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Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse 2021 
Ordinarie verksamhet  

Året har fortsättningsvis präglats av pandemin och distriktet har så gott det går 
anpassat sig till det rådande läget. Personalen har under året jobbat en hel del på 
distans och många avdelningsbesök har inställts. Distriktet har kontinuerligt dock 
samlat avdelningarna till sk. avdelningsteams och hållit kurser och möten på distans.  

I distriktet har verkat totalt 555 frivilliga under året, även om gruppverksamheten legat 
mycket lågt på grund av pandemin.  

Pargas och Houtskär avdelningar har hjälpt kommunen under vaccineringarna och 
samlade 45 frivilliga som gjorde 658 frivilligtimmar i hjälpen. Kimitoön planerade också 
att Röda Korset kunde hjälpa, men tillgången på vaccin var så liten att hjälpen aldrig 
aktiverades. I kartläggningen hade dock 29 frivilliga anmält sig.  

Distriktet hade totalt 1655 medlemmar vilket är 28 färre än året innan. Speciellt de 
större avdelningarna har tappat fler medlemmar än de fått nya. Anmärkningsvärt är 
dock att Kimito (30 nya medlemmar) och Houtskär (6 nya medlemmar) avdelningar 
lyckats i sin medlemskampanj.   

Alla avdelningar deltog i Hungerdagsinsamlingen och samlade 43 817,70, vilket är 10 
571,30 € mer än föregående år. Västanfjärds avdelning testade ett nytt koncept 
Katastrofgolf i samarbete med Bjärkas Golf som sig vara lyckat och samlade glada 
golfare till en välgörenhetstävling.    

Under året har grupperna och avdelningarna haft några beredskapsupprag. Utö 
förstaresponsgrupp hade 1 uppdrag och Pargas frivilliga räddningstjänst 1 uppdrag. 
Mentalt stöd gruppen hade 4 uppdrag under året.   

Förstahjälpengrupeprna har dejourerat under 11 evenemang som på grund av 
Cororonan varit få.  

Vänverksamheten har i år skett mest på distans genom telefonsamtal pga 
coronapandemin. Totalt har 54 gått vänkurser. På vändagen valdes Anja och Olli 
Turunen från Nagu till årets vänner för deras aktiva stöd och handledning samt deras 
integrationsstödjande arbete för flyktingfamiljer i byn.       

Den integrationsstödjande verksamheten har trots coronan fortsatt. I Pargas gavs 
läxhjälp åt barn och unga med invandrarbakgrund delvis på distans.  Språkklubbarna 
har också träffats enligt rådande restriktioner.   

Distriktets verksamhet har fått synlighet i Åbo Underrättelser, Radio Vega Åboland, 
Svenska Yle (Närbild) och på sociala media. I mars skickades medlemstidning till alla 
medlemmar, tidningens tema var att orka.  Tidningen Här och Nu har utkommit tre 
gånger tryckt och en gång digitalt. Avdelningarna har informerats med elva 
avdelningsbrev under året.    

Ekonomi  

Åbolands distrikt har stabil ekonomi tack vare förmögenheten som erhållits via 
testamenten. Värdet av placeringsportföljen har under året stigit med 14 %, 309 937 
€ (2020: 30 402 €).  Finansieringsverksamheten har ett överskott på 451 133 € 
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(2020: 122 717 €) Bostädernas värde är enligt balansen 364 193 €, samma som år 
2020.   

Distriktet har erhållit externa bidrag från fonder för olika evenemang. Bokslutet för år 
2021 visar ett resultat på 348 065 € (2020 –16  928 €). Kostnaderna för den ordinarie 
verksamheten uppgår till 390 626,22 € (2020: 369 928 €) och intäkterna för den 
ordinarie verksamheten till 273 156 € (2020: 215  216 €)   

Centralbyrån har stött distriktet med ett verksamhetsbidrag på 186 230 € (2020: 
141 707 €) varav 79 355 (2020 65 000 €) är STEA projektstöd.   

Budgeten för år 2022 visar + 584 €. Avkastningen från placeringarna är budgeterad 
till 206 000 €. 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.  

I distriktet jobbar Frivilligutskott, Bredskapsutskott och Finansutskott.   

Detaljer om verksamheten är presenterad i den utförliga årsrapporten 2021.    

 

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

https://rednet.rodakorset.fi/aboland
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Stämmoperioden 2021–2023 

Principerna styr all vår verksamhet 
Vi är en del av en unik internationell rörelse som är närvarande i lokalsamhällen och bland 
människor överallt i världen. Alla rödakors- och rödahalvmånerörelsens nationella föreningar 
följer samma grundläggande principer och även världens stater ska respektera dem. 

Respekt för våra principer tryggar kontinuiteten i vår verksamhet. De är också ett rättesnöre för 
våra anställda och frivilliga i alla situationer. 

 
 

  Principerna 

Enhet 

I varje land kan endast finnas en rödakorsförening. Den skall vara öppen för alla och dess 
humanitära verksamhet skall omfatta hela landet. 

Humanitet 

Röda Korset viktigaste uppgift och mål är att i varje läge förhindra och lindra mänskligt 
lidande. Dess mål är att skydda liv och hälsa och att skapa respekt för människovärdet. 
Röda Korset främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred 
mellan alla folk. 

Opartiskhet 

Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, raser, religioner, samhällsställning 
eller politiska åsikter. Det arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och därvid 
i första hand hjälpa de mest nödställda. 

Neutralitet 

För att bevara allas förtroende och hjälpa alla offer avstår Röda Korset från att delta i 
fientligheter eller att vid något tillfälle ta ställning vid meningsskiljaktigheter i fråga om 
politik, ras, religion eller ideologi. 

Självständighet 

Röda Korset är självständigt. Även om de nationella rödakorsföreningarna är 
statsmakternas medhjälpare på det humanitära området och var och en är underställd 
sitt lands lagar, skall de behålla en oavhängighet som tillåter dem att alltid handla i 
enlighet med Röda Korsets principer. 

Frivillighet 

Röda Korset är en organisation som frivilligt och osjälviskt ger hjälp. 

Universalitet 

Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella 
rödakorsföreningar har samma rättigheter och skyldigheter att bistå varandra. 

Organisationens syfte 

• Under alla förhållanden skydda liv och hälsa samt försvara människovärdet och de 
mänskliga rättigheterna 

• Främja samarbete och fred mellan folken 
• Rädda människoliv i det egna landet och utomlands 
• Hjälpa de mest utsatta genom att förebygga och lindra mänskligt lidande 
• Stödja och hjälpa landets myndigheter att göra humanitära insatser såväl i fredstid 

som under krig och väpnade konflikter 
• Bland medborgarna skapa en positiv inställning till solidaritet och biståndsarbete 
• Öka förståelsen för Röda Korsets arbete och allmänt humanitära strävanden 
• Bygga upp sin beredskap och sina verksamhetsförutsättningar. 
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Tre strategiska huvudmål 

 
 

Övergripande mål 
Med följande indikatorer följer vi med och mäter hur målen uppnås. 
 

  Mål 2021 Uppnått 2021 

Alarmerbara frivilliga i Ohto  250 237 

Antal frivilliga Oma 300 347 

 Statistik 500 555 

Medlemmar Totalt 1700 1655 

 Ungdomar 150 107 

 

Tyvärr sjunker medlemsantalet i de flesta avdelningar och således för hela distriktet. Frivilliga 
inskrivna i OMA har uppnått målsättningen och glädjande är att de som skrivit in sig är nya 
frivilliga. Avdelningarna har varit lite långsamma med att ta OMA i bruk och programmet har 
inte utvecklats i önskvärd takt.  
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Hjälpen finns nära 
Röda Korset är en effektiv hjälpare. Den effektivaste och snabbaste hjälpen i akuta situationer 
finns nära. När någonting händer, hjälper vi människor snabbt och ändamålsenligt. 
 
Våra mål: 

• Vi är en effektiv hjälpkanal. 
• Vi är sakkunniga. 
• Beredskapen bygger på lokala risker. 
• Ungdomar inkluderas i beredskapsgrupperna och är delaktiga i verksamheten. 
• Samarbete stärks. 
• Vi har ett fungerade operativt ledarskap. 
 

Vad har vi uppnått: 
• Vi har fått mycket mediasynlighet under året tack vare vaccineringshjälpen. 
• Vi har arrangerat grundkurs i humanitär rätt, den blev inställd pga inga anmälningar. 
• Vi har informerat personal och gymnasiestuderande om Humanitär rätt. 

 
 

 

 

 

  Mål 2021 Uppnått 2021 

Alarmgrupper med avtal Utö EVY 
Iniö EVY 
Mentalt stöd 

11 pers. 
 
