
 

 
Verksamhetsberättelse 2020  
 
 

Ordinarie verksamhet  

Under året fyllde Åbolands distrikt 85 år som firades i oktober i form av 
ett webbinarium som samlade 60 deltagare från hela Åboland. En jubileumstidskrift gavs 

ut till alla medlemmar i Åbolands distrikt med titel ”Framtiden i sikte-
Katse tulevaisuuteen”.  
 

På grund av coronapandemin var distriktet tvunget att omstrukturera sin verksamhet 

ganska radikalt under året. I stort sett har avdelningarnas normala gruppverksamhet helt 
slutat. Däremot har många avdelningar varit aktiva under coronaoperationen som pågick 
från 30.3-30.6. Under operationen arbetade 670 frivilliga i 1530 timmar med butikshjälp, 

stödtelefonhjälp och uppringning till äldre. Nya frivilliga kom med under 
operationen, men på grund av den utdragna pandemin, har inte den normala 

gruppverksamheten fungerat och nya frivilliga inte stannat. Distriktet 
hade 1683 medlemmar, vilket är 31 färre än året innan. Totalt fick distriktet 131 nya 
medlemmar. Speciellt Kimito avdelning har lyckats med sin medlemsvärvning och fått 26 

nya under året.  
 

Varje avdelning deltog aktivt i Hungerdagsinsamlingen och samlade 33 246,40, vilket är 9 
603,33 mindre än tidigare år. Gatuinsamlingen var också mycket exceptionell på grund av 

pandemin då få besökte butiker och rekryteringen av insamlare var svår. Däremot har nya 
sätt och metoder att samla in pengar utvecklats.   

Coronaoperationen visade att avdelningarna i Åbolands distrikt har god beredskap. I 
den ordinarie beredskapsverksamheten hade distriktet inget hemlandshjälpsuppdrag, 
medan mentalt stödgruppen hade tre uppdrag. Frivilliga räddningstjänsten hade ett 

uppdrag under året i Pargas. Förstaresponsalarmgruppen på Utö hade sex uppdrag.   
I Åboland finns 7 förstahjälpgrupper. Grupperna har inte dejourerat eftersom evenemang 

inte ordnats pga coronan.  
 

Vänverksamheten har i år skett mest på distans genom 
telefonsamtal pga coronapandemin. Många nya frivilliga har gått vänkurser och deltagit i 

olika hjälpoperationer tillsammans med kommunerna. Vänkurser och specialkurser har i år 
hållits i större omfattning än tidigare. STEA projekt ”Vi ses i byn” har efter mars 
2020 fått ändra sin verksamhet till kontakter på distans, närmast via Microsoft 

Teams och möten utomhus. På vändagen valdes Ulla-Stina Engström från Åbo till årets 
vän som erkänsla för hennes arbete som vän och vänförmedlare i Åbo svenska 

avdelning.     
 

Den integrationsstödjande verksamheten har trots coronan fortsatt i Pargas och 
Dragsfjärd. I Pargas gavs läxhjälp åt barn och unga med invandrarbakgrund delvis på 

distans.   
 

Inom ungdomsverksamheten har rollspelet ”På flykt” ordnats i Amosparkens skola i 
Kimito. Totalt deltog 140 barn och 70 studerande från YH Novia.   

 



 
 
 
Distriktets verksamhet har fått synlighet i Åbo Underrättelser, Radio Vega Åboland och på 

sociala media. Tidningen Här och Nu har utkommit tre gånger och avdelningarna har 
informerats med åtta avdelningsbrev under året.  

  
  

Ekonomi  

Åbolands distrikt har stabil ekonomi tack vare förmögenheten som erhållits via 
testamenten. Värdet av aktieportföljen hölls på nära samma nivå +30 402,07  

€ (2019: 307 940 €) som året innan, även om aktiekurserna drastiskt sjönk i mars 
månad på grund av coronapandemin. Finansieringsverksamheten har ett överskott 

på 122 717 € (2019: 405 676 €) Bostädernas värde är enligt balansen 364 193 €, samma 
som år 2019.  
 

Distriktet har erhållit externa bidrag från fonder för olika evenemang. Bokslutet för år 

2020 visar ett resultat på – 16 928 €. Kostnaderna för den ordinarie verksamheten uppgår 

till 369 928 € (2019: – 377 348 €) och intäkterna för den ordinarie verksamheten till 215 
215 € (2019: 221 106 €)  

Centralbyrån har stött distriktet med ett verksamhetsbidrag på 141 707 € (2019: 173 000 
€) varav 65 000 € är STEA projektstöd.  
 

Budgeten för år 2021 visar + 446 €. Avkastningen från placeringarna är budgeterad 

till 115 000 €. Resten av kostnaderna skall täckas av försäljningsvinster.  
En aktiv portföljförvaltning enligt uppdaterade placeringsstrategi godkänd 2020 i 
kombination med regelbunden uppföljning av kostnaderna skall på sikt balansera 

ekonomin. Aktivt ansökande av bidrag och stöd hjälper till att upprätthålla en god kvalitet 
på verksamheten.  
 

Allmänt  
 

Verksamheten är aktiv och omfattande. Distriktsbyrån har under året haft sex anställda.  
Personalen jobbar med flera stora helheter vilket är utmanande. Via projekt får distriktet 

mer resurser till att stöda den ordinarie verksamheten.  Under kommande år fokuserar vi 
på medlemsvärvning och rekrytering av frivilliga och framför allt på att få stöd till unga och 
flera unga med till verksamheten.   

Finlands Röda Kors Åbolands distriktsstyrelse har sedan 18.4 2020 bestått av ordförande 
Päivi Kuntze, vice ordförande Jeanette Laaksonen och 10 ledamöter. Styrelsen har 

sammanträtt sex gånger under året, varav fyra gånger som distansmöten.  
Utskottsarbetet har utvecklats och förtydligats. I distriktet jobbar Frivilligutskott, 
Bredskapsutskott och Finansutskott.  
 

Detaljer om verksamheten är presenterad i den utförliga årsrapporten 2020.  

  
Mer information: https://rednet.rodakorset.fi/aboland  
  

Godkänd av distriktsstyrelsen 24.3.2021 

 


