redo för aktion.

I somras klämde de unga till genom att ordna rollspelet ”mitt i 
krig” på SuomiAreena i Björneborg. 

Spelet SimCity stöder Röda Korset
Samarbetet mellan speljätten Electronic Arts och Röda 
Korset lanserar vår hjälpverksamhet i det populära dator-
spelet SimCity. Spelarna kan nu ladda ner en extra app 
med Röda Korsets biståndspaket som är till hjälp när en 
naturkatastrof slår till mot den virtuella världen.

Tilläggsdelen 
är till nytta 
också i den 
verkliga värl-
den eftersom 
Electronic Arts 
skänker Röda 
Korset 80 
procent av 
intäkterna 
från den  
extra delen 
som kostar 
9,99 euro. Med i samarbetet är upp till tio nationella  
rödakorsföreningar av vilka en är Finlands Röda Kors.
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NY PERSONAL PÅ DISTRIKTET

Hej!

Mitt namn är Rebecca Börman och jag ska den 20.1 börja jobba 
för Röda Korset i Åboland som samordnare av frivilligverksam-
het med ansvar över social- och ungdomsverksamheten. 

Jag är 23 år gammal och bosatt på Kimitoön. I december 2013 
blev jag färdig politices magister i sociologi med biämnena psy-
kologi, socialpolitik och ungdomsvetenskap. 

Jag ser mycket fram emot mitt nya arbete och går in i uppgiften 
med stor entusiasm och motivation. 

Kombinationen av arbetsuppgifter med koordinering och plane-
ring tillsammans med att få jobba med andra människor passar 
mig ypperligt. 

Röda Korsets frivilligverksamhet är något jag har ett genuint in-
tresse för och som jag anser att har stor potential att fungera 
som motvikt till de problem och svårigheter som präglar dagens 
samhälle och människors liv. 

Jag kommer att kontakta avdelningarna och komma på besök 
inom kort. 

Bästa hälsningar, Rebecca

Rebecca Börman
Samordnare för frivilligtjänster 
rebecca.borman@redcross.fi 
   040-7712820

Jag heter Annalena Sjöblom och har börjat jobba som verksamhets-
ledare för Åbolands distrikt från och med 1 januari 2014.
 
Jag är mycket glad och stolt över mitt uppdrag och lovar göra mitt 
allra bästa för Röda Korset och Åboland.

Jag är 43 år gammal och har jobbat med olika miljöprojekt inom den 
kommunala sektorn tidigare. Frivillig i Röda Korset har jag varit i så 
gott som hela mitt liv. Jag började inom förstahjälpverksamheten och 
har gått kurser ända till gruppledare. Många jourtillfällen har jag va-
rit med om och känner de flesta i Åboland som engagerat sig i för-
stahjälp.

Frivilliga räddningstjänsten på Kimitoön drog vi igång med trotjänare 
Monica (Mimmi) Hellberg då min son Axel, idag 16 år, var baby. Också 
min dotter Frida, idag 14 år, har hängt med i rödakorssammanhang, 
då mamma deltagit Dragsfjärds avdelnings möten. Frida har också 
gärna varit med i insamlingar och lotterier.

På min fritid rör jag mej gärna i naturen med mina hundar Roxy (La-
bradoodle) och Chili (strävhårig tax). Jag älskar havet och är faktiskt 
en ivrig fiskare, då med nät.

Hoppas vi snart träffas och kom gärna  på kaffe till distriktsbyrån om 
du har vägarna förbi.
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BEREDSKAPSVERKSAMHET, Viking Line övning 9.11.2013

Psykiskt stöd övning på Viking Line
text och bild av Yrsa Wilén

Vi fick öva i ett påhittat scenario där två pas-
sagerare hade slagits och knivhuggits ombord 
på Viking Line i nattklubben, Vi hade de när-
maste till slagskämparna, frun - mamman med 
sin väninna och son, och fästmön på den andra 
sidan, vi hade de som sett det och var skärra-
de, de som sett det och var arga för att deras 
fest natt tagit slut, de som bara var trötta, alla 
17 personer skulle tröstas eller tas omhand av 
Varsinais-Suomen piiris och Åbolands distrikts 
frivilliga i psykiskt stöd.

Övningen var till för att bekanta oss och lära oss Viking Lines nya 
utrymmen i hamnen, men framförallt tror jag det blev en övning 
i att samarbeta mellan distrikten då en större olycka sker. I detta 
fall en olycka med ”offer” som talar olika språk. Det är inte lätt att 
få information till alla då en del inte på riktigt förstår vad man sä-
ger på det ena språket och vi kunde även se att en stor upprörd 
grupp är svårhanterlig. Vi kom alla ut med en massa lärdomar, en 
hel del skrev vi upp redan på plats, men mycket tankar väcktes 
till kommande uppgifter också. Jätte fin övning, skoj att vara med 
som observatör! Jag kunde konstatera vi har inte bara en hjälpor-
ganisation här i Åboland utan även en fantastisk amatörteaterför-
ening! Vilka roller alla de deltagande drog!