17 pers. 

8 pers. 
(ännu under arbete) 
15 pers. 

Vapepa  Vapepa Pargas 
Vapepa Kimitoön 

14 gr. / 110 pers. 
11 gr. / 110 pers. 

10 gr. / 114 pers. 
14 gr. /123 pers. 

FHJ-grupper Dejourerande 
Icke dejourerande 
ARU-gruppen (EVY) 

4 gr. / 40 pers. 
3 gr. / 30 pers. 
25 pers. 

4 gr. / 40 pers 
3 gr. / 30 pers 
26 pers. 

Första omsorgsgrupp Avdelningsvisa 5 gr. / 25 pers. 5 gr. / 30 pers. 

Beredskapsgrupper Ungdoms (ÅA, Novia) 2 gr. 0 gr. 

Kurser FHJ kurser (1 och 2) 3  1 
 

Dejoureringskurs 1 0 
 

Första respons-kurs 
(EVY) 

 
0 

 
Första omsorg 2 1, 11 deltagare 

 
Vapepa kurser 3 3, 26 deltagare 

 
Mentalt stöd kurser 2 0 

Humanitär rätt Grundkurs (16 h) 
Grupp 
Personalintro (2 h) 
Tema i gymnasier 

1  
1 grupp / 8 personer 

0 Inhiberad 
Ingen grupp 
3 ggr/6 pers 
1 ggn/ 40 per 
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Insamlingsverksamhet 
Åbolands distrikts Hungerdagsresultat år 2021 var 43 817,70.  Jämfört med föregående år 
hindrade inte Coronan i år skolornas deltagande. Skolorna deltog aktivt vilket också syns i 
resultatet. 

Avdelningarna satsade också på nya insamlingsformer. I Västanfjärd Katastrofgolf, i Pargas ett 
stort parkjippo och i många avdelningar försäljning av soppa. 

Trots att de nya insamlingsformerna blir allt vanligare är den traditionella bössinsamlingen ännu 
den viktigaste i Åboland. 50% av Hungerdagsresultatet samlades in via bössinsamling. De 
följande är bankgiron 16% och övriga insamling, främst försäljning, 15%. 

 

 
 

 

 

 

 

  

Insamlingsverksamhet 
Åtgärd 2020 2021 
Hungerdagsinsamlingen 33 246,40 43 817,70 
Antal insamlare, totalt 444 808 
Antal skolelever i grundskolan 14 skolor deltog 20 skolor deltog 
Antal ämnesföreningar vid ÅA och YH Novia 9 7 
Noviastuderande 80 100 
Avdelningar beredskap för nödinsamlingar 10, varav 6 i OHTO 10, varav 6 i OHTO 
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Insamlingar till katastroffonden

Hungerdagen Övrigt Afrika Filippinerna Nepal Syrien Familjer på flykt Mosul och Aleppo Myanmar
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 Hungerdagen Myanmar Övriga Sammanlagt 

Dragsfjärd 535,08   535,08 
Hitis 2 394,60    2 394,60 
Houtskär 979,65    979,65 
Iniö 1 120,00    1 120,00 
Kimito 3 501,65    3 501,65 
Korpo 1 638,50 300,00   1 938,50 
Nagu 3 471,09    3 471,09 
Pargas 7 909,81 1 177,22   9 087,03 
Västanfjärd 3 555,65   500,00   4 055,65 
Åbo svenska 5 975,44  326,20 6 301,64 
Avd slgt 31 081,47 1 977,22 326,20 33 384,89 
Cygnaeus 1 551,74   1 551,74 
St Olofsskolan 2 166,86   2 166,86 
Katedralskolan 115,36    115,36 
Novia 8 718,27    8 718,27 
Skolor slgt 12 552,23   12 552,23 
Övriga 184,00    184,00 
Övriga slgt 184,00    184,00 
Sammanlagt 43 817,70 1 977,22 326,20 46 121,12 

 
 
 
  

Bössinsamling
50 %

Bankgiron
16 %

Virtuella ins.bössor
9 %

Övrigt
15 %

MobilePay
9 %

iZettle
1 %

Hungerdagen
i Åboland 2021
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Hungerdagen xx-xx.9 2021 
Hungerdagsinsamlingen aktiverade frivilliga på alla håll i Åboland. 

I bilder avdelningsaktiva från xxx. 
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I samband med hungerdagen arrangerade Västanfjärds avdelning 
välgörenhetstävlingen Katastrofgolf i samarbete med Bjärkas golf. 

Pargas avdelning fyllde 70 år. Jubileumsåret till 
ära ordnade avdelningen ett jippo i 
Centralparken i Pargas. En lördagseftermiddag 
i september fylldes parken av rödakorsare i 
röda västar och Pargasbor i alla åldrar. Jippot 
besöktes av cirka 250 personer och intäkterna 
(totalt 1255 euro) gick direkt till 
hungerdagsinsamlingen. 
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Beredskapsverksamhet 

Beredskapsplanering 

Beredskapen skall bygga på lokala risker och Röda Korsets uppgift samt kapacitet att hjälpa i 
krissituationer skall finnas dokumenterade i beredskapsplaner. Beredskapsplaner bör finnas i 
avdelningar och i distriktet. 

Vårt mål är att det finns tillräckligt med kunniga frivilliga inom larmberedskapen och att 
myndigheterna känner till och kan använda oss vid behov. Målet är att varje avdelning har en 
egen beredskapsgrupp som kan alarmeras vid behov. 

Avdelningarna har visat en god beredskap under coronapandemin som pågått i två år. Under år 
2021 har framförallt ledarskapet getts stor uppmärksamhet och testats i praktiken. Även olika 
digitala lösningar har använts för rekrytering av nya frivilliga samt för kommunikation till dessa. 
Eventhanteringsredskapet Lyyti har varit till stor hjälp för att hålla kontakten till frivilliga samt 
för att boka arbetspass under tex vaccineringshjälpen.  

Beredskapsutskottet har sammanträtt 5 gånger och inlett arbetet med den gemensamma 
beredskapsplanen för Egentliga Finland (i samarbete med V-S piiri) Planen skall godkännas av 
distriktsstyrelsen under 2022 samt sedan uppdateras årligen.  

Distriktets verksamhetsledare har fungerat som beredskapschef och samordnaren av 
hälsovårds- och beredskapsverksamheten arbetar allt med beredskapsfrågor.  

Alarmgrupper, uppdrag och utbildning 

Målet är att varje avdelning har en egen lokal alarmerbar alarmgrupp. För tillfället har Åbo, 
Pargas, Kimito, Korpo, Iniö och Houtskär grupper i OHTO som kan alarmeras vid behov. Mentala 
stödgruppen har 15 medlemmar och är en regional grupp för hela Åboland.  

Förstahjälpengrupperna, 7 st. med 40 medlemmar har ordnat gruppträffar, både som närträffar 
och via Teams. 11 antal jourer har trots pandemin beställts. Utö första respons-grupp har 8 
medlemmar och har alarmerats 1 gång. Gruppen har övat regelbundet.  

Distriktet har fortbildat och ordnat gruppkvällar för första respons-gruppen ARU (Archipelago 
Response Unit) som har 26 medlemmar. 

Distriktet har under året stött grupperna med utbildning och fortbildning. 

 

Alarmuppdrag 

Grupp Medlemmar Uppdrag 

År 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Hemlandshjälpen 32 21 21 0 0 2 

Mentalt stöd  15 14 15 4 3 11 

Utö EVY 8 11 9 1 6 4 

Vapepa Kimitoön 114 100 98 0 0 0 

Vapepa Pargas 123 111 96 2 1 1 

Totalt 292 257 239 7 10 18 
 
Under året har två sk. EEC (Emergency Evacuation Center) vagnar med evakueringstält 
placerats i regionen. Utbildning i hur man bygger upp tältet har ordnats där 8 frivilliga från 
Åboland deltog i. Gruppen kan alarmeras vid behov. Målet är att en av vagnarna skall placeras 
i Pargas i samarbete med Pargas FBK. 
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Första hjälpen-grupperna 

Under året har vi haft sju första hjälpen-grupper, varav en är Utös första respons-alarmgrupp. 
Grupperna finns i Åbo, Pargas, Kimitoön, Korpo, Houtskär, Iniö och Utö.  

