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Rödakorsveckan närmar sig
- bjud unga vuxna med i första hjälpen-verksamheten!

Ville joggar. Armén kallar och konditionen 
måste förbättras även om det regnar. Plötslig 
ser han hur en bil som kör fort får vattenpla-
ning och krockar med en gatulykta. Ville tar 
upp sin mobiltelefon ur fickan och ringer nöd-
numret 112 och berättar vad som hänt och 
var han befinner sig.

Hur många personer det finns i bilen? frågar 
den jourhavande på nödcentralet. Bara chauf-
fören, konstaterar Ville då han tar en titt in i 
bilen. Andas han? frågar jourhavandet. Vil-
le lyfter den hjälpbehövandes huvud upp mot 
nackdynan genom att lyfta från hakans spets 
och trycka med andra handen på pannan. Då 
känner han andningen med handen. Chauffö-
ren andas!

Stöd huvudet, håll luftvägarna öppna, råder 
nödcentralens jourhavande. Ambulansen är på 
väg. Ville har just räddat ett människoliv.

I Finland inträffar cirka en miljon olyckor årli-
gen och de flesta av dem på fritiden. Nästan 
hälften av dem som omkommer i kollisioner 
kvävs eftersom ingen öppnar offrets luftvägar 
och det medvetslösa offret kvävs. Det spelar 
roll att någon ringer nödnumret vid behov och 
ger första hjälpen. Nödsamtalet drar igång 
kedjan av hjälp, första hjälpen kan rädda ett 
människoliv.

Finns det i din avdelning en aktiv första hjäl-
pen-grupp med ivriga larmgruppmedlemmar 
och första hjälpen-jourhavande? Hur många 
nya unga vuxna skulle du vilja ha i din avdel-
nings första hjälpen-grupp? Nu är det dags 
att förverkliga drömmarna! Under Rödakors-
veckan kan du erbjuda särskilt unga vuxna 
små upplevelser av det som de kan lära sig i 
en första hjälpen-grupp. Hur t.ex. öppnar man 
luftvägarna på en medvetslös person och vad 

innehåller en första hjälpen-väska? 
Det lönar sig att bjuda in evenemangsbesö-
kare efter kampanjveckan t.ex. till en Välkom-
men till första-hjälpen-grupp tillställning i maj. 
Besökarnas kontaktuppgifter kan enkelt sam-
las med det nya ICE- och utlottnings/kontakt-
kortet. Evenemanget på våren erbjuder en 
möjlighet att berätta om avdelningens verk-
samhet på hösten och samtidigt får man ett 
minne av händelsen som räcker över somma-
ren.

Målet med Rödakorsveckan är att vi får så 
många unga vuxna som möjligt med till var-
je första hjälpen-grupp. Det lönar sig i god tid 
i avdelningarna att fundera över hur och var 
man bäst når de unga vuxna. 

Erbjud dem roliga upplevelser och bjud dem 
med i vår organisations verksamhet. Det är 
inte en omöjlig uppgift men då den förverkli-
gas kan det ändra ungas och hjälpbehövan-
des liv.

Niina Hirvonen
Hälsovårdsplanerare
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TYCK TILL i Facebook 
Följ med vår verksamhet på 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)

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vitt botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. 
Det skyddar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater 
som har förbundit sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en 
av dem. Röda Korset har rätt att använda skyddstecknet för att markera sin verksam-
het och övervaka användningen av märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar dig in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdel-
ningsmaterial under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta då kontakt 
med distriktsbyrån.

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 20 00
Redaktör: Mari Mäkinen, 020 701 22 23, mari.makinen@rodakorset.fi, ombrytning: Liisa Åker, 020 701 22 28, liisa.aker@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 22 31, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion: Åbolands distrikt, aboland@redcross.fi, 020 701 2500
Redaktör: Annalena Sjöblom, 0400 838 675, annalena.sjoblom@redcross.fi, ombrytning: Juha Lindström, 020 701 2500, juha.lindstrom@redcross.fi
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Fler gör vi mer!

LEDAREN 30.3.2015

Vårsolen lyser och vi vaknar upp ur vinterdva-
lan med nya krafter. Årets stora satsning går 
ut på at värva nya aktiva med i vår verksam-
het och nya medlemmar till organisationen. 
Aktiva Åbolands distrikt är det distrikt som 
under 2014 förlorat mest medlemmar (-4,5%), 
vilket är olyckligt. Denna trend skall brytas 
omedelbart!

Jag utmanar nu alla er att värva fem nya 
medlemmar innan sommaren!

I denna upplaga kan du läsa om olika sätt 
man kan värva medlemmar på och på samma 
gång deltar du i utlottningen av olika vinster. 
I många fall är vi lite blyga och anspråkslösa i 
värvningen. I många andra organisationer är 
det en självklarhet att du ansluter dig till or-
ganisationen då du blir aktiv, ta till exempel 
Marthorna eller Scouterna.

Vi har världens bästa och mest kända brand, 
ingen behöver förklara vad Röda Korset gör. 
Röda Korsets värderingar och principer är väl 
kända och de flesta människor kan skriva un-
der dem.

Uppmana nu dina vänner, kolleger, bekanta 
att ansluta sig till Röda Korset. Ett medlem-
skap är ett ställningstagande som visar att du 

bryr dej. Ha med medlemsvärvningsbroschy-
ren eller ta upp den nya medlemmens namn, 
adress, födelsetid, telefon och e-post, sänd 
uppgifterna till aboland@redcross.fi så sän-
der vi medlemskort med bankgiro. Alternativt 
kan du använda värvningsblocket, dit uppgif-
terna fylls i, och inkassera medlemsavgiften 
omedelbart. Kom då ihåg att sända in blanket-
ten till oss, så för vi in uppgifterna i medlems-
registret. Medlemsavgiften i sin helhet går det 
första året till avdelningen, som då kan göra 
större hjälpinsatser på orten.

Jag gjorde detta under en lunch med mina 
vänner och det var inget problem att få 6 nya 
medlemmar på 1 h. Det enda du behöver göra 
är att fråga och ha beredskap att genast skri-
va in dem!

Lycka till!

Annalena

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

Christel
von Frenckell-Ramberg

Ordförande, Åbolands distrikt
Finlands Röda Kors viceordförande

Finlands Röda Kors uppmanar till satsning på 
frivilligverksamhet
Den 19 april väljer vi en ny riksdag som skall 
besluta om landets gemensamma angelägen-
heter de kommande fyra åren.  Styrelsen för 
Finlands Röda Kors har med anledning av va-
let gett ett utlåtande om vikten av gott sam-
arbete mellan beslutsfattare, myndigheter och 
frivilligorganisationer.

