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TYCK TILL i Facebook
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

BERÄTTA OM EVENEMANGEN

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit 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 verksamhet och övervaka användningen av märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi.

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN

Lägg ut era evenemang på nätet
rednet.rodakorset.fi

När du loggar dig in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmaterial under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta då kontakt med distriktsbyrån.

SE VIDEOR på Youtube

RING OCH BIDRA

youtube.com/suomenpunainenristi

0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

Tre miljoner
Tack!

Vi tar emot nya frivilliga
med öppna armar!

Hungerdagsinsamlingen pågår ännu under hela oktober. Genast efter Hungerdagen stod det klart att
insamlingsresultatet närmar sig tre miljoner euro.
Det betyder att årets resultat redan nu är det tredje bästa under de 35 år som Hungerdagen ordnats
och insamlingen fortsätter. Ni har alltså varit med
och bidragit till något riktigt stort!

Hösten har varit mycket speciell. Fler asylsökande
än någonsin tidigare har anlänt till Finland. Behovet
av hjälp har berört finländarna. Tusentals frivilliga
har osjälviskt jobbat för att hjälpa dem som anlänt
att komma i gång med sitt nya liv. Vi har också fått
tusentals nya frivilliga.
Nu har vi en positiv utmaning framför oss: att se till
att alla nya ivriga hjälpare hittar sin plats i vår verksamhet. Det är avgörande för att vi också i fortsättningen ska kunna hålla vårt löfte om att vara en
viktig kanal för hjälp.

President Tarja Halonen var med som bössinsamlare på Helsingfors järnvägsstation. Hon fick frågan
om en enskild människas bidrag har någon betydelse. Svaret var ett entydigt ”ja”. Jag citerar Moder
Teresa: Inte hjälper vi här hela världen, men för en
människa betyder hjälpen hela världen.

Just nu är läget akut. Det viktigaste är att kunna erbjuda inkvartering för alla som anländer. Efter det
följer en längre period då det gäller att jobba för
att de som anlänt skall bli hemmastadda, de frivilliga spelar en viktig roll under denna period. Vi behöver fler frivilliga också för att kunna garantera att
alla frivilliga ska orka.

Ni frivilliga är grunden för hela Röda Korsets arbete. Det är ni som är på plats då jordbävningsoffren i
Nepal behöver hjälp, det är ni som stöder de anhöriga hemma i Finland då någon närstående är försvunnen. Frivilliga är det också som ger första hjälpen åt de som skadats i kriget i Syrien, och de gör
det ofta med fara för sitt eget liv. Just nu har de frivilliga i Finland uträttat underverk då mottagningscentraler öppnats runt om i landet på kort varsel.

Då vi planerar nästa års verksamhet är det viktigt
att vi alla tänker på vad det nya läget för med sig. Är
det kanske möjligt att utvidga väntjänsten som riktar sig till seniorer så att den också omfattar stöd till
de flyktingar som kommit till orten? Kan Terhoklubben bjuda in invandrarbarn? Om det inte finns färdig
verksamhet att erbjuda, kan vi då ge de nya frivilliga
en möjlighet att starta upp verksamhet?

Tack för att ni var på plats också under Hungerdagen. Tack vare de medel som samlas in under
Hungerdagen kan Röda Korset också i framtiden
hjälpa där hjälpen mest behövs.

Kimmo Holopainen

Tatu Blomqvist

Nya verksamhetsformer kan ge avdelningen nytt
liv och nya ivriga frivilliga. Samtidigt tar vi hand om
oss själva och varandra så att krafterna räcker till.

Tarja Halonen och hennes make är en bekant syn som
Hungerdagsinsamlare. ”Hälsningar från Pena” var det första hon sade när hon anlände till järnvägsstationen.

Marita Salo
Organisationsdirektör
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Många vill hjälpa
Vi lever i en speciell situation idag med redan
20 000 migranter som kommit till Finland för
att söka asyl. Av dessa är 13 000 placerade i
Röda Korsets flyktingförläggningar runt om i
landet. En del av verksamheten i förläggningarna drivs av frivilliga som lägger ner hela sin
själ på hjälparbetet.

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

Totalt har det anmält sig över 8 000 nya frivilliga med i verksamheten. Vår stora utmaning
är att få dessa att stanna i organisationen.
Här behöver vi alla avdelningars engagemang
och ett aktivt stöd från distriktet.

got skede.
Mitt budskap idag, trots dessa små orosmoln
är tacksamhet över all hjälpvilja som finns i
landet och framförallt i Åboland. En stor eloge
alla aktiva frivilliga som med öppna armar tar
emot våra nykomlingar och till alla nya som
valt att ge av sin tid för hjälparbete.

Ett orosmoment för mej som distriktets verksamhetsledare är orken hos de frivilliga. Det
akuta läget har pågått nu i knappa två månader, men hjälpen kommer att behövas ännu
många år framöver. Jag hoppas vi tillsammans
med alla er aktiva kan fundera över detta i nå-

Jag upprepar mej igen - utan er frivilliga
finns inte Röda Korset!

Flyktingströmmar
Världen känns upp och ner just nu. Det är lätt
att känna sig vanmäktig - vad kan jag rimligen
göra? Eller du?
Var ska man börja när 60 miljoner människor
är på flykt från sina hem? Vad kan vi göra för
den bråkdel av medmänniskor på flykt som
hittar fram till Finland? I det stora sammanhanget har också vårt land blivit en fristad för
människor på flykt. Största delen stannar som
bekant i Tyskland och Sverige. Det är en ny situation för oss alla, man kan gott påstå att
Finland länge stått vid sidan om den invandring som redan i flera år pågått i övriga Europa. Men omvärlden förändras, på sommaren
startade en tillsynes oändlig flyktingström från
krigshärjade länder och behovet av skydd i
mottagarländerna är större än någonsin.
Den pågående flyktingsituationen saknar motstycke i modern tid. Vi ser bilder på människor
som bokstavligen vandrar från Grekland eller
Turkiet till Tyskland och mot Norden. Det är
fler än någonsin som söker asyl i Europa men
eftersom det inte finns gränskontroller saknas
exakta siffror. Men hundratusentals människor
är i rörelse. Det har uppstått en flyktingkorridor via Balkan och Grekland in i Europa där
människosmugglare skor sig på andras nöd.
Röda Korset finns med längs hela flyktkedjan.
Vi är på plats i Syrien och andra konflikt- och
katastrofdrabbade områden och ser till att
människor får mat, vatten och förnödenheter.
I Grekland, Italien och Österrike. Och vi finns

Christel
von Frenckell-Ramberg
Ordförande, Åbolands distrikt
Finlands Röda Kors viceordförande

här i Finland när en flykting kommer hit.
Vi arbetar för ett humant flyktingmottagande
och goda förutsättningar för integration. Det
handlar bland annat om att skapa en meningsfull sysselsättning till alla dem som bor
på ett asylboende. Eftersom Röda Korset är
en beredskapsorganisation med betoning på
frivillighet och vilja att hjälpa betyder det att
det personliga engagemanget utgör själva
livsnerven i vår verksamhet. Som medlem eller frivillig tar du också ställning och påverkar
hurudant samhälle du vill ha. Därför är det så
glädjande att många både inom vårt eget distrikt men även inom hela organisationen vill
vara med och ge asylsökande och nyanlända
en bra start. Den insats och hjälpsamhet som
frivilliga i Nagu trollade fram på några dagar är
mer än vad vi någonsin vågade hoppas på!
Det åboländska distriktet i Finlands Röda Kors
firar 80 verksamhetsfulla år i år. Det som händer här hemma och i världen runt oss just nu
bekräftar hur viktigt det är att vi finns. Alltid
beredda. Ett stort tack till er alla - ni är värdefulla!
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HUNGERDAGEN I ÅBOLAND, text Annalena Sjöblom, tabell Christel Bergman