Första hjälpen-gruppernas verksamhet 

Grupp Medlemmar Jourtillfällen Antalet hjälpta 

År 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Houtskär 12 10 0 0 0 0 

Kimito 11 15 8 1 15 2 

Korpo 11 13 0 0 0 0 

Nagu 0 0 0 0 0 0 

Pargas 9 9 2 0 4 0 

Utö 8 11 EVY 0 6 EVY-
uppdrag 1 6 

Iniö 10 10 0 0 0 0 

Åbo 5 5 1 2 0 3 

Totalt 66 73 11 9 19 11 
 

Frivilliga räddningstjänst 

Vi stärker vårt samarbete inom nätverket Frivilliga räddningstjänsten, Vapepa. 
 
Ohto alarmeringssystemet är den huvudsakligaverktyget för alarm. Utmaningen är att få 
medlemmar att svara på alarmen. År 2021 var svarsprocenten 88% (2020: 58%) på riktiga 
uppdrag. Systemet kommer år 2022 att rensas från sådana som inte svarar på alarm. 

Vi samarbetar med Varsinais-Suomen piiri kring Frivilliga räddningstjänsten. Vi deltar i 
landskapskommitténs och arbetsgruppens möten och koordinerar den svenskspråkiga 
verksamheten. Grupperna har ordnat övningar i både Kimito och Pargas samt rekryterat nya 
medlemmar. 

Myndighetssamarbete 

Mottagningsverksamhet 

Åbolands distrikt har avtal med Migrationsverket från 6.10.2015 om att upprätthålla 
mottagningscentralverksamhet vid behov. För varje enskild enhet krävs förutom avtal även ett 
uppdrag som kan bli aktuellt ifall mängden asylsökanden igen ökar. Under året har inget behov 
av mottagningscentral eller nödboenden funnits. Distriktet har beredskap att vid behov grunda 
ett Nödboende för 150 personer. 

Coronauppdrag  

Året inleddes med information om att vaccin mot Coronapandemin börjar ta si bruk och Finland 
beslöt inleda massvaccineringskampanj för hela befolkningen. I Åboland inleddes 
vaccineringarna relativt långsamt på grund av att tillgången på vaccin under vårvintern 2021 
var begränsad. Kommunerna kontaktade Röda Korset om vaccineringshjälpen i februari, medan 
själva hjälpen inleddes först 14.4 i Pargas 2021 på grund av tillgången av vaccin. Hjälpen 
baserade sig på avtal med Pargas stad som med en ersättning på 7,50€ / frivilligtimme till Röda 
Korset. Distriktet fördelade ersättningen så att Pargas avdelning fick 2/3 och distriktet 1/3 av 
summan. 
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Distriktet började omedelbart i februari 
rekrytera frivilliga för uppdraget och planera 
utbildningar och ledning av operationen 
tillsammans med Pargas avdelning och 
Kimito avdelning. I Åbo rekryterade Turun 
osasto frivilliga från Åbo svenska avdelning 
för att hjälpa vid massvaccineringar i Åbo 
mässcenter. Vaccineringshjälpen inleddes 
14.4 i Pargas stad.  

Enligt modell från Helsingfors-Nylands 
distrikt utarbetades en arbetsgrupp för att 
leda arbetet. Tanken var att arbeta i par, 
en/två från avdelningen samt en från 
distriktets personal. Målet var att de frivilliga 
får rätt typ av stöd och kan fokusera på 
enskilda uppgifter för att få ett strukturerat 
stöd/tydlighet för de frivilliga. Tanken var att 
ledningsgruppens medlemmar INTE deltar i 
själva uppdraget utan satsar sin tid på 
koordinering. 

 

 
 

Efter diskussion med Pargas stad och ledningsgruppen beslöts att följande utbildningar är ett 
krav för att delta i vaccineringshjälpen: 

• Webbkursen Röda Korsets berättelse 
• Introduktion till frivilligverksamhet via teams 
• Info om vaccineringshjälpen 

Dessa kurser ordnades både på svenska och finska.  

Som utbildare i Introduktionskurs i Röda Korsets frivilligverksamhet fungerade distriktets 
organisationsutbildare Sari Karrila, Tove Johansson, Annalena Sjöblom och Juha Lindström. 
Kurserna hölls främst under februari-april. 

Praktisk info inför vaccineringshjälpen, med kort info över reaktioner som kan ske efter 
vaccinering hölls av Linda Pyy och Stina Söderlund. Kurserna ordnades under april-juni. 

Totalt hölls 18 kurser med 81 deltagare. 

 

14.4-25.10.2021  Antal 
frivilliga 

Antal 
timmar  

ÅBO  4  56 

PARGAS   34 576 

KIMITO   0  0 

HOUTSKÄR   1  12 

Utbildare   3  8 

Avlastare   3  6 

TOTALT   45 658 
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 Antal 
kurser Deltagare 

Johdanto Punaiseen Ristiin uusille  3 3  
Introduktion till Röda Korset för nya   6 15 
Info om vaccineringshjälpen i Pargas  4 52 
Rokotustehtävän info Paraisilla  4 7  
Vaccineringsinfo Houtskär  1  3  
TOTALT  18  81  

 

 

 

 

 

 

  

Annica Forssel 

Hedda Nyberg 
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I ett välmående samhälle är 
alla delaktiga 
Vår hjälpverksamhet grundar sig på de frivilligas erfarenhet, vår verksamhet som en del av 
lokalsamhället, identifierande av hjälpbehoven samt tillförlitliga fakta. Vårt mål är hjälparbete 
av hög kvalitet där frivilliga är trygga i sitt uppdrag. Vi arbetar resursförstärkande. 
 
Våra mål: 

• Vi ger hjälp av hög kvalitet. 
• Vi förbättrar färdigheterna att ta hand om sin hälsa. 
• Vi lindrar ensamhet. 
• Vi stöder integrationen i lokalsamhället. 
• Vi värdesätter ungas rättigheter. 

 
Vad har vi uppnått: 

• Vi har stött frivilliga som stöder integrationen av nyfinländare i Dalsbruk och Pargas. 
• Vi har utvecklat förmedlingen av nätvänner tillsammans med Åland och Österbottens 

svenska distrikt. 
• Vi har samarbetat med Pargas stad och Väståbolands församling för att skapa öppna 

mötesplatser för äldre i Pargas och Korpo under sommaren. 
• Vi har varit delaktiga i planeringen av verksamhet för nyblivna pensionärer i Pargas stads 

områden.  
• Vi har deltagit i projektet Bekant i Åbo för att erbjuda vänverksamhet i grupp för unga 

som flyttat till Åbo. Projektet genomfördes tillsammans med Åbo stads kultur- och 
fritidssektor och Luckans UngInfo. 

• Inom ramen för Bekant i Åbo har vi ordnat webbinarieserien Vardagens verktygsbox. 
• Suttit med i styrgruppen för projektet Ung i Åboland, med mål att skapa synkroniserade 

tjänster på svenska i Åboland. 
• Vi har samarbetat med Åbolands teaterskola kring temat ofrivillig ensamhet. 
• Vi har besökt skolor och ungdomsgårdar och talat om ofrivillig ensamhet. 
• Samarbete med Åbo Akademis studentkår, ämnesföreningar, Novium. 
• Planerat en säkerhetskurs för ämnesföreningar, som tyvärr inte genomfördes på grund 

av noll anmälda. 
 

  
Mål 2021 Uppnått 2021 

Frivilliga vänner Frivilliga 300 242 
 

Kunder 800 369 

Nätvänner Frivilliga 10 7 
 

Kunder 10 1 

Integrationsstödjande grupper Frivilliga 15 10 
 

Kunder 40 60 

Träffpunkter Frivilliga 10 81 
 

Kunder 200 211 

Hälsopunkter Frivilliga 
  

 
Kunder 

  

Kurser inom sociala sektorn 
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Grundkurser Grundkurs för vänner 8 8(6 
förverkligades) 

 
Telefonhjälparkurs 2 0 

 
Kurs för aktiva i Mathjälpen 

 
0 

 
Läksyhelppi-ohjaajan 
peruskurssi 

1 0 

Fortsättningskurser Psykiskt stöd för vänner  4 2 
 

Fortsättningskurs för 
vänverksamhet 

2 0 

 
Minska psykisk belastning 2 0 

 
Kotoutumisen tukena 1 0 

Deltagare Kursdeltagare 150 53 
 
 
Vi vill att människors aktivitet i lokalsamhället ökar och att den sociala delaktigheten och 
inflytandet i lokalsamhällena stärks. Vi vill att riskerna för olyckor minskar och att människor, 
befolkningsgrupper och lokalsamhällen har bättre förutsättningar att klara av oväntade 
situationer.  

Träffpunkter 
Träffpunkter är lågtröskel mötesplatser för frivilliga och kunder i vänverksamheten. I vanliga fall 
sker dessa träffar fysiskt och inomhus vid en förbestämd plats.  

