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De viktigaste besluten fattar vi tillsammans 

Första veckoslutet i juni samlas  
Röda Korsets medlemmar inför viktiga 
beslut vid en ordinarie stämma i Vasa. 
Vid den ordinarie stämman fattas beslut 
om de gemensamma riktlinjer för verk-
samheten som styr oss alla under de 
kommande tre åren. 

Stämman väljer även en ny ordförande och 
förtroendepersoner till styrelsen samt full-
mäktige. Gemensamma diskussioner och ge-
mensamt beslutsfattande skapar en grund 
för frivilligverksamheten, som presenteras 
även i denna tidning. Hundratals frivilliga 
runt i Finland har deltagit i beredelserna av 
riktlinjerna för verksamheten sedan hösten 
i tiotals verkstäder och vid diskussionsmö-
ten. Under dessa fina möten har temat för 
de kommande åren sammanfattats i en me-
ning: Vi vill att Finlands Röda Kors verksam-
het skänker glädje, skapar hopp och stärker 
den ömsesidiga tilliten mellan människor och 
förtroendet för den hjälp Röda Korset ger. 

Ordinarie stämman är öppen för alla organi-
sationens medlemmar och anmälningstiden 
pågår fram till utgången av april. Mer infor-
mation om organiseringen finns i denna tid-
ning. Kom med och påverka på den ordinarie 
stämman i Vasa 6–7.6.2020!

Ilpo Kiiskinen  
Kommunikationschef 
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TYCK TILL på 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)

TA KONTAKT
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi

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 skyd-
dar 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 verksamhet och övervaka användningen av märket.
Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdelnings-
material under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med  
myynti@rodakorset.fi

Kära Röda Korsare,
Hoppas ni haft en fin början på året. Avsaknaden av vinter har varit påtaglig. Nu ser nog 
säkert de flesta fram emot en skön vår. 

Distriktets ekonomi är tack vare positiva beslut om PAF-finansieringen bättre än tidigare. 
Detta betyder att vi har ännu bättre möjligheter att stöda avdelningarna. Detta gör vi bl.a. 
genom att ordna fler, bättre och trevligare utbildningar, övningar, happenings m.m. Kom 
gärna med önskemål och idéer. 

Vårens större RK-händelser är Veckan mot rasism (v. 12), Distriktets årsmöte (15 april), 
Rödakorsveckan (v. 19), Ordinarie Stämman (6-7 juni).

Påminner om att börja fundera på vem avdelningen vill skicka som representanter till 
Distriktets årsmöte 15 april i Sund och Ordinarie Stämman 6-7 juni i Vasa.

Jag önskar Er alla en fin fortsättning på våren. Kom ihåg att vi finns till för er. Kontakta 
oss både i stort och smått. Vi tar gärna emot idéer och förslag!

Hälsningar,

Tomas Urvas

verksamhetsledare

Avdelningsfaddrar:

Linda Johansson (0408267005 eller linda.johansson@redcross.fi): Jomala, Lemland, 
Finström

Sari Johansson (0401648913 eller sari.johansson@redcross.fi): Sottunga, Saltvik, Vårdö

Olof Collin (0406758455 eller olof.collin@redcross.fi): Eckerö, Hammarland, Sund

Tomas Urvas (0405163537 eller tomas.urvas@redcross.fi): Kumlinge, Mariehamn, Kökar, 

Lumparland

Satu Holmström (0207012700 eller satu.holmstrom@redcross.fi): Brändö, Geta, Föglö

XXXX

XXX
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Du har väl redan anmält dig till den ordi-
narie stämma som hålls i Vasa,Botniahallen. 
Anmälningstiden till stämman började den 6 
februari och utgår den 30 april.  Du kan 
samtidigt anmäla dig till den ordinarie stäm-
man, soarén och förfesten för ungdomar.Du 
hittar den elektroniska anmälningslänken på 
Rednet / Ordinarie stämma 2020 och 
händelse i systemet Oma Röda Korset 
Anvisningar för logibokning hittar du ock-så 
på RedNet. Boka logi i tid eftersom hotell-
kvoterna och hotellpriserna upphör den  
30 april 2020.