Alla tiders
Hungerdag!
Årets Hungerdagsinsamling
bevisade hjälpviljan i Finland.
Över 3,8 miljoner euro ha
insamlingen inbringat hittills
i hela landet, mot 2,1 miljoner i fjol. Det är alla tiders rekord!
Också i Åboland har vi slagit alla tiders Hungerdagsrekord. Totalt har vi samlat in över 71 000 euro.
Alla avdelningar har förbättrat sina resultat och vi har flera nya insamlare
med. Pargas avdelningar hade sammanlagt 68 insamlare som under 3 dagar samlade utanför butikerna.Skolorna har också aktivt deltagit och vårt samarbete med Yrkeshögskolan Novia är lyckat. 22 grupper tradenom, samhällspedagog, socionom och turism studerande
samlade via olika projekt in över 9 000 euro.

Vi tackar alla aktiva som bidragit till resultatet!
HUNGERDAGSINSAMLING

2015

2014

Ökn/Min

Dragsfjärd

2 173,45

1 940,68

12 %

Hitis

3 415,71

2 673,70

28 %

Houtskär

2 070,25

1 209,76

71 %

Iniö

2 134,45

932,55

129 %

Kimito

3 465,16

2 775,32

25 %

Korpo

2 341,63

1 843,26

27 %

Nagu

1 944,09

472,65

311 %

12 027,33

7 348,16

64 %

2 359,35

1 498,60

57 %

13 658,48

6 935,48

97 %

45 589,90

27 630,16

65 %

S:t Olofsskolan

1 866,50

2 034,38

-8 %

Cygnaeus

1 204,32

2 058,17

-41 %

Åbo Akademis studentkår

1 371,78

1 378,05

0%

Novia

8 691,58

8 285,50

5%

13 134,18

13 756,10

-5 %

AVDELNINGAR

Pargas
Västanfjärd
Åbo svenska
AVDELNINGAR SAMMANLAGT
SKOLOR I ÅBO

SKOLOR SAMMANLAGT
ÖVRIGA
Åbo Svenska Teater

11 543,48

Andra övriga

733,23

590,28

12 276,71

590,28

71 000,79

41 976,54

ÖVRIGA SAMMANLAGT

HUNGERDAGEN SAMMANLAGT

69 %
Läget 5.11.2015

Novia resultatet är fördelat per avdelningar, sammanlagt har Novia samlat in 9 183,95 €.
4

ÅBOLANDS DISTRIKT 80 ÅR

Medlemsfest på Kåren 24.10.2015
Festtal av Röda Korsets ordförande Pertti Torstila
Ärade festdeltagare,
Pertti Torstila

Jag vill framföra mina gratulationer till Finlands
Röda Kors livskraftiga distrikt i Åboland som
nu firar sina 80 år. Det är en glädje att få vara
här i dag tillsammans med er och fira ett distrikt som präglas av gemenskap, glädje och
en hjälpvilja som är större än själva distriktet.
Då jag för första gången som ordförande bekantade mig med distriktets verksamhet för
ett knappt år sedan fäste jag mig vid att distriktet visserligen var rätt litet men att det
var synnerligen energiskt. Och under året har
jag stärkts i min uppfattning att ni är en grupp
människor som inte tvekar en sekund då det
gäller att möta nya utmaningar eller att fördomsfritt hjälpa era medmänniskor.

•
•
•
•
•

född 1946
Finlands Röda Kors ordförande 2014Medlem i Tavastehus avdelning
Bor i Helsingfors
Har jobbat närmare 44 år vid utrikesministeriet som statssekreterare och
ambassadör på olika håll i världen

Vid Röda Korset vill Torstila
• lyfta fram aktivering av människor och
hjälp till människor
• vill påverka att satsningarna på verksamheten inom landet och i utlandet
är i balans.
Juha Lindström

Det finns mycket som vi på ett nationellt plan
kan lära oss av er i Åbolands distrikt. Ni är ett
litet distrikt som har lyckats vara en viktig och
relevant aktör i er närmiljö. Ni lever i enlighet
med den devis som ordinarie stämman senast
antog – Att hjälpa ger glädje. Den glädje och
iver med vilken ni hjälper smittar helt säkert
av sig. Också svenskan lever starkt i ert distrikt, svenskan som bland Finlands Röda Kors
medlemmar av tradition är starkare representerad än i Finland över lag; er regions betydelse för hela organisationen är så mycket större än ert geografiska område. Rent geografiskt
är ju ert område med sina skärgårdskommuner utmanande, men kanske det är just därför
som man hos er kan uppleva en gemenskap
som man inte möter överallt. Viljan att hjälpa
är stark här och här har alltid funnits betydande bidragsgivare med tanke på hur litet området är. Också i år var insamlingsresultatet från
Hungerdagen mycket bra vilket har en enorm
betydelse då vi ser på samhället omkring oss
och framförallt då vi blickar mot framtiden.
Det goda resultatet som Hungerdagsinsamlingen gav är inte bara ett bevis på Röda Korsets beredskap utan också ett tecken på att
finländarna litar på organisationens förmåga
att hjälpa såväl hemma som utomlands. Det
långa kriget i Syrien, det känsliga läget i Irak
och i Afghanistan, Centralafrika och Yemen är
alla exempel på konflikter och kriser där Röda
Korsets hjälp behövs också då de inte når
över nyhetströskeln. Miljontals människor som
lever i elände och fattigdom på grund av kri-

Finlands Röda Kors ordförande Pertti Torstila tillsammans med
Åbolands distrikts ordförande och Finlands Röda Kors viceordförande Christel von Frenckell-Ramberg och distriktets verksamhetsledare Annalena Sjöblom framför Brahe Djäknar i Gunnar Cléments väggmålning i Kårens festsal
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Juha Lindström

ser och konflikter behöver vår hjälp. Hungerdagsinsamlingen är viktig; pengarna ger oss
en möjlighet att hjälpa människorna på ort
och ställe.
Vår fest i dag hålls under ovanliga samhälleliga omständigheter. Vi kan inte ännu se några tecken på att nationalekonomin skulle börja
återhämta sig och det gör att organisationerna och de frivilliga inom dem får ta på sig en
ännu större roll än tidigare. Organisationerna
har tidigare sett sin samhällsroll som kompletterande, de har arbetat fram nya handlingsmodeller och samlat på sig tyst kunskap för
gemensamt bruk medan välfärdssamhället har
ansvarat för basservicen. Nu håller situationen på att förändras. I glesbygden är det på
många håll organisationerna och deras frivilliga som erbjuder den service som den offentliga sektorn inte förmår producera och den
privata sektorn inte har intresse av. Förväntningarna på organisationerna växer samtidigt
som också deras resurser minskar.