Till följd av restriktioner på gruppaktiviteter, i synnerhet bland äldre och inomhus, så har 
distriktet och avdelningarna varit tvungna att hitta nya lösningar till att samlas. 

Sinnenas promenad, Virtuella kaffe och Kvarterskaffe är några konkreta exempel på lösningar 
som har utvecklats inom projektet Vi Ses i Byn, mera information om projektet hittas under 
rubriken Projektet Vi Ses i Byn. 

Hälsopunkter i avdelningarna  
Hälsopunkterna är mötesplatser med låg tröskel och nya i Åboland. På hälsopunkterna svarar vi 
på frågor av människor som oroar sig för sin egen hälsa och ger människor stöd att främja sin 
egen hälsa och sitt välmående. 

Vid hälsopunkterna ordnas gruppaktiviteter som till exempel motions-, närings- och andra 
välmåendegrupper.  

På hälsopunkterna stöder vi välmående i vardagslivet och förebygger hälsa. 

Under året ordnades ingen hälsopunktsverksamhet alls på grund av coronapandemin, som lagt 
hela hälsopunktsverksamheten på paus sedan mars 2020.  

Program som normalt brukar ordnas i hälsopunkterna är: kost för äldre, motion för äldre, 
tandhygien, information om kommunens socialtjänster för äldre, blodtrycksmätning, förhöjt 
blodtryck/för lågt blodtryck, halkolyckor och halkskydd, återupplivning och defibrillering, 
hemolyckor och förebyggande av dem, övervikt-midjemått-motion, 112-dagen, säkerhet i 
hemmet. 
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Vänverksamhet  
Vi minskar känslan av ensamhet.  

Genom mångsidig vänverksamhet stöder vi ensamma bland äldre, ungdomar och invandrare. 

Projektet Vi ses i byn och Kultivera så har som mål att minska på ensamheten bland äldre. 
Genom mathjälpsprojektet Mat & hjälp till alla vill vi rekrytera hjälpare i alla åldrar och nå ut till 
hjälpbehövande i Åboland. Inom vänverksamheten satsar vi fortfarande på att få yngre frivilliga 
med i verksamheten och rekryterat frivilliga med i nätvänverksamheten. 

Vi berättar om verksamheten och lyfter fram vänverksamheten både nationellt och lokalt. Vi 
erbjuder aktivt grundkurser i vänverksamhet för nya frivilliga och utvecklar kursernas innehåll 
enligt det lokala behovet och utbildningsformatet. 

Våra frivilliga träffar sina kundvänner via verksamhet på anstalter och äldreboenden, genom 
hembesök samt vänverksamhet av engångsnatur. En viktig del av vänverksamheten är att vara 
följeslagare till äldre i skärgården som ska på läkarbesök. Vänverksamheten kan ske genom 
regelbunden verksamhet, pop-up verksamhet eller gruppverksamhet. Vänverksamhet i form av 
kulturvän i samarbete med kommuner finns i Pargas och Kimito.  

Under hösten 2021 har det ordnades en gemensam vänträff för alla frivilligavänner vid Kåren i 
Åbo. Temat för träffen var positiv psykologi och hur det kan tillämpas inom vänverksamheten, 
föreläsare var Stefania Fält, leg. psykolog. Sammanlagt så deltog 30st frivilliga vänner från Åbo, 
Pargas och Kimito. 

Distriktet stöder avdelningarna i vänverksamheten. Vi tar till vara det stöd som centralbyrån 
utarbetat till de frivilliga vännerna. Vi ordnar fortbildning och rekreationsdagar till våra aktiva 
inom vänverksamheten. Vi ökar samarbetet med andra lokala aktörer och kommunerna för att 
kartlägga hjälpbehovet, det här arbete stöds av projekten- Vi Ses i Byn!, Kultivera och Mat och 
hjälp till alla.  

 

Antal vänner 2017–2021 och antal kunder 2019–2021, ur verksamhetsstatistik 

Avdelning  
2017 

 
2018 

 
2019 2020 2021 

 Antal 
kunder 
2019 

Antal 
kunder 
2020 

Antal 
Kunder 
2021 

Dragsfjärd 45 16 17 2 7  149 3 47 
Hitis 19 19 4 1 4  18 1 8 

Houtskär 7 10 11 14 13  28 2 8* 
Kimito 24 20 26 12 29  63 18 22 
Korpo 16 16 16 23 21  157 47 56 

Nagu 15 13 15 12 9  102 50 0 
Pargas 53 58 64 79 53  307 115 155 

Västanfjärd 15 12 12 0 18  43 10 23 

Åbo sv. 143 181 65* 110 88  197 43 50 

Totalt 337 345 230 253 242  1064 289 369 
*Antalet kunder 2021 för Houtskär är taget från rapporteringen i Vi Ses I Byn projektet, inte verksamhetsstatistiken. 
Antalet frivilliga vänner har sjunkit under det senaste året. Gruppverksamheter vid t.ex. 
serviceboenden har ordnats sporadiskt då restriktioner har tillåtit verksamhet. Säkerhets 
restriktionerna har tillåtit mera gruppverksamhet det här året vilket bidrar till att antalet kunder 
har stigit under år 2021. 
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Vänförmedlingen och vänprofiler 

Vi har introducerat den elektroniska vänförmedlingen i OMA för avdelningarnas vänförmedlare. 
Förmedlingsverktyget har inte tagits i bruk av Åbolands avdelningar under året 2021. Alla som 
anmäler sig till grundkursen i vänverksamhet skapar en profil i OMA för att kunna bekräftas ha 
genomgått kursen. Många frivilligavänner som varit en längre tid med i verksamheten har inte 
ännu registrerat en vänprofil i OMA, under hösten började vi erbjuda dem möjligheten att matas 
in manuellt i systemet genom att fylla i en enkät som motsvarar frågorna i registreringen. Totalt 
finns det 32 registrerade vänprofiler i distriktet. 

Åbolands vänförmedlare har samlats två gånger under året till gemensamma möten. Under året 
har bl.a. Mentor-modellen presenterats för vänförmedlarna för att underlätta förmedlarens 
arbete. Mentor-modellen är skapad inom Vi Ses i Byn – projektet men under året 2021 har 
modellen inte ännu tagits i bruk inom Åboland vänverksamhet.  

Projektet Vi ses i byn 

Åbolands distrikt är med i det treåriga projektet Vi ses i byn som startade på hösten 2018. Målet 
med projektet är att minska de äldres ensamhet och samtidigt öka deras delaktighet i samhället. 
I projektet utvecklar man uppsökande vänverksamhet, skapar vardagliga mötesplatser, 
utvecklar modeller för vänverksamhet av engångsnatur samt utvecklar nätverkssamarbete. 
Projektet Vi ses i byn är ett delprojekt i Elämänote-projektet som koordineras av Ikäinstituutti 
och Valli (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto). Projektet stöds av Veikkaus-intäkter. 

Året 2021 började med stränga säkerhetsrestriktioner för att i synnerhet skydda samhällets 
äldre. Det här ledde till att största delen av projektets verksamhet hölls under årets början var 
på distans. Vi fokuserade i att erbjuda digitala lösningar till bemötande och social interaktion 
genom Virtuella kaffe-konceptet. Deltagandet var högt (10-15 personer per träff) under 
vårterminen. Då sommaren närmade sig och restriktionerna började avta så började även 
deltagarantalet att minska, under hösten ha antalet minska till 3-5 personer per träff. Konceptet 
uppfyllde inte dom ambitiösa målen för uppsökande seniorverksamhet som var förväntade, vilket 
delvis berodde på att p.g.a. restriktionerna kunde inte den lämpliga handledningen och stödet 
för deltagande erbjudas som det var tidigare tänkt. Största delen av deltagarna i virtuella kaffe 
befann sig vid ett boende var de kunde gemensamt delta i programmet, förutsatt att en anställd 
vid boendet kunde vara närvarande och hantera tekniken. Totalt ordnades det 32 virtuella kaffe 
tillfällen med sammanlagt 234 deltagare. Under våren ordnades det även en introduktionskurs 
till virtuella kaffe konceptet, 3 personer deltog. 

