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Hitta nya sätt att hjälpa!
ANNALENA SJÖBLOM | Verksamhetsledare, Åbolands distrikt

Just nu är vi inne i en omfattande pandemikris 
som drabbar hela världen. Normalt brukar in-
te vårt land drabbas av kriser och katastrofer, 
men pandemin verkar hittills ha slagit hårdast 
till just i västvärlden.  

I mittuppslaget kan ni läsa hur vi startat hjäl-
paktionen i Åboland, vilket jag är otroligt stolt 
över.

Distriktspersonalen jobbar distans, distrikts-
styrelsen har sammanträtt via teams och några 
avdelningar har haft sina vårmöten via teams. 
Vi har tagit i bruk OMA som ett riktigt verktyg, 
skaffat rödakors.fi e-postadresser till de flesta 
avdelningarna. Allt detta på en knapp månad. 
Som futuristen Niko Herlin säger i en Yle artikel 
-”Jag skulle säga att det positiva med Corona 
krisen är tvånget till att använda digitala verk-
tyg”. Jag håller med. Via erfarenheten av vårt 
nya sätt att arbeta med regelbundna avdel-
ningsteamsdiskussioner, som fört oss närmare 
varandra, har vi kunnat öppna en helt ny typ av 
växelverkan, även om vi ombeds hålla fysiskt 
avstånd. Hur gick det här riktigt till? Krisen har 
lett till ett ökat behov av närkontakt, även om 
den inte är fysisk.

Nu gäller det att hitta motsvarande lösningar 
också för vår normala verksamhet. Blev så glad 
då Sirkka Koivunen från Pargas berättade hur 
läxhjälpen med invandrarbarnen fortsätter. De 
använder sig av bilder via Whatsapp och tele-
fon för att stöda läxläsningen, som nu om nå-
gonsin är viktig.

Krisen medför isolering för många, framfö-
rallt de som är över 70 år och också alla stude-
rande som skall lära sig på distans utan fysisk 
kontakt till sina studiekompisar. Motsatsen 
har vi alla barnfamiljer som både skall jobba 
och gå i skola inom hemmets fyra väggar. För 
många går det bra men för dem som kanske 
redan haft groende problem kan vardagen va-
ra oerhört tung.

Tillsammans borde vi nu hitta sätt att stöda 
ovannämnda målgrupper utan fysisk kontakt. 
Här finns det säkert inte en lösning, utan olika 
grupper behöver olika teknik för att nå närhet 
och växelverkan.

Via samarbete med LokalTapiola och projektet 
Recycle IT har vi kunnat skaffa surfplattor till 
serviceboenden i Åboland. Ungdomar instru-
erar personal eller boare hur man använder 
plattan för att kunna ha kontakt till de egna 
eller ha en gemensam kaffestund på distans 
med kulturinslag. 

Vi bör hitta nya sätt att göra vår värdeful-
la verksamhet. Vi gör det knappast ensamma, 
men tillsammans är vi starkare och tvungna att 
söka nya metoder, då det inte finns alternativ!

Distansstyrkekramar till er alla!

Jag är en på 70-talet född trebarnsmam-
ma, som bor med min sambo och mitt yngs-
ta barn i ett egnahemshus i Finby i Pargas. 
Utöver ”minstingen”, en son på 17 år har jag 
22-åriga tvillingflickor, som inte längre bor 
hemma. Jag fick även förmånen att få bli 
mormor på hösten 2019 så det blir en hel del 
resor till Kimito också nuförtiden.

Jag utbildade mig till sjukskötare 1996, nöd-
centralsoperatör 2013 och för tillfället stude-

rar jag vid sidan om arbetet på distriktet till 
socionom vid Turun AMK. Om allt går enligt 
planerna räknar jag med att utexamineras 
på våren 2021. Min karriär inom frivillig-
verksamheten började jag 1996, då jag gick 
med i den nygrundade efterspaningsgruppen 
”Vildarna” i Pargas. Vartefter har jag samlat 
på mig mera erfarenhet under åren så jag 
har bland annat gått kurser i efterspaning, 
psykiskt stöd, första hjälpen, första respons 
och avlastning. Dessutom har jag sedan flera 
år varit aktiv inom Pargas Frivilliga Brandkår, 
där jag är yngre släckningsman samt verk-
samhetsledare. 

Mina ansvarsområden, som det framgår av 
titeln är beredskap och hälsovård. Det är 
alltså mig ni ska kontakta då det till exempel 
gäller första hjälpen, första respons och häl-
sopunkten. Jag kommer även till stor del att 
koordinera också Frivilliga Räddningstjäns-
tens verksamhet. Kontakta mig gärna om 
det är något ni undrar över eller annars bara 
vill diskutera!

Njut av våren och ta väl hand om er! 

Distriktet startar svenskspråkig vänverksamhet på webben
Åbolands distrikt först ut med att ta det 
svenska systemet i bruk. Söker personer 
som vill vara chatvänner.

Efter tre års positiva erfarenheter av chatvänner 
på finskspråkigt håll utvidgas verksamheten nu 
till Svenskfinland. Med chatvännerna vill man nå 
en ny målgrupp, säger Andrea Södergård som är 
samordnare för kommunikation och frivillighet på 
Åbolands distrikt.

- I tider av fysisk distans är det viktigare än nå-
gonsin att vi är socialt nära. Med chatvännerna 
hoppas vi kunna nå unga vuxna och studerande, 
säger Södergård.