Gulle och C-O Tallgren på middag

per, handlingsmodeller och verktyg som vi förberett oss på och under en lång tid upprätthållit. Under hösten har FRK:s beredskap varit
i en nyckelroll då det gällt att i snabbt takt
kunna svara på de behov den ökande flyktingströmmen fört med sig. Vi har inkvarterat
över 12 000 människor på åtta veckor. Också
här i Åboland har hjälp erbjudits i rikliga mått
och den första mottagningscentralen i området öppnades förra veckan. Som organisation
har vi rekryterat tusen arbetare, organiserat
en omfattande frivilligverksamhet kring mottagningscentralerna utgående från våra existerande handlingsmodeller, vi har koordinerat
och distribuerat tusentals donationer av saker
och kläder samt påverkat på lokalplanet.

På samma gång som vi befinner oss i ett ekonomiskt och samhälleligt brytningsskede har
vi den största ökningen av antalet flyktingar
och asylsökande i Europa sedan andra världskriget. I Finland har vi på avstånd följt utvecklingen under ett antal år utan att se eller vilja se vilken betydelse det har för oss. I år har
vi i Europa börjat se effekterna av olika kriser, krig, fattigdom och klimatförändringar och
under sommaren och hösten har också vi här
i Finland blivit medvetna om det. Under det
gångna året har vi tagit emot mer än 20 000
flyktingar och det bedöms att antalet kan stiga till mellan 30 och 40 000 ännu i år.

Att stöda myndigheterna är Röda Korsets
grunduppdrag. Jag ser det som lika viktigt –
om inte viktigare att Röda Korsets frivilliga och
understödare förstärker den atmosfär och de
attityder som talar för empati, respekt och
trygghet för varje individ i samhället. Jag vill
säga att Röda Korsets frivilliga, understödare
och vänner tillsammans bildar en mäktig värdegemenskap.

Det är en ny situation för Finland och det
samma gäller för Röda Korset. Vi har nu inom i
organisation i stor skala tagit i bruk de princiJuha Lindström

Finlands Röda Kors har alltså i det rådande läget vid sidan av myndigheterna tagit på sig en
ansvarsbärande roll. Samtidigt har vi fortsatt
utföra det arbete vi i normala fall utför, om än
i något mindre volym.
Det här visar att vi trots att vi är en gammal
organisation med långa traditioner samtidigt
har den smidighet och flexibilitet som krävs
av oss just nu, något vi satsat på att ha beredskap för. Vi har alltså klarat av att möta
de nya förväntningar som ställs på oss. Men
vi ska inte stagnera i den trygghetskänsla
som föds av den relativa framgång vi haft. Vår
långa historia ger oss resurser och erfarenhet,
men vi ska inte bli fångna i gamla handlings-

Kvartett från Brahe Djäknar uppträdde med sång i stämmor
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mönster. Också under den här operationen
har vi samlat på oss mycket ny lärdom och erfarenheter att dra nytta av inför kommande
utmaningar.
Utan frivilliga hade det inte varit möjligt att
starta upp nya mottagningscentraler och nödinkvarteringar med en så snabb tidtabell som
nu. De frivilliga har en enorm betydelse som
dagligt stöd för de asylsökande. Också då det
gäller att vara en motkraft till de tillspetsade
attityder gentemot flyktingar som nu ges uttryck för i samhället är de frivilliga ovärderliga.
Under den pågående operationen har speciellt
medborgarnas aktivitet varit värd att notera.
Under hösten har Finlands Röda Kors fått 10
000 nya frivilliga och jag vet att också många
andra organisationer fått hundratals nya frivilliga. Situationen för med sig utmaningar för
oss då det gäller att klara av att koordinera,
utbilda och kanalisera hjälpen till rätt ställen
men i stora drag har vi kunnat svara mot behoven.

Livlig diskussion i bordet med Rachel Nygård-Taxell och Christoffer Taxell

nerhet på aktivitet och gott exempel från er
i Åboland, ni har alltid lyckats lyfta fram gemenskapen och det gemensamma ansvaret vi
alla har för varandra; en inställning som gärna
skulle få sprida sig också till andra.
Då vi tänker på Finska Röda Korsets framtid i
ett längre perspektiv gäller det att vara uppmärksam på vad det för med sig att samhället
bli mera mångkulturellt, att allt fler väljer att
bosätta sig i en stadsmiljö samtidigt som det
ekonomiska läget inte kommer att förändras.
Hur kommer samhället att möta dessa förändringar som kommer att bli bestående. Förändringen har inte bara med antalet migranter att
göra. En tydlig trend är att välfärdssamhällets
förmåga att möta behoven försvagas. Befolkningen blir allt äldre och nya serviceformer behövs. Ojämlikheten i hälsa ökar och leder till
bristande jämlikhet bland befolkningen. I glesbygden försvagas utbudet av service. Förändringarna tvingar oss att fundera på vilket vårt
ansvar är då det gäller att möta de nya behoven. Vi måste hitta handlingsmodeller som
möter det förändrade behovet.

En stor fråga med tanke på framtiden är hur
vi ska kunna se till att de nya frivilliga som nu
kommit med i verksamheten förblir aktiva och
intresserade av vår verksamhet. Redan innan
den nu pågående operationen inleddes den
här hösten hade ordinarie stämman slagit fast
att en av våra målsättningar ska vara att fördubbla antalet frivilliga och vi sökte aktivt efter metoder att rekrytera aktörer, i synnerhet unga. Nu har vi stora skaror av nya aktiva,
men kan vi hålla dem kvar i verksamheten
också sen då massmediernas uppmärksamhet riktas åt annat håll och då intresset bland
medborgarna dämpas? Jag tror att vi kan det,
men det kommer att kräva nya tankar och idéer av oss och en öppenhet för att involvera de
nya aktörerna också i våra mera traditionella verksamhetsformer. Här hoppas jag i synJuha Lindström

Då det gäller invandringen är den stora frågan
hur vi ska stöda integreringen så att de nyanlända blir en del av det finländska samhället
och en del av gemenskapen. Också här ser jag
en stor utmaning för Röda Korset – förändringen är bara i sin början och nu om någonsin behöver vi få alla med i arbetet. Det gäller
att göra gränsöverskridande arbete tillsammans med både myndigheter, andra organisationer och inte minst med migranterna.
Bästa festdeltagare,
I år firar vi att det är 50 år sedan principerna föra Röda Korset och Röda Halvmånen antogs. I Finland har det kärvare åsiktsklimatet i
samhället satt sin egen prägel på hjälparbetet.

Glada vänner från Korpo och Pargas
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Röda Korsets uppgift är att föra fram en positivt medkännande kultur. Gemenskap och ansvar för varandra är enligt mig av helt central betydelse. Vi behöver känna att vi hör till
en värdegemenskap och att vi är omgivna av
människor som bryr sig om. I Åboland har ni
lyckats förträffligt med detta och jag hoppas
att det också i fortsättningen kommer att vara
så.

Det har varit otroligt fint att samtidigt se hur
många människor som velat visa att de delar
våra värderingar och bryr sig om.
Därför vill jag att vi kommer i håg alla de principer som ligger till grund för det arbete vi utför. Vi ska vara modiga påverkare och inte
tveka att lyfta fram de saker och värderingar
som vår organisation försvarar trots att samhällsklimatet inte alltid är positivt till detta.
Här har vi en uppgift där jag upplever att vi
alla som organisation kan ge ännu mera. Att
sprida information som är riktigt och baserar
sig på fakta är här i nyckelställning. Här har
var och en av oss en enkel men effektiv metod för påverkan.

Jag vill alltså tacka er alla för att ni med våra
gemensamma värderingar som grund bidrar till
det gemensamma goda för oss alla. Jag önskar er en givande och glad jubileumsfest.
Tack!

