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Krisen i Ukraina har visat 
varför katastroffonden behövs
När krigsbilderna från Ukraina plötsligt dök 
upp på tv och i telefonen för sex månader se-
dan fylldes många av misstro och förvirring 
samt en oro över att vad som helst kan hän-
da. I Ukraina har människor förlorat sitt hem, 
sina närstående och sitt levebröd, men kon-
flikten har fått känslan av trygghet att vackla 
ända i Finland.

Inom Finlands Röda Kors kunde vi kanalise-
ra chocken till handling, eftersom vi var förbe-
redda på att hjälpa. Vi hade färdigt samlat in 
medel till katastroffonden, och efter att krisen 
bröt ut gick vi ut som bössinsamlare, frivilliga 
och förespråkare för de mest utsatta.

Vi kunde lita på att biståndet skulle nå fram, 
eftersom Röda Korset under lång tid redan ha-
de arbetat i Ukraina och dess grannländer. I 
Ukraina startade lokala frivilliga en hjälpope-
ration genast efter att konflikten brutit ut, och 
samma människor kommer att stanna i si-
na samhällen även efter att striderna en dag 
upphör.

Ända sedan krisens början har kedjans an-
dra ända därför varit stadigt förankrad där 
hjälp har behövts – och fortfarande behövs. 
När konsekvenserna av konflikten breder ut 
sig och till exempel tar formen av en matkris 
i Afrika, får Röda Korset och Röda Halvmånen 
allt fler förfrågningar om hjälp. Hjälpens kedja 
utökas till ett nätverk.

På Hungerdagen samlar vi in medel för 
just plötsliga kriser. När en nödsituation upp-

står drar vi snabbt igång arbetet med de medel 
som människor också i Finland har donerat i in-
samlingsbössor, till insamlingar på nätet och 
genom svar på förfrågningar om bidrag via 
SMS. När medlen inte är knutna till ett visst in-
samlingsmål i förväg kan de användas för att 
ge hjälp där den behövs som mest.

Katastroffonden gör att vi kan arbeta snabbt, 
men ger oss också frihet. När vi själva finan-
sierar vårt bistånd, kan vi också avgöra vart 
och i vilken form hjälpen skickas. I en värld 
som blir allt mer politiserad kan vi hjälpa också 
där inga nyhetskameror finns.

Handling är det bästa sättet att stärka käns-
lan av trygghet. Denna Hungerdag har vi 
möjlighet att erbjuda i synnerhet dem som 
har inspirerats att bli frivilliga på grund av 
Ukrainakrisen möjligheter att hjälpa.

Låt oss därför uppmuntra alla nya frivilliga att 
bli bössinsamlare. Låt oss visa att hjälparbe-
te ger hopp till både den som får och den som 
ger hjälp.

Marko Korhonen 
Chef för den internationella 
katastrofhjälpen
Finlands Röda Kors
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Ledare | 1.9.2022

Fredsbygget börjar och
slutar med dig
ANDREA SÖDERGÅRD  |  Kommunikatör och utbildare inom
internationell humanitär rätt, Åbolands distrikt

När konflikten i Ukraina intensifierade i slutet av fe-
bruari i år var det som att någon svängt upp och 
ner på den global spelplanen och alla pjäser slag-
its omkull. Spelreglerna hade plötsligt ändrats och 
allting ställdes på sin spets.

Även om den väpnade konflikten i landet pågått se-
dan 2014 var det som att Europa först nu vaknade 
till av explosionen. Rädsla, misstro och hopplöshet 
spred sig också här i Finland. Kunde man faktiskt li-
ta på de institutioner och humana värderingar som 
legat till grund för freds- och samhällsbygget un-
der senare delen av 1900-talet? Kunde man tro på 
att de faktiskt hade en relevans idag, år 2022? Nu 
hade vi plötsligt en väpnad konflikt på vår bakgård, 
och människor började röra på sig.

Kanske hade det att göra med det känslomässiga 
arvet av de väpnade konflikterna i Finlands histo-
ria, kanske hade det att göra med att vi finländare 
i ukrainarna som flydde såg oss själva, men reak-
tionerna, viljan att hjälpa var enorm. Busslast ef-
ter busslast av ukrainare hämtades till Finland och 
den aktivitet som gräsrötterna visade var otrolig. 
Ganska snabbt stod det klart att i kölvattnet av den 
väpnade konflikten hade vi också en humanitär kris 
att ta hand om. Vi måste säkra tillgången till rent 
vatten, mediciner, mat och skydd även i Ukrainas 
grannländer.

Med den internationella humanitära rätten (krigets 
lagar) som kärnan av vår verksamhet och som del 
av världen största beredskapsorganisation hamna-
de Finlands Röda Korset på paradplats här i Finland. 
På många sätt var det upp till bevis att vi var den 
organisation vi så stolt talar om. Höll våra princi-
per och arbetssätt sträck?

Uppkomsten av den internationella humanitära 
rätten (IHL) är tätt sammanbundet till födelsen av 
hela rödakorsrörelsen. Det var Henry Dunant som, 
efter att ha sett förödelsen i kriget i Solferino 1856, 
kom fram till två saker. För det första att man i 
fredstid skulle starta en organisation som hjälper 
sårade och skadade i krig och för det andra att det 
borde finnas ett internationellt ramverk för regler 
i krig. Idag finns krigets lagar nedskrivna i de fy-
ra Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll och 
även som sedvanerättsliga regler.

Kärnan i IHL är för det första att skydda de som 
inte, eller inte längre deltar i stridigheterna. Kon-
kret innebär det skydd av civila och sjuka, sårade 
eller skadade kombattanter. För det andra begrän-
sar IHL alla parters stridsföring. Det handlar alltså 
både om begränsningar i krigsstrategier och i hur-
dana vapen som får användas. Det finns alltså reg-
ler även i krig!

Vidare stipuleras i den internationella humanitära 
rätten människors rätt att få den hjälp de behöver 

och de stridande parternas skyldighet att underlät-
ta för hjälporganisationer, så som Röda Korset, att 
nå fram till de hjälpbehövande.

Summasummarum vill man alltså med den huma-
nitära rätten se till att de civila i en väpnad konflikt 
har ett så drägligt liv som möjligt, med tillgång till 
rent vatten, god hygien, hälso- och sjukvård och 
mat i en odräglig situation.

Men vad har det här med oss i Åboland att göra? Vi 
kan väl inte påverka hjälparbetet i Ukraina ett par 
tusen kilometer bort? Vad spelar den internationell 
humanitära rätten för roll hos oss som lyckligtvis 
bor i ett land i fred?

Ett villkor för att hjälporganisationerna ska kun-
na agera i en konflikt är att de hålls neutrala och 
opartiska till själva konflikten och att de håller en 
öppen dialog med alla inblandade parter. I en kris 
som utgår från en väpnad konflikt är det här vik-
tigare än någonsin, så att Röda Korsets agerande 
inte missförstås.

Det du kan göra för att underlätta hjälparbetet i 
Ukraina är att berätta för andra hur vi i Röda Kor-
set jobbar. Berätta gärna att vi har ett nätverk som 
sträcker sig över hela världen, att vi har våra sju 
grundprinciper och vad de innebär i praktiken. Du 
får gärna också berätta att vi alltid, alltid sätter 
människan i centrum. Att vi också här i Åboland, 
som i Ukraina, jobbar opartiskt, neutralt och står 
upp för humanitet. Om du vill kan du också berät-
ta om att det finns regler i krig.

Framför allt kan du leda genom exempel, vare sig 
det handlar om vänverksamhet, första hjälpen el-
ler mångkultur. Och då har du gjort en av de vikti-
gaste sakerna inom Röda Korsets: att lära ut inter-
nationell humanitär rätt.

Situationen i Ukraina är komplex. Samtidigt som 
den väpnade konflikten pågår, pågår även en hu-
manitär katastrof som likt ringar på vattnet får kon-
sekvenser världen över. I Östafrika är till exempel 
matnöden stor till följd av situationen i Ukraina.

Alla vi kan alltså tillsammans bygga upp spelpla-
nen igen. Vi kan sätta spelpjäserna på plats och vi-
sa att humana värderingar och globala samarbe-
ten är våra gemensamma spelregler. Att vi hellre 
enar än splittrar.

Fredsbygget tar aldrig slut, det pågår hela tiden på 
micro- och macronivå. Och att bygga, gör vi bäst 
genom att leda med exempel.
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Ordförandes hälsning

Vad gör en rödakorsare på 
sommaren?
PÄIVI KUNTZE  |  Ordförande, Åbolands distrikt

De senaste två och ett halvt åren har jag inte 
skrivit en enda ordförandehälsning utan coro-
nanyheter. Men nu tänker jag skippa saken!

Vi brukar avsluta våren med önskan om att 
”ni ska vila på sommaren så ni orkar igen när 
hösten kommer!” Men vad betyder vilan för en 
organisationsaktiv? Det finns kanske inga mö-
ten, inga inbjudningar att skickas eller proto-
koll att renskrivas. Kanske vilar man från det 
administrativa arbetet men ställer upp som fri-
villig så fort det finns en möjlighet. Eller den 
som utbildar folk vintertid deltar själv i ubild-
ningar under sommaren. En som administre-
rar hela vintern kan hittas med spade eller 
skogssax i handen. Och förstås: våra frivilli-
ga ställer ju upp på olika evenemang och fes-
tivaler för att sköta om första hjälpen. Även 
om förstahjälparna jobbar hårt på evenemang 
kan det samtidigt vara väldigt avkopplande 
att träffa nya människor och lyssna på musik 
samtidigt som man sköter om första hjälpen.

