
Mål 2022 Uppnått 09/2022 Mål 2023

Alarmerbara frivilliga i Ohto 300 273 300

Antal frivilliga Oma 400 430 500

Statistik 500 500

Medlemmar Totalt 1700 1675 1800

Ungdomar 115 106 130

Arbetsplan 2023 
GK av Distriktsstyrelsen 7.12.2022



Hjälpen finns nära
Röda Korset är en effektiv hjälpare. Den effektivaste och
snabbaste hjälpen i akuta situationer finns först nära. När
någonting händer, hjälper vi människor snabbt och
ändamålsenligt

Vi är en effektiv hjälpkanal när:
• Hjälpbehövande hittar oss och vet vad vi kan 

hjälpa med
• Vi kan hjälpa mångsidigt och flexibelt
• Alla avdelningar har en egen lokal alarmgrupp 

med FHJ, mentalt stöd och första omsorg

Vår sakkunskap bildas då:
• Vi har utbildade grupper
• Vi har ändamålsenlig utbildning och material
• Vi har kunnigt ledarskap

Beredskapen bygger på lokala risker när:
• Vi känner till vårt eget område och kan förutspå 

eventuella händelser och risker
• Vi kan hjälpa virtuellt

Ungdomar inkluderas i beredskapsgrupperna och är 
delaktiga i verksamheten:
• Ungdomar har egna beredskapsgrupper i ÅA och 

YH Novia

Samarbete stärks:
• Med myndigheterna
• Inom organisationen
• Med andra organisationer lokalt (tex Vapepa

nätverket)
• Med skolor och högskolor

Vi har ett fungerade operativt ledarskap då:
• Det inom varje avdelning finns utbildade ledare
• De operativa uppgifterna är tydligt fördelade
• Vi har gemensamma system
• Vi kan kriskommunikation
• Vi känner till vår särskilda uppgift vid fred, kris och 

väpnade konflikter.

Vad vi gjort hittills

Vad vi gör 2023

Vi har haft mediasynlighet i och med vaccinerings-hjälpen, 
krisen i Ukraina, beredskapswebbinarier och 
delegatföreläsning .

Vi har utbildat och testat ledarskap i Pargas avdelning i 
vaccineringhjälpen och Ukrainakrisen. 

Vi har utbildat: i EEC vagnen och frivilliggrupp; Vi har 
besökt logistikcentret Kalkku; I samarbetsövningar med 
andra organisationer

Vi har uppdaterat den materiella beredskapen

Vi har 6 FHJ-grupper, 2 EVY grupper, aktiv mentalt stöd-
grupp och grupper i frivilliga räddningstjänsten

Vi ökar synligheten genom att: utbilda i kriskommunikation;
uppmärksammar 112-dagen genom pop up- aktioner; Aktivt 
informerar media om hjälpoperationer.

Ökar antalet alarmgrupper i OHTO med fyra avdelningar

Avdelningarna ordnar kurser i konceptet 72 h

Vi ökar resiliensen bland unga genom att: Vi ordnar 
resiliensutbildningar för studerande i Åbo Akademi och Novia;
Vi utbildar förstahjälpenambassadörer i S:t Olofsskolan

Vi konkretiserar distriktets och avdelningens egna och 
regionala beredskapsplaner

Vi förbättrar samarbetet till:
Övriga Rödakorsdistrikt, sjöräddningscentralen, polisen, 
socialjouren, nya välfärdsområdet, kommunerna, Martha, 
scouterna, Frivilliga Sjöräddarna, FBK, Viking Line, 
LokalTapiola

Vi ordnar utbildningar enligt behov i bl.a.: storövningar, 
ledarskap, Röda Korset i väpnad konflikt.

Utbildning i internationell humanitär rätt ordnas vartannat år 
i samarbete med Österbottens svenska distrikt.



Mål 2022 Mål 2023
Alarmgrupper med avtal Utö EVY

Iniö EVY
Mentalt stöd

10 pers.
10 pers.
20 pers.

10 personer
7 personer
20 personer

Vapepa Vapepa Pargas
Vapepa Kimitoön

20 gr./ 150 pers.
15 gr. /120 pers.

15 grupper/ 120 pers.
15 grupper /120 pers.

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

6 gr. / 70 pers
1 gr./ 10 pers
30 pers.

6 grupper / 70 pers
1 grupp / 10 pers
30 pers.