Ensamheten bland såväl unga som äldre per-
soner är något som under den senaste tiden 
väckt mycket diskussion. För att råda bot på 
missförhållandet behövs det att staten, kom-
munen och olika organisationer finner varan-
dra. Vi behöver välfungerande välfärdstjäns-
ter för att kunna bekämpa ensamheten men 
vi kan inte heller förutsätta att myndigheter-
na ensamt tar hand om hela problemet. Det 
kräver att vi alla tar del och bär ansvar. Enbart 
inom vår organisation finns det över 8.000 ak-
tiva vänner.  Det visar hur mycket gott vi kan 
uppnå i samhället genom en satsning på frivil-
ligverksamheten.

Det finns en risk att förväntningarna på hur 

mycket och kostnadseffektivt organisatio-
ner och frivilliga kan påverka blir orealistis-
ka. Det säregna med frivilligverksamhet är att 
den baserar sig på fri vilja och gemensamma 
värderingar. Organisationerna och de frivilliga 
kompletterar myndigheterna och skall inte ses 
som ersättande instanser. Trots det lönar det 
sig för staten att satsa på frivilligverksamhet 
också ekonomiskt ifall existerande och poten-
tiella resurser används effektivt och man lyck-
as undvika dubbleringar.

Läs mer om styrelsens ställningstagande på 
vår hemsida.

Christel
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 RÖDAKORSVECKAN 4-10.5.2015

Vikten av första hjälpen-kunskaper och trygghet i vardag lyfts fram i början av maj då or-
ganisationen syns riksomfattandet under Rödakorsveckan med många intressanta eve-
nemang från norr till söder. I år strävar vi efter att få unga vuxna med i vår första hjäl-
pen-verksamhet. Ytterligare vill vi få människor att fundera över sin egen och sin närkrets 
trygghet.

Inspirerande planer för Rödakorsveckan

Här är exempel på ”Att kunna hjälpa”-evenemang.

1. Ha med en checklista som kan delas ut på eve-
nemang som avdelningen ordnar. På listan kan 
du kolla hur trygg din vardag är och om du har 
t.ex. första hjälpen-utrustning.

2. Första hjälpen-väskans utseende ändras på 
grund av den nya leverantören men innehållet 
är det samma. Väskan kan presenteras var som 
helst t.ex. på skolor, läroanstalter, på arbets-
plats och på utrymmen av vår samarbetspart-
ner LokalTapiola och S-gruppens verksamhets-
ställen (Prismor, S-market, ABC-stationer).

3. Att kunna hjälpa-kunskapsbanan har kom-
pletterats med nya stationerna. Förutom sta-
tionerna från förra åren med bilder finns det 
också en station som berättar hur man öppnar 
luftvägarna på en medvetslös människa, geo-
gömmorna och Tryggt hemma-broschyren (en-
dast på finska).

Vi satsar på att människorna som deltar i evene-
mangen behåller sitt intresse för Röda Korset och i 
framtiden kunde vara med i vår verksamhet. Vi upp-
muntrar avdelningarna att ta i bruk det nya ICE- och 
utlottnings/kontaktkortet som gör det lätt att samla 
kontaktuppgifter. Vi hoppas också att avdelningen 

redan i maj kunde ordna ett evenemang där de som 
har deltagit i evenemangen under Rödakorsveckan 
bjuds in. Det kan antingen vara ett Välkommen till 
en första hjälpen-grupp- evenemang eller ett annat 
trevligt evenemang, där man kan berätta om avdel-
ningens verksamhet.

Principerna fyller 50 år
Kampanjveckan erbjuder en bra möjlighet att fira 
Röda Korsets medelåldriga principer. Det lönar sig 
att framhäva i synnerhet frivillighet, humanitet och 
opartiskhet. Första hjälpen-kunskaperna hör till 
alla, var och en har rätt att få hjälp och bli hjälpt.

• Beställ materialet i första hand i web-butiken 
www.rodakorsbutiken.fi senast 20.4.2015 el-
ler med blankett i kampanjbrevet.

• Läs mer om kampanjen och Att kunna hjäl-
pa-evenemangsmodellen på RedNet: rednet.
rodakorset.fi/veckan

Ytterligare information:

Kampanjplanerare Sari Byman, 020 701 2201, sari.
byman@rodakorset.fi

Informatör Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.ma-
kinen@rodakorset.fi 

Röda Korsveckan i maj

Vi ser fram emot soliga vårdagar då alla avdel-
ningar syns på gator och torg med olika Röda 
Kors tema. Veckan är till för att ge Röda Kor-
set och avdelningarna synlighet på orten. Pas-
sa på att värva nya medlemmar och frivilliga. 
Vi har världens bästa brand och är en pålitlig 
hjälpare både här hemma och ute i världen. 

Vi är färdiga att från distriktet ställa upp för 
att värva medlemmar tillsammans med er på 
något jippo. Kontakta oss, så kommer vi med!

Här övar vi livräddande första hjälpen under Rödakorsveckan 
2012 i Pargas

Mer information:

Annalena Sjöblom

Verksamhetsledare
tfn 0400 838 675
e-post annalena.sjoblom@redcross.fi
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ATT ORDNA ETT LOTTERI ELLER EN GISSNINGSTÄVLING

I smålotteriet bör vinsternas sammanlagda 
värde vara minst 35 procent av lotternas sam-
manlagda försäljningspris. Den minsta vinsten 
måste vara lika stor som lottens pris. Utlott-
ningsredovisningen bör utföras genast efter 
evenemanget. Man måste ändå inte utföra re-
dovisningen om man endast har sålt lotter-
na till personer som alla hör till organiserande 
gemenskapen.

När behöver man ett utlottningstillstånd?

Avdelningen måste söka om ett utlottningstill-
stånd då lotternas sammanlagda pris är över 
500 euro, lotterna säljs på ett öppet publik- 
evenemang och vinsterna inte delas ut på 
samma evenemang.

Den lokala polisanstalten beviljar föremål- 
utlottnigstillståndet då föremålutlottningen 
ordnas t.ex. på en enda kommuns område. 
Tillståndet söks skriftligt och det kan bevil-
jas maximum för sex månader. Föremålutlott-
ningstillståndet kostar 59 euro.

Man bör göra en vinstlista om vinster 
och ett utlottningsprotokoll om utlott-
ningen. Avdelningen bör leverera ut-
lottningsredovisningen inom fem må-
nader till den lokala polisanstalten.

Vilka regler måste man beakta
vid en Gissa-tävling

För en Gissa-tävling behöver man ing-
et tillstånd utan det räcker att man har 
anmält tävlingen till den lokala polisen 
fem dagar före tävlingen. Anmälningen 
kostar 26 euro. För övrigt gäller sam-
ma regler som i utlottningarna.