Alla som är på Facebook eller Instagram (eller 
någon annan social media som jag inte använ-
der) har säkert märkt hurdana sommarupp-
dateringar det finns hos ivriga rödakorsare: 
De marknadsför höstens händelser eller delar 
storyn om sjöräddare om inte rödakorsavdel-
ningen varit aktiv. De är med och söker gran-
nens bortsprungna hund. De berättar ifall det 
finns någonting speciellt att ta hänsyn till i eg-
na byn. De marknadsför det som händer på 
deras hemort. De är på torget och säljer lot-
ter för Röda Korset. 

Glädjande nog så finns det massvis med bil-
der av naturen: blommor, havet, fåglar, sko-
gar, fiskelycka, hundar, hundar, några katter, 
flera hundar. Rödakorsare kan nog även det 
där med att samla energi från naturen – nå-
gonting jag skrev om i senaste Här och Nu. 
Att tillbringa tid ute i naturen förbättrar krop-
pens försvarsmekanismer, minskar mängden 
stresshormoner, sänker blodtryck och ökar 
känslan av livskraft. Sådant önskar jag ni al-
la rödakorsare har gjort under sommaren – 
så att vi är färdiga att börja hösten med färs-
ka krafter.

Jag var på Åland första veckoslutet i augusti. 
När jag kom ut från en butik såg jag plötsligt 
bekanta flaggor. Det var ju Ålands Rödakors-
marknad som började dagen med att prome-
nera genom staden. Många bekanta ansikten 
(som jag kände igen först efter jag kollat bil-
derna jag tog)! Jag fick genast en känsla att 
nu: här börjar vi igen. Sommaren är inte över, 
men det börjar vara dags att komma igång. Vi 
ses snart: på möten, på teams eller senast på 
hungerdagsinsamlingen.

Ha det så bra!
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Värva nya bössinsamlare genom 
direkt kontakt

Karoliina Rantala

Efter coronaåren vill vi att antalet insamlare 
återigen ska öka. Därför har vi samlat de bäs-
ta tipsen för att värva insamlare från erfarna 
insamlingsledare och de insamlare som grep-
pade en insamlingsbössa i fjol. 

Kanske det kan ge dig idéer för din egen av-
delning?

”Det allra effektivaste sättet är telefonsamtal. Det 
lönar det sig garanterat att satsa på. Vi ordnar 
kvällar då vi är ett helt gäng som ringer upp per-
soner som tidigare varit bössinsamlare”, berättar 
Karoliina Rantala från avdelningen i Uleåborg. 

Också på avdelningen Kehä-Espoo börjar man med 
att kontakta fjolårets insamlare per telefon och e-
post. ”I fjol lyckades vi värva ett tjugotal insamlare 
också på olika företag”, säger en nöjd Ulla-Maija 
Keränen, som är aktiv i insamlingsteamet. 

Verksamhetsledaren för avdelningen i Tammerfors, 
Marjo Majlund, berättar att hennes avdelning 
kontaktar de som tidigare varit insamlare med 

hjälp av postkort. Nya insamlare lockas genom rik-
tad marknadsföring på Facebook. 

Det största hoppet sätts till skolorna. Där har 
man rekryterat elever för att samla in pengar un-
der skoldagen på gator och i supermarketar.

I Tammerfors används också Oma effektivt. ”I 
Oma skickar vi e-postmeddelanden till alla som 
har registrerat sig där och berättar givetvis samti-
digt om avdelningens övriga verksamhet.”

Så här berättar insamlarna att de blev in-
tresserade av bössinsamling

Vi frågade de som var bössinsamlare i fjol vad det 
var som fick dem intresserade av att bli bössin-
samlare. Bland annat det här berättade de: 

”Insamlingen har blivit en tradition.” 

”På vår avdelning är det en självklarhet att delta.”

”En vän skulle ställa upp som bössinsamlare, så 
jag följde med.”

Vi bad också insamlingsledarna att försöka kom-
ma ihåg vad det var som en gång fick dem att bli 
insamlare. 

”Jag hade varit medlem länge, och det kom all-
tid ett reklambrev från avdelningen där man upp-
manades att bli insamlare. I många år fundera-
de jag på det, och till sist gjorde jag slag i saken”, 
minns Päivi från början på sin insamlingskarriär. 
Efter det har hon i flera år varit insamlingsledare 
vid avdelningen i Dickursby. 

”Jag blev bössinsamlare efter tsunamin i Asien. 
Mellan jul och nyår samlade jag in pengar varje 
dag. En avdelning lyckades rekrytera mig då och 
på den vägen är det”, berättade Ulla från avdel-
ningen Kehä-Espoo. 

Ulla-Maija från samma avdelning berättar att 
hon blev insamlare efter att hon gått i pension, 
då några bekanta som redan var med i verksam-
heten frågade om hon ville komma med.

Marjo från avdelningen i Tammerfors blev bössin-
samlare via scouterna, där hon i flera år samlade 
in pengar tillsammans med andra scouter. ”Till en 
början var det säkert scoutledaren som tvingade 
oss, men sedan märkte vi att det var riktigt roligt.”

Visste du det här om de olika sätten att ge bidrag?
• MobilePay har redan över två miljoner användare i Finland. Kom ihåg att erbjuda möjligheten 

att betala via MobilePay i avdelningens alla kanaler. 
• Nätinsamlingar startas numera på lahjoita.punainenristi.fi. Du kan starta en insamling antingen 

i ditt eget eller i avdelningens namn.
• Det är inte längre möjligt att ge bidrag via Pivo till Hungerdagen. Förstör därför alla material där 

bidragsgivarna uppmanas att donera via Pivo.

Karoliina Rantala kom i kontakt med bössinsamlingen 
för första gången redan då hon samlade in pengar med 
Röda Korsets ungdomsgrupp. Nästä gång hon greppade 
en insamlingsbössa var under studietiden.

Hungerdagen 22-24.9
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Synlighet på Hungerdagen

På Hungerdagen inspirerar vi folk till att 
bli insamlare och bidragsgivare. Vi berät-
tar om behovet av hjälp och tackar slutli-
gen de som deltagit. Få tips för finfin kom-
munikation om Hungerdagen nedan!

1. Ge journalisten intressanta ämnen och 
personer att intervjua

Journalister nappar på ämnen som berör läsar-
na och lyssnarna. Säkerställ följande i förväg:

Personer att intervjua och möjlighet att 
fotografera: Vem ställer upp på en intervju? 
Var och när är det möjligt att intervjua och fo-
tografera bössinsamlare?

Fakta: Regionala eller lokala siffror intresserar. 
Hur många människor eller familjer inom di-
striktets område fick förra året hjälp tack vare 
medel ur katastroffonden? Vid hur många elds-
vådor har frivilliga hjälpt till? Se till att de som 
blivit hjälpta inte kan identifieras genom infor-
mationen.

Berättelser: Förutom för själva insamling-
en kan journalisten intressera sig för hurdan 
vändpunkt i livet som fått den intervjuade att 
bli frivillig och hur hjälpbehovet ser ut i hjälpa-
rens ögon. En persons berättelse kan inspirera 
också andra till att hjälpa.

Timing: Det är värt att kontakta medierna på 
orten ungefär en vecka före insamlingen. Infor-
mera också samma journalist om insamlingsre-
sultatet senare.

Metoder: E-post eller telefonsamtal är behän-
diga sätt att kontakta journalisten. Med hjälp 
av ett pressmeddelande förmedlar ni behändi-
gast exakt information, till exempel kontakt-
uppgifterna eller insamlingsresultatet för in-
samlingsstället. Meddelandemallar finns på 
RedNet.

2. Sprid insamlingsstämning i sociala 
medier

En bild säger allt. Sprid trevlig insamlings-
känsla och dela insamlarnas berättelser i soci-
ala medier. 

Mobilbilder lyckas om du väljer ett tydligt ob-
jekt för bilden och tar ett steg närmare det. 
Försök hitta en lugn bakgrund. Fotografera mö-
ten mellan människor eller uppmana den som 
blir fotograferad att titta in i kameran.

Kom ihåg att fråga om tillstånd för att public-
era bilden. För minderåriga ska du också fråga 
om tillstånd av barnets vårdnadshavare.

Selfies fungerar bra i sociala medier! Ta därför 
en bild av dig själv och berätta med några ord 
om dina känslor under insamlingen. Hur har 
insamlingen gått och hurdana möten har upp-
stått? 

Använd hashtaggarna #Hungerdagen och 
#Nälkäpäivä. Centralbyrån publicerar avdel-
ningarnas inlägg också i riksomfattande kana-
ler. För att förbättra den regionala synligheten 
kan du också använda till exempel kommu-
nens eller stadsdelens namn som hashtag.

Skapa ett evenemang i Oma för insam-
lingen. Länken kan delas i sociala medier när 
ni värvar nya insamlare.

Utnyttja färdiga material för sociala medi-
er. För informeringen om Hungerdagen produ-
ceras lämpliga material för sociala medier, till 
exempel bilder. Materialen kommer att finnas 
i mappen Hungerdagen 2022 i Röda Korsets 
materialbank före insamlingen: aineistopankki.
punainenristi.fi/ 

Fler tips: rednet.rodakorset.fi/hungerdagen

Dokumentärfilmen Missä tiet kohtaavat (Där vägarna möts) 
för bössinsamlare
För de frivilliga som deltar i Hungerdagen ord-
nas en möjlighet att se filmen Missä tiet koh-
taavat på distans tisdagen den 13 september kl. 
17. I filmen reser 700 finländska frivilliga till Be-
nin i Västafrika för att delta i en vaccinunder-
sökning, som kan rädda livet på miljontals barn. 

Efter filmen strömmas ett evenemang, där do-
kumentärens regissör Mia Halme och chefen 

för den internationella katastrofhjälpen Marko 
Korhonen diskuterar filmens teman: hjälp-
arbete och dess effekter samt möten mellan 
människor. 

Anmälningslänk till evenemanget finns i 
Oma Röda Korset: oma.punainenristi.fi/
event/15497. Det är fritt fram att dela inbju-
dan med bössinsamlare.