Med en chatvän från Röda Korset kan man dis-
kutera anonymt via till exempel e-post eller olika 

snabbmeddelandeappar. Vänparet matchas en-
ligt intresse, kön och ålder men kan vara från var 
som helst i Finland. Den frivilliga har tystnadsplikt 
och har fått sin utbildning från Röda Korset. Till-
sammans kommer man överens om när och hur 
ofta man håller kontakten med sin chatvän. Rö-
da Korset önskar att den frivilliga förbinder sig till 
uppdraget minst sex månader. Röda Korsets vän-
verksamhet är öppen för alla. Vänverksamheten 
är gratis.

Läs mer på https://rednet.rodakorset.fi/aboland.

Kontaktuppgifter:
Andrea Södergård, 040 352 9375,
andrea.sodergard@redcross.fi
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Ordförandes hälsning

Vad har du lärt dig under 
de senaste veckorna?
PÄIVI KUNTZE | Ordförande, Åbolands distrikt

På bara några korta veckor har vårt samhäl-
le – och hela världen – ändrat sitt sätt att 
fungera. 

Men nog är det konstigt. Vattnet i Vene-
dig lär vara rent. Vilda djur rör sig på de öde 
gatorna i världens storstäder. På bara någ-
ra veckor har vi lärt oss att hitta på alterna-
tiva sätt att umgås med våra nära och kära, 
eller sköta om arbetsmöten. Människor som 
normalt reser runt världen som yrke konsta-
terar att de hinner med fler möten eftersom 
de inte behöver flyga någonstans, utan ba-
ra kopplar från ett Teams-möte till följande 
Skype-möte eller Zoom. Vi gjorde det ock-
så: distriktets årsmöte hölls via Teams, med 
dryga 20 deltagare. Åtta av våra tio avdel-
ningar var representerade och mötet gick 
hur bra som helst. Jag är så glad och stolt 
över personalen på kansliet samt alla mötes-
deltagare! Vi klarade av det här, fast vi aldrig 
har gjort någonting dylikt. Visst hade det va-
rit jätteroligt att träffas i Iniö, men när läget 
är som det är, så får vi nöja oss med ett vir-
tuellt möte med virtuella applåder och kra-
mar.

Stämman i Vasa har blivit flyttad från ju-
ni till september. Normalt och enligt organi-
sationens stadgar har varje personmedlem 
rätt att närvara vid Ordinarie stämman. Rö-
da Korsets styrelse rekommenderar dock 

starkt att endast de röstberättigade delega-
terna deltar eftersom pandemin knappast är 
helt över ännu i september. Sådana saker är 
vi inte vana med, även om vi är en organisa-
tion som är specialist på krissituationer.

I stället för närutbildning har vi lärt oss att 
bli utbildade per distans. Det har i skrivan-
de stund utbildats 129 personer per distans 
i Åbolands distrikt. Våra gamla och nya fri-
villiga har fått gå på åtminstone vänkurs, 
psykiskt stöd för vänner, telefonhjälpkurs, 
avlastningskurs, Oma-kurs – och säkert blir 
det många fler under våren. Vad kan vi och 
hur mycket mera kan vi lära oss? Nu har vi 
alla en chans att lära oss nya saker. Antingen 
genom Röda Korset eller någon annanstans. 
Jag lär mig franska på distans!

Sköt om dig själv! Tvätta händerna, vila, 
njut även av lediga stunder. Om du känner 
dig trött, berätta! Ingen ska jobba över sina 
gränser. Jag vill igen tacka alla våra frivilliga 
som har hittat på nya, kreativa sätt att hjäl-
pa. Och jag vill tacka alla er som har ansvar 
i avdelningarna. Gör inte allt själv utan dele-
gera och se till att alla nya blir utbildade och 
snabbt får komma med och hjälpa! Och tack 
till Annalena och alla andra på distriktskans-
liet som sköter om oss alla – på distans!

Hälsningar från Houtskär!

Distriktet premierade frivilliga
på annorlunda årsmöte
ANNALENA SJÖBLOM

Distriktsstyrelsen 2020

Ordförande Päivi Kuntze, Åbo svenska
Viceordförande Jeanette Laaksonen, 
Pargas
Catrine Huhta, Dragsfjärd

Stig Hågensen, Pargas

Eva Högnäs, Hitis

Sari Karrila, Iniö

Alexandra Lehtinen, Åbo svenska

Yvonne Nymalm-Rejström, Nagu

Tarja Santavuori-Sirkiä, Korpo

Helena Schmidt, Houtskär

Stina Tiainen, Kimito

Guje Viitanen, Västanfjärd

Utmärkelser
Utmärkelser tilldelas som erkänsla för utomor-
dentligt förtjänstfull och mycket långvarig verk-
samhet eller exceptionellt betydelsefulla insatser 
till direkt förmån för FRK och dess syften.

Guldmedalj

Carola Eriksson, Kimito
Leena Fabiansson, Kimito
Marlene Strandberg, Kimito

Silvermedalj

Benita Laaksonen, Kimito
Monika Vesalainen, Kimito
Karin Ojala, Korpo 
Tiina Eriksson, Pargas
Viveca Pyy, Pargas

Bronsmedalj

Mona Björkman, Iniö
Rolf Nylund, Åbo svenska

Förtjänstmärke

Catrine Huhta, Dragsfjärd
Mira Öhman, Pargas
Leif Blomberg, Åbo svenska
Senita Lindström-Paasonen, Åbo svenska
Camilla Sandell, Åbo svenska

I år var det ett speciellt årsmöte då 
vi inte kunde åka till vackra Iniö utan 
var tvungna att hålla det via Microsoft 
Teams. Trots det var stämningen god och 
tekniken fungerade utmärkt.