Gissa-tävlingen är ett roligt sätt att 
väcka publikens intresse. Man kan t.ex. 

be människor att gissa hur många kaffebönor 
det finns i en burk eller hur mycket kurbitsen 
på bordet väger. Enligt reglerna måste målet i 
gissa-tävlingen vara antingen ett fenomen el-
ler ett föremål som man på förhand klart kan 
definiera. 

Man kan inte använda varken ett på förhand 
utlottat resultat eller t.ex. resultatet i en 
idrottstävling som mål för gissandet. Ingen får 
veta det rätta resultatet på förhand.

Ytterligare information:
Koordinator för medelanskaffning
Regina Laurén, 020 701 2199, 
regina.lauren@rodakorset.fi

• Lotteritillståndsansökning och 
 redovisningsblanketterna samt 
 detaljerade instruktioner: 
 www.poliisi.fi/tjanster

• Lotterilagen (1047/2001) och Stats-
 rådets förordning om utlottningar 
 (1345/2001): www.finlex.fi 
 reglerar arrangerande av lotterier

Vill avdelningen ordna ett lotteri?
Enligt utlottningslagen kan avdelningen ordna en föremålsutlottning utan utlottningstill-
stånd då lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 2000 euro och både lotternas 
försäljning och vinstens utdelande sker på samma evenemang. Då talar man om ett 
smålotteri.

Li
is

a 
Å

ke
r

Helsingfors Degeröavdelning presenterade sin verksam-
het under Degerödagen. Laura Tarvonen (t.v), Anna-Liisa 
Salo, Marja Perttu-Tapaninen och Liisa Ruohonen.
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Ta i bruk det nya ICE- och utlottnings/kontaktkortet

För att stödja rekryteringen i avdelningarna har man producerat ett nytt ICE- och utlott-
nings/kontaktkort. Kortet gör det lätt att ta kontakt med förbipasserande och öppna dis-
kussionen om avdelningens verksamhet och frivilligas möjlighet att komma med. Kortet 
passar utmärkt för att använda under Rödakorsveckan och vid alla andra evenemang som 
avdelningen ordnar.

Samla kontaktupp-
gifter med korten

Kortet är tvådelat.  
Röda Korset behåller 
utlottningsdelen med 
kontaktuppgifterna 
och evenemangsbe-
sökaren får ICE-de-
len. Efter evene-
manget skickas  
utlottnings- och kon-
taktkorten till cen-
tralbyrån i returkuver-
tet med porto betalt. 
Innan man skickar 
korten lönar det sig 
att avdelningarna vid behov sparar personer-
nas kontaktuppgifter i utlottnings- och kon-
taktkorten för sig själva.

Centralbyrån sköter om de riksomfattande
utlottningarna som sker 15.4, 15.8 och 
15.12.2015. Som pris finns t.ex. hotellpresent-
kort, glass och iPad Minis. De returnerade kor-
ten deltar alltid i utlottningarna som är kvar.

Det är möjligt att ordna lokala utlottningar

Ifall avdelningen vill kan den ordna en lokal ut-
lottning och använda utlottnings- och kontakt-
korten där. Då drar avdelningen först de lokala 
prisen och tar upp vinnarnas kontaktuppgifter. 
Efter det skickas utlottnings- och kontaktkor-
ten till centralbyrån. ICE- och utlottnings/kon-
taktkorten kan man beställa i webbutiken. Med 
beställningen får man alltid instruktioner, ett 
returkuvert och en prisreklam där det finns ut-
lottningens regler på baksidan.

Centralbyrån kontaktar 
evenemangsdeltagare 

Centralbyrån kan ringa till dem som har del-
tagit i evenemang och lämnat sina kontakt-
uppgifter. Man tackar dem för att de har del-
tagit i evenemanget och möjligtvis deltagit i 

Röda Korsets 
verksamhet 
och stött den. 
Man kan ock-
så erbjuda t.ex. 
medlemskap, 
frivillighet, ett 
elektroniskt ny-
hetsbrev, må-
nadsbidrag osv. 
Vid telefonsam-
talen utnytt-
jas information 
i FRK:s register 
och anteckning-
ar i utlottnings/
kontaktkorten 

som avdelningen har gjort. Avdelningen kan 
t.ex. anteckna på kortet att personen fun-
derar över att bli medlem. Då kan saken tas 
upp i telefon. Man hoppas att avdelningarna 
anger evenemangets namn och ort (t.ex. RKV 
Björneborg) så den som ringer vet att perso-
nen har varit på evenemanget under Röda-
korsveckan i Björneborg.

Medlemmar deltar också i utlottningarna

Alla Röda Korsets medlemmar deltar i de 
riksomfattande utlottningarna. Ju tidigare man 
betalar sin medlemsavgift desto flera utlott-
ningar man deltar i. Ständiga medlemmar är 
också automatiskt med i utlottningarna.
Genom att värva nya medlemmar får man all-
tid en ny lott per en ny medlem. Medlemsvär-
varens kontaktuppgifter bör anges alltid med 
den nya medlemmens information.

Läs mer på RedNet: 
rednet.rodakorset.fi/medlemsvarvningen

Ytterligare information:
Kampanjplanerare 
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@rodakorset.fi

ICE- och utlottnings/kontaktkortet

 RÖDAKORSVECKAN 4-10.5.2015
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HUNGERDAGEN 17-19.9.2015

De flesta svarade på frågan 
Hur kunde ni utveckla er avdel-
nings Hungerdag nästa år? med 
att det största behovet finns i att 
utveckla värvningen av ansvarsper-
soner och insamlare. Motivationen 
sjunker om man har för mycket an-
svar men också om man har för lite 
ansvar. Det är bra om man i god tid 
kan fundera på rättvis arbetsför-
delning under Hungerdagen i av-
delningarna.

Delta i insamlingsledar-
utbildningen och kom med i FB-
grupp

Vi rekommenderar att delta i in-
samlingsledarutbildningarna. Där 
kan frivilliga från olika avdelningar 
byta erfarenheter med varandra. För att för-
stärka kontakten mellan avdelningarna har vi 
öppnat  Facebookgruppen ”Punaisen Ristin 
keräystoiminnan vapaaehtoiset” (Röda Kor-
sets insamlingsverksamhets frivilliga). Grup-
pen fungerar som frivilligas diskussionsforum 
där man kan dela med sig erfarenheter och 
tips gällande insamlingar. Det är frivilligt att 
delta i gruppen och den är inte en officiell in-
formationskanal för Röda Korset. Gruppen är 
stängd så att man kan diskutera öppet men 
ändå enligt webetiketten. Information om in-
samlingen ges fortfarande via avdelningsbrev 
och RedNet.