Under år 2021 så har alla kurser hållits på distans via Microsoft Teams. Grundkursen i 
vänverksamheten hade 8 planerade utbildningstillfällen varav två inhiberades p.g.a. lågt 
deltagarantal, kurserna har varit riktade till hela Svenskfinland och sammanlagt har 48 personer 

Årets vän 2021 
Paret Anja och Olli Turunen från Nagu blev 
utsedd till Årets vän 2021. 
I motiveringen nämns det bland annat att 
paret har under lång tid hjälpt, stött och 
handlett såväl unga, äldre och nyinflyttade i 
Nagu.  
Anja hyllas bl.a. för sin aktiva och samlande 
roll då den lokala Marthaföreningen 
skickade hjälpförändelser för att stöda 
utsatta barn och kvinnor i Baltikum.  
Ollis engagemang som segelärare för unga 
har varit guldvärd. Hans tålamod och 
pedagogiska grepp har varit beundransvärt. 
Tillsammans har det haft en nyckelroll i 
bemötande och integreringen av 
kvotflyktingar i Nagu under år 2015. 
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genomgått utbildningen. Som tillägg till grundkursen så har det även ordnats två kurser för 
psykiskt stöd för vänner var sammanlagt 5 personer deltog. 

Samarbete med andra organisationer, föreningar och instanser har fortsatt under året. På våren 
samarbetade projektet med Sarlinska skolan i Pargas inom deras kampanjen glada barn & unga. 
Målet med kampanjen var att uppmuntra och motivera barn & unga i skolvärlden trots den 
ansträngda och stressfulla miljön som pandemin har orsakat. Vi Ses i Byn bidrog genom att 
samla in s.k. ”kämppebrev” från deltagare i Virtuella kaffe och leverera dem till skolan. Breven 
hängdes upp i skolans aula och korridoerer för elever att läsa och söka inspiration och motivation 
från. 

Projektet har varit med och planerat och genomfört ett pop-up koncept med namnet 
Kvarterskaffe tillsammans med Pargas stad, Väståbolands svenska församling och hemvården. 
Konceptet gick ut på att ordna en utomhustillställning i områden runtomkring Pargas var det 
finns flest äldre invånare. Vid pop-up tillfällena bjöds det på kaffe & bulla, musik & sång, 
stollgymnastik och information om kommande evenemang och händelser riktat till äldre. 
Konceptet genomfördes under sommaren i Pargas (Finby, Tennby, Söderby) och i Korpo. 
Projektet var med och genomförde 5 pop-up tillfällen i Pargas området var det sammanlagt 
deltog 128 personer, ett tillfälle ordnades i Korpo var 9 personer deltog. 

Sinnernas promenad har kunnat ordnas oavbrutet trots restriktionerna. Runtomkring Åboland 
har det sammanlagt ordnats 123 promenader med sammanlagt 1035 deltagare. Promenaderna 
har erbjudit många äldre en aktiverande och givande paus i vardagen som har varit speciellt 
viktigt under pandemin då mycket av den reguljära gruppverksamheten har varit på paus. 

På våren 2021 uppmärksammades Vi Ses i Byn!  projektet i YLE Närbild var koncepten Virtuella 
kaffe och Sinnernas promenad, programmet sändes nationellt på YLE:s kanaler och Arenan, 
båda koncepten fick postitiv respons på social medier för deras kreativa lösningar i utmanande 
tider.  

Under hösten ordnades ett slutseminarium för projektet var alla projektanställda från Lapplands, 
Västa Finlands och Åbolands - distrikt deltog och presenterade sina koncept för frivilliga och 
anställda inom Finlands Röda Kors. Åbolands distrikt presenterade koncepten Virtuella kaffe och 
Sinnernas promenad. 

 

Samarbetspartners i projektet Vi ses i byn 
Egentliga Finlands minnesförening Gemensam utbildning och marknadsförening 
Fingerroosin-säätiö Samarbete i uppsökande verksamhet 
Seniorhem och mottagningar Samarbete i uppsökande verksamhet och aktiviteter 
Kommuners hemvård Samarbete i uppsökande verksamhet och aktiviteter 
Folkhälsan Samarbete gällande utbildningar och genomföranden 
Hjärtförbundet Samarbete i informationsspridning 
Väståbolands svenska församling Samarbete inom Kvarterskaffe 
Åbolands Teaterskola Samarbete och program till virtuella kaffe träffar 
Åbolands ungdomsförbund  Samarbete och program till Virtuella kaffe träffar 
Ämnesföreningen Stadga r.f. Program till Virtuella kaffe träffar 
Kommuner Samarbete med kultursekreterare och 

idrottsinstruktörer 
Pensionärsföreningar 
 

Samarbete i uppsökande verksamhet, samt 
gemensamt ordnande av verksamhet 

Skolor med yrkesutbildning 
 

Samarbete med att ha program på träffpunkterna, 
samt att sprida information 

Villa Vinden Samarbete och utrymme 
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Projektet Kultivera 

FRK Åbolands distrikt blev beviljat av Svenska 
kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska frilsarettets 
projektbidrag Kultur och rekreation för äldre i Åboland. 
Projektplaneringen och kartläggningen började under 
hösten 2021, projektet pågår ända fram till slutet av år 
2022. 

Målet med projektet är att förebygga ensamhet, sprida 
gemenskap och aktivera Åbolands äldre genom 
kulturupplevelser och rekreationstillfällen. Genom 
distriktets vänverksamhet har Röda Korset en bra 
kontakt till Åbolands äldre och andra samarbetsparter 
inom fältet. Genom projektet Kultivera kommer 
distriktet att samarbeta med kulturaktörer inom den 
kommunala- och offentliga sektorn för tillsammans 
bättre nå ut till målgruppen och erbjuda program.  

Den frivilliga vänverksamheten har en nyckelroll i 
projektet då det handlar om att nå ut till målgruppen 
och hjälpa de äldre i Åboland att ta del av program som 
kulturaktörer utvecklar med hjälp av projektbidraget.  

Genom projektet vill vi även uppmuntra våra frivilliga 
vid avdelningarna att prova på att utveckla egna 
kreativa kultur och rekreations evenemang för äldre.  

I november 2021 lanserades det första månatliga 
Kultivera nyhetsbrevet via Lyyti. I nyhetsbrevet 
sammanställs program utbudet som kulturaktörer i Åboland har att erbjuda under den specifika 
månaden. Genom nyhetsbreven vill vi även lyfta fram övrig nyttig information om 
kulturaktiviteter på nätet och erbjuda möjligheten att få en vän via vår vänverksamhet. 

Preliminära samarbetsparter inom projektet är Åbolands teaterskola, Pargas stad, Åbo stad, 
Kimitoöns kommun och Sippe.  

Projektet Mat och hjälp till alla 

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har beviljat understöd till Finlands Röda Kors för ett 
omfattande och nationellt mathjälpsprojekt för 2021-2022. Inom ramarna för bidraget så 
koordinerar Röda Korsets centralbyrå fyra separata mathjälpsprojekt med det gemensamma 
målet att inom olika nivåer sammanföra mathjälps aktörer och stärka samarbetet, starta upp 
och utveckla lokala mathjälps insatser, rekrytera och utbilda nya frivilliga och göra 
hjälpbehövande personers röster hörda.  

Sedan hösten 2021 är Åbolands distrikt med i delprojektet Ruokaa ja apua kaikille d.v.s. Mat 
och hjälp till alla. Projektet har som målsättning att kartlägga, rekrytera och utveckla lokala 
mathjälps insatser på avdelningsnivå inom respektive distrikt utgående från hjälpbehovet. 
Centralbyrån koordinerar projektet på nationell nivå, informerar och skapar material för 
mathjälpens syfte. Distriktet kartlägger den lokala mathjälpen, sammankallar aktörer, utbildar 
och stöder de lokala avdelningarna i distriktsområdet. Frivilliga inom avdelningen verkställer, 
rekryterar och upprätthåller mathjälpsverksamheten i samarbete med lokala aktörer och 
distriktet. 

Under hösten 2021 har distriktet kartlagt mathjälpens behov och utbud i Åbolands område 
informerat lokala avdelningar om projektet. Distriktets personal har deltagit i nationella 
projektmöten och även uppmanat distriktets avdelningar till införskaffandet av utrustning för att 
kunna förverkliga mathjälpsverksamhet. Distriktet har rekryterat kontaktpersoner inom 
avdelningarna och kommer att fortsätta att göra det under det kommande året.   

Projektet Mat och hjälp till alla pågår fram till slutet av år 2022. 
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Samhället underbygger 
förtroende och ansvar  
Vi vill skapa reaktioner, få fler medlemmar, fler frivilliga och fler som visar sitt stöd för vårt 
budskap. Synlig verksamhet för humanitet stärker det finländska samhället och uppmuntrar till 
frivilligverksamhet. Samhället fungerar då bättre vid kris. Kontinuerlig och mångsidig 
kommunikation skapar förtroende för vårt hjälparbete. 
 