Arbetsplats hela världen
Ebolasjukhus i Sierra Leone
och fältsjukhus i Nepal
Röda Kors delegat Johanna Arvo berättade under medlemsfesten om sina upplevelser att arbeta som sjukskötare i Sierra
Leone och Nepal. Arbetet i Ebola sjukhuset i Sierra Leone handlade om att ge en
värdig begravning åt dem som dött i sjukdomen. Arbetet var både fysiskt och psykiskt tungt. Fysiska påfrestningen bestod
av att i 40 graders hetta arbeta i skyddsutrustning som smittskyddet kräver.
Utmaningarna i Nepal var av helt annan
karaktär i och med att vägar och övrig infrastruktur delvis förstördes i landet. Patienterna som tog sig till kliniken hade fått
vandra i timtal för att uppsöka vård.

Små patienterna ger hopp i kliniken även om
överlevnadschanserna för barn är väldigt små.
På bilden Johanna Arvo med den lilla patienten på väg till hemförlovningsbad.

Tacksamhet som de hjälpbehövande visar gav styrka att orka
vidare trots att så mycket förstörts av jordbävningen i våras
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Arvo har en lång erfarenhet av
frivilligarbete inom Röda Korset.
Hon är färdig att snart igen åka
på Internationellt uppdrag. Hon
avslutade med att lyfta fram händelser som ger styrka i hjälparbetet och det är: ett leenden av
tacksamma patienter, samhörigheten med arbetskamraterna och
att det trots allt finns hopp. Röda
Korsets principer får en konkret
betydelse i arbetet.
Foton Johanna Arvos arkiv

MOTTAGNINGSVERKSAMHET I ÅBOLAND, text Annalena Sjöblom

Nödboende för asylsökanden i Nagu
Röda Korset Åbolands distrikt har på Migrationsverkets uppmaning öppnat ett nödboende
för 100 asylsökande i Nagu Hotell Strandbo. Flyktingsituationen i världen och i Finland är
just nu akut. I år beräknas minst 35 000 asylsökanden anlända Finland för att söka skydd.
Just nu har 25 000 registrerats, varav ca 14 400 väntar på myndighetsbehandling i mottagningscentraler och nödboenden som drivs av Röda Korset runt om i landet.

Röda Korsets uppgift är att hjälpa de mest utsatta.
Flyktingarna behöver humanitär hjälp och skydd.
Nagu Nödboende

Personal

• Hotell Strandbo i Nagu har gett offert till
Migrationsverket som har kontaktat Röda
Korset om att fungera som operatör för
nödboendet
• Röda Korset har tecknat ett serviceavtal med Hotell Strandbo för tiden
15.10.2015-30.4.2016
• I dag bor 91 asylsökanden i Nagu nödboende. Familjerna är från Irak, Afghanistan,
Somalia och Syrien

•
•
•
•
•
•
•
•

Frivilligverksamhet

Sirkku Koskinen, Enhetschef
Kaisa von Zweygbergk, Hälsovårdare
Tiina Peterson, Kanslist
Dan Solander, Handledare
Mustapha Achkir El Koutaci, Handledare
Taoufik Sdirir, Handledare
Mohammed-Ali Norouzi, Handledare
Alf Engholm, Handledare

Vill du veta mera?

• Loppis ordnas för de asylsökande, följande är 15.11 kl. 15.00 i Framnäs
• Frivilliga har aktivt berättat och erbjudit
möjlighet att delta i olika kurser i Nagu
• Vän- och stödverksamhet har startat med
mål att varje familj får en egen stödperson/familj

Kontakta
• Annalena Sjöblom, verksamhetsledare
e-post annalena.sjoblom@redcross.fi
tfn 0400 838 675
• Sirkku Koskinen, enhetschef
e-post sirkku.koskinen@redcross.fi
tfn 040 712 3663

På väg på Loppis till Framnäs där flyktingarna själv kunde välja kläder, leksaker och förnödenheter. Nagu
avdelning har även samlat välkomstpaket med hygienartiklar. Västanfjärds avdelning har stickat sockor
som vi har kunnat dela ut åt nykomlingarna.
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MOTTAGNINGSVERKSAMHET I ÅBOLAND, text Mia Eklund

Terminologi och tips
I år förväntas uppemot 35 000 asylsökande
anlända till Finland. Åbolands distrikt har tagit en aktiv roll i hjälpandet av asylsökandena och har öppnat ett nödboende i Nagu. Till
Nagu nödboende har de första asylsökandena
redan anlänt och det sammanlagda platsantalet är cirka 100 platser. Kontraktet med hotell
Strandbo är i kraft till 30.4.2016.

Tio stycken tips som är bra att lägga
på minne då man välkomnar och är vän
med en nykomling:
1. LE!
2. Släng fördomar i papperskorgen och
möt den andra individen öppet och likvärdigt.
3. Ta modigt kontakt och gå fram och
prata.
4. Var vänlig och prata artigt såsom du
pratar med andra medmänniskor.
5. Prata lugnt och klart på svenska eller
finska. Använd också ordlös kommunikation.
6. Ta inte det förgångna på tals, såvida
inte den andra gör det. Prata om vardagliga saker.
7. Erbjud hjälp, men gör inte saker för
den andra parten.
8. Respektera kulturskillnader: hur man
hälsar, ser i ögonen och olikheter i sättet. Anta inte, utan ta reda på genom
att fråga.
9. Bjud med i verksamheten, till dina
egna hobbyer och intressen.
10. Var dig själv!

Förutom asylsökanden kommer även kvotflyktingar att komma till Åboland i slutet av det
här året och i början på 2016. Till Pargas anländer en kvotflyktingfamilj i november och till
Kimito anländer 20 stycken kvotflyktingar i februari. För att öppna upp begreppen flykting,
asylsökande och kvotflykting följer till näst en
kort definition på de olika begreppen.
Enligt FN är en flykting en person som lämnat sitt hem och inte kan återvända på grund
av rädsla av förföljelse på grund av personens
etnicitet, nationalitet, tillhörighet till en viss
samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. I vardagligt tal avser man även att en
flykting är en person som flyr sitt hemland på
grund av krig eller inbördeskrig.
Som flykting har man rätt till skydd, det vill
säga asyl. En asylsökande är en person som
ansöker om asyl i ett land hen har anlänt till
och som anser sig uppfylla FN:s krav för att
definieras som flykting. De personer som uppfyller FN:s flyktingkrav beviljas asyl och får
flyktingstatus.

FN:s flyktingorgan. Då kvotflyktingarna anländer till asyllandet har de beviljats asyl och placeras direkt i en bestämd kommun.

Kvotflyktingar är flyktingar som kommer till
ett asylland genom organisationen UNHCR,

Vi hoppas på att alla välkomnar flyktingarna,
asylsökandena och kvotflyktingarna.