Hungerdagen 22-24.9
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Nolltolerans för sexuellt ofredande 
– se webbkursen

Vi har förbundit oss till att Röda Korset är 
en trygg verksamhetsmiljö för hjälpbehö-
vande, frivilliga, anställda och andra som 
arbetar med oss. Vi accepterar inte sex-
uellt ofredande, antastande eller utnytt-
jande i någon form.

I avdelningen är det viktigt för alla att anam-
ma sin egen roll och ansvaret som är förknip-
pat med sin frivilliguppgift. Det är också viktigt 
att alla kan och vågar rapportera oacceptabla 
handlingar mot sig själv och andra.

För att säkerställa detta erbjuds avdelningarna 
nu Röda Korsets webbkurs för att förebygga 
sexuellt ofredande och utnyttjande. Själv-
studiekursen är riktad till alla frivilliga, anställ-
da och biståndsarbetare i vår organisation. 

Mer information om kursen och anvisningar 
för plattformen Itslearning finns på Oma Röda 
Korset (för tillfället endast på finska): oma.pu-
nainenristi.fi/event/14801 

Fler diskussioner om jämlikhet önskas
Under evenemanget Hjälparna i Aulan-
ko genomförde centralbyrån en pilotenkät 
om jämlikheten i Röda Korsets verksam-
het. 37 personer svarade.

Situationen upplevdes generellt som bra, men 
utvecklingsbehov sågs inom alla delområden 
av jämlikhet.

• Cirka 40 procent av de som svarade hade 
ibland eller sällan upplevt eller lagt märke till 
diskriminering i verksamheten. Nästan hälf-
ten sade att de inte hade märkt någon dis-
kriminering.

• Nästan tre av fyra svarare upplevde att at-
mosfären i organisationen var någorlunda el-
ler helt mångsidig och jämlik. Fler än tre av 
fyra upplevde att de kunde påverka Röda 
Korsets verksamhet något eller bra.

• Det finns ett behov av utbildning eftersom 
mer än hälften inte hade fått utbildning i 
jämlikhet, och en tredjedel av de som svara-
de inte hade bekantat sig med rapporterings-
praxis.

• Man önskade mer främjande av tillgänglig-
het, samt diskussion om jämlikhet.

Anmäl händelserna till en chef eller en verksamhetsansvarig 
eller med en elektronisk blankett >> rodakorset.� 
→ Anmälan om misstänkt missbruk

På Röda Korset accepterar vi 
ingen form av sexuellt 
antastande, ofredande 

eller utnyttjande. 
Vi har nolltolerans.

PSEA_0Toleranssi_juliste_A3_2022_SWE.indd   5 7.6.2022   13.26

Huvudpunkterna i riktlinjen Förebyg-
gande av sexuellt ofredande och ut-
nyttjande 

• Förringa inte sexuellt ofredande mot dig 
eller någon annan.

 • Rapportera om alla fall och misstankar 
om sexuellt ofredande. Vi utreder al-
la händelser rättvist och konfidentiellt. 
Vi skyddar identiteten och rättigheterna 
för både de som rapporterar och de som 
har blivit utsatta för utnyttjande.

• Ett fall är ett för mycket.

• Utsätt ingen för sexuellt ofredande, 
antastande eller utnyttjande.

• På Röda Korset accepterar vi ingen form 
av sexuellt antastande, ofredande eller 
utnyttjande. Vi har nolltolerans.

Om du märker ofredande, anmäl händel-
serna till en verksamhetsansvarig eller 
med den elektroniska blanketten på roda-
korset.fi > respons > anmälan om miss-
bruk. 

Hela riktlinjen hittar du på RedNet: rednet.
rodakorset.fi/sexuelltofredande. På sidan 
kan du även ladda ner en utskrivbar af-
fischserie för avdelningens lokaler och eve-
nemang.

Förebyggande av sexuellt ofredande

Anmäl händelserna till en chef eller en verksamhetsansvarig 
eller med en elektronisk blankett >> rodakorset.� 
→ Anmälan om misstänkt missbruk

På Röda Korset accepterar vi 
ingen form av sexuellt 
antastande, ofredande 

eller utnyttjande. 
Vi har nolltolerans.

PSEA_0Toleranssi_juliste_A3_2022_SWE.indd   5 7.6.2022   13.26
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Tack till alla som deltog i Skydd!

Röda Korsets riksomfattande bered-
skapsövning Skydd 2022 hölls den 6–7 
maj. Totalt deltog över 1 500 frivilliga 
från cirka 100 avdelningar i övningen! 
Detta är en fin gemensam prestation av 
oss, även om hjälpuppgifterna med kri-
sen i Ukraina samtidigt orsakade bråd-
ska för många avdelningar.    

Totalt ordnades 67 övningar. De fokuserade 
på färdigheter som ofta behövs i 
evakueringssituationer, såsom första 
omsorg, psykiskt stöd, personförteckning, 
ledarskap och kommunikation. I ungefär 
hälften av övningarna deltog även 
myndigheter eller andra organisationer.  

– Trots coronaepidemin och mitt i 
Ukrainakrisen kunde övningen genomföras 
på ett fantastiskt sätt på många orter. 
Bilderna och kommentarerna som 
skickades till lägescentralen förmedlade 
stort kunnande och genuin glädje att göra 
och träffas efter lång tid på distans, säger 
beredskapsplanerare Maaria Kuitunen.

Läs på webben om hur en situation med 
storskalig invandring övades på Åland 
tillsammans med Svenska Röda Korset: 
rodakorset.fi/vart-arbete/beredskapsarbete-
i-hemlandet/ 

I övningen Skydd 2022 deltog nästan 100 avdelningar på olika håll i Finland. På bilden pågår övningen 
i Suomussalmi.

Tim
o H

eikkala

Skydd 2022

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 förbun-
dit 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 
avdelningsmaterial under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt 
med myynti@rodakorset.fi.
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Frivilliga planerade evakueringscenter
Text ANNALENA SJÖBLOM

I Åboland förverkligades den nationel-
la övningen Skydd 2022 som kartövning 
(Table top) i Åbo, Kimitoön och Iniö. Syf-
tet med övningen var att konkret placera 
ut olika tjänster i en lokal som används 
som evakueringsplats med hänsyn till oli-
ka målgrupper och deras behov.

Åbo svenska avdelning planerade en evakue-
ringsplats på Utö med utrymme för att samla 
de icke-skadade. Utö är ett av de ställen som 
myndigheterna planerat för evakuering ifall 
det sker en olycka till havs. Under en evaku-
eringssituation är Röda Korsets roll att främst 
hjälpa socialmyndigheterna med att samla 
uppgifter, ge psykiskt stöd och sköta bespis-
ning för de evakuerade.

På Kimitoön samlades Kimito, Drags-
fjärd och Västanfjärds avdelning-
ar för att planera hur bygga upp en 
evakueringsplats i Kimitos skolcen-
ter och Dalsbruks motionshall anvi-
sats som evakueringsplats av kom-
munen.

Tillsammans funderade vi först på 
vilka funktioner som kunde place-
ras var. Vi märkte på bottenplan ut 
var vi hade bespisning, vila, psykiskt 
stöd och en station för första hjäl-
pen. Viktigt är att lindra oron och 
skapa trygghet för dem som evaku-

erats. En del i det är att informera vad som 
hänt och vad som kommer att hända till näst.

Fas två i övningen var att fundera på special-
grupper så som personer med funktionshin-
der, barn och även husdjur. Vi diskuterade om 
planen på något sätt ändrade, då vi tog dessa 
grupper i beaktande. I några fall ändrades ut-
rymmesanvändningen något. 

Slutet av kvällen funderade vi på ledarskapet 
och vikten av att det ges tillräckligt med re-
surser för att leda en operation. Kontakten till 
myndigheterna och upprätthållande av situa-
tionsbild är viktigt för att förvalta resurserna 
rätt och skapa rätt service för dem som be-
höver hjälpen. 

Deltagarna var nöjda med övningen 
och vi har nu planer för Utö, Kimi-
to skolcenter, Dalsbruks Motionshall 
och även Snäckan på Iniö. Övnings-
materialet är skapat, så har ni ställ-
en på er ort som lämpar sig som 
evakueringsplats är det bara att till-
sammans i lugn och ro fundera på 
funktionernas placering. Planen kan 
vara mycket bra att ha ifall en elds-
våda, storolycka till havs eller mot-
svarande sker på orten och Röda 
Korset behövs. Beredskap är att pla-
nera för framtiden och ju mer kon-
kret desto bättre.

Frivilliga i Åbo funderade på hur hjälpa grupper med specialbehov 
vid en evakuering.

Delar av Iniö avdelningsstyrelse planerade hur bygga upp 
evakueringscenter i Snäckan.

A
ndrea S

ödergård
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Frivilliga från Åboland deltog i 
storövning på Åland
Text AXEL GRÖNDAHL  |  Bild FRK BILDARKIV

Deltagare från Sverige, Åboland och 
Åland deltog i gemensam bered-
skapsövning i början av maj. Tanken 
var att simulerat en omfattande eva-
kuering av flyende från Sverige till Fin-
land.

Det var en kall och regnig dag på Åland då 
den nationella beredskapsövningen SKYDD 
2022 drog igång en tidig morgon i maj. 
Stämningen inför övningen var spänd och 
förväntansfull då Röda Korsets frivilliga från 
både Åland och Åboland klev ombord på 
Eckerölinjens passagerarfärja M/S Eckerö, 
som strax skulle kasta loss mot Grisslehamn, 
Sverige. 

Beredskapsövningens mål var att simulera 
en omfattande immigration av flyende från 
Sverige till Finland.

Innan ankomsten till Sverige så samlades al-
la deltagare i mässen för en snabb genom-
gång av dagens upplägg, tidtabell och roll-
fördelning. När färjan tog iland i Grisslehamn 

så klev även frivilliga från Sveriges Rö-
da Kors ombord, sen var det dags att köra 
igång med övningen.