Tanken är att en fortsättning i form av ett 
möte, som skall hållas nästa vår tillsammans 
med VS piiris alla mentalt stöd grupper och vår 
grupp. Vi har absolut en massa att lära oss av 
varandra och kan vara till stort stöd också om 
vi lär oss att samarbeta.

Viveca tar reda på hur ”offret Sanna” 
mår. 

Tarja lugnar ner de 
högljuddaste ”offren”, 
medan Pia-Gunn tar sig 
an den som reagerat 
med att vara tyst. 

Marja-Leena och Tiina i rollen som upprörda anhöriga , Heidi 
lugnar
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Hänt inom Åbolands distrikt, Yrsa Wilén

Höstens händelser i Åboland

Näsdagen
Praktikanter Sanna Liljeqvist från Novia, som 
varit på distriktet två månader och planerat 
kommande vändagsevenemang och barnläger, 
samt Rasmus Sundqvist, PRAO elev från Sar-
linska högstadiet, avslutade sin vecka i början 
av november med att sälja sockor på Åbo torg 
till förmån för Näsdagen. Röda Korset är en av 
organisationerna som får intäkter från näsda-
gen till förmån för barn och unga. I år var det 
bl.a. barn i Bangladesh som hjälptes via Röda 
Korsets näsdagsintäkter. 

Julkaffe
Julkaffe på distriktsbyrån är en 
gammal tradition, här två f.d. 
verksamhetsledare (Yrsa Wilén 
och Solveig Basilier) på julmys. 
Även Oscar Maukkonen som 
dragit ungdomsgruppen under 
projektet gemensamt ansvar i 
Pargas Sarlinska skolan besök-
te julkaffet. 

Vad kan jag göra-mässan
på Kåren
Åbo svenska avdelning arrangerade tillsam-
mans med andra frivilligorganisationer en 
mässa för studeranden på Åbo Akademi under 
temat vad kan jag göra. Michelle Lindström 
demonstrerar första hjälpen. 

Hänt i avdelningar
Enligt ”rykten” och skriftliga källor har följan-
de ordförande byten skett i avdelningarna för 
år 2014:
• Nagu avdelning har valt Yvonne Nymalm-

Rejström
• Korpo avdelning nygamla Inger Wiklén
• och Dragsfjärd avdelning Cati Huhta
till nya ordföranden 2014-2015. 

Jul i sinnet
140 presentkort  à 70 € för mindre bemedlade 
barnfamiljer delades ut i Åbolands distrikt i år. 

Katastrofinsamlingen till
Filippinerna
Har inbringat ca 15 000 € i Åbolands distrikt 
hittills. 
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På kommande i Åboland

Årets vändagstema är 
”ta med din vän på vänfest”

Senior och barnbarnsläger 
29-30.3 2014

Mer information i nästa Här och Nu

Veckan mot rasism

17-21.3 2014

Kampanjen riktar sig främst till skolor och 
utbildningsenheter

Pargas 
Tid: 14.2 kl 18.00-20.00

Plats: Folkhälsans seniorhus

Program:

Musikintsitutet Arkipelag Dansuppvisning

Kimito 
Tid: 14.2 kl 14.30-16.30

Plats: Villa Lande

Program:

Musikintsitutet Arkipelag Dansuppvisning

Korpo
Tid: 16.2 kl 13.00

Plats: Församlingshemmet

Program:

Middag med program bl.a.a lotteri

Ta med din vän på vänfest 14.2
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aboland.rodakorset.fi

En händelse eller en handling kan kännas liten för den som gör det men betyda mycket för den som 
får ta del av den. 

Känner du någon som är omtänksam, glad, har tid för sina medmänniskor, är ung eller gammal, har 
ett varmt hjärta och bryr sig om? 

Är det någon du tycker att har gjort 

   ÅRETS VÄNINSATS 

Röda Korset i Åboland ger årligen utmärkelsen i samband med vändagen den 14.2. Kampanjen är 
öppen för alla.

De uppgifter vi behöver är:
  Namn, adress och kontaktuppgifter på personen som föreslås.
  Din utförliga motivering till förslaget. Varför är just den här personen den bästa 
  kandidaten?
  Dina kontaktuppgifter.

Vi vill ha ditt förslag märkt med ”Årets Väninsats” senast 9.2.2014 till adressen Finlands Röda Kors 
Åbolands distrikt Kaskisgatan 13 A 20700 Åbo eller per e-post rebecca. borman@redcross.fi

Glad Vändag !

ÅRETS VÄNINSATS 2014
 ÅRETS VÄNINSATS 2014