Pargas stads ungdomsstyrelse på besök i Nagu nödboende
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MOTTAGNINGSVERKSAMHET I ÅBOLAND, text Mia Eklund

Hur man som frivillig agerar vid en mottagningscentral
Tack för att du ställer upp som frivillig! Här följer instruktioner som är viktiga att beakta
då man jobbar som frivillig eller besöker mottagningscentren.
• Besökare i mottagningscentralen
Kom ihåg att mottagningscentralen är flyktingarnas hem och som frivillig är du en besökare och gäst i deras hem. Respektera
därför deras privata rum och utrymmen och
träng dig inte på.

inte ställning till vad de enskilda partierna
står för eller berätta att något parti enligt
dig är bättre eller sämre än något annat.
Svara även på frågor och berätta om religion, men gör det opartiskt och neutralt.
• Den egna säkerheten och hälsan
Det är viktigt att man som frivillig får tillräckligt med information och skolning i de
uppgifter man utför. Man kan även alltid
be om hjälp och stöd under arbetets gång.
Upplever man brister i säkerheten är det
viktigt att man genast kontaktar sin kontaktperson och berättar vad som skett. Det
är även viktigt att sökta den egna hälsan
och inte ta på sig mer uppgifter än man orkar.

• Tystnadsplikt
Som frivillig har du tystnadsplikt och får
inte berätta om eller sprida vidare information om flyktingarna. Fråga inte heller flyktingarna om deras resa till Finland, om deras liv före de kom till Finland eller orsaken
till flykten. Ifall flyktingarna själva vill berätta om sin flykt får du inte berätta historien vidare. Oroar du dig över någon kan du
kontakta personalen på mottagningscentralen.

• Håll kontakten
Ifall man som frivillig upplever att något är
jobbigt eller att man behöver tala med någon om något som hänt på mottagningscentralen ska man kontakta sin kontaktperson. Ifall man hör ett rykte är det även
bra att kontakta personalen på mottagningscentralen eller distriktet så att falska
rykten inte sprids vidare utan reds upp.

• Media
Sprid inte foton på flyktingarna på sociala medier utan att fråga dem om tillstånd.
Orsakerna till flyktingarnas flykt kan vara
många, och vi vet inte ifall någon måste fly
från någon. Av den orsaken ska foton inte
spridas så det inte går att spåra någon som
inte vill bli hittad.
Som frivillig är man aldrig skyldig att ställa
upp på intervjuer för massmedia, man kan
hänvisa reportern till mottagningscentralens personal eller distriktet. Ifall en reporter konfronterar en med rykten ska man
inte svara på konfrontationen utan igen
hänvisa till personalen eller distriktet. Meddela även att ett felaktigt rykte går runt.

Alla bör ha följande vaccinationer i kraft:
• stelkramp och difteri (dT-Tetanus, ikraft 10
år)
• MPR (alla som inte har haft MPR-sjukdomarna >mässling, påssjuka och röda hund
och inte har fått två doser MPR-vaccin bör
vaccineras)
• Polio (Vaccin mot polio, ikraft 5 år)
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är
länder med hög risk för polio för närvarande Afghanistan, Etiopien, Irak, Israel, Kamerun, Mali, Nigeria, Pakistan, Ekvatorialguinea, Somalia, Syrien och Ukraina.
• eventuellt Hepatit A, om man jobbar med
minderåriga barn, diskutera med din hälsovårdare eller läkare.

• Religion och politik
Till Röda Korsets grundprinciper hör opartiskhet och neutralitet vilket innebär att vi
inte tar ställning i fråga om politik, etnisk
tillhörighet, religion eller ideologi. Dessa
principer ska även de som frivilligt jobbar för Röda Korset anamma. Det innebär
i praktiken att man som frivillig inte ska ta
ställning till exempelvis Finlands partipolitik. Man får gärna berätta om Finlands politiska system och hur det fungerar, men ta

Kontakta i första hand din egen hälsocentral angående vaccinationer.
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MOTTAGNINGSVERKSAMHET I ÅBOLAND, text Sirkku Koskinen

Hei!
Olen turkulainen ylemmän amk-tutkinnon suorittanut sosionomi Sirkku Koskinen. Olen työskennellyt erilaisten ryhmien kanssa jo 30 vuotta. Suomen
Punainen Risti tuli minulle tutuksi 80- ja 90- luvun
vaihteessa toimiessani SPR:n Varsinais-Suomen piirin nuorisosihteerinä sekä keskustoimiston projektisihteerinä tapahtumassa Henry Days & Nights Youth
Festival. SPR:n vapaaehtoisnuoria saapui tuhansia
viikoksi Turkuun ja tapahtumissa esiteltiin SPR:n toimintaa, iltaisin oli rock-konsertteja, mm. Kolmas nainen
-yhtye esiintyi Ikituurin festariteltassa. Ihana muistella näitä hetkiä ja hyviä SPR-ystäviä, joiden kanssa
olen vieläkin tekemisissä.
SPR:stä opin kuinka tärkeää on ystävyys yli rajojen
(meillä oli festivaalissa myös sen hetken pakolaiset
mukana tapahtumissa) ja yhteinen tekeminen samojen arvojen puolesta.
Näiden vuosien jälkeen jatkoin lastensuojelutyössä
Turun kaupungilla ja viimeiset 15 vuotta olen tehnyt
Sirkku Koskinen
vanhustyötä. Viimeisin työpaikkani oli Gubbhemmet i
Åbo r.f., jossa toimin johtajana.
Minulla on aviomies ja 2 aikuista lasta. Tärkein harrastukseni on ollut partio, jossa vieläkin
toimin tukemassa nuorten toimintaa. Liikunta ja merellä liikkuminen on aina kuulunut perheemme harrastuksiin. Pieni mökki Nauvon saaristossa on tärkein tukikohtamme.
Tuli hieno tilaisuus päästä Nauvoon perustettavan vastaanottokodin johtajaksi. Ensimmäiset
perheet (14) muuttivat 2 viikkoa sitten. Nyt tätä kirjoittaessani odotan uutta bussia Torniosta Nauvoon. Meille muuttaa 42 henkilöä, lapsia ja aikuisia, Afganistanista ja Irakista. He ovat
jättäneet elämässään kaiken taakseen ja matkanneet läpi Lähi-idän ja Euroopan ja saapuvat
tunnin kuluttua Nauvoon.
Nauvon vastaanottokodin henkilökunta, SPR:n Turunmaan piiri, SPR:n vapaaehtoiset ja ihanat nauvolaiset - kaikki me olemme sydämestämme mukana vastaanottamassa muualta paenneita ihmisiä ja elämme päivä kerrallaan eteenpäin.
Kiitos, että saan olla mukana auttamassa näitä perheitä!

Många Nagubor har också varit aktiva med nykomlingarna i Nagu nödboende. Vi har fått hjälp med att bygga sängar och
med aktivitet som t.ex. att tillsammans spela fotboll.
Nu gäller det att få vardagen att rulla, inleda språkstudierna och hitta intressanta hobbyn.
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INVANDRARNA MED REDAN FRÅN BÖRJAN

Alla kan, alla med!
Petteri Kivimäki

Under nästa år kommer uppskattningsvis 10 000 migranter att bosätta sig i olika
kommuner i Finland. Låt oss jobba för att
de så snabbt som möjligt ska komma med
i verksamheten och också för att de ska bli
en del av gemenskapen på orten.
Avdelningarna och de frivilliga har en central roll
i stödet till migranterna. Myndigheterna står för
stommen då det gäller att integrera de nyanlända men organisationerna stöder den här verksamheten, erbjuder tilläggstjänster och hjälper med att
förklara olika aspekter av vårt samhälle.
I integreringens första skede krävs det en balans i
det vi kan erbjuda, direkt stöd och samhällsorientering i kombination med möjlighet att komma med
i verksamheten. ”Alla kan – alla med” är en inställning som tar oss långt.