Kallelser till de anmälda postas före 6 maj. 
Alla får ett programblad till stämman, och 
till röstberättigade representanter sänds of-
ficiella mötesdokument. På RedNets anmäl-
ningsblankett kan man välja att i stället för 
papperspost få en elektronisk kallelse. För-
hoppningsvis använder så många som möj-
ligt det senare alternativet.  

Glädje, hopp och förtroende 
Vad ska vår organisation koncentrera sig på 
under de kommande åren? Hur håller värl-
den på att förändras? Vilka ändringar ska vi 
göra gällande riktningen på vår verksamhet 
och i organisationen? Vid ordinarie stämman 
fattas beslut om Finlands Röda Kors strate-
gi för åren 2021–2023. Föreslag till riktlinjer 
för verksamheten har sänts till avdelningar-
na och distrikten som har möjlighet att avge 
utlåtanden om förslagen från februari till ut-
gången av mars. 

Utskotten behandlar riktlinjerna för verk-
samheten genom att koncentrera sig på pla-
neringen av den konkreta verksamheten 
lördagen den 6 juni. Om riktlinjerna tas be-

NARIE STÄMMAN I VASA DEN 6–7 JUNI 2020

Anmäl dig till den ordinarie stämman 
och reservera hotellrum – nu genast 

slut söndagen den 7 juni. Vid den ordinarie 
stämman väljs en ny ordförande för organi-
sationen och förtroendepersoner till styrelsen 
och fullmäktige. En valdebatt hålls lörda-
gen den 6 juni och om valen fattas beslut på 
söndag. Stämmans handlingar kan läsas på 
webbplatsen RedNet/Ordinarie stämma 2020 
och i stämmans Eventos-app.

Ungdomarna öppnar veckoslutet 
Förfesten för ungdomar hålls fredagen  
den 5 juni kl. 18.00–21.30 på Sokos Hotel 
Vaakuna. Under festen förbereder vi oss in-
för stämman, deltar i en valutfrågning med 
kandidaterna till ordförande och styrelsele-
damöter samt lär oss om hur stämman går 
till. Tillställningen är avgriftsfri för ungdoms-
medlemmar. Festen börjar med en gemen-
sam middag i restaurangen KoKokana på 
Sokos Hotel Vaakuna kl. 17–18. 

Ladda ner appen ordinarie stämman 
i din telefon  
Deltagarna i stämman får för första gången 
en mobilapplikation till sitt förfogande. Med 
hjälp av den kan man följa med förberedel-
serna inför stämman och själva eventet och 
kommunikationen under stämman. Du kan 
ladda ner appen Eventos Mobile i din telefon 
och logga in med PIN-koden 0706 

FOSTRARAVDELNING, RIKTLINJER OCH FH-UTBILDNINGSSYSTEMET

Röda Korset delar en gång under 
stämmoperioden ut en utmärkelse för 
förtjänstfullt fostrande arbete inom lo-
kalavdelningen. Utmärkelsen lyfter 
fram avdelningens betydelse som stöd 
för ungdomsarbetet och tar fram god 
praxis för att aktivera ungdomar med 
i verksamheten. Utmärkelsen delas ut 
vid ordinarie stämman i Vasa den  
7 juni 2020.

Fostraravdelningen får som utmärkelse en 
fempersoners studieresa till Geneve för 
att bekanta sig med internationella Röda 

Röda Korsets styrelse godkände i janu-
ari två mycket olika riktlinjer som båda 
är lika viktiga. Det hör både till frivil-
liga och till anställda att bekanta sig 
med riktlinjer som gäller sexuella tra-
kasserier och dataskydd. I frågor som 
gäller båda riktlinjerna kan man kon-
takta distriktet eller centralbyrån. 

Riktlinjerna för dataskyddet gäller all be-
handling av personuppgifter på Röda Kor-
set. Till riktlinjerna anknyter även ett 
trepartsavtal mellan centralbyrån, distriktet 
och avdelningen som ska behandlas på av-
delningarna i år.  

Röda Korsets kurser enligt första hjäl-
pens utbildningsprogram har omarbe-
tats i början av året. Omarbetningen 
gäller inledningsvis livräddande första 
hjälpen EA 1®- ja EA 2®.