När de frivilliga hjälparna från första hjälpen 
och mentala stödet steg in i mässen möt-
tes de av många hjälpbehövande personer. 
En kvinna gick hysteriskt omkring med ett 
gråtande barn i famnen, en del led av fysis-
ka skador och en del var apatiska med blick-
en ner mot golvet. Första hjälpen gav snabbt 
sin uppmärksamhet till de mest kritiska fall-
en och det mentala stödet spred ut sig till 
var och en av de hjälpbehövande. 

Atmosfären var hektisk då hjälparna steg in 
i mässen. Målpersonerna och hjälparna sak-
nade ett gemensamt språk, vilket gav alla en 
extra utmaning i hur kommunicerar med nå-
gon under en pågående krissituation. 

Efter ett tag börjar situationen lugna sig och 
allting blev tyst och stilla, den akuta faran 
var över och ett tungsint lugn tog över rum-
met. 

Sexton åboländska frivilliga deltog i övningen på Åland.
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Vid landstigningen i Eckerö ledsa-
gades alla hjälpbehövande till Rö-
da Korsets EEC-tält för registrering. 
Inne i tältet fanns flera inom första 
hjälpen och även frivilliga från Räd-
da Barnen som såg till barnens väl-
mående. De mest akuta fallen trans-
porterades med ambulans från 
hamnen för att söka vård, medan 
resten av målpersonerna förflyttade 
sig till en buss som skulle transpor-
tera dem vidare till en flyktingmot-
tagning i Käringsund som hade satts 
i ordning av frivilliga. 

Vid mottagningen fanns det vär-
me, smörgåsar och varm dricka som 
väntade på de hjälpbehövande. Det 
kändes som en stor lättnad då al-
la kunde sätta sig ner på golvet i sa-
len och man kunde se hur trötthe-
ten började sjunka in för många av 
deltagarna. Strax efter det var öv-
ning officiellt avslutad och vi sam-
lades för en gemensam middag och 
debriefing.

Det var spännande upplevelse att 
få följa med och observera. Det he-
la var stundvis hektiskt men det var 
precis som jag föreställer mig att 
det skulle kunna vara i en riktig si-
tuation. I slutdiskussionerna togs 
det mycket fasta på hur viktigt (och 
utmanande) kommunikationen är. 
Det här gäller både inom hjälpor-
ganisationerna och frivilliga emel-
lan men även hur vi läser och tolkar 
en hjälpbehövande i liknande situa-
tion. Att känna till sina egna styrkor, 
uppgifter och ansvar är väldigt vik-
tigt i sådan här situation så att man 
kan hålla sig lugn och fokuserad. En 
otroligt lärorik upplevelse som jag 
kan starkt rekommendera till alla 
våra frivilliga att ta del av! 

Stort tack till alla som bidrog och 
deltog i övningen!

S
aara M

ansikkam
äki

På övningen simulerades en omfattande 
immigration från Sverige till Finland.
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Frivilligbarometer 2022

Vi inspireras av att hjälpa, gemenskap 
och att få lära oss nya saker
Text ANNALENA SJÖBLOM

Under vintern 2022 gjorde centralbyrån 
en enkät för frivilliga. Enkäten innehöll 
13 frågor och samlade totalt 1457 svar. 
Verksamhetsledare Annalena Sjöblom 
har samlat några tankar kring frivilligas 
välmående och motivation.

Personerna som svarade på enkäten ansåg 
att viljan att hjälpa och gemenskap är orsa-
ken till att man vill vara med i Röda Korset. 
Många önskade bättre systematik och orga-
nisering, inspiration och att lättare komma in 
i gemenskapen. Det här borde utvecklas. 

Det viktigaste för trivseln är att känna att 
man kan hjälpa, att man får lära sig nya sa-
ker och att få nya vänner. 

Med tanke på svaren så kan man dra paral-
leller till vad avdelningens styrelse borde fo-
kusera på för att få grupperna och frivilliga 
att trivas. 

1. Tydliga strukturer, arbetsfördelning 
och bra kommunikation
Avdelningens styrelse borde fokusera på 
att grupperna har verksamhetsförutsätt-
ningar. Avdelningen kan tillgodose ma-
terial, budgetmedel och möjlighet till re-
kreation.

2. Inspiration gör verksamheten me-
ningsfull
De ovanstående är också en källa för in-
spiration. Då man har bra verktyg och 
pengar att röra sig med, så känns det 
också mer meningsfullt att jobba. Att re-
gelbundet tacka och lyfta fram den verk-
samhet som grupperna gör uppmuntrar 
gruppmedlemmarna. Respons och upp-
skattning vill alla ha och höra.

3. Gemenskap –att känna att man till-
hör gruppen
Avdelningsstyrelsens viktigaste upp-
gift är också att konstant rekrytera nya 
och se till att de välkomnas in i grupper-
na. Man kan skapa ett faddersystem där 
varje grupp utser någon som är ansvarig 
för de nya. Se till att de känner sig väl-
komna och ta med dem i gruppen. Att lä-

ra känna varandra på personligt plan är 
också viktigt och det gör man bäst ge-
nom att göra något utöver det vanliga 
frivilligarbetet. Gå ut och äta tillsammans 
eller tex spela minigolf.

Hösten 2021 gjorde distriktet också en egen 
enkät med frågor vad som inspirerar och 
motiverar. Svaren motsvarade den nationel-
la enkäten och samlades i form av ett ord-
moln. Alla fick ge tre svar på vad som moti-
verar och inspirerar.

En lärdom av dessa är kanske att fundera li-
te på avdelningsstyrelsens uppgift på nytt. 
Idag är många styrelser som en egen verk-
samhetsgrupp i avdelningen, vilket kan leda 
till att de övriga grupperna blir i skymundan. 
Jag hoppas denna text ger alla i styrelsen en 
tanke på att börja arbeta på ett nytt sätt.

Enligt instruktionen för avdelningar är upp-
gifterna följande: 

• Representera Röda Korset på orten
• Ta emot de som är intresserade av av-

delningens verksamhet och hitta uppgif-
ter för dem i enlighet med deras kunska-
per

• Erbjuda verksamhets- och påver-
kansmöjligheter för medlemmar och 
frivilliga

• Kanalisera och verkställa Röda Kor-
sets nationella hjälp i akuta situationer 
inom sitt område

• Utveckla och upprätthålla den orga-
nisatoriska handlingsberedskapen
och den frivilliga hjälpberedskapen

• Svara mot oförutsedda hjälpbehov
enligt sin beredskapsplan

• I mån av möjlighet producera special-
tjänster utifrån lokala behov

Ibland är det bra att stanna upp och fundera 
på grunderna på nytt. Nu då vi levt i bered-
skapsoperation i två år så kan det vara dags 
att fundera på nytt hur motivera, inspirera 
och skapa gemenskap igen efter lång paus. 
Er avdelningsfaddder från distriktet stöder 
och coachar er framåt i dessa frågor bara ni 
så önskar.
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Fokus kunde vara

• Akut kris
• Delaktighet och gemenskap
• Lindra ensamhet 

Vi kommer även att tangera innehållet i stra-
tegin under utskottsmöten, styrelsemöten och 
höstsamlingen. I avdelningarna kommer ni att 
ha möjlighet att påverka innehållet under pe-
rioden 6.2-31.3.2023. Hoppas ni ger er tid att 
inverka på hur Finlands Röda Kors skall arbe-
ta framöver.

Vad ger dej glädje i frivilligarbetet?

Strategiarbetet har börjat
Text ANNALENA SJÖBLOM

Nästa år är igen stämma då hela Fin-
lands Röda Kors samlas den 11.6.2023 i 
Joensuu för att välja organisationens sty-
relse, ordförande och fullmäktige samt 
fastslå tyngdpunkterna för de komman-
de tre åren (2024-2026).

Redan våren 2022 har bakgrundsarbetet med 
strategin påbörjats. Det har samlats fakta, ta-
gits del av trender och studerats internatio-
nell federationens strategi framtill 2030. Cen-
tralstyrelsen och distriktsseminariet har redan 
haft workshopar kring innehållet i den nya 
strategin som skall fungera som ledstjärna de 
kommande åren. Det första utkastet skall vara 
färdigt redan i början av hösten 2022 för att se-
dan hinna på utlåtanderunda i början av 2023. 

Just nu ser man följande teman som Röda Kor-
set borde jobba med 

• Gemenskap och utanförskap
• Stöd till invandrare
• Hitta hjälpare med funktionsvariation
• Människan i fokus
• De som är mest i behov av hjälp i olika 

livssituationer
• Människomöten, att göra tillsammans

Röda Korsets ordinarie stämma samlar frivilliga och 
förtroendevalda från hela Finland. I bilden kvällsfest i 
Musikhuset i Helsingfors 2017.

M
ari Vehkalahti
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Håll kontakten med beslutsfattarna i det nya 
välfärdsområdet

I januari 2022 i det första välfärdsområ-
desvalet valdes fullmäktige till välfärds-
områdena. Vet du vem som har blivit vald 
i ditt område?

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet 
1.1.2023, då deras anordningsansvar inklude-
rar social- och hälsovården, samt räddnings-
väsendet.

Vi uppmuntrar till att hålla kontakt med väl-
färdsområdenas fullmäktigegrupper. Det är 
viktigt att lyfta fram Röda Korsets hjälpverk-
samhet och kunnande för att öka tryggheten i 
vardagen, och det är bra att berätta opartiskt 
för alla områdesfullmäktige om vår verksam-
het.

Mer information om välfärdsområdena hittar du 
på soteuudistus.fi/sv/valfardsomraden.