Första omsorgsgrupp Avdelningsvisa 8 gr. /30 pers. 8 grupper /30 personer

Beredskapsgrupper Ungdoms (ÅA, Novia) 3 gr 1

Kurser FHJ kurser (1 och 2) 3 3

Dejoureringskurs 2 1

Första respons-kurs (EVY) 1
I samarbete
med räddningsverket

1 (SMPS)

Första omsorg 1 1

Vapepa kurser 3 3

Mentalt stöd kurser 1 1

Humanitär rätt Grundkurs
Grupp

0
Ingen grupp

0
Ingen grupp

Siffermål:
Hjälpen
finns nära



I ett välmående samhälle är alla 
delaktiga

Vi ger hjälp av hög kvalitet när:
• Vi utgår från Röda Korsets principer
• vi når de hjälpbehövande
• den motsvarar det lokala behovet
• hjälpen är tillförlitlig och trygg
• våra frivilliga är utbildade och sakkunniga

Vi förbättrar färdigheterna att ta hand om sin hälsa 
när:
• vi erbjuder information kring hälsa psykiskt, 

fysiskt och socialt (hälsopunkt)
• Vi erbjuder social samvaro (träffpunkt)

Vi lindrar ensamhet när:
• vi skapar möten mellan människor
• Vi ser till att vi har tillräckligt med frivilliga som 

erbjuder sällskap
• Vi samarbetar i nätverk för att hitta de mest 

ensamma

Vi stöder integrationen i lokalsamhället när:
• vi sammanför människor med olika bakgrunder
• skapar möjligheter för att göra saker tillsammans
• Skapar möjligheter för deltagande i det 

finländska samhället
• Vi motarbetar rasism

Vi värdesätter ungas rättigheter när:
• vi talar om ungas välmående
• stöder unga via chatvänner
• Syns och samarbetar med skolor
• Välkomnar unga i vårt arbete

Vad vi gjort hittills

Vad gör vi 2023
Vi coachar frivilliga i att utveckla det digital 
kunnandet i t.ex. Oma.

Vi gör klara riktlinjer kring distriktets och 
avdelningens olika roller.

Vi öppnar upp den sociala hjälpverksamheten så 
att fler kan delta i hjälpen

Vi planerar nya sociala kampanjer och deltar i 
nationella planeringar för STEA-projekt.

Vi utvidgar och utvecklar Kultivera och 
Mathjälpen.

Vi följer aktivt med i utvecklingen av det nya 
välfärdsområdet.

Vid behov utvidgar vi den integrations-
stödjande verksamheten 

Vi har erbjudit olika former av hjälpverksamhet som 
motsvarar behovet.

Vi har stöttat och utbildat nya och gamla frivilliga i olika 
hjälpuppdrag bl.a. Ukrainakrisen.

Vi har skapat och hållit kurser för allmänheten genom: 
kurser för studerande och föreläsning i kriståligheten i Arbis.

Vi har startat projekt som Mathjälp, Kultivera och Sekasin på
svenska

Vi har deltagit i utvecklingen av nätvänverksamhet

Vi har utökat nätverket lokalt och samarbetat med andra
hjälp- och stödverksamheter till exempel i träffpunkter



Mål 2022 Mål 2023
Frivilliga vänner Frivilliga 320 320

Kunder 900 900

Nätvänner Frivilliga 15 15

Kunder 15 15

Integrationsstödjande grupper Frivilliga 15 20

Kunder 40 100

Träffpunkter Frivilliga 20 20

Kunder 250 250

Hälsopunkter Frivilliga 6 10

Kunder 200 200

Kurser inom sociala sektorn

Grundkurser Grundkurs för vänner 8 8

Telefonhjälparkurs 2 2

Kurs för aktiva i Mathjälpen 18 4

Läksyhelppi-ohjaajan peruskurssi 1 1

Fortsättningskurser Psykiskt stöd för vänner 4 4

Fortsättningskurs för vänverksamhet 2 2

Minska psykisk belastning 2 2

Kotoutumisen tukena 1 1

Deltagare Kursdeltagare 245 175

Siffermål:
I ett välmående
samhälle är alla 
delaktiga



Samhället underbygger förtroende och ansvar

I frivilligutskottet jobbar vi för att
avdelningarna ska var tillgängliga för all sorts
frivilliga; vi utser årets fördomsfria föregångare
och årets vän.