I samband med omarbetningen har ett na-
tionellt kompetensregister tagits i bruk där 
uppgifter om giltiga första hjälpen-utbild-
ningar och kompetens i första hjälpen spa-
ras. Dessutom har kurser som kombinerar 
nätbaserat lärande och närutbildning bli-

Ge din röst och föreslå vem som får utmärkelsen 

Gör dig förtrogen med riktlinjerna 

Utbildningssystemet för Första hjälpen 
har omarbetats

Korset. Därutöver får två avdelningar he-
dersomnämnande och de får inbjudan till 
centralbyrån i Helsingfors. 

Kunde din avdelning hör till de tre främsta? 
Lämna ditt förslag om den bästa fostrarav-
delningen före den 30 april och fyll i den 
elektroniska blanketten på adressen:  
RedNet / FRK Unga

Mer information: 
Ungdomsverksamhetskoordinator 
Tiina Lehtovirta,  
tfn 040 151 1815.

Förebyggande av sexuella trakasserier, 
sexuellt ofredande och utnyttjande är vik-
tigt överallt, även i Röda Korsets organisa-
tionsverksamhet. Riktlinjen styr agerandet 
i rätt riktning om du själv blir utsatt eller 
får kännedom om att någon annan blivit 
utsatt för sexuellt trakasseri eller utnytt-
jande. Om tidpunkten och formen för kur-
serna som ordnas i ämnet meddelas i ett 
senare skede. 

Läs mer: 
RedNet – dataskydd

vit möjliga. Intyg enligt gammalt ska inte 
länge delas ut till kursdeltagarna. 

Finlands Röda Kors och Punainen Risti En-
siapu Oy har ingått ett partneravtal som 
gör det möjligt för Röda Korsets avdelning-
ar och distrikt att även i framtiden erbjuda 
första hjälpen-kurser för sina frivilliga och 
anställda. 

Läs mer: 
Ensiavunkouluttajat.fi

Viktiga datum för stämman 
• Anmäl dig till den ordinarie stämman den

30 april och reservera hotellrum. Fråga
närmar om samåkning på ditt distrikt.

• Avdelningarna och medlemmarna kan
skicka in initiativ om organisationens
verksamhet till den ordinarie stämman
fram till den 10 april.

• Kandidaterna till de förtroendevalda som
väljs under stämman anmäls till valkom-
mittén före den 24 april. Medlemmarna
i valkommittén är röstberättigade repre-
sentanter för distrikten.

• Till avdelningarna och distrikten sänds en
officiell kallelse och förslag till riktlinjer
för verksamheten före den 6 maj. I sam-
ma paket skickas valkommitténs förslag
till förtroendevalda och ett programblad
för stämman.
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RÖDAKORSVECKAN 4–5 MAJ 2020 HUNGERDAGEN 24–26 SEPTEMBER 2020

Rödakorsveckan firas i år under tema-
na vardagens färdigheter i första hjäl-
pen och hemmets trygghet. Din av-
delning kan ta tag i temat genom att 
ordna en hjälparkurs för barnfamiljer 
eller något annat evenemang för fa-
miljer, exempelvis på bibliotek, klub-
bar eller på rådgivningen.

• Hjälparkursen för barnfamiljer är två tim-
mar lång och en dynamisk kurs i första
hjälpen för hela familjen. Under kursen
betar man av olika uppgiftsstationer kring
första hjälpen i vardagen, från näsblod till
stukad vrist. Ett färdigt kurspaket gör det
enkelt att ordna kursen även för såda-
na avdelningar som inte har en egen för-
sta hjälpen-grupp. Det avgiftsfria paketet
omfattar anvisningar för utförandet, upp-
giftsstationernas arbetsblad och intyg.