Sonkajärvi avdelning arrangerade en kurs i första hjälpen
för sina medlemmar. Två flyktingar från Afghanistan deltog
i slutövningarna. Pirjo Huttunen tog hand om Radera Quasemi som ”bränt” sin hand.

Det är viktigt att genast från början planera verksamheten tillsammans med de inflyttade. Speciellt viktigt är det att aktivera migranter som bott en
längre tid i Finland så att de kan delta och erbjuda
kamratstöd.

gärna till tjänst med stöd och uppmuntran både då
det gäller verksamhet och då det gäller rekrytering.

Egna idéer och lokala behov hjälper er
att komma igång

Tips från avdelningen i Mänttä till
avdelningar i vilkas område grundas
en mottagningscentral

Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Ni kan erbjuda de inflyttande alla verksamhet som ni redan
har. Starten kan ni underlätta genom att utse en finländsk fadder för den som kommer med i verksamheten. Verksamheten lyckas bäst då den bygger på
en egen idé eller ett faktiskt lokalt behov.

• Var öppna och våga bemöta som människa till
människa
• Bjud med asylsökande till verksamheten som
redan finns!
• Kontakta aktivt mottagningscentralen och fråga
hurdana behov de har

– Avdelningarna kan till exempel starta skottningsoch krattningspatruller, det är verksamhet som man
kan delta i också om man inte kan språket ännu. På
äldreboenden finns det olika uppgifter där hjälp behövs, till exempel att gå ut med åldringarna, baka eller pyssla tillsammans med dem tipsar Johanna Matikainen, utvecklingschef för migrationsprogrammet.

• Be arbetarna vid mottagningscentralerna på besök. Hos oss till exempel har vi en gång per må
nad ett möte för frivilliga dit vi också bjuder in
handledarna från mottagningscentralerna.
• Kom ihåg att verksamheten med asylsökande
kan vara väldigt vardaglig! Man behöver inte
skapa någonting nytt.

Man kan också jobba fram nya verksamhetsformer
eller be migranterna komma med idéer. Det viktigaste är att migranterna känner sig varmt välkomnade och att varken svaga språkkunskaper eller
kulturella orsaker står i vägen för att delta i verksamheten. En ny verksamhetskultur för med sig
mer kunnande och mera aktivitet på orten.

-Hellevi Ahoniemi
Ordförande för avdelningen i Mänttä
och första hjälpen-gruppens ledare

Mer info:

– Genom att ta med migranterna i verksamheten
och genom att bemöta den mänskligt och likvärdigt handlar vi i enlighet med Röda Korsets principer
också i vår vardag säger Johanna Matikainen.

Samordnare av frivilligverksamhet, Åbolands distrikt
Mia Ekholm, tfn 040 352 9375,
mia.ekholm@redcross.fi
Utvecklingschefen för migrationsprogrammet Johanna Matikainen, 020 701 2179,
johanna.matikainen@rodakorset.fi

Centralbyrån och de som jobbar med att utveckla den mångkulturella verksamheten i distrikten står
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SKÄRGÅRDSHJÄLPEN, text Marjatta Alakahri, foton Andreas Ek

Panorama över Örö båthamn

Kick-Off Örö 26-27.9.2015
Den 26-27.9 samlades 61 intresserade frivilliga till
Kick-Offen på Örö från Röda Korset, Frivilliga Sjöräddningen och Frivilliga Brandkåren. Solen sken
från klarblå himmel när vi startade från Kasnäs med
båten till Örö. Stämningen var på topp.
På lördagen presenterade vi projektet Skärgårdshjälpen och fick
även en hälsning från
Egentliga Finlands Räddningsverk och Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt av Förstavårdschef
Markku Rajamäki från
Räddningsverket.

Båtresa till Örö på Wilson Charters Sissel

Även alla tre frivilliga organisationer presenterade sin verksamhet. Diskussioner kring projektet
Skärgårdshjälpen var livlig
och väckte intresse bland
de frivilliga.

Markku Rajamäki, Egentliga Finlands
Räddningsverk, och Kaj Karlsson,
Åbolands Brandkårsförbund

På lördag kvällen var det
dags för en god middag,
bastu och lite allsång. Vi
hade en trevlig kväll tillsammans.

Alla tillsammans i den fina restaurangen på Örö
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Sjöräddning Sydväst kom från Pargas med sin Ad Mare båt

Medvetslös patient
Kastlina

Cirkelövningar
På söndag morgon var det tidig
väckning till ett strålande solsken.
Hela förmiddagen var reserverad för cirkelövningar i blandade
grupper.

Rökdykning

Frivilliga Brandkåren hade planerat en rökdykningsövning och en
släckningsövning. Frivilliga Sjöräddningen hade en övning hur
man på rätt sätt kastar en kastlina samt gör en pålstek. Röda
Korsets övning bestod av återupplivning med defibrillator samt
hur man hjälpen en medvetslös
människa som dessutom hade ett
stort blödande sår på handen.
Grupparbete, SWOT-analys

Alla grupper gjorde en SWOT-analys om projektet Skärgårdshjälpen. I analysen funderade grupperna vilka
möjligheter, styrkor, svagheter och hot projektet Skärgårdshjälpen har. Med glädje kunde vi konstatera att
Skärgårdshjälpen blev väl mottagen. Vi kommer och presentera resultatet även till planerings- och styrgruppen.
Vi vill tacka alla som var med på Örö. Projektet fick en
bra start och nu sätter vi igång!

Pålsteksövning

Släckning

Återupplivning
med defibrillator
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BEREDSKAPSÖVNING BLIXTSTART

Var redo för Blixtstart i oktober 2016!
Finlands Röda Kors nationella
beredskapsövning Blixtstart 2016
arrangeras lördagen den 1.10.2016.

Blixtstart genom att fundera på en risk som
kunde leda till evakuering i er region. Vi hoppas att både stora och små avdelningar kommer att delta.

Många kommer säkert ihåg den föregående
Midvinter-beredskapsövningen som arrangerades år 2013. Då övade upp till 296 avdelningar och ca 10 000 volontärer på olika håll i Finland sin beredskap inför en midvinterstorm.

Centralbyrån bistår i planeringen. Små avdelningar kan också samarbeta med andra avdelningar.Inget evenemang är för litet för att
arrangeras. Avdelningarna och skolorna kan
också använda sig av Röda Korsets undervisningsmaterial för skolor (rodakorset.fi/skolor). Där hittar ni t.ex. anvisningar för att bygga ut en kunskapsbana för hela familjen.

I år är målgruppen högstadie-elever och deras
familjer. Avsikten är att uppmuntra distrikt och
avdelningar att öva den egna regionens beredskap att agera tillsammans med högstadier
och myndigheter i en evakueringssituation.

Sätt igång med förberedelserna i god tid. Beredskapsövningen är en bra möjlighet att utveckla den egna avdelningens färdigheter och
samarbetet med myndigheterna. Det är också
ett bra sätt att få med ungdomar i verksamheten och lära sig en hel del nytt!

Röda Korset har förbundit sig att hjälpa myndigheter i olyckor och avvikande omständigheter. Vi övar samarbete för att kunna bistå
med hjälp och stöd då nöden inträffar.
Blixtstart 2016 arrangeras i samarbete med
undervisningsministeriet och utbildningsstyrelsen. Målet är att förbättra beredskapen för
hem, skolor och kommuner att agera i akuta olyckssituationer, träna mental kristålighet
samt ungdomarnas mediekompetens och användning av sociala medier.