Våra mål: 

• Vi stöder mångfald och jämlikhet i samhället. 
• Vi lyssnar på de hjälpbehövande, intressegrupper och frivilliga. 
• Vårt gemensamma påverkansarbete är systematiskt, enhetligt och effektivt. 
• Vi utvecklar vår kunskap i kommunikation. 
• Vi skapar en positiv bild av Röda Korsets verksamhet. 
 

Under 2021 har vi: 
• Påbörjat frivilligutskottets verksamhet och planerat 2022. 
• Gett ut 11 avdelningsbrev och fyra nummer av Här och Nu samt en medlemstidning 
• Bevakat samhällsdiskussionen. 
• Ordnat webbinarium i Veckan mot rasism. Temat var delaktighet i föreningar. 
• Delat ut titeln Fördomsfri föregångare till Pargas bibliotek. 
• Utvecklat direktrespons för våra frivilliga i vaccineringshjälpen. Systemet tas som modell 

till övrig verksamhet. 
• Aktivt kommunicerat på sociala medier, hemsidan och i tryck för olika målgrupper. Vi 

planerar, genomför och utvärderar kommunikationen. 
• Upprätthållit nätverk och skapat nya. 
• Ordnat utbildning för avdelningar hur använda sociala medier. Tre avdelningar har 

deltagit. 
 

  
Mål 2021 Uppnått 2021 

Facebook Antal inlägg 230 170 
 

Genomsnittlig räckvidd per inlägg 550 543 

Instagram Antal inlägg 150 138 
 

Genomsnittlig räckvidd per inlägg 200 203 

Hungerdagen Insamlade medel 42 000 € 43818 € 
 

Antal nådda sociala medier 30 000 16 913 
 

Antal nådda (tidning och gata) 10 000 10 000 

Övriga 
kampanjer 

Antal nådda: Vändagen, 
Rödakorsveckan, Veckan mot rasism 

10 000 15 840 

Pressgenomslag* Hur många procent av våra 
pressmeddelanden når över 
nyhetströskeln 

90 % 90% 

* Vi rapporterar också antalet artiklar skrivna om oss och radiointervjuer per år 
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Mediauppföljning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Facebook 560 803 853 997 1025 1153 1 333 1395 
Ungdomar på 
Facebook 

154 193 204 207     

Övrig social media Ungdomar 
har 

Twitter 
sida och 

Instagram 

Ungdomar 
har 

Twitter 
sida och 

Instagram 

Förenings- 
bloggen 

Instagram 
aktiverad 

Instagram: 
300 följare 

Instagram: 
370 följare 

Instagram: 
461 följare 

Instagram: 
534 följare 

Mediauppföljning 
(tidning) 

158 219 236 190 212 316 239 158 

Inlägg som nådde 
flest på Facebook 
under 2021 

Janina Svart och Josefin Häggblom från 
Pargas bibliotek tar emot utmärkelsen Årets 
fördomsfria föregångare som delas ut av Axel 
Gröndahl från distriktet. Sirkka Koivunen från 
avdelningen deltog i ceremonin. 
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Inlägg med störst 
räckvidd på Instagram 
under 2021 

Att orka var teman för medlemstidningen som skickades till alla medlemshushåll. 
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Avdelningen: en plats för 
glädje, hopp och handling  
Avdelningen är en aktiv mötesplats för frivilliga och alla som godkänner Röda Korsets principer. 
 
Våra mål: 

• Vi utvecklar fadderverksamheten. 
• Vi ger varje avdelning externt stöd. 
• Varje medlem är viktig för avdelningens livskraft. 
• Varje frivillig är med och hittar sin plats i verksamheten. 
• Organisationskunnandet i avdelningarna är på hög nivå. 
• Samarbetet och kommunikationen i avdelningen fungerar. 
 

Vad har vi uppnått: 
• Självutvärderingsprocessen har påbörjats i Åbo svenska och Kimito avdelningarna. 
• Varje avdelning har erbjudits fadderstöd av distriktet. 
• Kimito och Houtskärs avdelning har lyckats med sina medlemsvärvningskampanjer. 
• Antalet profiler i OMA växer och nya frivilliga har erbjudits verksamhet. 
• Utbildningar har hållits samt avdelningsteams. 

   
Mål 2021 Uppnått 2021 

Fadderbesök 
 

20 8 

Nya medlemmar 
 

100 66 

Regelbundna frivilliga 
 

500 528 

Antal nya frivilliga i Oma 
 

70 144 

Utbildning Håll flaggan högt 1 1 
 

Hur använda Oma 4 1 
 

Verksamhetsgranskare 1 1 
 

Arbetsglädje i avdelningen 
(ledarskap) 

1 0 

 
Avdelningsteams 

 
9 

 

Stöd till avdelningarna 
Under året har distriktet fokuserat på kontakterna till avdelningarna och att utveckla 
fadderverksamheten. Självutvärderingsverktyget har testats och visat sig fungera bra. 
Utmaningarna har varit med Corona läget då många helst håller fysiska möten istället för 
digitala. Distriktet har månatligen arrangerat avdelningsteams för alla nyckelpersoner i 
avdelningen med aktuella teman. Deltagarantalet har varierat mellan 2-17. Månatligen har också 
avdelningsbrev skickats per epost via verktyget Mailchimp. 

Avdelningsforum hölls via teams i september med tema avdelningens framtid. Avdelningarna 
lyfte fram utvecklingsfrågor och fick information om aktuella kampanjer och projekt. 

 

 

 



 

27 
 

Fadder: 

Linda Pyy:    Korpo och Houtskär 
Siw Karlsson / Axel Gröndahl:  Dragsfjärd och Hitis 
Christel Bergman:   Västanfjärd 
Andrea Södergård:   Iniö och Pargas  
Juha Lindström:   Åbo svenska 
Annalena Sjöblom:   Kimito och Nagu 
 

Medlemmar 
Kimito har lyckats med sin medlemsrekrytering, tack vara rekryterare Benita Ekholm, och ökat 
sitt medlemsantal med 14 %, Houtskär har också gjort ett bra jobb och ökat med 9 %. Tyvärr 
är trenden sjunkande i de större avdelningarna som drar ner medlemsantalet för hela distriktet 
med -1,7 %, hela organisationen har minskat med -2,8%. 

Distriktet har varit i kontakt till medlemmarna via medlemstidning i mars och genom att skicka 
julkort med inbetalningskort till varje medlemshushåll. 

Medlemsantalet 2013 – 2021 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dragsfjärd 98 103 121 109 108 103 99 89 88
Hitis 76 68 67 70 70 69 65 63 56
Houtskär 53 52 48 49 57 63 58 55 60
Iniö 64 59 59 73 67 62 59 58 56
Kimito 132 129 141 142 147 144 157 175 200
Korpo 97 94 100 107 108 97 97 101 98
Nagu 74 71 83 93 85 80 80 77 76
Pargas 574 551 577 566 548 514 532 515 492
Västanfjärd 134 128 131 124 122 116 143 140 135
Åbo svenska 443 412 450 434 438 422 424 410 394
Totalt 1 745 1 667 1 777 1 767 1 750 1670 1714 1683 1655
Varav 
ungdomsmedlemmar 183 158 169 174 176 146 148 131 107
finskspråkiga medlemmar 239 235 258 270 264 247 255 249 245  
 

Frivilliga 
Frivilliga i Oma Röda Korset 

Oma Röda Korset är en plattform för alla våra frivilliga att skriva sig in och berätta vad de är 
intresserad av och vilka kunskaper de har. Samtidigt är det ett register för avdelningar och 
distriktet om vilka våra frivilliga är och hur vi kan kontakta dem. 