Kom också ihåg kommunernas viktiga roll 
i att främja välbefinnande och hälsa
Efter reformen har kommunerna fortfarande 
ansvar för att främja välbefinnande och hälsa 
(hyte). 
Röda Korset har mycket verksamhet som främ-
jar välbefinnande och hälsa, som vänverksam-
het, hälsopunkter och mathjälp. Det lönar sig 
också att vara aktiv i riktning mot beslutsfatta-
re och tjänstemän i kommunen och berätta om 
den egna verksamheten. 
Det är viktigt att förbereda sig och stärka var-
dagssäkerheten tillsammans med andra aktörer 
och organisationer. Vi uppmuntrar även samar-
bete med andra organisationer i området.
Vad kan göras i distrikten och avdelning-
arna?
• Man bör bekanta sig med ämnet åtminstone 

på webbplatsen. 
• Det lönar sig att diskutera och bilda nätverk 

med andra organisationer. 
• Berätta tydligt om Röda Korsets bistånds- 

och stödformer.
• Bekanta er med välfärdsområdenas planer. 
• Ni kan ordna en kommunrundtur tillsammans 

med andra organisationer.
Centralbyrån har som stöd för avdelningar-
na och distrikten sammanställt en webbsida 
på RedNet, där du bland annat hittar informa-
tion om social- och hälsovårdsreformen samt 
presentationsmallar om bland annat vår verk-
samhet för att främja välbefinnande och hälsa. 
Materialet finns på Rednet på sidan Råd & Rön 
i avsnittet Social- och hälsovårdsreformen.
Mer information: koordinator Maria Viljanen, 
maria.viljanen@rodakorset.fi

Även efter reformen hör främjande av hälsa och välfärd 
till kommunerna. På bilden packar Sanna Tuorila vid 
avdelningen i Uleåborg mathjälp.

M
aiju Pohjanheim

o

De bostadslösas natt 17.10
FN:s internationella dag mot fattigdom 
och marginalisering hålls i Finland 17.10 
genom De bostadslösas natt.

Folkrörelsen De bostadslösas natt stöder al-
la människors grundläggande rättigheter till en 
permanent bostad, ett eget hem. Bostadslös-
het är den mest extrema formen av fattigdom 
och utslagning, och försämrar den hemlösa 
personens välbefinnande och människovärdi-
ga liv.

Din avdelning kan ordna evenemanget De bo-
stadslösas natt tillsammans med samarbets-
parterna. Evenemanget kan innehålla till ex-
empel servicehandledning, samtalsstöd och 
mathjälp, och det är också ett utmärkt tillfälle 
att berätta hurdan hjälp och stöd din avdelning 
erbjuder personer i en utsatt situation. 

Tips för att delta finns på RedNet: Råd & Rön 
> Mathjälp > De bostadslösas natt. 

Mer information: Planerare för social välfärd 
Petra Lemmetty, tfn 040 620 4373

Välfärd
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Utbildning för frivilligutbildare hösten 2022

Leena Koskela

Anmälan till höstens utbildning för frivil-
ligutbildare pågår.

Är du intresserad av att främja humanite-
ten och viljan att hjälpa? Vill du inverka på att 
människor kan hjälpa varandra? 

Om du svarar ja, kom med som frivilligutbilda-
re. Vi tränar dig i att hålla grundläggande ut-
bildning för både våra frivilliga och andra in-
tresserade. 

Kontakta ditt distrikt om du är intresserad. Mer 
information finns på RedNet (på finska): red-
net.punainenristi.fi/node/6357

Utbildningsspråket är finska. År 2023 ordnas 
svenskspråkig utbildarutbildning.

UTBILDARUTBILDNINGENS 
GEMENSAMMA DELAR:

Webbinariet Röda Korset utbildar: 
4.10 kl. 17–18

ATT HANDLEDA I LÄRANDE:

Distansutbildning: 11.10 kl. 17–19.30

Närutbildning: 29.10 kl. 10–17

Distansutbildning: Reflektion 22.11 kl. 17–18

Webbkurs för utbildare 1.10–31.12

INNEHÅLLSDELAR:

Beredskapsutbildarens innehållsdel 9–11.9 

Innehållsdelarnas utbildningar 19–21.11 

Kompletteringsutbildning för 
beredskapsutbildare 11–13.11  

Utbildning för utbildare av första 
hjälpen-grupper 29.9–2.10

Utbildardagar kommer igen i januari

Utbildardagar och kompletteringsutbildning hålls nästa år 21–22.1. Anmälan öppnar och ett när-
mare program publiceras senare på hösten.  

Märk dagarna redan nu i din kalender!

Utbildning
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Din avdelning kan stödja integrationen av 
invandrare på många olika sätt.

Vi vill öka deltagandet, delaktigheten och 
funktionsförmågan för invandrare, minska 
sårbarheten samt skapa konstruktiva länkar 
mellan de som anlänt och lokalbefolkningen. 

Invandrare kan ha speciella sårbarheter rela-
terade till deras rättsliga eller sociala status el-
ler bakgrund. Vi har verksamhet för och stöder 
flyktingar i behov av stöd, asylsökande, pap-
perslösa, utlänningar som tagits i förvar och 
andra personer i en utsatt position.

Vad kan avdelningen göra?

Det finns många sätt på vilka Röda Korsets fri-
villiga kan stödja integrationen av en invand-
rare.  

• Tiden och samvaron som en frivillig ger kan 
vara ett ovärderligt stöd för en person som 
nyss har flyttat till Finland. 

• I språkklubbar och -kaféer övas vardags-
språket genom att tala. Klubbarna är extra 
stöd för kurserna som erbjuds av myndighe-
terna. 

• Frivilliga i Läxhjälpen hjälper och motiverar 
barn eller vuxna på studievägen.

Integrationen stöds också av till exempel läger, 
tema- och verksamhetsgrupper, arbetslivs-
mentorskap, internationella klubbar och mö-
tesplatser samt ett brett utbud av hjälp i var-
dagen.

Din avdelning kan stödja integration i all verk-
samhet genom att organisera genuint öppen 
verksamhet, avveckla diskriminerande struktu-
rer och ge möjligheter till deltagande och mö-
ten.

Som stöd för invandrare

Tips och utbildningar
Du kan hitta tips och material för frivilligverk-
samheten för att stödja integration på RedNet: 
rednet.punainenristi.fi/kotoutumisentuki. På 
webbplatsen finns material även på svenska.
I utbildningen Som stöd för integrationen
behandlas flyktingskap, integration och rasism 
samt presenteras frivilligverksamhet som stö-
der integrationen. Du kan leta efter nästa kurs 
på Oma eller avlägga kursen i din egen takt på 
nätet på plattformen Itslearning. Mer informa-
tion: oma.punainenristi.fi/event/14691. Utbild-
ningen är för närvarande tillgänglig på plattfor-
men Itslearning endast på finska.
På webbinariet Röda Korset som stöd för 
de som anländer till Finland 7.9 berättar 
man om hur frivilliga kan stödja integrationen 
av till exempel flyktingar som flytt från Ukrai-
na eller av kvotflyktingar.
Kom och hör om modeller som man märkt va-
ra bra och få idéer! Utbildningen ordnas på fin-
ska. Mer information: oma.punainenristi.fi/
event/15632. 

S
usanna C

hazalm
artin

Vad är integration?  

Integration är en kontinuerlig dubbelriktad 
process där samhället förändras när befolk-
ningen blir mångfaldigare och invandraren 
skaffar sig kunskaperna och färdigheterna 
som behövs i samhället och arbetslivet. Det 
är en individuell process under vilken in-
vandrarens delaktighet, jämlikhet och jäm-
ställdhet i samhället ökar.  

Integrationen stöds genom att erbjuda 
lämpligt stöd och tjänster samt genom att 
främja samhällets mottaglighet. 

Som stöd för integrationen
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Under kampanjen Jul i sinnet delas presentkort på mat 
ut – vi påminns om fattigdomen bland barnfamiljer

B
enjam

in S
uom

ela

Presentkorten för mat som delas ut un-
der kampanjen Jul i sinnet sprider återi-
gen glädje bland mindre bemedlade barn-
familjer. Avdelningarna kan som vanligt 
beställa presentkort för den egna orten 
elektroniskt.

Avdelningarna har i flera års tid haft möjlig-
het att beställa presentkorten för mat för kam-
panjen Jul i sinnet med en elektronisk beställ-
ningsblankett. Presentkorten skickas direkt till 
exempelvis socialbyråer, diakonianställda och 
rådgivningar, som delar ut korten till dem som 
behöver.

Om man vill beställa kort till samarbetspartner 
är det bra att komma överens om det tillsam-
mans med de föreningar inom Mannerheims 
Barnskyddsförbund (MLL) som finns på orten. 
På så sätt kan ni tillsammans säkerställa att 
så många samarbetspartner som möjligt får 
kort och så många familjer som möjligt får den 
hjälp de behöver. Samtidigt undviker ni också 
överlappande beställningar.

Det är en god idé att beställa korten direkt till 
samarbetspartnernas adresser. Er avdelning 
kan skriva en egen hälsning på korten. Det är 
viktigt att hälsningen skickas till samarbetspart-
nerna i tillräckligt god tid, så att den säkert hin-
ner levereras tillsammans med presentkortet.

Evenemanget Jul i sinnet ger insamlingen 
synlighet

Det lönar sig också att tillsammans med den 
lokala föreningen inom MLL ordna ett eve-
nemang med temat Jul i sinnet, vilket ger 
kampanjen mer synlighet och mer medel till 
presentkorten. Avdelningarna får närmare an-
visningar för hur man ordnar evenemangen 
under september. Närmare kampanjen public-
eras dessutom en meddelandemall och materi-

al för sociala medier för avdelningarna i grup-
pen Jul i sinnet på RedNet.

Jul i sinnet är en kampanj som genomförs ge-
mensamt av Finlands Röda Kors, Mannerheims 
Barnskyddsförbund och Yle till stöd för mindre 
bemedlade barnfamiljer i hemlandet. Genom 
kampanjen samlar man in medel till present-
kort på mat och väcker samtidigt en diskus-
sion om fattigdomen bland barnfamiljer.