Kontakta skolor i god tid

Enligt erfarenhet är det bra att kontakta sko-
lor i god tid redan på våren. Enligt distriktens 
information kommer 15 % av Hungerdagens 
bössinsamlings inkomster från skolorna. På 
områdena där man mest aktivt utför skolsam-
arbete är skolinsamlingens inkomst till och 
med 45 % av hela distrikts resultat.

Erfarenheter av skolsamarbetet
• ”Varje år kontaktar jag skolorna på vårt 

område först via e-post och frågar om 
dem vill delta. Därefter ringer jag de skolor 

som inte har svarat på min e-post.”

• ” Vi hade en lekfull tävling om vilken klass  
som samlade in mest pengar. Den vinnan-
de klassen fick bl.a. FRK:s utbildning på 
två timmar om hur man använder insam-
lingsmedlen och om första hjälpen. Tacket 
har ökat skolans insamlingsinspiration.”

• Vi har en tradition att 6-klassister samlar 
in i små grupper under en dag. En grupp 
samlar in under en timme.

Mer information:
Planerare av medelanskaffning
Mia Ekström-Huttunen, 020 701 2193,
mia.ekstrom-huttunen@rodakorset.fi

Hungerdagskoordinator 
Raisa Heinämäki, 020 701 2202, 
raisa.heinamaki@rodakorset.fi

Distriktets insamlingsansvarig
Christel Bergman, 020 701 2500,
christel.bergman@redcross.fi

Dela uppgifterna jämbördigt inför Hungerdagen

Hungerdagens responsenkät utredde i vilka frågor frivilliga känner att de behöver mest 
hjälp. Mest hjälp saknade man i delegerande av uppgifterna mellan avdelningsmedlemmar-
na. Det fanns många som upplevde att ansvaret hopas på för få personer. Därefter önsk-
des hjälp i värvandet av insamlare och stöd i form av utbildning.

Delta i gruppen: ”Punaisen Ristin keräystoiminnan vapaa-
ehtoiset” och dela med dig dina idéer eller diskutera med  
andra frivilliga om deras erfarenheter. 
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GOTT SÄLLSKAP PIGGAR UPP!

På våren 2015 ordnas två välmåendeläger för 
närståendevårdare och egna välmåendedagar 
för män på kurscentret Nynäs.

• Välmåendedagarna för män ordnas 
 21-22.5.2015, Psykologen Atte Varis 
 fungerar som sakkunnig 

• Tidpunkten för lägret för närstående-
 vårdare som sköter om sitt barn/sin ung-
 dom är 4-6.6.2015

• Välmåendelägret för alla närståendevår-
 dare ordnas 3-5.9.2015

Samvaro och nya broschyrer för närståendevårdare

Mer information, lägrens program och ansök-
ningsblanketterna hittar man på RedNet.
rednet.punainenristi.fi/node/14926

Ytterligare information
Koordinator för närståendevård 
Sisko Aalto, 020 701 2121,
sisko.aalto@rodakorset.fi
 
Planerare för närståendevårdens 
stödverksamhet Siina Lepola, 020 701 2133
siina.lepola@rodakorset.fi 
(broschyrbeställningar)

Broschyrer för närståendevårdarnas stödverksamhet har förnyats. Man kan beställa den 
nya broschyren och postkortsbroschyren Kanssakulkijat (Medgångarna) från centralbyrån.

JUTTULUURI

Juttuluuri som öppnades i mars
betjänar närståendevårdare

Med utbildade frivilliga kan närståendevårdare 
tala om livets stora och små saker som oroar 
dem. Sådana kan t.ex. vara ensamhet, sömn-
löshet på grund av bekymmer, otrygghet, upp-
levande av våld eller förlorande av sin nära 
människa.

De utbildade frivilliga jourerar i Juttuluuri på 
numret 020 388 100 på torsdagar kl. 13-15.

Samtalsavgifter:
• Fast telefon 0,08 € + 0,07 €/min
• Mobiltelefon 0,08 € + 0,2 €/min

Röda Korsets Juttuluuri har skapats för dem som vårdar sin nära människa hemma och 
som behöver någon som de kan tala med konfidentiellt.

(endast på finska)

(endast på finska)
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Grundkurs i vänverksamhet med specialdelen ”Frivillig 
som närståendevårdarens stöd” i Kimito 
Den 8.4 och 14.4 ordnas grundkurs i vänverksamhet 7 h med specialdelen ”Frivillig som när-
ståendevårdarens stöd” 3 h.

Grundkursen i vänverksamhet pågår den 8.4 kl. 16-20 och den 14.4 kl. 16-18. Därefter fort-
sätter specialdelen ”Frivillig som närståendevårdarens stöd” den 14.4 kl. 18-20. Man kan väl-
ja att delta i båda delarna eller i enbart grundkursen i vänverksamhet. 
Grundkursen i vänverksamhet riktas åt alla intresserade av vänverksamhet eller frivilligverk-
samhet överlag. I kursen ingår följande teman: 

• Vad är frivilligverksamhet?
• Att bli en Röda Kors vän
• Självkännedom och att acceptera olikheter
• Röda Kors verksamhet och Vänverksamheten i lokalavdelningen

I specialdelen ”Frivillig som närståendevårdarens stöd” får du färdigheter som behövs för att 
fungera som vän och stöd för en närståendevårdare. Röda Korset erbjuder stödverksamhet 
för närståendevårdare i olika former. I specialdelen ingår följande teman:

• Som närståendevårdare i Finland
• Hjälp och stöd för närståendevårdare
• Röda Korsets stöd för närståendevårdare
• Att som frivillig stöda närståendevårdare

Kursen kostar 20 € för Röda Kors medlemmar och 30 € för icke-medlemmar. I priset ingår 
kaffe och tilltugg båda kvällarna. Platsen är Café Sågbacken, Sågvägen 9, 25700 Kimito.

Anmälningstiden pågår till den 1.4.2015. Anmäl dig till Rebecca Börman via e-post rebecca.
borman@redcross.fi eller via telefon 0407712820.

Vändagen på Sibeliusmuseum

Vändagen firades i år på Sibeliusmuseum i 
Åbo. Sibeliusmuseum och Röda Korset Åbo-
lands distrikt ordnade där ett gemensamt vän-
dagsevenemang för allmänheten.

Under dagen bjöds på olika former av pro-
gram. Cellokvartetten Fourtune uppträdde, 
Röda Korset Åbolands distrikts samordnare av 
social- och ungdomsverksamhet Rebecca Bör-
man berättade om vänverksamhet och en ge-

mensam lunch avnjöts i grannhusets restau-
rang Hus Lindman. I Sibeliusmuseum pågick 
utställningen Din tillgivne – Jean, Otto och 
Sibeliusmuseum som kunde beskådas under 
hela dagen.