Åbo svenska avdelning är den avdelning som aktivast börjat använda OMA i sin 
avdelningskommunikation. De har fungerat som exempel och delat av sina erfarenheter för de 
andra avdelningarna. Nya under år 2021 144 st. (2020: 113 st.) och sammanlagt var 347 
(2020:303) inskrivna. 
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Frivilliga 2014-2021, ur verksamhetsstatistik  

 

Avdelning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dragsfjärd 17 121 130 50 45 45 6 7 
Hitis 11 32 29 16 16 9 5 5 
Houtskär 12 26 33 21 20 30 21 15 
Iniö     10 21 17 20 
Kimito 117 190 113 60 45 52 28 45 
Korpo 35 33 49 29 28 29 49 34 
Nagu  140 25 35 26 20 25 15 
Pargas 101 130 120 50 133 110 270 23 
Västanfjärd 18 25 30 15 18 18 11 15 
Åbo svenska 100 270 300 172 82 95 136 115 
Distriktet        26 
Totalt 411 967 829 448 423 429 558 528 

 

Utmärkelser 

Finlands Röda Kors har under året beviljat 
följande utmärkelser: 

Guldmedalj 

Margot Drugg, Pargas 

Silvermedalj 

Disa Grandell, Pargas 

Bronsmedalj 

Marita Lindström, Korpo 
Berit Peltonen, Korpo 
Iris Ojala, Korpo 
Nina Alopaeus, Pargas 
Göran Peltonen, Pargas 
Nina Ekholm, Åbo svenska 
Anna Lönngren, Åbo svenska 

Åbolands distriktsstyrelse har beviljat 
följande förtjänsttecken: 

Eija Jalas, Houtskär  
Christa Stenwall, Houtskär 
Siv Österås, Kimito 
Malin Gustafsson, Korpo 
Erik Lindström, Korpo 
Leo Ojala, Korpo 
Paola Fraboni, Pargas 
Raija Hautaviita-von Weymarn, Pargas 
Alf Jansson, Pargas 
Sirkka Koivunen, Pargas 
Marja-Leena Kapilo, Pargas 
Kristina Landén, Pargas 
Inger Mattsson, Pargas 
Arja Öhblom, Pargas 
May Ahlqvist, Åbo svenska 
Olivia Franck, Åbo svenska 
Brita-Stina Jungar, Åbo svenska 
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Avdelningar 
Avdelningarnas ordförande, vice ordförande och sekreterare: 

Dragsfjärd Catrine Huhta  
 Gunilla Söderholm 
 Maria Bärling  

Hitis  Desiré Roman 
Elvi Johansson 
Anna Fihlman 

Houtskär Petra Öhman 
 Sandra Hedbäck 
 Jaana Rosenblad 

Iniö   Lotta Söderlund 
Mona Björkman 
Pekka Jaakkola 

Kimito Susanne Piekkala 
Monica Hellberg 
Hannele Johansson 

Korpo Inger Wiklén 
 Tarja Sirkiä 

   Inger Österlund 

Nagu Yvonne Nymalm-Rejström 
 Fred Sundén 
 Tove Dahlén 

Pargas Jeanette Laaksonen 
 Widar Nyberg 

Västanfjärd Pertti Metso 
 Mariette Funck 
 Julia Lundsten 

Åbo svenska Alexandra Lehtinen 
  Camilla Sandell 

 Monica Nerdrum 

Tackresan till Röda Korset logistikcenter i Kalkku, 
Tammerfors samlade 34 glada resenärer från hela Åboland. 
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Administration och ekonomi 
Röda Korsets verksamhet är möjlig tack vare att hela organisationens ekonomi är i balans. God 
förvaltning ökar förtroendet för organisationens verksamhet. Personalens välbefinnande, 
nöjdhet och engagemang återspeglar sig i det stöd de frivilliga får. 
 
Våra mål: 

• Personalen mår bra. 
• Vi samarbetar gärna. 
• Vi har god förvaltning. 
• Ekonomin är i balans. 
• Vår egen klimatpåverkan minskar. 
 

Vad har vi uppnått: 
• Personalenkäten visar ett medeltal på 4,26 av 5. Medeltalet är gott torts den utmanande 

tiden med pandemi och distansarbete. 
• Samarbete med kommunerna, skolor och andra organisationer har utökats. Distriktet är 

med i många nätverk inom svenskfinland i Åboland. 
• Interna revisionen har aktivt jobba med förvaltningsfrågor. Distriktet har aktivt följt alla 

rekommendationer som givits för att förbättra förvaltningen. 
• Den ekonomiska utvecklingen har varit gynnsam för distriktet framförallt gällande 

placeringarna. Bidrag aktivt sökt och organisationsbidragen från centralbyrån har ökat. 
• Vi har tagit i bruk Green office miljöprogrammet och jobbar med små steg mot en mer 

miljövänlig verksamhet. 
 

  
Mål 2021 Uppnått 2021 

Personalen mår bra Pulsförfrågans 
medeltal 

4,0 / 5 4,26 / 5   

Bostädernas användningsnivå 
 

> 95% > 95% 

Externa bidrag 
 

> 50 000 € 49 000 € 

Interna bidrag 2 STEA-projekt 
Organisationsbidrag 

> 50 000 € 793 55 € 
106 875 € 

Realiserbar avkastning på 
förmögenhet 

 
3 % 14 % 
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Organisation 

Distriktets årsmöte 

Distriktets årsmöte hölls den 12 april via teams på grund av Corona pandemin. Sammanlagt 
deltog 24 medlemmar i mötet. 18 av 22 röstberättigade medlemmar deltog vilka representerade 
6/10 avdelningar.  

Mötet godkände verksamhetsberättelsen och fastställde bokslutet för år 2020, samt godkände 
verksamhetsplanen för 2021-2023 och budgeten för år 2021.  

Distriktsstyrelsen, valnämnden och utskotten 

Distriktet leds av distriktsstyrelsen. Som ordförande har Päivi Kuntze, Åbo svenska avdelning 
verkat, som vice ordförande fungerade Jeanette Laaksonen, Pargas avdelning. Som sekreterare 
verksamhetsledare Annalena Sjöblom fungerat. 

 

 Antal möten Antal paragrafer 

Distriktsstyrelsen 6 108 

Finansutskottet 6 66 

Beredskapsutskottet 5  

Fivilligutskottet 2  
 

Distriktsstyrelsen år 2022 

Päivi Kuntze, ordförande   Åbo svenska   
Jeanette Laaksonen, vice ordförande  Pargas    
Catrine Huhta (-12.4)   Dragsfjärd  
Ida Nordell (12.4-)   Dragsfjärd   
Stig Hågensen   Pargas   
Eva Högnäs   Hitis   
Sari Karrila   Iniö   
Alexandra Lehtinen   Åbo 
Yvonne Nymalm-Rejström  Nagu   
Tarja Santavuori-Sirkiä   Korpo   
Helena Schmidt   Houtskär   
Stina Tiainen   Kimito   
Mariette Funck (12.4-)  Västanfjärd  
Guje Viitanen( -12.4)   Västanfjärd 
Annalena Sjöblom, sekreterare 

Valnämnden 

Sverker Engström, ordförande   Pargas 
Petra Öhman   Houtskär 
Susanne Piekkala   Kimito 
Inger Österlund   Korpo 
Monica Nerdrum   Åbo svenska 
Rachel Nygård-Taxell   Åbo svenska 
Annalena Sjöblom, sekreterare 
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Utskotten valda 9.9 2020 

Finansutskottet 

Päivi Kuntze, ordförande   Åbo svenska 
Bror Berg   Pargas 
Christel von Frenckell-Ramberg  Åbo 
Tony Jäntti   Åbo 
Rachel Nygård-Taxell    Åbo 
Göran Peltonen   Pargas 
Johan Berg   Åbo   
Annalena Sjöblom, sekreterare 
 

Beredskapsutskottet  

Sari Karrila, Ordförande  Iniö   
Jerker Hagström   Pargas  
Stig Hågensen   Pargas  
Ann-Sofie Holmberg   Pargas  
Tarja Sirkiä   Korpo  
Tove Johansson   Åbo  
Marja- Riitta Ståhlberg  Åbo  
Eivor Huldén   Åbo  
Niklas Guseff   Åbo 
Roland Karlsson   Åbo 
Nina Alopaeus   Pargas 
Linda Pyy och Annalena Sjöblom, sekreterare 

 
Frivilligutskottet  

Jeanette Laaksonen, ordförande  Pargas 
Ulla Alstrand   Korpo 
Sirkka Koivunen   Pargas 
Monica Nerdrum   Åbo 
Betul Gyeler   Pargas 
Emelie Rabb   Åbo 
Annemo Palmroos-Broos  Nagu 
Axel Gröndahl och Andrea Södergård, sekreterare 

Distriktets revisorer 

Som ordinarie revisor har CGR samfundet PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi) med CGR 
revisor Maria Merne som ansvarig revisor fungerat. 
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Representation  

Åbolands distrikt har representation framtill stämman 2023 : 

FRKs fullmäktige 
Päivi Kuntze, viceordförande 

FRKs vapaaehtoislinjausvaliokunta 
Tove Johansson 

Kontti-johtokunta 
Annalena Sjöblom 

Administration 

Distriktsbyrån 

Distriktsbyråns uppgift är att koordinera Röda Korsets verksamhet regionalt samt handleda och 
stöda avdelningarna i deras arbete.  

Som distriktets verksamhetsledare har Annalena Sjöblom fungerat. Distriktsbyrån har under året 
förhandlat med Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt om att vederlagsfritt disponerar 
kontorsutrymme för sin verksamhet på Kaskisgatan 13 A i Åbo. Förhandlingarna slutade i att 
distriktet betalar en driftskostnad på 915,26 €/ månad till Egentliga -Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Distriktets bil, Renault Grand Scenic har under året medkörts 4 266km, totalt 83 361 km.  