Kampanjmaterial och anvisningar för ut-
delning av presentkort finns på RedNet:
rednet.rodakorset.fi/julisinnet

Mer information:

Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257

Koordinator för medelinsamling 
Regina Laurén, tfn 040 719 3158

Jul i sinnet

Röda Korset delar 150 Jul i sinnet-gåvokort i Åboland
Till årets utdelning av Jul i Sinnets gåvokort 
kommer det att delas ut 150 gåvokort till 
barnfamiljer i Åboland genom Röda Korset.

Gåvokortens utdelning förverkligas tack va-
re den årliga Jul i sinnet-insamlingen som 
ordnas av Finlands Röda Kors, Mannerheims 
Barnskyddsförbund och YLE. 

Jul i sinnet-presentkorten delas ut till barn-
familjer som bor i Finland och som hamnat 
i ett svårt läge till exempel på grund av ar-
betslöshet, överskuldsättning, låga inkom-
ster eller någon annan kris.

Kortens värde är 70€/st och går att använda 
i K-kedjan, S-kedjan eller Lidls mataffärer. 

Hundratusentals familjer har fått stöd genom 
insamlingen under årens lopp. Insamlingen 
har dessutom bidragit till att väcka offentlig 
debatt om barnfamiljers fattigdom och göra 
beslutsfattare medvetna om problemet.

Läs mera om kampanjen på www.hyvajoulu-
mieli.fi
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Distriktets årsmöte 23.4 2022

Röda Korset i Åboland premierade 
frivilliga på årsmötet i Iniö
Text ANNALENA SJÖBLOM  |  Bild AXEL GRÖNDAHL

Lördagen den 23.4 ordnades Röda Kor-
set Åbolands distrikt stadgeenliga års-
möte. I år kunde årsmötet ordnas fy-
siskt på plats på Iniö.  

- Tredje gången gillt - nog har vi fått vänta 
på att få mötas ansikte mot ansikte. Jag vill 
här tacka alla våra frivilliga och anställda för 
det hårda arbetet under coronatiden och nu 
igen i Ukrainakrisen. Att ställa upp och hjäl-
pa! Det har ni gjort utomordentligt bra under 
de senaste åren! säger Päivi Kuntze, di-
striktsordförande i Åboland.

Under mötet behandlades stadgeenliga ären-
den och uppmärksammades de frivilliga som 
fått utmärkelser. Förtjänstmedaljer tillde-
las frivilliga som erkänsla för utomordentligt 
förtjänstfull och mycket långvarig verksam-
het eller exceptionellt betydelsefulla insat-
ser till direkt förmån för Finlands Röda Kors 
och dess syften. Röda Korset kunde premie-
ra två guldmedaljer, fyra silvermedaljer, sex-
ton bronsmedaljer och sex förtjänsttecken. 

Guldmedalj fick Marcus Holmström, Kimito 
och Susanne Piekkala, Kimito. 

Silvermedalj fick Susanne Bergholm, Kor-
po, Rainer Sukala, Korpo, Bror Berg, Par-
gas och Esko Lundén, Pargas.

Bronsmedaljer delades ut till Kristiina Hei-
nonen, Iniö, Marja Lundell, Iniö, Lars 
Mattson, Iniö, Birgitta Holmström, Kimi-
to, Gunlög Hägg, Kimito, Majel Johans-
son, Korpo, Tove Dahlén, Nagu, Karl-Gus-
tav Laurén, Pargas, Lena Långbacka, 
Pargas, Kristina von Weissenberg, Par-
gas, Daniela Sundberg, Pargas, Mona 
Blok-Andersen, Åbo svenska, Ulla-Sti-
na Engström, Åbo svenska, Eivor Huldén, 
Åbo svenska, Anita Jansson, Åbo svenska 
och Ulla Stendahl, Åbo svenska.

Förtjänsttecken fick Pia Karlsson, Iniö, Gu-
nilla Avellan, Kimito, Hannele Johansson, 
Kimito, Stina Tiainen, Kimito, Sven Bre-
denberg, Korpo och Julia Lundstén, Väst-
anfjärd.
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Distriktets förtroendevalda

Distriktsstyrelsen
Päivi Kuntze, ordförande, Åbo svenska
Jeanette Laaksonen, viceordförande, Pargas
Mariette Funck, Västanfjärd
Stig Hågensen, Pargas
Eva Högnäs, Hitis
Alexandra Lehtinen, Åbo svenska
Ida Nordell, Åbo svenska/Dragsfjärd
Susanne Piekkala, Kimito (ny)
Helena Schmidt, Houtskär
Lotta Söderlund, Iniö
Emma Westerlund-Eklund, Nagu (ny)
Inger Wiklén, Korpo (ny)

Frivilligutskottet
Jeanette Laaksonen, ordförande, Pargas
Annika Forssell, Pargas
Betul Gyeler, Pargas
Stina Mollgren, Västanfjärd
Annemo Palmroos-Broos, Nagu
Emelie Rabb, Åbo svenska

Så här ser distriktsstyrelsen och utskottena ut 2022-2023
Päivi Kuntze fortsätter som ordförande och Jeanette Laaksonen som viceordförande för 
distriktets styrelsen fram till 2023.
Dessa frivilliga leder arbetet i distriktet 2022–2023.

Beredskapsutskottet
Sari Karrila, ordförande, Iniö
Jerker Hagström, Pargas
Ann-Sofie Holmberg, Pargas
Eivor Huldén, Åbo svenska
Stig Hågensen, Pargas
Tove Johansson, Åbo svenska
Tarja Sirkiä, Korpo
Marja-Riitta Ståhlberg, Åbo svenska
Experter:
Nina Alopaeus, läkare i Pargas stad
Niklas Guseff, MRCC sjöräddningsledare
Roland Karlsson, Räddningsverket

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

Nytt fältkök och ökat behov av mathjälpen
Text AXEL GRÖNDAHL

Under årets gång har flera avdelningar 
runt om i Åboland och hela Finland gjort 
en satsning för att stärka och utveckla 
den lokala mathjälpen. För flera av våra 
avdelningar har det här betytt nya samar-
betsmöjligheter och nya sätt att hjälpa.

Det nationella projektet Ruokaa ja apua kaikil-
le har bl.a. som mål att kunna hitta möjlighe-
ter att erbjuda mathjälp i mindre orter där det 
kanske inte erbjuds och samtidigt stöda andra 
lokala aktörer som erbjuder mathjälp. Samti-
digt hoppas vi även att våra avdelningar kan 
rekrytera nya frivilliga som vill vara med och 
hjälpa och utveckla den här verksamheten lo-
kalt. Mathjälpens verksamhet är även i bered-
skapssyfte en oerhört viktig tillgång för varje 
avdelning att ha till sitt förfogande.

Vi har alla under det senaste halvåret sett och 
hört att livsmedelspriserna stiger samtidigt 

som tillgångarna minskar. Därför är det extra 
viktigt för oss att kunna ge vårt stöd och sam-
tidigt hitta nya möjligheter att hjälpa. Många 
avdelningar har under våren lyft fram väldigt 
fina och kreativa idéer i både mindre och större 
skala, den här utvecklingen vill vi fortsätta att 
se i våra avdelningar! 

Under hösten kommer Åbolands distrikt att 
få ett eget fältkök som avdelningarna kan lå-
na till sina tillställningar. Det här öppnar upp 
nya möjligheter för hur vi kan erbjuda kon-
kret mathjälp där den behövs. Vi kommer un-
der hösten att fortsätta utveckla verksamheten 
och hitta nya tillgångar och möjligheter för oss 
att hjälpa.

Stort tack till allt ert goda arbete under våren, 
nu ska vi se vilka nya möjligheter som hösten 
bär med sig!

Mathjälpen

Berätta om avdelningens mathjälp på ruoka-apu.fi
Webbplatsen Ruoka-apu.fi betjänar organisatö-
rer av mathjälp, hjälpbehövande och bidragsgiva-
re av livsmedel. När du anmäler din avdelning på 
webbplatsens mathjälpsevenemang får hjälpbe-
hövande information om det.

Tjänsten är gratis, och du får användarnam-
net du behöver enkelt direkt via webbplatsen. På 

webbplatsen hittar du också anvisningar för mat-
hjälpen, kommande utbildningar och evenemang.
Bekanta dig med sidan och beställ ett användar-
namn till din avdelning!

Bekanta dig även med Röda Korsets tips för mat-
hjälpsverksamheten, modeller och material på 
RedNet: rednet.rodakorset.fi/mathjalp.
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Åboländska avdelningar

Korpovännerna firade 25 år och Ulla Alstrand 
avtackades
Text INGER ÖSTERLUND  |  Bild FRK KORPO AVDELNING

Lördagen 14.5 firade Korpo Röda Kors 
vännernas 25-årsjubileum med drygt 50 
gäster. Samtidigt avtackades Ulla Al-
strand efter sina 25 år som vänförmed-
lare.

Ulla började med att hälsa alla välkomna och 
berättade lite historik om vännerna. Sedan 
uppvaktades hon av Korpo Röda Kors-vän-
nerna med en specialskriven sång samt fle-
ra gåvor.

FRK Korpo avdelning uppvaktade Ulla med 
ett silverhalsband från Guldvivas kollektion; 
Råg, med tillhörande beskrivning som passa-
de mycket väl in på henne.

FRK Åbolands distrikt representerades av 
Linda Pyy som överräckte en stor korg med 
olika delikatesser till hela vängruppen. Dessa 
avnjöt vännerna senare under sommaren vid 
en träff på Ullas sommarstuga. Korpo kapell-
församling och FRK Pargas vängrupp upp-
vaktade Ulla med blommor.

Spelmännen Björn Svahnström och Mar-
kus Johansson stod för musiken, Restaurang 
Buffalo stod för maten och Carina från BMA 
Miljö hade lagat kakorna.