En av dagens höjdpunkter var uppvaktningen 
av Årets vän i Åboland som i år Karl- Gustav 
Laurén från Pargas valdes till.

Cellokvartetten Fourtune uppträder

Christel von Frenkell-Ramberg och Rebecca Börman

VÄNVERKSAMHET

Text: Rebecca Börman
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Årets vän Karl-Gustav Laurén premierades i Åboland

Röda Korset Åbolands distrikt delar årligen i samband med vändagen ut utmärkelsen Årets 
väninsats i Åboland, åt en omtänksam och glad person med ett varmt hjärta som har tid 
för sina medmänniskor och bryr sig om. 
I år har Karl-Gustav Laurén från Pargas Röda Kors vänner valts till årets vän. Han nomine-
rades av socialutskottet vid Röda Korset Pargas avdelning.

Karl-Gustav har hela fyra kundvän-
ner han regelbundet besöker. På 
ett tålmodigt och omtänksamt sätt 
ställer han upp för människor som 
är i riskzonen att isoleras och som 
behöver hjälp. Bland annat lär han 
äldre använda dator och internet 
och tar också äldre på promenader 
varje vecka.

Gusse, som han kallas, har ett gott 
hjärta och är alltid villig att ställa 
upp för sina medmänniskor. ”Ho-
nom kan man lita på!” skriver so-
cialutskottets medlemmar till sist 
i sin nominering av Karl-Gustav till 
Årets vän.

Karl- Gustav uppvaktades på vän-
dagsevenemanget på Sibeliusmu-
seum.

Vi ringde upp Karl-Gustav eller ”Gusse” som 
han kallas och frågade lite mera:

Hur känns det att ha blivit utsedd till 
årets vän i Åboland? Det var nog överras-
kande, det tog en stund att förstå det hela.

Hur länge har du varit med i vänverk-
samheten? Jag gick en vänkurs i början av 
1990- talet och har sedan dess varit aktiv. 
Ibland mera aktiv och ibland mindre, men 
jag har alltid haft åtminstone en vän. För 
tillfället har jag flera.

Hur kom du med i vänverksamheten? Jag 
blev värvad med i vänverksamheten efter 
vänkursen jag gick i Åbo.

Vad brukar du göra tillsammans med dina 
kundvänner? Med en del sitter jag bara och 
pratar. Jag är vän med en person som har 
problem med minnet och viktigast då är att 
försöka få ett samtal. När vi väl är igång fi-
losoferar vi om det ena och andra. Jag har 
också för tillfället en kundvän som är 92 år 

U
lla

 W
ill

b
er

g

Karl-Gustav Laurén

och har nyligen skaffat sig en dator som jag 
hjälper honom att använda. Det väsentliga i 
alla vän relationerna är förstås att skapa en 
bra kontakt.

Vad är det som motiverar dig med vän-
verksamheten? Det är intressant att umgås 
med andra människor. Och jag tänker att 
jag själv kanske behöver en vän någon dag. 
Sedan har jag nog ganska svårt att tacka 
nej till nya vänuppdrag också, eftersom jag 
tycker att det är så viktigt.

Har du en hälsning till sådana som fun-
derar på att bli vän men ännu inte tagit 
steget?  Det kan kännas som en hög trös-
kel att ta första steget in i verksamheten. 
Men jag uppmuntrar alla att göra ett försök 
genom att t.ex. kontakta lokalavdelningens 
vänverksamhet ansvariga och fråga mera. 
Speciellt vill jag uppmuntra män att komma 
med i vänverksamheten, för tillfället är det 
mycket få män med. När man väl har tagit 
första steget så brukar det börja löpa på.

ÅRETS VÄN

Text och intervju: Rebecca Börman
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Årligen ordnar vi i Västanfjärds Röda Kors av-
delning middag för allmänheten på försam-
lingshemmet.

Kvällen innan samlas vi och förbereder och vi 
har alltid så skojigt tillsammans och som tur 
är har vi husmor Brita med oss som kan pla-
nera mat för ett större antal gäster.

Middagen har haft olika namn beroende på 
tidpunkten.I år var det alltså Runebergsmid-
dag och den röda tråden  i programmet, bl. a. 
sång och diktläsning  var skalden Johan Ludvig 
Runebergs alster.

Middagen lockade ca 70 gäster som fick njuta 
av stående bord med alla slag av delikatesser 
och responsen var enbart positiv. Allt var så 
gott både förrätt, varmrätt och Runebergsba-
kelsen till kaffet.

Våra två stora lotterier med massor av done-
rade vinster är mycket populära. Vi är lyckligt 
lottade som har så många givmilda donatorer 
från år till år, ett stort tack till alla dem.

Pengarna använder vi lokalt till olika ändamål 
och efter behov åt skolbarn, åldringar och den 
aktiva vänverksamheten.

Runebergsmiddag i Västanfjärd!
av Guje Viitanen

Ta i bruk Ett gott beslut-testamenteguiden

Röda Korset får regelbundet 
kontakt av personer som vill 
minnas organisationen i sitt 
testamente och frågar hur 
man kan göra en testamen-
tedonation. 

Centralbyråns medelanskaff-
ningsenhet hjälper testa-
mentegörarna i praktiska 
ärenden oberoende av om 
man vill rikta testamentet 
till Röda Korsets riksom-

fattande verksamhet eller 
till förmån för distriktet eller avdelningen. För att 
svara på frågor har man producerat Ett gott be-

slut-testamenteguiden som kan laddas ner på web-
ben. Avdelningarna kan också beställa testamente-
guiden i webbutiken under organisationsvyn.

Ladda ner testamenteguiden:
www.rodakorset.fi/donationer/
gor-ett-testamentbidrag

Mer information:
Planerare för medelanskaffning 
Mia Ekström-Huttunen, 020 701 2193, 
mia.ekstrom-huttunen@rodakorset.fi
Annalena

Röda Korset berättar om testamentedonationer 
också genom annonser i tidningar.

Julia Lundsten och Guje Viitanen in action Många nöjda middagsgäster

ÅBOLÄNDSKA AVDELNINGAR TESTAMENTEGUIDE
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Inblick i aktiva Korpo avdelningen
av Inger Wiklén

Korpo avdelning har 94 medlemmar.

Styrelsen består av 8 personer med Inger 
Wiklén som ordförande.

Vi har en Första Hjälpen grupp bestående av 7 
personer med Heidi Engblom som dragare. Vi 
har övning en gång/månad, och en gång i året 
brukar vi ordna en FHJ-övning åt FBK-juniorer-
na.

6 medlemmar är aktiva i Åbolands distrikts 
Mentalt Stödgrupp.