• Ni kan även ordna ett mindre evene-
mang till vilket ni bjuder in familjer. Ni
kan dela ut checklistor om tryggheten
i hemmet, vilka är avsedda för olika ål-
dersgrupper, och visa hur man ger första
hjälpen vid sår, t.ex. på en docka eller
nallebjörn. Bjud samtidigt in personer till

Hungerdagen ordnas för 40:e gång-
en. Hunger och brist på mat är fortfa-
rande aktuella, i likhet med år 1981 då 
kampanjen introducerades. Vi vill hjäl-
pa södra Afrika som hotas av hungers-
nöd. Det förändrade klimatet orsakar 
torka vilket gör odling och uppfödning 
av boskap omöjligt. En del människor 
tvingas klara sig utan mat till och med 
i tre dagar. 

Lär dig vardagens färdigheter  
i första hjälpen under Rödakorsveckan

Hungerdagen återgår till begynnelsens dagar 

avdelningens verksamhet och kommande 
hjälpkurser.

Deltagare till kurserna genom 
marknadsföring på sociala medier 
Ett effektivt sätt att nå föräldrar i barnfamil-
jer är att bjuda in dem till hjälparkurser och 
pröva avgiftsbelagd marknadsföring på soci-
ala medier. På sociala mediemarknaden får 
ni ett meddelande om de grupper ni valt och 
som syns på sociala medier.

Anvisningar och mallar för marknadsföring-
en finns på RedNet/Rödakorsveckan Under 
kampanjveckan är det skäl att följa med Rö-
da Korsets riksomfattande kanaler på sociala 
medier och dela publikationerna på avdel-
ningens egna kanaler.

Beställ material före den 20 april
Till din avdelning kan du beställa paketet 
Hjälparkurs för barnfamiljer, checklistorna 
och annat material för Rödakorsveckan i Rö-
da Korsets webbutik. Beställ materialet se-
nast den 20 april så hinner du få allt i tid.

Anvisningar och tips:  
rednet.rodakorset.fi/node/4399

Vi vill få människor att förstå att man 
kan klara sig med mindre
På Hungerdagen återgår vi till kampanjens 
ursprung och utmanar människor att funde-
ra på sina konsumtionsvanor. Vi uppmuntrar 
människor att leva enkelt den dag och do-
nera det som sparats in till människor i en 
sämre ställning. Kampanjens ursprungliga 
idé var ju att under en dag äta lätt och do-
nera inbesparingarna till insamlingen. 

Vilka minnen väcker Hungerdagen?
Hungerdagen har under fyra decennier vux-
it till en insamling som har en speciell plats i 
finländarnas hjärtan. Det har skett tack vare 
de frivilligas långsiktiga arbete. Även i år ger 
vi nya och gamla frivilliga en möjlighet att 
ta på sig Röda Korsets insamlingsväst och få 
erfarenhet av ett unikt möte med dem som 
ger en donation till insamlingen.

En bild säger mer än tusen ord
Det lönar sig att förbereda sig inför kam-
panjen redan nu genom att ur egna eller av-
delningens arkiv söka bilder med historiska 
motiv. De berättar om insamlingens kontinu-
itet och väcker trevliga minnen till liv. Bilder-
na kan publiceras i egna kanaler och av dem 
kan man skapa populära bildpar som kan 
delas på sociala medier.

Mer information:  
Samordnare för Hungerdagen  
Raisa Heinämäki, tfn 040 637 3379

Joonas B
randt
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Frivilliga är Hungerdagens hjärta. Utan frivilliga hade 
Hungerdagen aldrig ens uppstått. Bilden från år 1985. 

Hungerdagsinsamlarna systrarna Hanna och Mari Välimaa av årgång 2006 och 2019. 

Enligt prognoserna fortsätter bristen på mat 
fram till våren 2021. När vi ordnar en lyck-
ad insamling ingår vi en historisk hjälpkedja. 
Med intäkterna från Hungerdagen kan vi de-
la ut hjälp i form av mat och kontanter. 
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KURSER OCH EN NY LÄROMEDELSTJÄNST

Läromedelstjänsten är gratis och 
erbjuder information till skolelever  
i olika åldrar. Teman är krigets regler, 
global fostran, första hjälpen och 
hälsa, jämlikhet och vänskap. 