Det ordnades även ett lotteri, vars intäkter 
sedan användes till köpkort i Korpo Handel 
åt ukrainska familjer i Korpo.
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Åboländska avdelningar

Kimito avdelning firade 70 år
Text ANDREA SÖDERGÅRD  |  Bild FRK KIMITO AVDELNING

På eftermiddagen den 25.5 ordnades det 
kalas vid rödakorslokalen på Engelsby-
vägen 1 i Kimito. Då firades det att det 
gått 70 år sedan Röda Korsets lokalav-
delning i Kimito grundades.

Så här berättade ordförande Susanne Piek-
kala om tillställningen i ett pressmeddelan-
de i maj:

- Det blir trevlig samvaro för både vuxna och 
barn och man behöver inte vara medlem el-
ler frivillig i Röda Korset för att delta utan al-
la är välkomna med, säger avdelningens 
ordförande Susanne Piekkala.

På programmet stod förutom mete och bal-
longutdelning även lotteri med fina priser. 
Dessutom bjöds det på munkar, grillkorv, 
saft och kaffe.

- Med evenemanget ville vi fira med hela 
bygden på ett lättsamt sätt. I höst kommer 
vi att ordna ett mer högtidligt jubileumstill-
fälle, säger Piekkala.

Kimito avdelning grundades 15.3 1952 och 
har i dag 230 medlemmar. Avdelningen är 
en av tio lokalt aktiva rödakorsavdelningar i 
Åboland.

Lotteri och korvgrillning fick de 130 gästerna njuta av då avdelningen firade.

Två ordföranden, Maj-Britt Heinström (fd långvarig 
ordförande) och Sussu Piekkala deltog i festligheterna.
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Åboländska avdelningar

Roligt och varierande sommarjobb
i Pargas avdelning
Text JUNI SAANILA, GUSTAF PROST, LENA BLOMQVIST OCH MATILDA GRANQVIST  |  Bild FRK PARGAS AVDELNING

I början av juni jobbade fyra ungdomar 
på Röda Korset i Pargas. Här berättar de 
mer om sin tid på Röda Korset.

Under de två första veckorna av somma-
ren har vi, d.v.s ungdomarna Juni Saani-
la, Gustaf Prost, Lena Blomqvist och Ma-
tilda Granqvist, fått jobba för Röda Korset 
i Pargas. I vårt jobb har vi fått utföra en stor 
mängd olika uppgifter och fått många nya 
erfarenheter. Bland annat har vi fått ordna 
jippo för stadens barn, däribland nyinkom-
na ukrainare samt syrier, vid den lokala mi-
nigolfen. Jippot blev en succé och över 60 
människor dök upp och hade roligt tillsam-
mans. 

Förutom att planera jippo har vi också näs-
tan varje dag fått gå ut och gå med pensi-
onärer från närliggande ålderdomshem och 
fritidsgårdar. Åldringarna har oftast varit väl-
digt glada över att få gå ut och gå och ta-
la med nya människor. Många har haft väl-
digt intressanta historier att berätta från när 
de växte upp. Vi har också fått fungera som 

hjälpledare på sommarklubben som ordnas 
för ukrainska lågstadie-elever där de bland 
annat fått öva på svenska genom spel och 
lekar. Speciellt Lena, som via hemmet kan 
prata ryska, har varit till stor hjälp då hon 
har kunnat kommunicera med barnen. Bar-
nen och åldringarna har definitivt varit en av 
de bästa delarna med vårt jobb. Det känns 
bra att få kunna ge tid och uppmärksamhet 
till åldersgrupper som annars kanske saknar 
det.  

Under vår sommarjobbstid ordnades den 
traditionsenliga marknaden Pargasdagar-
na, där vi naturligtvis ordnade program. Det 
fanns få barn på marknaden som inte höll 
i röda ballonger och hade spindlar, hjärtan 
och allt möjligt annat målat på sina kinder 
och händer. De fick också träffa på maskoten 
Reddie, som uppskattades av barnen, men 
inte av Gustaf som tvingades spendera tim-
mar i den röda fleecedräkten under den gas-
sande solen. Överlag blev Pargasdagarna 
riktigt lyckade, trots att många av oss gick 
hem med rödbrända näsor och ben.  
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Åboländska avdelningar

Bland så många intressanta och mångsidi-
ga uppgifter är det svårt att välja en favo-
ritsyssla. Att få se barns ögon lysa upp då 
de får ta emot en ballong eller våffla, sitta 
med åldringar och titta ut över havet i vår fi-
na skärgårdsstad eller lära ett ukrainskt barn 
ett nytt ord på svenska är alla fina stunder 

men något vi alla också kommer att ta med 
oss är vänskapsbanden vi knutit med varan-
dra. På bara några dagar hann vi bli verkligt 
goda vänner, något som även har gjort van-
ligt kontorsarbete samt städning av vår lo-
kal roligt då vi under tiden hunnit konversera 
med varandra.
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Första hjälpen verksamhet

ARU höll våravslutning på Medisiina D
Text och bild LINDA PYY

Den sista måndagen i maj hade ARU 
(Archipelago response unit), Åbolands 
första respons-grupp, sin sista grupp-
träff för våren. Flera gånger har grup-
pen haft i planerna att gå till Medisiina 
D för att öva i simulatorutrymmena där, 
men varje gång har coronan satt stopp 
för planerna, ända tills nu.

I Medisiina D finns olika rum, där t.ex. läka-
re, akutvårdare och vårdstuderande får öva 
på olika vårdsituationer i en så realistisk mil-
jö som möjligt, utan att ha riktiga människor 
som patienter. Med dockorna som används 
för övningarna kan man bland annat öva på 
att mäta pulsen, lägga kanyl och till och med 
simulera förlossningar. I anslutning till rum-
men finns ett monitorrum, där utbildaren 
kan tala via dockan och svara på ställda frå-
gor, t.ex. om vilka symtom patienten har. 

Lasse Putko, som var utbildare för kvällen 
delade in gänget i två grupper. Ena gruppen 
fungerade som förstahjälpare i simulator-
rummet, medan den andra gruppen obser-
verade läget från ett annat rum med vide-
oförbindelse till simulatorrummet. Besöket 
var mycket lärorikt och intressant. Defini-
tivt mera givande att öva i en simulator än 
att försöka låtsas ett scenario. Detta var 
med andra ord knappast vårt sista besök på 
Medisiina D.

Arrangera FHJ-kurs i den egna 
avdelningens regi
Text LINDA PYY

Om ni inom er avdelning känner för att 
bredda på er verksamhet eller har be-
hov av att rekrytera nya medlemmar till 
en redan befintlig första hjälpen-grupp 
kan en möjlighet vara att ordna kurser 
i första hjälpen för allmänheten. Tillika 
är detta ett ypperligt tillfälle för medel-
sanskaffning.

För att kunna ordna FHJ-kurser för allmän-
heten behöver avdelningen ingå ett kumpa-
navtal med Röda Korsets Första hjälpen bo-

lag samt registrera sig i Sivis. Då avtalen är 
gjorda gäller det att kontakta en utbildad 
första hjälpen-lärare, komma överens om tid 
och plats, lägga ut en inbjudan till allmän-
heten samt göra en Sivis-ansökan. För kur-
sanmälningar är OMA ett bra hjälpmedel. 
Efter kursen behöver man ännu göra en re-
dovisning till Sivis. Detta i ett nötskal.

Om detta låter som någonting för er avdel-
ning, ta kontakt med Annalena eller Linda på 
distriktskansliet. Vi berättar gärna mera!
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Gruppledare

Ledarskap, nya vänner och upplevelser 
på gruppledarkurs
Text LINDA PYY  |  Bild FRK BILDARKIV

Gruppledarkurs är för dig som vill ut-
veckla dina ledarkunskaper, få många 
nya vänner och framför allt få upple-
velser du inte får på någon annan kurs. 
Linda Pyy gick kursen i våras och upp-
muntrar andra att söka.

I början av juni deltog jag i en gruppledar-
kurs, som är riktad åt aktiva inom första 
hjälpen, psykiskt stöd och första omsorg. 
Kursen hölls i Nynäs (Heinola), där Rö-
da Korsets kursgård finns. Nynäs kunde be-
sökas enbart för miljöns och dess historias 
skull, men jag kan intyga att också grupp-
ledarkursen är värd att upplevas. Under sex 
intensiva kursdagar övade vi på att vara 
gruppledare i alla möjliga situationer. Även 
om tyngdpunkten ligger på ledarskap fick vi 
såklart även öva på att fungera som grupp-
medlemmar i första hjälpen- och evakue-
ringsövningar. För dem som inte haft så nära 

kontakt med psykiskt stöd tidigare, blev kur-
sen förmodligen också en ögonöppnare. 

För många känns det säkert oöverkomligt att 
lägga en knapp vecka på en kurs, men jag 
kan garantera att ingen av dem som deltog 
med mig upplevde kurstiden som bortkas-
tad. På ingen annan kurs har gemenskapen 
med de andra kursdeltagarna blivit så stark 
och mängden kunskap som delgivits varit så 
stor. 

I planerna finns att arrangera en hybrid-
gruppledarkurs, d.v.s. en kurs där kurssprå-
ken är både finska och svenska inkomman-
de vår. Jag kommer att delta som utbildare 
och jag hoppas såklart att få många bekanta 
med mig på kurs från Åboland. Jag lovar att 
det är en kurs du aldrig kommer att glöm-
ma!

Alla kursdeltagare och utbildare står samlade strax innan hemfärd.
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Gemensamma ekonomistödtjänster för avdelningar
Text ANNALENA SJÖBLOM

Centralbyråns serviceenhet för ekono-
mi erbjuder nu avdelningar sina tjänster. 
Tanken är att avdelningens frivilliga kan 
koncentrera sig mera på den egentliga 
hjälpverksamheten istället för på adminis-
trationen.