Vängruppen är stor, vi har 16 aktiva i gruppen 
och ofta är diakonissan också med. Vänträffar 
ordnas en gång i månaden och tillsammans 
med Korpo kapellförsamling ordnas tisdags-
träffar ca 8 gånger i året. Dessutom ordnar 
vännerna en vänfest, och i maj ordnar de en 
kombinerad gudstjänst och vårfest för pensi-
onärer.

Vännerna brukar också ordna rullator -/rull-
stolsrally för klienterna på Regnbågens servi-
ceboende, i våras fick de också hjälp av elev-
er från Skärgårdshavets skola. Vännerna drar 
bingo varje onsdag på Regnbågens servicebo-
ende. Varje vår ordnas en stor klädinsamling i 
samarbete med församlingen.

Under Röda Korsveckan ordnar vi jippo på tor-
get, med lotteri och våffelförsäljning. På hung-
erdagen säljer vi ärtsoppa och plättar på tor-
get, försäljningen brukar lyckas mycket bra.

Vänfest i Korpo församlingshem

Kortspel på tisdagsträffen

Hungerdagen på Korpo torg

Korpo avdelning
korpofrk@gmail.com
94 medlemmar
Ordförande Inger Wiklén

ÅBOLÄNDSKA AVDELNINGAR
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Avdelningarnas styrelser 2015

Dragsfjärd
Catrine Huhta, ordförande
Gunilla Söderholm, viceordförande
Maria Bärling, sekreterare
Camilla Nurmi, kassör
Kristina Hakola-Wass
Susan Holmberg
Ann-Charlotte Lehtonen
Annica Lindroos
Annika Qwarfordt-Sahlgren
Anneli Rautiainen
Heli Vainio

Hitis
Anita Österberg, ordförande
Elvi Johansson, viceordförande
Clara Henriksdotter-Puranen, sekreterare
Pipsa Toukola, kassör
Maj-Lis Eskils
Tanja Granlund
Eivor Gustavsson
Tina Gustavsson
Rodise Liljeqvist
Ulla Örså

Houtskär 

Petra Öhman, ordförande
Eija Jalas, viceordförande
Christa Stenwall, sekreterare
Petra Öhman, kassör
Taru Arho
Susanna Asikainen
Pirjo Gräsbeck
Sini Helmiö
May-Britt Järnström
Minna Lindqvist
Helena Schmidt

Iniö (2014)
Eeva Vuola, ordförande
Marja Lundell, viceordförande
Nina Grandell, sekreterare
Sari Karrila, kassör
Mona Björkman
Jörgen Blomqvist
Gunilla Byberg
Carola Christiernin-Eklund

Kimito 
Susanne Piekkala, ordförande
Viveka Nordman, viceordförande
Ann-Christine Henriksson, sekreterare
Monica Vesalainen, kassör
Kerstin Drugge 
Leena Fabiansson
Britta Funck
Monica Hellberg
Maj-Britt Heinström
Marcus Holmström

Korpo 
Inger Wiklén, ordförande
Tarja Santavuori-Sirkiä, viceordförande
Inger Österlund, sekreterare, kassör
Ulla Alstrand
Susanna Bergholm
Inger Björklund
Torgils Bäckman
Heidi Engblom

Nagu
Yvonne Nymalm-Rejström, ordförande
Stig Eriksson, viceordförande
Linus Söderlund, sekreterare
Tove Dahlén, kassör
Eija Lamsijärvi
Barbro Monthén
Tuula Landén
Jenna Sipilä

Pargas 
Göran Peltonen, ordförande
Kristina von Weissenberg, viceordförande
Lena Långbacka, sekreterare
Rainer Johansson, kassör
Jessica Engroos
Tiina Eriksson
Stig Hågensen
Inger Karlsson
Helena Lindström
Elina Lujanen
Mikaela Sundman
Inger Westerlund

Västanfjärd 
Lilian Nordell, ordförande
Pertti Metso, viceordförande
Guje Viitanen, sekreterare
Daniela Sundberg, kassör
Tri Börman
Kerstin Gabrielsson
Julia Lundsten
Linda Mattsson
Maj-Britt Reinikainen
Elvi Sundberg

Åbo Svenska  
Tove Johansson, ordförande
Philip  Sirén, viceordförande
Eivor Huldén, sekreterare
Mathilda Veit, kassör
Roger Broo
Ulla-Stina Engström
Jeanette Karlsson
Erica Måtts
Ulla Stendahl
Andrea Södergård

ÅBOLÄNDSKA AVDELNINGAR
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SENIOR- OCH BARNBARNLÄGER

”Tillsammans med mommo på läger!”

Senior- och barnbarnlägret samlade i år 7 
barnbarn och 5 seniorer till en rolig program-
fylld helg på Sokos badhotell Caribia i Åbo den 
28.2- 1.3.2015.

På lördagen körde programmet igång med be-
kantningslekar och så lärde vi oss första hjälp 
på ett lekfullt sätt. Därefter förflyttade sig alla 
till simhallen för ett par timmar av simning. På 
kvällen samlades hela gänget till gemensam 
middag och kvällen avslutades med en fart-
fylld skattjakt.

Efter en natts sömn fortsatte programmet föl-
jande morgon med bingo och simning. Efter 
lunchen förflyttade vi oss till Åbo slott för en 
guidad rundtur på slottet. 

Genom senior- och barnbarnlägret ger vi far-
och morföräldrar en möjlighet att umgås och 
göra roliga saker tillsammans under ett vecko-
slut. Lägret har nu ordnats i tre år och kom-
mer att fortsätta. Platsen för nästa års läger 
är Kimitoön, men info om det får ni hålla ögo-
nen öppna efter i början av nästa år.

Deltagarna lär sig första hjälp Middag på restaurang Havanna

Åbo slott i miniatyrformat Barnen frågade ivrigt om slottet av vår guide

Text: Rebecca Börman
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SOMMARLÄGER PÅ ÅLAND

Det internationella storlägret FiRE (Finnish Red 
Cross Experience) erbjuder ungdomar att på 
ett utmärkt sätt komma med i Röda Korsets 
verksamhet. Lägrets organisatörer utmanar 
alla distrikt att få en buss full av 13-25-åriga 
deltagare med i storlägret. Distriktet kan själv 
bestämma bussens storlek och utseende.  

På lägret blir ungdomarna bekanta med or-
ganisationens värderingar och hela verksam-
hetsfältet från första hjälpen till vänverksam-

DET INTERNATIONELLA STORLÄGRET FIRE

”Vi vill ha en buss full av lägerdeltagare från varje distrikt!”

heten och från mångkultur till den frivilliga 
räddningstjänsten. Efter lägret som innehåll-
er utbildningar och äventyr har ungdomarna 
goda förutsättningar att fortsätta Röda Kor-
sets verksamhet i den egna avdelningen.