Personal 

Distriktsbyrå 
Christel Bergman Byråsekreterare, 55 %  

Axel Gröndahl Projektplanerare 15.1.2021-31.12.2021 

Juha Lindström Organisationsutvecklare  

Linda Pyy Samordnare av beredskap 
och hälsovård  

Siw Karlsson Projektplanerare 1.10.2018-30.6.2021 

Annalena Sjöblom Verksamhetsledare  

Andrea Södergård 
Samordnare för 
kommunikation och 
frivilligverksamhet 

 

   
Praktikanter 
Jenny Jönsson Kontorshjälp, 1 ggr/vecka 1.1–31.12.2021 

Amelia Bondegård Timanställd 1.11.2021- 
Adde Muhammed YH Novia , Socionom 4.1-12.2.2021 
Katriina Ozolenice YH Novia , Socionom 22.3-28.5.2021 

Scott Rosenqvist YH Novia, Socionom 18.10-12.11.2021 

Linda Pyy Turku AMK, Socionom 8.3-14.5.2021 
   
I Pargas avdelning via Åbolands distrikt 
Henry Sundblom Verksamhetssekreterare 16.9.2020-15.9.2022 
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Personaladministration 

Distriktet håller personalmöten varje vecka där aktuella händelser gås igenom. Distriktet har 
jobbat på distans enligt myndigheternas rekommendationer. Från och med hösten gjordes ett 
distansavtal om att personalen kan arbeta upp till 50 % på distans framöver. 

Korta månatliga enskilda samtal med personalen har hållits. Välmående i arbete följs upp av 
centralorganisationen två gånger per år med en s.k. puls-enkätförfrågan. Resultatet gås igenom 
med hela personalen. Under året har vårens enkät gett ett medeltal på 4,28 och på hösten 4,24 
av högst 5. Verksamhetsledaren har deltagit i pilotutbildningen Johtamisvalmennus som ordats 
av centralbyrån. I utbildningen testades ett nytt verktyg för välmående i arbete MOTI som 
utarbetats av Rödakorsfederationen. 

Personalhälsovård har skötts av Terveystalo. 

Personalen har Virike sedlar för att upprätthålla arbetshälsan och möjlighet till personallunch på 
Åbolands sjukhus samt lunchsedlar. 

 

 
 

Samarbete 

Strategin för Röda Korset lyfter starkt fram samarbete som också syns starkt i distriktets 
verksamhet 

Samarbete med de andra distrikten 

• Distriktsordförande och verksamhetsledarträff   
• Finlandssvenska distrikten 
• Varsinais-Suomen piiri  

 
 
 

Personalens soliga må bra-dag på fina Själö 
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Samarbete med andra organisationer 

• LokalTapiola 
• Kimitoöns kommun 
• Pargas stad 
• Åbo stad 
• SFV Bildning 
• Opintokeskus Sivis 
• Yrkeshögskolan Novia 
• Studerandekåren Novium 
• Åbo Akademi 
• Åbo Akademis studentkår 
• Församlingarna 
• Åbo yrkesinstitut 
• Åbonejdens Alzheimerförening 
• Sjöräddningsföreningarna 
• Åbolands teaterskola 
• Luckan unginfo 
• Frivilliga Brandkårer i Åboland 

 

Ekonomitjänster 

• Ekonomitjänster sköts som köptjänst av centralbyrån sedan 2012. 
• Löneräkningen sköts som köptjänst av centralbyrån sedan 2012. 
• IT-tjänster sköts som köptjänst av centralbyrån. 

 

  

Åboländsk vänträff, 19.11.2021, Kåren 
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Ekonomi 

Ekonomi i balans och god förvaltning 

Ett av de stora nationella målen i FRK:s strategi är att hela organisationen skall ha ekonomin i 
balans. För att uppnå detta har distriktet följt och aktivt gjort åtgärder enligt placeringsstrategin 
2020-2025. Placeringsportföljen har under året gett gott resultat. Avkastning från portföljen var 
154 713 € och värdeökningen 14 %.  

Distriktet har under året sökt externa bidrag från fonder för olika evenemang och projekt. Två 
stora projekt som initierats under året är Kultivera från svenska Kulturfonden och Eschnerska 
stiftelsen) samt tillsammans med centralbyrån STM ruoka-apu från social och 
hälsovårdsministeriet. Båda projekten inleddes 2021 och pågår hela året 2022. 

Verksamhetsgranskningen 

Stadgeenlig revision utförs i distriktet regelbundet och samarbete med centralbyrån har stärkts. 
Avdelningarnas verksamhetsgranskning har utvecklats så att distriktet har sex utbildade 
verksamhetsgranskare som avdelningarna kan välja granskare ifrån.  Granskarna har erbjudits 
utbildning. Fyra avdelningar har granskare valda ur poolen. 

Medelsanskaffning 

Följande bidragsgivare har understött distriktets verksamhet under året: 

Bidrag 
 € 
William Thuring stiftelse 2 000 
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, Förstahjälp och hälsopunkter 31 000 
C G Sundells stiftelse, barn och ungdomsverksamhet 8 000 
Svenska Kulturfonden, Kultivera, Tot 25 000 € 2021-2022 3 000 
Waldemar von Frenckell stiftelse, publikation 5 000 
OK Sivis 5 595 
Centralbyrån /STM 46 000 € 2021-2022 5 000 
Centralbyrån/ STEA Vi ses i byn 70 208 
Centralbyrån / STEA Vapepa 11 000 

 

Studiecentralen Sivis är Röda Korsets huvudsamarbetspart inom utbildningar. Distriktet har 
under året ordnat i samarbete med Sivis 70 utbildningar där vi har haft 724 deltagare. 
 

Medelsanskaffning 
 Budget  Förverkligat  
Organisationsbidrag 92 000 92 000 
Medlemsavgifter 8 000 7 200 
Adresser, kort, julkort 8 700 8 300 

 

Ekonomisk analys 

Bokslutet för år 2021 visar en vinst på 348 065 €. Värdeförändringen på placeringsportföljen 
visar +309 937 €. Kostnaderna för den ordinarie verksamheten uppgår till – 444 382 € (2020: 
-369 928 €) och intäkterna till 273 749 € (2020: 203 139 €). 

Den ordinarie verksamheten visar ett underskott på –117 471 €, (2020: -154 713 €) mot 
budgeterade -138 906 €. 
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Alla kostnadsställen förutom invandrarverksamhet har underskridit budgeten. Orsaken är 
coronapandemin som medfört att resekostnaderna varit obefintliga. 

Under året har utdelningen av organisationsbidragen från centralbyrån följt indikatorer enligt 
hur de strategiska målsättningarna uppfyll. För distriktets del har fördelningen varit gynnsam 
och bidraget har ökat från föregående år. Under året har vi deltagit i ett STEA finansierat projekt 
” Vi ses i Byn” som hämtat 68 000 € bidrag till distriktet. 

Distriktets placeringar gav en avkastning på 118 033 €. Dividenderna och räntor har influtit mer 
än budgeterat 64 707 € (50 000 € i budget). Avkastningen från hyresbostäderna var 11 385 €. 
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Balansvärdet på placeringsportföljen har under året ökat 334 378 €. Förmögenheten har hållit 
samma fördelning som föregående år. 

 

 

 
 

 

 

 

Distriktets ekonomi är stabilt och förmögenheten och är den största orsaken till att distriktet kan 
ha en omfattande verksamhet. Förmögenheten har under många år förvaltats väl och ökat i 
värde under alla år tack vare ett aktivt finansutskott och gynnsam ekonomisk utveckling på lång 
sikt. 
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Finansutskottet 
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Sex av våra avdelningar fyllde jämna år 
Hitis, Houtskär, Korpo, Nagu, Pargas och Åbo svenska avdelning 
grundades 1951. I år fyllde de 70 år. Distriktet gratulerade 
avdelningar för deras viktiga insats i rödakorsarbetet lokalt och 
nationellt med Henry Dunants ord: 

”Skulle man inte under fredstid kunna bilda 
hjälporganisationer, med syfte att i krigstid skaffa de sårade 
vård av frivilliga personer som vore intresserade och 
kompetenta för sin uppgift? 
... Följaktligen måste en appell riktas till människor i alla 
länder och samhällsklasser, till de mäktiga i denna världen 
som till de enklaste hantverkarna, eftersom alla på ett eller 
annat sätt kan bidra till den goda saken, var och en efter sin 
förmåga.” 
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