Totalt samlades 20 medlemmar till mötet och 
närvarande var 8/10 avdelningar samt 17/21 
röster. Inte illa!

Under mötet behandlades stadgeenliga ären-
den och den punkt som ordförande Päi-
vi Kuntze var mest ledsen över att vi inte 
kunde ha fysiskt var utdelningen av utmär-
kelser. Vi kunde med stolthet premiera tre 
guldmedaljer, fem silvermedaljer, två brons-
medaljer och fem förtjänsttecken under mö-
tet. Fysiskt hoppas vi kunna dela dessa med 
en stor kram under distriktets jubileum i höst.

Bokslut, verksamhetsberättelse, budget och 
arbetsplan godkändes. En del av handlingar 
hittas här https://rednet.rodakorset.fi/abo-
land. 

Valnämnden hade ett enkelt uppdrag i år 
eftersom bara en omvaldes. Valnämndens 
ordförande Sverker Engström föredrog per-
sonvalen och distriktsstyrelsens samman-
sättning fastslogs.

Mötets svåraste punkt är valnämndens repre-
sentanter som skall väljas bland de röstberät-
tigade under mötet. För valen som genomförs 
år 2021 valdes följande nämnd: Sverker 
Engström, ordförande, Pargas, Inger Öst-
erlund, Korpo, Susanne Piekkala, Kimito, 
Rachel Nygård-Taxell, Åbo svenska, Petra 
Öhman, Houtskär och Monica Nerdrum, 
Åbo svenska.

Verksamhetsledaren Annalena Sjöblom 
gick kort igenom Corona krisen och hur av-
delningarna inlett operationen. Sammanlagt 
har 155 personer fått hjälp med matkassar 
och telefon. Totalt har 510 frivilligtimmar ut-
förts på en månad. Distriktet har utbildat 129 
personer.

Till sist fick vi en överblick över Ordinarie 
stämman som flyttas till 5-6.9 i Vasa. Distrik-
tets representant och centralvalnämndens 
ordförande Christel von Frenckell-Ram-
berg berättade om de spännande personval 
som kommer att förrättas. Nu är det viktigt 
att distrikten talar sig samman och att orga-
nisationen får en kunnig, mångsidig och re-
presentativ ny ordförande – kanske det denna 
gång för första gången blir en kvinna!

Hipp hipp hurra för
vår Annalena!

I början av mars firade distriktspersonalen 
verksamhetsledare Annalena som fyllt jäm-
na år i februari. Hon uppvaktades med 
blommor, gåva och ett minst sagt humoris-
tiskt tal som märks på bilden.
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Finlands Röda Kors styrelse be-
slöt den 30.3.2020 att organisatio-
nens Ordinarie stämma på grund av 
coronavirusepidemin flyttas till 5-6 
september i Vasa.

Nya deadlines:

• Den sista dagen att anmäla sig är 
5.7.2020!

• Tiden för kommentarer till strategiut-
kastet som styrelsen lagt fram går ut 
30.6.2020.

• Initiativ till ordinarie stämman ska läm-
nas till styrelsen senast 5.7.

• Kandidatnomineringen till personvalen 
under ordinarie stämman avslutas 24.7.

• Möteskallelse till avdelningar och distrikt 
sänds ut senast 7.8.

Enligt organisationens stadgar har varje per-
sonmedlem rätt att närvara vid ordinarie 
stämman. Röda Korsets styrelse rekommen-
derar dock starkt att endast röstberättigade 
delegater deltar eftersom pandemin knap-
past är helt över ännu i september.
 
 

Stämman 2020 flyttas till hösten

Glädje, hopp och förtroende 

Vad ska vår organisation koncentrera sig på 
under de kommande åren? Hur håller värl-
den på att förändras? Vilka ändringar ska vi 
göra gällande riktningen på vår verksamhet 
och i organisationen? Vid ordinarie stämman 
fattas beslut om Finlands Röda Kors strategi 
för åren 2021–2023. 

Vid den ordinarie stämman väljs en ny ordfö-
rande för organisationen och förtroendeper-
soner till styrelsen och fullmäktige. 

Stämmans handlingar kan läsas på webb-
platsen RedNet/Ordinarie stämma 2020 och i 
stämmans Eventos-app.

Ladda ner appen ordinarie stämman  
i din telefon  

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

Ordinarie stämman 2020

Rödakorsveckan firas 4-10.5 i allde-
les speciella tecken. Då människor-
na stannar hemma är kampanjveckans 
teman – trygghet hemma och första 
hjälpen-kunskaper i vardagen – just 
nu viktigare än någonsin.

Här är två sätt att genomföra Rödakors-
veckan på distans:

1. Uppmuntra barnfamiljer att göra en 
trygghetsrunda i hemmet. Finns det 
hängande elledningar, är trapporna ha-
la? De större barnen kan ta bilder av 
farliga platser som de upptäcker. Till slut 
väljer man tillsammans ut de saker som 
ska åtgärdas genast.

Lär dig vardagens färdigheter  
i första hjälpen under Rödakorsveckan

2. Tipsa människorna om checklistorna för 
trygghet i hemmet på webbplatsen ko-
titapaturma.fi. Listorna är uppgjorda ål-
dersgruppsvis. Berätta också om det 
snabba trygghetstestet för barnfamiljer 
(på finska).