Vi publicerar elva avdelningsbrev, fyra nummer
av Här och nu samt en medlemstidning.

Vi stöder avdelningarnas kommunikation.

Vi deltar aktivt i insamlingar och
uppmärksammar kampanjer som Vändagen, 
veckan mot rasism, rödakorsveckan, 
Hungerdagen, Jul i Sinnet.

Vi utvecklar och testar responssystem från
de vi hjälper .

Vi stöder mångfald och jämlikhet i samhället när:
• Vi har verksamhet som lyfter upp mångfald och jämlikhet
• Vi jobbar aktivt med att avdelningar är tillgängliga för alla 

oavsett ålder, kön eller etisk bakgrund
• frivilligutskottet jobbar med frågor kring mångfald och 

jämlikhet
• Vi står på de svagastes sida
• Distriktet ordnar program i veckan mot rasism som frivilliga 

kan delta och hjälpa till i och delar ut utmärkelsen ”Fördomsfri 
föregångare”

Vi lyssnar på de hjälpbehövande, intressegrupper och frivilliga när:
• vi skapar enkäter om vår verksamhet
• Vi tar aktivt med frivilliga i utvärderingen av vår verksamhet
• Vi baserar vår hjälpverksamhet på undersökt fakta
• Vi agerar utgående från den växelverkan vi har med andra. Vi 

vågar tänka nytt.

Vårt gemensamma påverkansarbete är systematiskt, enhetligt och 
effektivt när:
• Vi kommunicerar mångsidigt via olika medier och med olika 

målgrupper i tanke.
• Vi deltar i olika nätverk
• Vi reagerar snabbt på att lyfta samhälleliga frågor som berör 

vår verksamhet både nationellt och regionalt på sociala 
medier och i pressen

• Vi är synliga i samhällsfrågor som berör vår verksamhet

Vi utvecklar vår kunskap i kommunikation när:
• Vi ser till att avdelningen har den information och kunskap de 

behöver för att genomföra sin verksamhet
• Vi utbildar avdelningar i sociala medier och kontakten med 

press, medlemmar och frivilliga
• Vi utbildar avdelningar i växelverkan
• Vi utvecklar vår egen kommunikation för att öka antalet nådda

Vi skapar en positiv bild av Röda Korsets verksamhet när:
• Vi gör våra principer och glädje synligt
• Vi berättar vem vi är, vad vi gör och vad vi står för

Vad vi gjort hittills

Vad gör vi 2023

Frivilligutskottet har fortsatt sin verksamhet och gjort e
nenkät för frivilliga

Vi har publicerat elva avdelningsbrev, fyra nummer av 
Här och Nu samt en medlemstidning

Vi har bevakat samhällsdiskussionen och
kommunicerat på some, på webb och
i tryck för olika målgrupper.  Vi har skapat en tiktok-profil.

Vi har upprätthållit nätverk och skapat nya

Vi har utvecklat direktrapportering



Mål 2022 Mål 2023
Facebook Antal inlägg 230 200

Genomsnittlig räckvidd per inlägg 600 550

Instagram Antal inlägg 150 150

Genomsnittlig räckvidd per inlägg 210 200

Hungerdagen Insamlade medel 45 000 € 43 000 €

Antal nådda sociala medier 31 000 20 000

Antal nådda (tidning och gata) 10 500 10 500

Övriga kampanjer Antal nådda: Vändagen, 
Rödakorsveckan, Veckan mot
rasism

10 000 10 000

Pressgenomslag* Hur många procent av våra
pressmeddelanden når över
nyhetströskeln

90 % 90%

* Vi rapporterar också antalet artiklar skrivna om oss och radiointervjuer per år.

Siffermål: 
Samhället
underbygger
förtroende
och ansvar



Avdelningen: en plats för 
glädje, hopp och handlingAvdelningarna som inte gjort självutvärderingen gör den.

Vi utvecklar mentorskap för nyckelpositioner i styrelsen
via utbildningar

Vi utvecklar avdelningarnas nätverksstöd till varann och
utbyte av program och goda idéer mellan avdelningar.

Vi ordnar utbildningar i organisation: Håll flagga högt, 
Oma, Ossi och kommunikation

Vi använder Oma för kommunikation.