För distrikten och avdelningarna är det vik-
tigt att nå vuxna som arbetar bland barn och 
unga. Informera lärare och skolor på din ort 
om tjänsten. Det lönar sig att utnyttja ma-

Röda Korsets nya och korta kurser har 
planerats för frivilliga och de främjar 
gemensamma färdigheter. De modulba-
serade kurserna har indelats i tre  
kategorier:

1. För alla frivilliga gemensamma kurser
som ger mer information om
Röda Korset

2. För alla frivilliga gemensamma kurser
som ger mer information om interaktion
och ledarskap.

3. Uppgiftsbaserade kurser
(t.ex. Som stöd för integrationen)

Exempel på nya kurser

Nyfiken på Röda Korset (2 h) ersätter 
kursen Under gemensam flagg. Kursen är 
lämplig för frivilliga, personer som funderar 
på att ställa upp som frivilliga och personer 
som vill veta mera om organisationens verk-
samhet.

Ta i bruk den nya läromedelstjänsten 

Bekanta dig och delta i effektiva kurser 

terialen även i samband med distriktens och 
avdelningarnas evenemang.

Materialen Riskzoner och Även krig har reg-
ler kan användas för att presentera organi-
sationens verksamhet och det internationella 
hjälparbetet. Genom visuellt effektfulla och 
åskådliga helheter kan man sätta sig in  
i bland annat klimatförändringen och flyk-
tingskap. Det går även enkelt att använda 
vissa enskilda delar av materialet. 

I tjänsten kan man även hitta färdigt mate-
rial för morgonsamlingar som gör det enkelt 
att exempelvis göra ett kort skolbesök under 
Hungerdagen. Man behöver inte registrera 
sig i tjänsten, men genom att logga in som 
lärare får man anvisningar om hur material-
et kan användas och rätta svar till uppgifter-
na. Endast en del material kräver inloggning 
eftersom de är avsedda att användas under 
ledning av en vuxen.

Läs mer: sproppimateriaalit.fi 

Hej! Kompetens i växelverkan (2 h) är 
en övningsorienterad närutbildning. Den ger 
beredskap för möten bland annat på mässor, 
under kampanjer och för att fungera i grupp.

Mångfald i frivilligverksamheten (2 h) 
ger resurser att hitta sätt att studera fördo-
mar och normer och förstå konsekvensen av 
dessa i samband med möten och interaktion.

Resursdagen för frivilliga (2–8 h) är en 
kurs kring välbefinnande, ork och tack. Den 
ger möjlighet att utbyta erfarenheter och få 
kamratstöd och ger beredskap på att förstå 
gränserna mellan de olika rollerna i ens liv. 

Som stöd för integrationen (3 h) ersätter 
kursen Nykomlingens stöd Under kursen be-
handlas flyktingskap, integration och rasism 
samt frivilligverksamhet som stöder integra-
tionen.

Mer information: RedNet / Gemensamma 
material för utbildare
Lokala kurser: Oma Röda Korset

RÖDA KORSET SYNS PÅ SOMMAREVENEMANGEN 

Festivaler och andra sommarevene-
mang sysselsätter Röda Korsets jour-
havande inom första hjälpen, frivilliga 
inom rusmedelsarbete och sexualhälsa 
samt frivilliga inom psykiskt stöd. När-
varon skapar viktig synlighet för orga-
nisationen och våra skickliga frivilliga. 
I sommar behövs ännu fler frivilliga ef-
tersom avsikten är att öka antalet plat-
ser för tillnyktring. I RedNet finns i 
våra anvisningar om hur man inrättar 
platser för tillnyktring.

Kom med på kursen
För alla som deltar i festivaler ordnas en 
kurs 16–17 maj 2020. Platsen meddelas på 
RedNet under våren. Lördagen är reserverad 
för en gemensam tillställning och söndagen 
är en utbildningsdag för varje verksamhets-
form (jourhavande inom första hjälpen, sex-
ualhälsa och psykiskt stöd) 

Sommargummikampanjen inleds i maj
Den traditionella YleXPop öppnar än en gång 
Sommargummikampanjen. YleX radiokana-
lens gratiskonsert ordnas i år i Jyväskylä den 
30 maj. Sommargummikampanjen deltar i 
många evenemang i sommar, såsom Tam-
merfors Blockfestival, Ilosaarirock i Joensuu 
och Qstock i Uleåborg. 