Ytterligare information:
Beredskapschef i Åbolands distrikt
Annalena Sjöblom
tfn 0400 838 675
annalena.sjoblom@redcross.fi
Beredskapsövningens projektledare
Petra Alijärvi
tfn 020 701 2176,
petra.alijarvi@rodakorset.fi

Planeringen kan redan börja
Er avdelning kan redan förbereda sig inför
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Anna Snickars

Under den senaste riksomfattande övningen Midvintern, övade avdelningen i Vasa hur man evakuerar människor.

INSAMLINGEN JUL I SINNET 20.11–24.12.2015

Jul i Sinnet sprider glädje till barnfamiljer
Insamlingen Jul i Sinnet som organiseras av Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund inleds i november för 19:e gången. Insamlingen som
når sin kulmen på julafton samarbetar med K-matbutiker, S-gruppen och Lidl.
Så som också under de föregående åren genomförs insamlingen i samarbete
med Yle´s Morgon-tv, Yle Radio Suomi och Yle Radio Vega.
Hanna Linnakko

I år delas 22 000 presentkort på 70 euro ut. 18
000 familjer fick kortet
förra året.

Dela ut presentkorten i tid
Jul i Sinnet-korten levereras
från distrikten till avdelningarna i november under veckorna 46–47.

- Varje år finns det fler
hjälpbehövande. Tyvärr
kan vi inte hjälpa alla men
lyckligtvis får 4 000 familjer mer glädje på julbordet
än förra året, berättar Regina Laurén, koordinator
för medelanskaffning.

Det lönar sig för avdelningarna och samarbetspartnerna att dela ut presentkorten
så snart som möjligt till utvalda barnfamiljer som har det
svårt, så att hjälpen säkert når
fram i god tid före julaftonen.

Presentkorten delas ut till barnfamiljer som
har det ekonomiskt svårt till exempel på grund
av att föräldern i familjen är ensamförsörjare
eller för att familjen har drabbats av långvarig
arbetslöshet, snuttjobb, sjukdom, handikapp
eller en krissituation. FRK och Mannerheims
Barnskyddsförbund väljer de hjälpbehövande
familjerna i samarbete med bl.a. församlingar,
rådgivningar och socialtjänsten.

Julglädjen kan förvandlas till sorg om familjen
t.ex. har hunnit resa till en annan ort för att fira
jul och får kortet först efter julen. Det är också
viktigt att försäkra sig om att det på varje kort
finns mottagarens namn.
Insamlingen har ett nytt utseende. Kom ihåg
att använda de nya affischerna. Presentkortet
är giltigt 7–24.12.2015.

• Insamlingen dras igång i Yle´s Morgon- tv
20.11.2015. Yle´s Morgon-tv rapporterar dagligen

Jul i sinnet presentkortens
ansökningstid pågår

• fram till 23.12.2015 om insamlingen i sändningarna.

Nu är det dags för er i avdelningarna
att börja fundera kring utdelningen
av Jul i sinnet presentkort. I Åboland
har vi totalt 160 kort att dela ut i år.

• Företagen som deltar i insamlingen med minst
1500 euro syns i sändningen.
• Insamlingens mål är 1 540 000 euro.
• Följ och delta i diskussionerna på Facebook (facebook.com/hyvajoulumieli), på Twitter och på
Instagram (#hyväjoulumieli).

Utred behovet av presentkort på
er avdelnings område (i samarbete
med t.ex. socialbyrån) och meddela
hur många kort ni behöver till
mia.eklund@redcross.fi, tfn
040 352 9375 senast den 15.11.

• Mer information på distriktsbyrån och joulumieli@rodakorset.fi.
• Information om insamlingen hittar du på sidorna
rodakorset.fi/jul-i-sinnet och på RedNet adressen rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli

INSAMLINGSSÄTT:

Ytterligare information:

Insamlingskonto: FI17 1596 3000 2020 20
Insamlingstelefon: 0600 - 16555 (10,01 €/
samtal + lsa/msa)
Bidra per textmeddelande: sänd HJM till nummer
16499 (10 €)
Polisstyrelsens tillstånd nr: POL-20146944/30.7.2014.
Insamlingstid: 30.7.2014 -31.12.2015 i hela landet, utom på Åland.

Koordinator för medelsanskaffning
Regina Laurén tfn 020 701 2199,
regina.lauren@rodakorset.fi

Projektarbetare
Varpu Salmenrinne tfn 020 701 2166,
varpu.salmenrinne@rodakorset.fi

Informatör
Inka Kovanen tfn 020 701 2223,
inka.kovanen@rodakorset.fi
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JULSTÄMNING

Kalendern väcker väntan på julen
Röda Korsets julkalender är en traditionell del av väntan på
julen. I år har vi två kalendrar som är illustrerade av Lars
Carlson och Martta Wendelin. Kalendrarna har skickats till
125 000 hem.
Det rekommenderade priset för kalendern är 7,90 euro och
man kan också köpa den i webbutiken rodakorsbutiken.fi
eller myynti@punainenristi.fi.
Röda Korset har i samarbete med Yle fem gjort en
BUU-klubben-kalender för barn också i år. Kalendern kan
man beställa från Yle yleshop.yle.fi

Gör julkort med egna bilder till dig själv eller till din avdelning
Gör denna jul personliga julkort eller kalendrar av
egna fotografier till dig själv eller till din avdelning. Det är enkelt att göra julkort och Ifolor har
ett brett utbud av mallar och färdiga layouter.
Bekanta dig med korten och gör en beställning på
adressen www.ifolor.fi/ suomen_punainen_risti.
Mer information:
Planerare för medelanskaffning
Eeva Arrajoki tfn 020 701 2274,
eeva.arrajoki@rodakorset.fi

Inkomsterna från samarbetet mellan Finlands
Röda Kors och Ifolor riktas i år till De Ungas
Skyddshus.

Stämningsfulla julkort och trevliga gåvotips
för avdelningens medelsanskaffning!
!

MÄRKESGÄRNING Gröt för en hel by

Ett stort
utbud av
traditionella
julkort.

ET
NYH

Björn reflex

Säkerhetshammare

Vindruteskydd

Beställningar Logga in med avdelningens användarnamn på organisationssidan i webbutiken, adressen
är rodakorsbutiken.fi. Kontakta myynti@rodakorset.fi, 020 701 2211 om du behöver hjälp.
I Hjälpens Värld hittar du som vanligt ett stort utbud av julkort, julklappar och medlemserbjudanden. Tidningen utkommer 11.11.
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MEDLEMSÄRENDEN

Medlemsavgifter och deras fördelningsgrunder
år 2016
Medlemsavgifter och deras fördelningsgrunder
förblir de samma som detta år 2015.
NYA MEDLEMMAR

NUVARANDE MEDLEMMAR

Anslutningsårets medlemsavgift för nya årsmedlemmar intäktsförs i sin helhet till avdelningen.

Medlemsavgiften för nuvarande medlemmar
fördelas på samma sätt som i år mellan avdelningen, distriktet och centralbyrån enligt tabellen nedan. Avdelningarnas andel höjdes år
2015 till 50 % av medlemsavgiften och centralbyråns andel minskades i motsvarande
mån.

Medlemsavgiften för en ständig medlem (300
euro) fördelas mellan avdelningen (120 euro),
distriktet (90 euro) och centralbyrån (90
euro).