Den populära hjälparkursen för barnfamiljer 
kan mycket väl hållas på hösten. En lämp-
lig dag är till exempel internationella första 
hjälpen-dagen 12.9. Ni kan redan nu bestäl-
la gratis material från nätbutiken.

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

Joonas B
randt

Rödakorsveckan 4-10 maj 2020

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 avdelnings-
material under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med  
myynti@rodakorset.fi
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Vänverksamhet

Sjöfart och spelregler på vårens
vänförmedlarträff
SIW KARLSSON, text och bild

Vänförmedlarna brukar träffas 
två gånger i året och ha lite trev-
ligt, utbyta tankar och få aktuell 
information. 

Vi var till Nagu den 11 mars, samlades 
på L’Escale och åt gemensam lunch. Ef-
ter det gick vi till Sjöfartshuset i Na-
gu, där Nagus vänförmedlare Annemo 
Palmroos-Broos berättade om husets 
historia och vi fick gå runt och se på oli-
ka fartyg och kunde se sjöfartens ut-
veckling.

Sedan gick vi till Rödakorslokalen i Na-
gu och hade möte. Vi gick igenom vad 
som var på gång i de olika avdelning-
arna. Man kan säga att det händer 
mycket! Tyvärr behöver vi nu att bromsa pga. 
Coronavirusets spridning, men idéerna finns 
kvar och kan säkert förverkligas då virusläget 
lugnat sig i landet.

Det finns en del avtal, förbindelser med me-
ra inom vänverksamheten. Vi tog del av dessa 
och diskuterade deras betydelse i vår verk-
samhet. De flesta avtal är till för att trygga vå-

Nya grupper ska ge 
äldre mer styrka

ra frivilliga genom att klargöra för de spelregler 
Röda Korset har för sin verksamhet.

Nu ligger vi lågt med vänverksamheten på det 
fysiska planet. Men jag vill uppmana var och 
en att hålla kontakt med sina vänner och an-
höriga genom andra kanaler såsom telefon, 
e-post, Skype mm. Just nu behöver vi varan-
dra som mest!

I januari startades ett samarbete med 
Åbo svenska pensionärer, Villa Vinden, 
Åbo stads idrottsinstruktör, motiongrup-
pens ledare Johan Lindberg samt Röda 
Korsets projekt ”Vi ses i byn”. Man ville 
erbjuda äldre personer ett testtillfälle på 
Villa Vinden där man testade muskelstyr-
ka och balans hos de intresserade. Till-
fället lockade över 40 personer som tog 
del av information om motion, hjärnhälsa 
och hjärthälsa. Av deltagarna bildades två 
grupper som började gymnastisera på Vil-
la Vinden en gång i veckan. Tanken är att 
de som deltagit i gymnastikgruppen skall 
testas på nytt i maj i hopp om att man 
ser konkret resultat av träningen.  Tyvärr 
blev det nu paus i träningen pga corona-
virus arrangemangen. Men vi hoppas man 
kan ännu fortsätta i vår om läget med vi-
ruset lugnar sig.

Vänförmedlarna i Sjöfartshuset i Nagu

Vilda Vindens Atleter och Vilda Vindens Värstingar testa-
de fysiken på testillfället i januari

Vändagen 2020

Ulla-Stina Engström är Årets vän i Åboland
REBECCA BÖRMAN, text |  SIW KARLSSON, bild

Röda Korset Åbolands distrikt delar år-
ligen ut utmärkelsen Årets vän åt nå-
gon som har ett varmt hjärta, bryr sig 
om andra och varit riktig vän som vi-
sat omtanke, glädje och gett tid åt 
sina medmänniskor. 

I år har distriktets socialutskott beslutat 
att av de sju förslagen som kommit in, är 
det Ulla-Stina Engström från Åbo som 
blir Årets vän 2020. Nomineringen av hen-
ne till Årets vän kom in från Röda Korset 
Åbo svenska avdelning.

Motiveringen till deras förslag av Ulla-Stina 
som årets vän är att hon sedan sin pensio-
nering på ett mångsidigt sätt engagerat sig i 
Röda Korsets vänverksamhet i Åbo. Hon har 
sedan år 2014 koordinerat vänverksamheten 
i Åbo i rollen som vänförmedlare. Det är 
henne man tar kontakt med om man känner 
sig ensam och behöver en vän, men också 
om man själv vill bli rödakorsvän och delta 
i arbetet med att lindra ensamhet. Hon ord-
nar träffar för vännerna och stöder dem i de-
ras frivilliguppdrag. Ulla-Stina är också själv 
rödakorsvän och besöker en äldre på ett bo-
ende i Åbo. 

Ulla-Stina deltar aktivt och energiskt i av-
delningens olika evenemang och insamling-
ar. Hon är omtänksam, glad, har tid för sina 

medmänniskor, ett varmt hjärta och bryr sig 
om andra.

Ulla-Stina uppvaktades med smycke och di-
plom under Åbo svenska avdelnings vän-
dagscafé på vändagen den 14.2 på Luckan i 
Åbo.