Budskapet Sommargummi och trygg sex 
sprids förutom av YleX även av Röda Korsets 

Festivaljourerna närmar sig 

frivilliga inom sexualhälsa och cancerförbun-
dens och Befolkningsförbundets sakkunniga. 
Kampanjen stöds av social- och hälsovård-
sministeriet. Följ kampanjen på Facebook 
(Sommargummikapanjen) och Instagram  
(@kesäkumivirallinen). 

Delta i kursen för alla som arbetar frivilligt 
på festivaler RedNet / Första hjälpen-
grupper / Evenemang

Kontakta: festarit@rodakorset.fi.

Leena K
oskela

FR
K

Festivaljourens ABC 

• Kör in alla jourer inom första hjälpen
i HUPSIS.

• I samband med att EH-gruppen av-
talar med Festivalarrangören ber
FH-gruppen tillträde för frivilliga till
festivalen. En utlottning sker bland
dem som bett om tillträde.

• Alla frivilliga meddelar joursituatio-
nen till den riksomfattande festival-
listan: bit.ly/festarit2020

• Avdelningens frivilliga som främjar
hälsa och som kommer till området
meddelas första hjälpen-gruppen el-
ler ordföranden, om gruppen inte
har jour.
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PROJEKTET OIL SPILL OCH NYA VINDAR KRING MÅNATLIGA BIDRAG

Röda Korset utbildar frivilliga till del-
tagare i omfattande och långvariga si-
tuationer när hjälp behövs, såsom 
oljeolyckor i Östersjöområdet. Till pro-
jektet Oil Spill som samordnas av Åbo 
universitet hör totalt 13 partner från 
Finland, Sverige, Danmark, Estland, 
Lettland och Litauen. Förutom Röda 
Korset deltar Egentliga Finlands rädd-
ningsverk, Neste och Finlands Natur-
centrum.

Personer som använder MobilePay i Fin-
land kan nu enkelt bli månadsgivare till ka-
tastroffonden. Sättet att ge ett bidrag är 
snabbt och tryggt, oberoende av i vilken 
bank bidragsgivaren är kund. Man kan bli 
månadsgivare på Röda Korsets webbplats 
eller direkt i den egna MobilePay-appen.  

Beredskapen för oljeolyckor förbättras

Månatlig donation i MobilePay är nu möjligt

Till Röda Korsets uppgifter hör att planera 
kurser och övningar samt att främja sam-
arbetet med regionala räddningsverk. God 
praxis är gemensamt för aktörerna i pro-
jektet, och det tillvägagångssätt som ska-
pas under projektet kan framöver utnyttjas 
vid bekämpning av olja vid stränderna och 
under andra storolyckor.

Nya kurser för frivilliga  
i oljebekämpning och ledning
Våren 2020 införs Världsnaturfondens kurs 
för utbildare i oljebekämpning på prov i 
projektet och likaså Röda Korsets helhet 
bestående av första hjälpen och oljebe-
kämpning. Med hjälp av dessa har första 
hjälpen-grupperna beredskap inför oljebe-
kämpningssituationer.

I projektet deltar Frivilliga räddnings-
tjänsten Vapepas samarbetsgrupper för 
oljebekämpning i Egentliga Finland (för-
söksområde), Norra Österbotten och Kaja-
naland. Efter intresse stöttas grundandet 
av nya grupper i andra regioner. Projektet 
pågår till den 30 juni 2021.

Delta i kurserna!
• Gruppledarkurser för frivilliga

i oljebekämpning,
Åbo 25–26 april 2020

• Gemensam Vellamo-övning för
organisationer och myndigheter,
Åbo och Nådendal 2–6 juni 2020

Mer information:Projektplanerare 
Heta Hyvärinen, tfn 040 191 3393

Användningen av en telefon för att ge bi-
drag är inte bunden till exempel till om 
smarttelefonen har en arbetsanslutning ef-
tersom användaren ger uppgifter om sitt 
eget betalkort i MobilePay i samband med 
registreringen. Bidragen redovisas oavkor-
tade till Röda Korset.