Vi får nya frivilliga via nya verksamhetsformer och genom
samarbete med andra föreningar som Marthorna och
scouterna.

Vi deltar i Ordinarie stämman i Joensuu juni 2023.

Vi utvecklar verksamhetsgranskningen genom att: 
rekrytera nya och utbilda.

Två avdelningar använder centralbyråns
bokföringssystem.

Vi har lyckats med fadderverksamheten när:
• Varje avdelning har gjort en uvärdering tillsammans

med sin fadder
• Varje avdelning har gjort en utvecklingsplan på basen

av utvärderingen

Vi vet att varje avdelning får externt stöd när:
• Varje avdelningsordförande har möjlighet till 

mentorskap

Varje medlem är viktig för avdelningens livskraft då:
• Medlemsantalet ökar
• Antalet ungdomsmedlemmar ökar
• Medlemsvård sker i avdelningarna

Varje frivillig är med och hittar sin plats i verksamheten då:
• Det finns plats för alla
• OMA används som rekryteringsredskap
• Varje frivillig i avdelningen  är inskriven i OMA
• Antalet regelbundna frivilliga i distriktet ökar
• Frivilliga belönas enligt RKs belöningssystem

Organisationskunnandet i avdelningarna är på hög nivå då:
• Avdelningarna följer stadgarna
• Nyckelfrivilliga har gått utbildning och fortbildning
• Tillräckligt stöd och verktyg för sitt arbete

Samarbetet och kommunikationen i avdelningen fungerar
när :
- Tydlig arbetsfördelning
- Intern komunikation sker via OMA
- Extern kommunikation sker regelbundet

Avdelningarnas verksamhetsgranskare hör till
verksamhetsgranskarpoolen och är utbildade i sin uppgift

Avdelningen är en aktiv mötesplats för frivilliga, 
alla som godkänner Röda Korsets principer.

Vad vi gjort hittills

Vad gör vi 2023

Hälften av avdelningarna har gjort
självutvärderingen (Åbo sv., Kimito, Nagu, Iniö, 
Korpo ).

Vi har gjort fadderbesök på distans och på plats.

Vi har arrangerat nio avdelningsteams och
utbildat i organisation: Håll flaggan högt, Oma och
Ossi

Medlemsantalet har ökat, men antalet
ungdomsmedlemmar minskat. Frivilligprofiler i 
Oma ökar.

Mål



Mål 2022 Mål 2023

Fadderbesök 20 20

Nya medlemmar 110 120

Regelbundna frivilliga 550 550

Antal nya frivilliga i Oma 100 +100

Utbildning Håll flaggan högt 1 1

Hur använda Oma 6 6

Verksamhetsgranskare 1 1

Arbetsglädje i avdelningen (ledarskap) 1 1

Avdelningsteams 10 Vid behov.
Avdelningsforumen
ordnas i september

Siffermål:
Avdelningen
en plats för 
glädje, hopp
och handling



Administration och ekonomi

Genom att fokusera på följande tyngdpunkter uppnår
vi förändring: lokal förankring, inspirerande
frivilligverksamhet, kompetens, samarbete, ny
teknologi, kommunikation och balanserad ekonomi.

Vi har värnat om personalens välmående genom Pulssi-
enkäten, kvartsamtal, utvecklingssamtal, utbildning , cykelförmån
och utökade förmåner i form av kultur- och motionssedlar.

Vi har samarbetat med CB, piiritiimi, verksamhetsvis i Röda
Korset, F-S distrikten, V-S piiri.

Vi har följt god förvaltning genom att ordnar utbildning för 
verksamhetsgranskare och arbetat med den interna kontrollen
och revisionen.

Ekonomin är i balans genom STEA-bidrag samt övriga bidrag.

Vi har följt Green office genom att sortera sopor, införskaffa
mötescyklar, tänka på trakteringen

Personalen mår bra då:
• Personalstyrka tillräcklig
• Har rätt utrustning
• Får utbildning/fortbildning
• Gör rätta saker
• Får stöd fysiskt, psykiskt och socialt
• Vi känner oss trygga med ny

teknologi
• Vi lär oss via vårt arbete

Vi samarbetar gärna med:
• Centralbyrån
• Andra distrikt
• Övriga föreningar
• Finansiärer

Vi har god förvaltning då:
• Egenkontrollen fungerar
• Samarbete med interna revisorn
• Vår revision följer stadgarna

Ekonomin är i balans då
• Vi har en uppdaterad placeringsstrategi
• Våra lägenheter är attraktiva och uthyrda
• Vi är med i STEA projekt
• Vi söker aktivt extern finansiering
• Vi är attraktiva för testamentatorer

Vår egen klimatpåverkan minskar då:
• Vi använder Green office miljöprogram

Vad vi gjort hittills

Vad vi gör 2023

Vi värnar om personalens välmående genom
Pulssi-enkäten, kvartsamtal, utvecklingssamtal, 
utbildning , fortsatt cykelförmån samt kultur- och
motionssedlar.