Vändagen 14.2 2020
Vändagen i Åboland firades på tradi-
tionellt sätt. Många avdelningar hade 
kaffeservering antingen på den egna 
lokalen eller i samband med besök 
på äldreboenden. I Åbo bjöd man på 
ärtsoppa och kaffe med dopp. Där 
var några saker speciella att note-
ra. Ärtsoppan hade kokats av årets 
vän Ulla-Stina Engström, som blev 
uppvaktad under tillfället. Rödakors-
vännen Rolf Nylund uppträdde med 
några sånger om vänskap. Stäm-
ningen var fin. Åbo svenska avdel-
ning samarbetade med Luckan och 
hade sin sopplunch i Luckans nya ut-
rymmen.

Anita Österberg och Kristina Alamäki från Hitis besökte sopplun-
chen som ordnades av Åbo svenska avdelning

Ulla-Stina Engström har engagerat sig på många sätt i Röda 
Korsets verksamhet i Åbo
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Coronapandemi fick Röda Korset att agera
ANNALENA SJÖBLOM, text |  ANDREA SÖDERGÅRD, grafik

Att leda en långdragen krisoperation
Röda Korset är en beredskapsorga-
nisation och personalen och frivilliga 
får utbildning i att agera under kriser. 
Varje avdelning och distrikt har en be-
redskapsplan där varje enhet funderat 
på sin roll i en kris av något slag. 

Det vi ofta tänker på vid kris är olyckor el-
ler naturkatastrofer som sker plötsligt och 
går om ganska fort. Det här är vi bra på, att 
agera snabbt, bistå myndigheterna och hjäl-
pa dem som är drabbade i krisen. Det vi 
jobbat på ännu är att stöda under återhämt-
ningen efter en olycka.

Pandemi är en kris av helt annan natur än 
vad vi är vana vid. Visst har vi den med i vå-
ra beredskapsplaner med nu med facit på 
hand har våra förberedelser och vår tanke 
om hjälpuppdrag varit helt annat än vad vi 
planerat.

Vad är då annorlunda? Här är en lista som 
säkert kan utökas.

• Krisen uppkommer långsamt, under fle-
ra veckor

• Krisen pågår länge, också här under fle-
ra månader

• Vi kan när som helst själva vara en av de 
drabbade (eller vår familj)

• Landet har restriktioner som förbjuder 
oss göra vissa saker (tex. samlas i grup-
per)

• Det finns ingen speciell grupp eller områ-
de som drabbas

• Skyddsutrustning är nödvändig

I en ny sorts operation, uppstår också nya 
frågor:

• När har vi en operation?
• Hur kan vi utföra en långdragen 

Jag kan med stolthet säga att Åbolands distrikt med sina avdelningar väldigt 
snabbt svarat på hjälpbehov som uppstått och vi har lyckats få många nya med 
via OMA nätverket. Just nu pågår matkassehjälp och telefonhjälp på många or-
ter. Totalt har 585 frivilligtimmar och 191 personer blivit hjälpta i regionen. I 
distriktet har vi sammanlagt haft tio kurser och utbildat 50 nya vänner via nät-
kurser.

Annalena Sjöblom, verksamhetsledare

”

Fortsättning på sida 12

GE BLOD.
Blod behövs även nu och
det är säkert att ge blod.
Läs mer: blodtjanst.fi

136
personer har

fått butikshjälp

39
personer har

fått telefonhjälp

153
Aktiva frivilliga

585
Frivilligtimmar

142
personer har gått
distriktets kurser

BIDRA. 
Mobilepay: 92047
Elektronisk insamling:
oma.punainenristi.fi/8871

Röda Korset hjälper i Åboland
Uppgifterna baserar sig på avdelningarnas rapporter 17.3-20.4 2020. En frivillig kan
räknas mer än en gång om dennes hjälpaktioner varat längre än en vecka.

16
personer har

fått annan hjälp

16.4 Distriktet startar insamling till
katastroffonden
 
Kurs för frivilliga: att dra
avlastningssamtal

18.3 Finlands Röda Kors inleder
operation.
 
Houtskär och Korpo inleder samarbete
med församling och butik.

11.3 Världshälso-
organisationen WHO
utlyser pandemiläge
pga Covid-19

17.3 Distriktet startar
beredskapsoperation

20.3 Butiks- och
apotekshjälp
startar i Hitis

26.3 Distriktet börjar
utbilda nya frivilliga via
Teams

8.4 Houtskär
startar butikshjälp

30.3 Utbildning för
förtroendevalda: hur
leda i kris

27.3 Väntelefon öppnas
på Kimitoön i samarbete
med kommunen.

16.3 Regeringen
utlyser undantags-
förhållande i Finland

1.4 Matkassehjälp
och väntelefon
startar i Pargas

2.4 Samarbete med Åbo
stad inleds. Behovet just nu
är telefonvänner.

Detta har hänt
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Coronapandemi

hjälpoperation med de resurser vi har?
• Många nya vill med och hjälp, hur får vi 

dem med på ett tryggt sätt?
• Hur kan vi skydda alla frivilliga (och per-

sonal) från smitta?
• Hur skall vi få skyddsutrustning åt alla?

16.3 Utlyste regeringen undantagsförhål-
lande i landet och följande dag beslöt vi att 
starta en coronaoperation i distriktet. Hela 
distriktspersonalen ombeds jobba på distans 
och kansliets dörrar stängdes. På samma 
gång omstrukturerades distriktspersonalen 
till en linjeorganisation där arbeten fördela-
des parvis så att ifall någon insjuknar kvar-
står informationen i organisationen. Även 
avdelningarna uppmanades att göra lika. Ef-
tersom operationen blir långdragen behövs 
nyckelpersonerna för att leda operationen, 
inte utföra hjälpaktionerna!