Joonas B
randt

ÅLAND UNGDOMSARBETE

"På flykt" heldag i Godby Högstadieskola 
(GHS)

Den 12 maj anordnar Röda korset Ålands distrikt i samarbete med lärarkåren i GHS en 
heldagsupplevelse med temat ”på flykt”. Scenariot och händelserna under dagen är 
under planering men det kommer att vara en upplevelse för alla inblandade. Hela skolan 
med dess ca 220 elever samt 20 lärare deltar.

Ifall någon av våra medlemmar känner sig intresserade av att delta i ”spelet” får ni 
gärna ta kontakt, all extra hjälp behövs!

Linda Johansson
Samordnare för social och mångkulturell verksamhet
tel. 040 8267005
linda.johansson@redcross.fi

Bild: Röda korsets arbete med flyktingar i Europa
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Beredskap
Beredskapsarbete är ett kontinuerligt arbete som pågår hela året runt i avdelningen.
För att er avdelning ska ha en bra och uppdaterad bild över vilka resurser ni har 
både materiellt och i form av frivilliga är det viktigt att ni uppdaterar era 
beredskapsplaner. När den uppdaterade beredskapsplanen är godkänd av 
avdelningsstyrelsen skickar ni ett exemplar till beredskapschefen på distriktet och ett 
exemplar till kommunen så att de också vet vilka resurser som finna att tillgå i 
avdelningen/kommunen.

Att stödja avdelningen i sitt beredskapsarbete är centralt för oss på distriktet. Därför 
hjälper vi gärna till med både besök till avdelningen för att diskutera beredskap men 
också om avdelningen önskar att hålla en beredskapsövning så hjälper vi gärna till 
att organisera det. Vi fortsätter även med avdelningarnas beredskapskvällar då 
medlemmar i styrelserna byts ut eller att avdelningen känner att de behöver färska 
upp sin kunskap om beredskap. Tveka inte att höra av er!

En inspirerande Beredskapskväll, ”Beredskap ur ett vidare perspektiv” kommer att 
gå av stapeln torsdagen 26 mars med början klockan 18.00. Föreläsare är Mia 
Korhonen som har arbetat för FN med säkerhet i både Somalia och New York. Hon 
har även lång erfarenhet från arbete inom den finska polisen. Idag är hon 
säkerhetschef för PAF. En kväll där alla frivilliga i distriktet, Frivilliga 
Räddningstjänsten och myndigheter vi samarbetar med är välkomna. Vi kommer att 
vara i Rödakorsgårdens restaurang. Närmare information kommer på vår Facebook 
sida. Vi bjuder på kaffe och enklare fika. 

Frivilliga Räddningstjänsten 
Frivilliga Räddningstjänsten står i vanlig ordning i konstant beredskap om våra 
myndigheter behöver vår assistans. Utbildningar och övningar som sker inom FRT 
under våren är: 

• Möte Landskapskomittén 18.3
• FRT FHJ 2 utbildning för larmkedjan 20–21.3
• FRT talka Godby övningsområde lördagen 4.4
• FRT storövning vår lördagen 18.4

Vid alla frågor som gäller Beredskap och Frivilliga Räddningstjänsten kontakta gärna 
beredskapschefen på olof.collin@redcross.fi

Bild: FRT storövning på torget, 
Mariehamn  våren 2017



Insamlingar

I början av året är det inventering av avdelningens insamlingsresurser som står i 
centrum för avdelningen. Avdelningen ser till att insamlingstillstånden är 
uppdaterade på insamlingsbössor och i butiker. Lika viktigt är det att inventera 
antalet insamlingsbössor, västar och annat material i form av identifikationskort för 
insamlare. 

I fjol lanserade distriktet möjligheten för avdelningen att köpa in iZettle maskiner 
från distriktet till kraftigt reducerat pris, 20€ per station. Dessa stationer kan även 
läsa korten utan att koden behöver slås. Det underlättar både vid försäljning som vid 
insamlingar. Flertalet avdelningar har nappat men det finns en station avsedd till 
varje avdelning.
Glöm inte att insamlingsplanen och förmågan att samla in också är en del av 
avdelningens beredskapsplan som ska uppdateras i varje avdelning nu i början av 
året.