Vi fortsätter samarbeta med CB, andra distrikt,
övriga föreningar och finansiärer.

Vi fortsätter med vår goda förvaltning och
ekonomihantering genom att:
• Finansutskottet arbetar och uppdaterar

placeringsstrategin;
• Vi söker aktivt extern finansiering och ordnar

testamenteskväll
• Vi samarbetar med interna revisorn.

Vi reviderar och följer upp Green Office.



Mål 2022 Mål 2023

Personalen mår bra Pulsförfrågans medeltal > 4,0 / 5 4,0/5

Bostädernas användningsnivå > 95% > 95%

Externa bidrag 63 000 € 65 000 €

Interna bidrag 2 STEA-projekt
Organisationsbidrag

71 000 €
111 000 €

64 000 €
113 000 €

Realiserbar avkastning på
förmögenhet

> 3  % 3 % 
Bättre tillväxt än
OMX Helsingfors

Siffermål: 
Administration
och ekonomi



Ungas delaktighet

Antalet ungdomsmedlemmar har minskat.

Vi har skapat en tiktok-profil för att nå unga.

Vi har startat projektet Sekasin på svenska.

Vi har skapat kurser i säkerhet för studerande.

Vi har rekryterat Promon för närvaro på campus 
och de har börjat sin verksamhet.

Vi har nått de unga när:
• Flera unga är med i Röda Korsets verksamhet
• De unga känner sig delaktiga i organisationen

Vi värdesätter de ungas rättigheter då vi:
• Lyssnar på deras åsikter
• Erbjuder hjälp som motsvarar de ungas behov
• Erbjuder skolklasser möjlighet att vara med
• Erbjuder nätverksamhet för ungdomar

Vi är en effektiv hjälpkanal när:
• De unga har nåtts
• De unga är medvetna om Röda Korsets tjänster
• De unga själv kan vara med och påverka

Vi får ungdomar med i beredskapen då:
• Verksamheten intresserar unga
• Bra kommunikation
• Unga känner sig delaktiga

Vi stöder mångfald, jämlikhet och motsätter oss 
rasism när:
• Vi har verksamhet som tydligt lyfter fram 

mångfald och jämlikhet.
• Vi är själva öppna för olika människor med olika 

bakgrund oavsett språk, kön, nationalitet etc
• De unga känner att Röda Korset är en 

lågtröskelverksamhet
• De unga är delaktiga i olika projekt till exempel 

mot rasism

Ungas delaktighet

Vad vi gjort hittills

Vad vi gör 2023

Röda Korset ska nå ut till de platser och 
aktiviteter där barn och unga finns t.ex genom 
Tiktok, på campus, i S:t Olofsskolan eller genom 
scouterna.

Vi stöder den svenskspråkiga Sekasin-chatten
genom rekrytering av frivilliga.

Vi fortsätter erbjuda säkerhetskurser för 
studerande och fortsätter testa promokonceptet.

De existerande tjänster som Röda Korset 
erbjuder kan användas som ett verktyg att nå 
olika föreningar.

Vi slutar ordna rollspelet På flykt, men 
utarbetar ett ersättande program.


	Arbetsplan 2023 �GK av  Distriktsstyrelsen 7.12.2022
	Hjälpen finns nära
	Siffermål:�Hjälpen finns nära
	I ett välmående samhälle är alla delaktiga
	Siffermål:�I ett välmående samhälle är alla delaktiga
	Samhället underbygger förtroende och ansvar
	Siffermål: Samhället underbygger förtroende och ansvar
	Avdelningen: en plats för glädje, hopp och handling
	Siffermål:�Avdelningen en plats för glädje, hopp och handling
	Administration och ekonomi
	Siffermål: Administration och ekonomi
	Ungas delaktighet