Min känsla i hela processen har varit bra. Jag 
tycker om då det händer, tycker om att leda 
”rakt”, men märker också av att det här mer 
påminner om ett maratonlopp och inte ett 
sprintlopp. En del frustration har jag känt, då 
vi varit ganska snabba i agerande och myck-
et av det stöd vi skulle behöva från till exem-
pel centralbyrån släpar efter. Vi har fått lösa 
många frågor på egen hand. 

Trots ett litet spår av utmattning är det fan-
tastiskt att få leda ett så här snabbt och smi-
digt distrikt både då det gäller frivilliga, men 
också personalen.

Vi har ett otroligt bra team, som drar åt 
samma håll då det gäller. Det här är inget 
nytt utan såhär har det alltid varit!

Tack alla ni!

Hantera stressen – 6 tips för att må bra i 
coronavardagen

Bibehåll vardagsrutinerna så långt som det är möjligt. Upprätthåll häl-
sosamma levnadsvanor om du behöver stanna hemma. Ät bra, sov ordent-
ligt, motionera och håll kontakt med familj och vänner via chat och telefon.

Gör saker som får dig att må bra. Yoga, meditera, promenera och lyssna 
på musik. Nu är tiden inne att var snäll mot dig själv. Försök ha något roligt 
att se framemot varje dag eller varje vecka.

Kom ihåg att allt som sägs om viruset inte är sant. Använd dig av till-
förlitliga källor så som Institutet för hälsa och välfärd (thl.fi), Världshälsoor-
ganisationen WHO och Röda Korset.

Ledsamhet, stress och rädsla är naturliga känslor mitt i en kris. Att 
prata med vänner och familj kan hjälpa.

Minska på oron och ångesten genom att begränsa nyhetskonsumtio-
nen i din familj.

Hantera dina känslor på ett hälsosamt sätt. Undvik rusmedel. Kontak-
ta professionella om du behöver hjälp med den mentala hälsan. Ifall du bara 
behöver någon att prata med kan du ringa våra stödtelefoner. Numrerna hit-
tar du på baksidan.

Källa: WHO

1

2

3

4
5

6

Hungerdagen ordnas för 40:e gången. 
På grund av rådande coronaläge kom-
mer hemlandshjälpen att vara ett stort 
tema i år. Ett annat bärande tema i år 
är samma som kampanjstarten 1981: 
hungersnöden i södra Afrika. 

Hungerdagen går tillbaka till rötterna 

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

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

Mer information: 

På centralbyrån:

Samordnare för Hungerdagen  
Raisa Heinämäki, tfn 040 637 3379

På Åbolands distrikt:

Christel Bergman, tfn 040 480 8683
christel.bergman@redcross.fi

H
eidi Ihalainen 

FR
K

M
arjaana M
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äki

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

Hungerdagen 24-26 september 2020

Frivilliga är Hungerdagens hjärta. Utan frivilliga hade Hunger-
dagen aldrig ens uppstått. Bilden från år 1985. 

Hungerdagsinsamlarna systrarna Hanna och Mari Välimaa av årgång 2006 och 2019 
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Åbo svenska avdelning

Frivilliga berättar

Därför är vi med i Röda Korset
Jessica brinner för miljöfrågor och Amelia för mänskliga rättigheter. De ville göra något kon-
kret och hittade sin plats i Röda Korset Åbo svenska avdelning.

Jag heter Jessica Sjöblom och är 22 år. Jag är 
hemma från Pedersöre och studerar miljö- och 
marinbiologi för tredje året här i Åbo. 

Jag kom in i verksamheten genom att jag och 
min kompis deltog i hungerdagsinsamlingen 
hösten 2018. Då blev jag medlem och senare 
hjälpte jag till att servera under räkfesten, vil-
ket var väldigt roligt. Efter det blev jag tillfrågad 
om jag ville komma med i styrelsen. Svaret blev 
ja eftersom styrelsearbete intresserade mig och 
jag hade inte varit med i någon styrelse tidiga-
re. Jag hade dessutom fått positiva första in-
blickar i vad avdelningen gör och det var något 
jag ville bekanta mig mera med. 

Jag studerar miljö- och marinbiologi eftersom 
jag brinner för miljöfrågor och hur vi kan ta 
hand om planeten på bästa sätt. Jag har håll-
bar utveckling som biämne och vi talar ofta om 
de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. Dessa tre be-
grepp är tätt kopplade till varandra och därför 
tycker jag att social hållbarhet är så intressant 
och viktigt, och jag tycker det tangerar Röda 
Korsets verksamhet.  

Min uppgift i styrelsen just nu är informatör, till-
sammans med Amelia. Jag gillar den uppgif-
ten eftersom media växer allt mer och det är 
via de kanalerna man bäst når ut till folk med 
sina budskap. Alla människor borde ha sam-
ma rättigheter, men det är något som försvåras 
på grund av klimatförändringen. Vi måste jobba 
tillsammans för att tackla dessa problem.

Jessica Sjöblom, 22

När jag började mina studier vid Åbo Akade-
mi i höstas var jag helt hundra på att jag ville 
läsa folkrätt och inrikta mig på mänskliga rät-
tigheter. Men det räckte inte där för mig, utan 
jag kände att jag ville göra mera. Hjälpa på rik-
tigt liksom. Så när min kompis som då var med 
i Röda Korset Åbo svenska avdelnings styrelse 
berättade om möjligheten att få vara med där 
kände jag genast att det var precis den möjlig-
heten jag hade väntat på. Så jag tog kontakt 
och nu sitter jag här och har en post i styrelsen 
som jag är mycket nöjd med, nämligen som in-
formatör. 