Humanitärrätt

Distriktet erbjuder kontinuerligt avdelningarna och andra intresserade organisationer 
en två timmars introduktion i den Internationella Humanitära Rätten (IHR). På ett 
enkelt sätt kan avdelningen lära sig mer om Röda Korsets bakgrund och hur vi som 
både skapare och övervakare av Genèvekonventionerna fungerar här på Åland som 
runt om i världen. Tveka inte att höra av er till humanitärrättsansvarige på distriktet 
olof.collin@redcross.fi



Vändagen 14.2
Vändagen firades i flera av delningar. Bland annat i Jomala avdelning med den årliga 
vändagslunchen på Smakbyn med information om Röda korsets vänverksamhet och i 
Mariehamns avdelning med vändagskafé på Röda korsgården där Lasse Fredriksson 
underhöll och Linda Johansson från distriktet informerade om vänverksamheten. 

Också i Geta har det varit fest, Seniorfesten arrangerades tillsammans med Folkhälsan 
och drog fulla hus på församlingshemmet med god mat, underhållning och information 
från både Folkhälsans aktivitetslots och Röda korsets vänverksamhet.

Foto: Jomala Röda kors vändagslunch till vänster och Lasse Fredriksson som underhåller 
på Röda korsgården till höger

Foto: Information om vänverksamheten på Röda korsgården till vänster och Geta 
Röda kors /Folkhälsan Seniorfest i Geta

ÅLAND   VÄNVERKSAMHET 



Vänkurs  

Vill du bli en Röda kors vän till en äldre, ung med psykisk ohälsa, en inflyttad 
eller någon annan som behöver det?

Kom med på vänkurs torsdagen den 23:e april kl. 18-21 på Röda korsgården 
Fika ingår
Anmälningar till onsdag 15.4

Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, olika former av 
vänverksamhet (vänpool som kan ringas in för kortvariga uppdrag, följeslagarvän 
på ÅHS eller långvarig vän), självkännedom och frivillig verksamhet.

För anmälan eller mer information kontakta:

Linda Johansson
Samordnare för social och mångkulturell verksamhet
tel. 040 8267005
linda.johansson@redcross.fi





16-22.3
16.3 kl.18.30 Röda korsgårdens matsal
18.3 kl.18.30 Distriktets mötesrum
20–21.3 Distriktets utbildningslokal
23.3 kl.18.30 Mariehamns bibliotek
26.3 kl.18.00 Rödakorsgårdens matsal
30.3-3.4 Röda korsgården

2.4 kl.14-15 Mariehamns bibliotek 
4.4 kl.10.00 Godby övningsområde
15-16.4 kl.18-21 Distriktets utbildningslokal
15.4 kl.18.00 Smakbyn
18.4 kl.09.00 Södra Åland
23.4 kl.18-21 Röda korsgården
20.4,24.4 kl.18-21  Distriktets utbildningslokal 
25–26.4 kl.09.00 Åbolands distriktskansli 
29.4 kl.18.30  Mariehamns bibliotek

4-10.5
7.5 kl.14-15 Mariehamns bibliotek
12.5 kl.09-15 Godby högstadieskola
26.5 kl.18-22 Distriktets utbildningslokal

Mars
Veckan mot rasism  
Veckan mot rasism föreläsning 
Möte med FRT Landskapskommittén 
FRT FHJ 2 utbildning  
Språkcafé, tema böcker & film 
Beredskapskväll med Mia Korhonen  
Blodgivning  

April
Språkcafé, fritt tema  
FRT Talka Godby övningsområde   
Första hjälpen 1 del 1, kurs för allmänheten 
Distriktets Årsmöte  
FRT Storövning vår  
Vänkurs 
Första hjälpen 1 del 2, kurs för allmänheten 
FRT-Truppledarkurs för oljebekämpning  
Språkcafé, tema sång & musik 

Maj
Röda kors-veckan 
Språkcafé, fritt tema  
Flyktingdag   
Livräddande Första hjälpen*  
*5 lektioner (á 45 minuter) kurs för allmänheten

Juni
Ordinarie stämman 5-8.6 resa+ helg Botniahallen, Vasa

ÅLAND        KALENDER VÅREN 2020
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