Serviceenheten erbjuder gemensamma pro-
gram och praxis som gör rapporteringen lätt-
are och ger uppdaterade statistik snabbare 
och mer lättläst. Målet är att ekonomiförvalt-
ning/-administration och verksamhetsgransk-
ning görs enhetligt och i enlighet med organi-
sationens gemensamma regler och anvisningar

Enheten erbjuder:

• Procountor - bokföringsprogram, som möj-
liggör digital bokföring och elektroniska ve-
rifikat 

• Avgiftsfri ibruktagning, handledning och 
stöd för användningen i fortsättningen 

• 60 % stöd till månadspaketets pris 
• Organisationens gemensamma stödtjänster 

för avdelningsbokföringen 
• Gemensamma ekonomirapporter och – 

blanketter, verktyg och anvisningar 
• Regionala skolningar, i samarbete med di-

striktet, för kassörer och frivilliga som an-
svarar för avdelningarnas ekonomi 

• Regionala skolningar, i samarbete med di-
striktet, för verksamhetsgranskare 

Distriktet rekommenderar att alla avdelning-
ar på sikt hör till de gemensamma bokförings-
tjänsterna. Man kan välja att bara använda 
programvara och göra arbetet själv eller betala 
för helhetspaketet där det ingår program, bok-

föring och rapportering som helhet. Framfö-
rallt de avdelningar som har en betydande om-
sättning eller förmögenhet hoppas vi övergår 
så fort som möjligt till de gemensamma bokfö-
ringstjänsterna.

Har ni frågor så svara Christel Bergman, 
christel.bergman@redcross.fi, 040 480 8683 el-
ler Annalena Sjöblom, annalena.sjoblom@
redcross.fi, 0400 838 675 på distriktet. Ni kan 
också vara i direkt kontakt till sprosastokirjan-
pito@redcross.fi.

Som bokförare på enheten fungerar Kat-
ja Eskman, tfn 040 354 8584, bokförare på 
svenska är Benita Baggström, tfn 040 183 
4227 och team leader är Liisa Karhu, tfn 040 
642 1925.

Verksamhetsgranskarna
Avdelningen kan använda någon av de sex 
verksamhetsgranskarna som finns i di-
striktets granskarpool. Granskarna i poo-
len har gått utbildning och följer Röda Kor-
sets anvisningar för att säkerställa en jämn 
kvalitet för granskningen. Kom ihåg att 
granskarna är till för att hjälpa er med för-
valtningen och ge råd och tips om hur ni 
på ett bättre och öppnare sätt kan job-
ba i avdelningen. Vi rekommenderar att al-
la avdelningar väljer granskare ur poolen 
och utbildar årligen nya. Den som idag är 
granskare rekommenderas att delta i ut-
bildningen. Ni får gärna tipsa eventuella in-
tresserade att bli frivilliga granskare, det är 
också en viktig frivilliguppgift.

Mer info: Christel Bergman

Konceptet Bekant i Åbo söker ny dragare
Text ANDREA SÖDERGÅRD

Under hösten 2021 testades ett nytt koncept för 
att erbjuda nyinflyttade Åbobor under 29 år en 
möjlghet att testa nya hobbyer, lära känna an-
dra människor och sin nya hemstad. Bekant i Åbo 
var ett samarbetsprojekt mellan Åbo stads kultur- 
och motionsenheter, Unginfo Luckan, Åbo Arbis 
och Röda Korset Åboland. Under hösten ordnades 
program inom motion, kultur, fritid och välmåen-
de. För att informera om de olika programmen 
skapades en hemsida och en profil på instagram.

Tyvärr var det väldigt få som deltog i program-

punkterna under hösten 2021 och vårterminen 
2022 satte coronapandemin käppar i hjulet för att 
fortsätta träffarna. Arbetsgruppen beslöt att sätta 
projektet på paus i väntan på bättre tider.

Nu söker vi nya dragare till projektet som kunde 
upprätthålla administrationen, hemsidan och kon-
takten till unga. Vet du någon som kunde vara in-
tresserad av detta koncept? Ta kontakt:

Andrea Södergård, 040 352 9375,
andrea.sodergard@redcross.fi
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Avdelningens digitala verktyg – en lathund
Text ANNALENA SJÖBLOM, AXEL GRÖNDAHL OCH LINDA PYY

RedNet, Oma och Ohto. Avdelningens digi-
tala verktyg är många och det kan ibland 
vara svårt att veta vad man kan göra med 
alla verktyg. Här har vi samlat en lista på 
alla verktyg så det ska bli ännu enklare än 
tidigare för frivilliga att ta del av organi-
sationens digitala hjälpmedel.

RedNet - avdelningens hemsida och infor-
mationsbank

Rednet är hemsida med aktuell information 
och en informationsbank för alla aktiva. Av-
delningsstyrelsens viktigaste sida är Råd & 
Rön samt under den Avdelningsbyrån. Den 
innehåller alla blanketter och länkar till statis-
tik som avdelningen behöver samt information 
för frivilliga. Ibland kan det löna sig att även 
söka på den finska sidan ifall man inte hittar 
det man söker på svenska sidan. På finska he-
ter sidan Tieto & Taito och avdelningsbyrån 
Osastotoimisto.

OMA – avdelningens frivilligregister

Alla frivilliga skall finnas inskrivna i OMA. Just 
nu vet vi inte vilka våra frivilliga är och hur vi 
kan kontakta dem tex i en beredskapssitua-
tion. 

I OMA-registret framkommer också vad den 
enskilda frivilliga är intresserad av och avdel-
ningen kan på så sätt erbjuda rätt sorts verk-
samhet åt dem. Just nu har vi i Åboland mest 
nya frivilliga inskrivna, medan de befintliga ty-
värr ännu saknas. Vi kan tillsammans jobba 
för att få in alla i registret!

I OMA kan man även ha grupper där man kan 
kommunicera med varandra. Varje grupp som 
är aktiv i avdelningen borde finnas i OMA. Då 
hittar även den nya till verksamhet som man 
är intresserad av.

I OMA skapar man händelser och frivilligupp-
drag där man kan ta emot anmälningar. Eve-
nemangen och uppdragen kan man enkelt 
sprida på sociala media för att få spridning på 
händelsen.

OMA vänförmedling

I OMAs vänförmedlingsverktyg kan vänför-
medlaren lätt hålla koll på alla vänner som 
finns inom avdelningen/området. Då en frivil-

lig har genomgått grundkursen i vänverksam-
het kan personen skapa en vänprofil som spe-
cificerar närmare vad den frivilliga vännen kan 
ställa upp på och t.ex. hur långa resor den fri-
villiga har möjlighet att göra.

Då en person kontaktar den lokala vänförmed-
lingen för att söka en vän så kan vänförmed-
laren manuellt fylla i personens uppgifter i för-
medlingsverktyget, därefter kan programmet 
automatiskt rekommendera en frivillig vän på 
basis av kundvännens intressen och övriga 
preferenser. 

Om en frivillig önskar att inte längre vara aktiv 
som vän så går det snabbt och enkelt att mar-
kera det i programmet. Då vet vänförmedla-
ren att den frivilliga just nu inte ställer upp på 
uppdrag. Frivilliga kan även välja att när som 
helst radera sin vänprofil om man inte längre 
vill ställa upp som vän.

Vänförmedlingens verktyg underlättar vän-
förmedlarens arbete att koordinera verksam-
heten och samtidigt ger det en helhetsbild av 
vilka uppdrag som är på gång och vilka som är 
avslutade.

Hupsis – FHJ jouruppdrag

Hupsis är ett system som i första hand är gjort 
som en bas för första hjälpen-jourer. I syste-
met kan alla första hjälpen grupper registre-
ra sina medlemmar och mata in sina övningar 
och jourtillfällen. Via Hupsis kan man då hålla 
koll på vem som är på väg på övning eller jour, 
vem som deltagit i olika övningar och jourer 
samt få ut statistik. Hupsis har även på senare 
tid använts för andra uppdrag, som t.ex. tele-
fonhjälpsuppdrag.

OHTO – alarmeringssystem för bered-
skapsgrupper (VAPEPA)

OHTO (Ohjaamme Toimintaa) är ett register 
på grupper och personer som är alarmerba-
ra för olika beredskapsuppdrag. Efter att man 
gått med i en alarmgrupp så kan man regist-
rera sig i systemet för att på uppdrag av myn-
digheterna alarmeras för hjälpuppdrag. Alar-
met kommer som SMS som man skall svara på 
ifall man kan delta eller inte. På det här sättet 
vet frivilligledaren vem som kan delta i upp-
draget och kan planera hjälpverksamheten en-
ligt detta.
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Neutralitet Enhet
iversalitet Frivilligh

Självständighet

Principles
in Action
20/10/22

Picknickkryssning för aktiva

www.lyyti.in/abolandhostsamling2022
(senast 29.9.2022)

Viking Line Grace

AnmäL

Humanitet Opartiskhe
Neutralitet Enhet

iversalitet Frivilligh
Självständighet

Katastrofgolf
25/9/22

kl(o) 11 | Bjärkas Golf, Västanfjärd

Keräyslupa | Insamlingslov: RA/2020/1407/9.11.2020

Servering | Tarjoilu

Kom med på denna
lekfulla välgörenhets-
tävling till förmån för
Röda Korsets
biståndsverksamhet i
Finland och ute i
världen som
golfspelare, sponsor
eller publik.

Tervetuloa kilpailijana,
sponsorina tai
katsojana tähän
iloiseen
hyväntekeväisyys-
kilpailuun Punaisen
Ristin avustustyön
hyväksi Suomessa ja
maailmalla.

Modifierad Irish Greensome
HCP slagspel/lyöntipeli PAR 57

Hungerdagsinsamling
Nälkäpäiväkeräys

Anmälan | Ilmoittautuminen
Deadline 23.9: Teetime.fi, Nexgolf,
caddiemaster 0440 184 653