Det internationella storlägret FIRE i Evo 
2–7.8.2015 (Finnish Red Cross Experience) 

Mer information och anmälningar:
www.thefirecamp.com/

Sommarens 
storläger
närmar sig:

Att åka på Röda Korsets barnläger ger både någonting praktiskt matnyttigt men är också en 
möjlighet att starta sommarlovet på ett roligt sätt! Ta med en kompis, släkting eller kom själv 
och träffa helt nya vänner!

• Plats: Ekeborg, 22270, Eckerö
• Pris:  60 euro/deltagare

• Arrangör:  Finlands Röda Kors, Ålands distrikt i samarbete med Eckerö avdelning och Åbolands
 distrikt

• För vem:  Barn i åk 4-6

• Språk:  Lägret går på svenska och finska

• Transport:  Ordnas från Åboland och Mariehamn.

• Stipendier:  Stipendie för läger avgiften kan beviljas dem som av ekonomiska eller sociala orsaker
 annars skulle ha svårt att delta i lägret. Fritt formulerad ansökan bör skickas i samband

 med anmälningsblanketten.

Välkommen med på ett kanonkul och spännande läger i Eckerö i sommar!
Du kommer att få vara med om mycket kul och olika dagar har olika teman. Bland annat en 

Första hjälpen dag, En äventyrsdag och en Katastrof-dag!
Förutom det här kommer du att träffa nya kompisar och viktigast av allt: Ha Skoj!

Sista anmälningsdagen är den 8 maj. Anmälningsblanketten hittar du på adressen https://
rednet.rodakorset.fi/node/29969 Anmälningsblanketten märks ”Sommarläger 2015” och 
skickas till FRK, Ålands distrikt, Torggatan 5, 22 100 Mariehamn.

Mer information får du av:

Olof Collin     Rebecca Börman
Röda Korset Ålands distrikt   Röda Korset Åbolands distrikt
E-post: olof.collin@redcross.fi  E-post: rebecca.borman@redcross.fi
Tfn: 040 675 8455    Tfn: 040 771 2820

Kom med på årets roligaste Sommarläger 8-12.6.2015
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Lördagen 11 april ordnar distriktet tillsammans 
med Pargas avdelnings aktiva en beredskapsöv-
ning i Våno, Pargas.

Övningen har planerats i samarbete med Pargas 
FBK och Varsinais-Suomen Pelastuskoirat. Öv-
ningen riktar sig till alla förstahjälpengrupperna i 
Åboland, den Åboländska Mentala stödgruppen, 
Pargas och Kimitoöns Frivilliga räddningstjänst, 
FBK Pargas, FBK Lielax och Varsinais-Suomen Pe-
lastuskoirat.

Hundgrupperna samlas kl. 10 och inleder övning-
en. Förstahjälpengrupperna, mentala stödgruppen 
och frivilliga räddningestjänst samlas kl. 11 vid 
Våno skola. Efter övningen hålls feedback cirka kl. 
13.30.

Anmäl er till aboland@redcross.fi innan 1.4.2015. 
Närmare information sänds till dem som anmält 
sig. På frågor svarar Annalena Sjöblom 0400 838 
675 eller annalena.sjoblom@redcross.fi.

ÄR DU REDO ATT HJÄLPA?
Första hjälpen är en livskunskap.

De grunder och färdigheter som en första hjälpen utbildning ger dig kan rädda liv. 
Det ger dig mod att våga hjälpa när någon i din närhet behöver det!                                                                    

Åbolands distrikt erbjuder olika kurser inom Första hjälpen. Utöver allmän-
na kurser kan vi även hålla skräddarsydda kurser enligt era behov, t.ex. för 

företag och skolor. 

Beställ kurs eller fråga mera via Marjatta Alakahri, samordnare av förstahjälp- 
och hälsovårdstjänster, e-post marjatta.alakahri@redcross.fi,

tfn 040 702 0510, eller håll utkik på kurser som ordnas, via våra hemsidor, som 
du hittar på adressen aboland.rodakorset.fi , under ”Evenemang”. 

Alla med och öva till Pargas!

BEREDSKAPSVERKSAMHET I ÅBOLAND

Öppenhet i verksamheten

Som svar på Stämmans initiativ nr. 31 om öppenhet i verksamheten publicerar Åbolands distrikt 
sammandrag av styrelsemötena på RedNet omedelbart efter mötena under adressen aboland.
rodakorset.fi. 

Initiativet önskar att varje instans (avdelningar, distrikt och Finlands Röda Kors styrelse och full-
mäktige) ger ut ett sammandrag över fattade beslut som är fritt tillgängligt för samtliga med-
lemmar samt komplettera besluten med nödvändigt material för att ärenden ska kunna förstås. 

Storövning på Åland 2012
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Marjatta Alakahri – samordnare för första 
hjälpen– och hälsovårdstjänster
Jag har börjat inom Röda Korset Åbolands distrikt som sam-
ordnare för första hjälpen- och hälsovårdstjänster.  I prakti-
ken betyder det att jag kommer att dra och marknadsföra för-
stahjälpenkurser samt koordinera och planera förstahjälp och 
hälsovårdsverksamhet i Åbolands distrikt.

Jag var borta några år och arbetade som företagshälsovårdare i 
företagshälsovården i Terveystalo Pulssi i Åbo.

Jag kommer inom den närmaste framtiden att besöka alla för-
sta hjälpen grupper samt mentalt stöd gruppen och ser väldigt 
mycket fram emot att få träffa er alla igen.

Kick off veckoslut på Örö

26-27.9 bjuder  Röda Korset in alla aktiva 
frivilliga inom beredskapen i Åboland till ett 
gemensamt Kickoff veckoslut på Örö.

Vi vill samla Röda Korset förstahjälpen grup-
per, Mentala stödgruppen och aktiva inom 
frivilliga räddningstjänsten samt aktiva inom 
Frivilliga brandkåren, Sjöräddningen till en ge-
mensam träff för att diskuteras ingående sam-
arbete i Åboland.

Vårt mål är:
Mer aktivitet genom ökat samarbete!

Intresserad att höra mer: kontakta Marjatta 
Alakahri, marjatta.alakahri@redcross.fi, 
tfn 040 702 0510.

12” kasernområde utvecklas till Örös servicecentrum med över-
nattningsmöjligheter, traktering och konferenstjänster
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VÅRA MEDARBETARE

Hejsan!

Mitt namn är Andreas Ek och började den 1.3 fungera som 
den nye verksamhetsassistenten på Humana i Pargas.