Vi är två informatörer så jag bär inte allt ansvar 
själv vilket är väldigt skönt då det ibland kan 
bli tufft att kombinera studierna, jobbet på si-
dan av studierna och styrelsearbetet. Så som 
informatör är det antingen jag eller Jessica som 
skickar ut infomejl och uppdaterar Instagram, 
Facebook och RedNet.

Hittills har det varit väldigt givande att få vara 
med i styrelsearbetet och lära sig det och även 
om det blir väldigt teoretiskt finns det också 
stunder när jag inser vilken stor nytta vi faktiskt 
gör och att allt det teoretiska faktiskt har nytta 
i praktiken också. Jag är mycket nöjd med mitt 
val att gå med i Röda Korsets verksamhet och 
tycker det är ett bra komplement till mina stu-
dier samt ett bra sätt att hjälpa

Amelia Bondegård, 19

Åbo svenska avdelning

Åbo svenska avdelning samlar in minnen 
från sju decennier

Åbo svenska avdelning fyller 70 år! 
Avdelningen grundades 19 novem-
ber 1951 och sedan dess har medlem-
mar och frivilliga deltagit i olika akti-
viteter och på så vis fört de sju Röda 
Kors-principerna vidare till följande 
generationer. Under sju decennier har 
avdelningens tyngdpunktsområden, 
medlemsantal och aktivitetsnivåer fö-
rändrats. 

Nu önskar avdelningen ta del av dina min-
nen, berättelser och erfarenheter som med-
lem eller frivillig inom verksamheten. Hur 
kom du första gången i kontakt med Röda 
Kors-verksamheten? Berätta om viktiga ak-
tiviteter, vad som lyckats bra eller som varit 
mindre bra. Beskriv verksamhetsgrenar du 
själv är eller varit aktiv i.

Avdelningen samarbetar med Kulturveten-
skapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi. 
Materialet kommer att förvaras i arkivet och 
avsikten är att det blir underlag för en jubi-
leumsskrift. 

Vi hoppas att så många som möjligt vill ge 
av sin tid och skriva ner sina minnen i det 
frågeformulär som finns publicerat på htt-
ps://bit.ly/2Bsl0Zh.   Man behöver inte be-
svara alla frågor utan man kan också skriva 
helt fritt. Ifall du hellre vill bli intervjuad kan 
du kontakta Monica Nerdrum per telefon 040 
509 4634 eller skicka ett meddelande till abo.
svenska@rodakorset.fi så tar vi kontakt med 
dig. 

Vi har redan fått in ett antal svar, och vi 
tackar så mycket för dem!

Alexandra Lehtinen, ordförande
Monica Nerdrum, sekreterare och 70-årsju-
bileumsarbetsgruppens ordförande

Åbo svenska avdelning
E-post abo.svenska@avdelning.rodakorset.fi
Facebook: www.facebook.com/frkabosvenska 
Instagram: www.instagram.com/frkabosvenska
Webben: rednet.rodakorset.fi/abosvenska 
Oma Röda Korset: www.rodakorset.fi/oma

Klädinsamling 1995
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Läromedelstjänsten är gratis och 
erbjuder information till skolelever  
i olika åldrar. Teman är krigets regler, 
global fostran, första hjälpen och 
hälsa, jämlikhet och vänskap. 

Ta i bruk den nya 
läromedelstjänsten 

För distrikten och avdelningarna är det viktigt att 
nå vuxna som arbetar bland barn och unga. Infor-
mera lärare och skolor på din ort om tjänsten. Det 
lönar sig att utnyttja materialen även i samband 
med distriktens och avdelningarnas evenemang.

Materialen Riskzoner och Även krig har regler kan 
användas för att presentera organisationens verk-
samhet och det internationella hjälparbetet. Ge-
nom visuellt effektfulla och åskådliga helheter kan 
man sätta sig in i bland annat klimatförändringen 
och flyktingskap. Det går även enkelt att använda 
vissa enskilda delar av materialet. 

I tjänsten kan man även hitta färdigt material för 
morgonsamlingar som gör det enkelt att exem-
pelvis göra ett kort skolbesök under Hungerda-
gen. Man behöver inte registrera sig i tjänsten, 
men genom att logga in som lärare får man an-
visningar om hur materialet kan användas och 
rätta svar till uppgifterna. Endast en del material 
kräver inloggning eftersom de är avsedda att an-
vändas under ledning av en vuxen.

Läs mer: sproppimateriaalit.fi 
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Kort & Gott Paraisten osasto

Pikkuteinitupa on kerho/olohuone alakoulun 
5.-6. -luokkalaisille esiteineille. Kerhoa pide-
tään Paraisten toimipisteen Humanan tilois-
sa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 13-16. 
Kerhoa vetää tällä hetkellä opiskelija/harjoit-
telija Mari, mutta tulevaisuudessa toimintaa 
on tarkoitus jatkaa vapaaehtoisten voimin.