Till utbildningen är jag fotograf och spenderade 3 år med 
att studera i Farnham, England, en liten stad ungefär 60 
km sydväst om London. Att studera och bo utomlands var 
en spännande och intressant upplevelse och juni 2012 ut-
examinerades jag som Bachelor of Arts i juni 2012.

Ni hittar mig i Humana varje vardag mellan 9 – 13, där jag 
utför diverse olika uppgifter för att hjälpa styrelsen att ut-
föra och koordinera sina uppdrag. På kansliet tar jag också 
hand om besökare som vill köpa produkter, donera materi-
al eller dylikt. Utöver kontorsuppgifterna kommer jag även 
att använda mig av mina fotografikunskaper och delta i 
uppkommande övningar, läger och så vidare för att doku-
mentera Röda Korsets verksamhet i Pargas.

Jag ser fram emot min tid här på Humana och känner mig 
stolt över att få arbeta för en hedervärd organisation som 
Röda Korset!

Vår medarbetare, Jenny!
Namn:
 Jenny Sofia Jönsson, 23 år
Arbetsplats: 
 Flätan och Röda Korset Åbolands distrikt
Vad tycker du om att göra på byrån?
 Klippa ut tidningsartiklar, plocka in i
 mappar, köpa mjölk, sätta eller skriva
 adresser på kuvert.
Vad tycker du är mindre roligt?
 Föra ut pappersskräp. Jag gör det nog
 ändå för att det är min uppgift.
Vad gör du på din fritid?
 Ser på musik och serier på Youtube.
Vilken är din favoritmaträtt?
 Mammas köttbullar och Pappas pesto
 med broiler. Jag kockar själv spagetti
 med skinksås.
Vilken är din favoritbok/film?
 Just nu är det Bamse och tjuvstaden.
 Jag tycker om att läsa Bamse serie-
 tidningar.

Andreas Ek
verksamhetsassistent
i Pargas avdelning

Jenny Jönsson
medarbetare i distriktsbyrå

Kårkulla samkommun, Flätan, 
Trädgårdsgatan 19 a i Åbo
Flätan erbjuder livsorienterad- och arbetslivsorienterad service för 
vuxna personer med funktionsnedsättning. Verksamheten består 
av underleveransarbete, hantverk, utlokaliserat arbete, bakning, 
städning, konstklubbar, data, motion och musik.

På Flätan arbetar 16-18 arbetstagare och 3 handledare. Flätan har 
en egen butik, Åbo Butikken, som säljer fina hantverk. Butikken är 
öppen måndag–torsdag kl. 10–15.30 och fredag kl. 10–15.
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Händelsekalender april - december 2015

April
• Vänkurs 8.4 och 14.4 i Kimito
• Beredskapsövning 11.4 i Pargas
• Finlandssvensk vänträff 11-12.4 i Vasa
• Åbolands distrikts Årsmöte 18.4 i Hitis
• Vänförmedlarträff 22.4 i Korpo
• ”Må bra dag” för äldre i Nagu 23.4

Maj
• Rödakorsveckan 4-10.5
• Öppet hus på distriktsbyrån 6.5
• Seniorernas äventyrsdag i Pargas 9.5
• Distriktsstyrelsemöte 20.5
• Vårutfärd för närståendevårdare 28.5

Juni
• Medlemsresa till Geneve och Solferino 

10-14.6
• Barnläger på Åland 8-12.6

Juli
• Kansliet stängt

Augusti
• Ryhmänjohtajakurssi i Nynäs för fhj-are 

1-6.8
• Internationellt ungdoms storläger FIRE - 

Finnish Red Cross Experience i Evo i Ta-

vastehus 2-7.8

September
• Regionmöte Kimitoön i Dragsfjärd
• Regionmöte Pargas, Åbo, Iniö i Pargas
• Regionmöte Väståboland i Nagu
• Distriktsstyrelsemöte 9.9
• Hungerdagen 17-19.9
• Internationella Första hjälpen-dagen 

12.9

Oktober
• Åboländs vänträff 7.10 på Kimitoön
• Höstsamling, 80 år jubileum 24.10 i Åbo

November
• Förebyggande drogveckan 2-8.11
• Fortbildningsdag för vänner i Aurelia i 

Åbo 7.11
• Regional utbildning av Nyckelfrivilliga 

14-15.11
• På Flykt

December
• Aids-dagen 1.12
• Julkaffe 9.12
• Kansliet stängt 22.12-6.1

Så här fungerar Röda Korset 
-utbildning på Kåren

I januari deltog 8 aktiva i organisationsutbildningen 
Håll Flaggan högt i Åbo. Med var både nya aktiva och 
flera som redan en längre tid varit aktiva i Röda Kor-
set. Distriktets nya utbildare Tove Johansson utbildade 
i organisationens historia, uppbyggnad och stadgar. 
Därefter följde en aktiv diskussion om rollfördelning-
arna i avdelningen och hur viktigt det är att dela på 
uppgifterna.

Medlemsvården och en aktiv ständig rekrytering av 
nya aktiva lyftes fram som mycket viktig och ett livs-
villkor för organisationen.

Organisationsmedarbetare Juha Lindström visade hur 
Rednet, materialbank och webb butiken fungerar, som 
är mycket bra verktyg för alla avdelningar. 

Distriktet ser fram emot att årligen ordna utbildningen 
som ger en helhetsbild över organisationen samt en 
mycket bra diskussion om det stöd avdelningarna vill 
ha från distriktet och centralbyrån.

Aktiva deltagare på Kåren
Text: Annalena Sjöblom

HÄNDELSER I ÅBOLAND
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FRK Åbolands distrikts Årsmöte
Lördagen 18.4.2015 på Hitis

Församlingshem, Kyrkbacksvägen 25

Program

11.30 Färja Kasnäs-Hitis
12.00 Anita Österberg önskar välkommen
Lunch
12.30 Rundvandring på Hitis
13.15 Tips och råd för en aktiv med- 
  lemsvärvning, Örn Witting, central- 
  byrån
14.00 Musikprogram och utmärkelser
14.20 Stadgeenligt Årsmöte
15.00  Kaffe
15.15 Kort översikt av centralstyrelsen
   viceordförande Christel von
   Frenckell-Ramberg
16.00 Färja Hitis-Kasnäs

Välkommen på
Henry dags kaffe!

På distriktskontoret 6.5 kl. 10-17

Henry dags tårta i trevligt
Röda Kors sällskap. 

VÄLKOMMEN!

Arrangemang

Busstransport:
9.15   Start Pargas busstation,  
   Östmans buss
9.45   S:t Karins
10.15  Kimito Arcada
10.30  Björkboda vägskäl
10.45  Dalsbruks skola

Lunch och kaffe serveras till 
självkostnadspris 10 €/person.

Anmälning senast 12.4 till
aboland@redcross.fi.