Koska lapset tulevat suoraan koulusta, tarjo-
taan heille välipalaa. Toimintaa suunnitella-
an aina sen mukaan, mitä lapset haluaisivat 
tehdä. Toiminnassa on kokkaamista, pelaa-
mista, askartelua, temppurataa, maalaamis-
ta, piirtämistä… Koska toiminta on tarkoitus 
suorittaa mahdollisimman edukkaasti, te-
hdään moni asia vanhanaikaisesti itse. Mm. 
pingispöytä rakennettiin pöydistä ja mai-
lat väsättiin itse kaapista löytyneistä askar-
teluvälineistä. Tai kun pelataan käsipalloa, 
niin maalit tehdään tuoleista. Näytteleminen 
on yksi lasten mielihommista ja sekin raken-
tuu spontaanisti. Ohjaajan tuomista vaatteis-
ta tehdään roolivaatteita näyttelijöille.

Toiminnassa on ollut mukana kerrallaan 2-12 
lasta ja lasten haastattelun perusteella ker-
tovat he paikan olevan mukava tulla ja toim-
inta on ollut kivaa. Tähänastinen toiminta on 

Pikkuteinitupa on olohuone esiteineille 
MARI VIRTA-LUPALA, teksti ja kuvat

Min praktik på Röda Korset

Jag heter Adele Winberg och jag stude-
rar tredje året till socionom vid Yrkes-
högskolan Novia i Åbo. Jag har under 
januari och februari utfört min sis-
ta praktik på Röda Korset Åbolands 
distrikt. Praktiken har handlat om led-
arskap och utvecklingsarbete och jag 
har under dessa månader fått bekan-
ta mig med hur dessa ser ut inom Rö-
da Korset.

Praktiken har varit väldigt självständig, 
men trots det har jag märkt hur viktigt 
det är med samarbete. För att uppnå 
ett så bra resultat som möjligt krävs det 
att alla arbetar för samma sak och med 
samma värderingar, samt att alla känner 
att de kan bidra med någonting och att 
varje insats uppskattas. Gemenskapen 

på distriktet är härlig och jag har fått 
vara del av ett glatt och energiskt team 
som verkligen arbetar för att alla ska 
ha det bra och må bra. Jag är glad över 
att jag valde att komma till Röda Korset 
på praktik och tacksam över att jag har 
fått vara med på ett litet hörn.
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kovasti ollut poikavoittoista, tyttöjäkin toivo-
taan enemmän mukaan. 

Pikkuteinitupa mainostaa toimintaansa om-
alla Instagram-tilillään, joten tule mukaan 
seuraamaan meitä. Myöskin metsästäm-
me toimintaan uusia ohjaajia mukaan. Tämä 
olisi hyvä lisä mm. opiskelijan cv:ssä.

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

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

A
ndrea S

ödergård
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Rollspelet På flykt

Flykt och vänskap på schemat
i Amosparkens skola
ANDREA SÖDERGÅRD, text |  STIG HÅGENSEN, bild

Torsdagen den 12.3 var en speci-
ell skoldag för barnen i årskurs 4-6 i 
Amosparkens skola då de fick upple-
va rollspelet På flykt. Konceptet är ut-
vecklat av norska Röda Korset och har 
genom åren upplevts av elever i Väst-
anfjärd, Korpo och Dalsbruk. 

I mars var det dags för eleverna i Amospar-
kens skola i Kimito att uppleva hur det kan 
vara att ta sig från sin hemby till tryggheten 
för att söka asyl. Barnen delades in i familjer 
som under dagen skulle ta sig igenom olika 
sekvenser, ta beslut, agera och ta ställning 
enligt sina tilldelade roller.

På vägen mötte de bland annat gränsvakter, 
Röda Korsets biståndsarbetare, soldater och 
poliser som alla spelades av studerande och 
frivilliga.

Rollspelet hade planerats och genomfördes 
tillsammans med 25 socionomstuderande 
från Yrkeshögskolan Novia, distriktet och Rö-
da Korsets frivilliga. 75 elever upplevde roll-
spelet.

Flyktinglunch. En skopa ris.

Amosparkens skola var skådeplatsen för årets rollspel

Samtidigt som rollspelet ordnas även vän-
skapsverkstäder för eleverna i åk 1-3 i 
samma skola, totalt 75 barn. Under vän-
skapsverkstäderna fick barnen på olika lek-
fulla och kreativa sätt jobba med temat 
vänskap. Verkstäderna hade planerats och 
genomfördes av 25 socionomstuderande.

Syftet med temadagen var att skapa ökad 
tolerans och på lång sikt jobba mot diskrimi-
nering och främlingsfientligt samt för jäm-
ställdhet. Det var en givande dag både för 
elever, lärare och studerande.

I Handel. Familjerna kunde köpa material för att bygga. Valuta. Pengar är en bristvara i rollspelet På Flykt.

Registreras. När en asylsökande anländer till Finland måsta hen 
registrera hos polisen.

På mottagningscentralen. Väntan på asyl kan bli lång.

Soldater. Familjernas vardag förändras när soldaterna invaderar 
byn.

Byråkrati. Det var mycket papper som skulle fyllas i.

I byn. Dagen började med att barnen fick bygga sig ett hem.



20
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mån-fre│ma-pe  9-11 & 16-18

Pargas väntelefon
Paraisten ystäväpuhelin

010 408 27 60
I samarbete med Pargas stad

Kimitoöns väntelefon
Kemiönsaaren ystäväpuhelin

040 619 7429
mån-fre│ma-pe  9-11 & 16-18

I samarbete med Kimitoöns
kommun

Punaisen Ristin auttava puhelin

Keskusteluapua poikkeusoloissa
yhteistyössä:

ma-pe  9-21
0800 100 200