År 2016 redovisas medlemsavgiften för icke
18 år fyllda medlemmar i sin helhet till avdelningen på samma sätt som år 2015.
OBS! Födelsedatum (dd/mm/åååå) bör finnas
till hands när informationen sparas.
MEDLEMSTYP

MEDLEMSAVGIFT, SUMMA

CENTRALBYRÅN

DISTRIKTET

AVDELNINGEN

Årsmedlem

20 €

4€

6€

10 €

Ungdomsmedlem

10 €

2€

3€

5€

Ungdomsmedlem, under 18 år

10 €

0€

0€

10 €

Familjemedlem, vuxen

10 €

2€

3€

5€

Familjemedlem, ung

5€

1€

1,50 €

2,50 €

Familjemedlem, ung, under 18 år

5€

0€

0€

5€

300 €

90 €

90 €

120 €

Ständig medlem

Medlemsavgiften kan i fortsättningen betalas via e-faktura
Nu är det möjligt att betala medlemsavgiften
som e-faktura. Det lönar sig att genast ingå
ett avtal om e-faktura, då kan medlemsavgiften för år 2016 som kommer i januari betalas
som e-faktura.

som möjligt lönar det sig att välja automatisk
debitering från kontot då du gör avtalet.
Användningen av e-faktura sparar också Röda
Korsets resurser eftersom pappers- tryck- och
portokostnader faller bort. Vi uppmuntrar alla
er som använder er av en nätbank att övergå
till e-faktura!

Ta fram detta års inbetalningsblankett för
medlemsavgiften då du gör avtalet med banken så hittar du lätt alla uppgifter som behövs
för avtalet, bland annat referensnumret för
medlemsavgiften. Obs! Medlemsavgiftens referensnummer är personligt.

Mer info:
Medlemsärenden i Åbolands distrikt
Christel Bergman, tfn 020 701 2500,
christel.bergman@redcross.fi

E-fakturan är både miljövänlig och enkel att använda. E-fakturan är en räkning i elektronisk
form och den kommer till din egen nätbank.
Räkningen granskas och godkänns vid behov
i nätbanken. Om du vill komma undan så lätt

CRM-konsult
Kirsi Lehtinen, tfn 020 701 2197,
kirsi.lehtinen@rodakorset.fi
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VERKSAMHETSSTATISTIK

ORGANISATIONSUTBILDNING

Verksamhetsstatistiken ger information som är guld värd
Hur många människor deltar i väntjänsten? Hur många avdelningar har ett
eget utrymme för verksamheten? Eller en egen Facebooksida?
och sammanställer sedan allt och fyller i digitalt. Andra avdelningar fyller i svaren direkt i
Digium. Det enda allmänna råd vi kan ge är att
det blir lättare att fylla i statistiken om ni kontinuerligt följer upp verksamheten under hela
verksamhetsåret.

Många tycker det är jobbigt att fylla i den årligen återkommande verksamhetsstatistiken
men den ger oss information som är värd sin
vikt i guld. Med hjälp av informationen planerar vi till exempel kryssningen för de frivilliga,
vi använder den för att svara på knepiga frågor av journalister och i RAY-ansökningar.

Det krävs samarbete av tusentals människor i
hela organisationen för att vi ska kunna sammanställa verksamhetsstatistiken och kunna presentera den för fullmäktige. Då allt har
sammanställts i statistikboken är det för det
mesta lätt att hitta svar på det man undrar
över; år 2014 fanns det sammanlagt 8 218 fri2010
2011
2012
2013
2014
villiga
i väntjänsten,
192
avdelningar
har ett
27291
28895
25418
26078
24804
eget verksamhetsutrymme och 142 avdelningar har Facebooksidor.

I verksamhetstatistiken frågar vi efter en del
uppgifter varje år, andra frågor varierar beroende på vad ordinarie stämman slagit fast i
strategin för den kommande verksamhetsperioden. I år frågar vi till exempel om hur många
av era frivilliga som jobbat på mottagningscentralerna. Förra året tog vi med frågor om
antalet unga frivilliga och andelen män som
deltar i verksamheten.
Det lönar sig att bokföra verksamheten
under hela året

Antalet frivilliga i avdelningarna

Vapaaehtoisten määrä osastoissa

I början av december blir blanketten för verksamhetsstatistiken tillgänglig på nätet, du hittar en länk till den på avdelningsbyrån i RedNet (rednet.rodakorset.fi/avdelningsbyrå).
Där kan man fylla i statistiken, sista dagen att
svara är 31 januari 2016. Det finns lika många
bra sätt att fylla i statistiken på som det finns
avdelningar. En del skriver ut blanketten och
delar ut frågorna till den grupp som berörs
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Behöver ni hjälp? Kontakta er fadder eller Christel Bergman!

Håll flaggan högt!
- nyckeln till aktiv avdelningsverksamhet
Lördagen 23.1.2016 i Åbo
För dej som är medlem i avdelningsstyrelse eller aktiv i
utskott, eller gruppledare.
Kursens mål är att
• lära känna Röda Korset
• få en inblick i hur besluts- och planeringsprocesser
fungerar i organisationen
• veta sin roll, uppgift och ansvar i uppdraget
• inspirera, öka kunskapen och få en känsla av att vara en
del av organisationen.
Anmälningen sker via Lyyti: www.lyyti.in/organisation
20

PÅ GÅNG INOM VÄNVERKSAMHETEN

Ensamhet – en utmaning som kräver en insats
Ensamheten och avsaknaden av sociala nätverk är en utmaning för hela samhället, också
för organisationer och de frivilliga som verkar inom dem. I Röda Korsets väntjänst möter vi
människor i olika åldrar, i olika livssituationer och med skilda kulturella bakgrunder.
Genom nya människor man möter förändras man också själv.
Mikko Lehtimäki

TV-programmet Vain Elämää
presenterar vänner
I år kommer TV-programmet Vain
Elämää goes Röda Korset att presentera väntjänstens olika verksamhetsformer och frivilliga som
är med i verksamheten. Kaija Koo,
Pauli Hanhiniemi, Maija Vilkkumaa, Jukka Poika, Maarit Hurmerinta och Anssi Kela bekantar sig
med vänverksamheten. Programmet visas den 13 november klockan 20 på tv-kanalen Nelonen.

Se till att synas
på vändagen
Vändagen 14.2 är en kampanj fylld
av värme mitt i den kallaste vintern. På vändagen bjuder vi nya
frivilliga med verksamheten. Ingen kan komma med i vår verksamhet utan att ha hört talas om den.
Det gäller alltså att informera om
verksamheten via alla tillgängliga
kanaler.
Nya frivilliga kommer med friska

Niondeklassisterna i Evijärvi kan använ- fläktar och nya idéer – vi tar emot
da sina gymnastiklektioner till att gå ut dem med öppen famn.
med äldre personer. Röda Korsets erfarna volontärer stöder ungdomarna.

Förra året fick Röda Korset många
nya frivilliga och många nya månadsgivare tack vare programmet.
Också i år ger programmet en fin
möjlighet att få nya frivilliga med i avdelningens
verksamhet och också en möjlighet att dra igång
nya verksamhetsformer inom avdelningen.

LokalTapiola har redan under flera
år stött vänverksamheten. Bjud in
LokalTapiolas personal till avdelningens vändagsevenemang. Bidrag för evenemang under vändagen
(max. 150 euro) kan ni ansöka om via centralbyrån.
För att beviljas bidrag ska ni ha LokalTapiolas logo
synligt i allt material ni tar fram för evenemanget.
Evenemanget måste också finnas infört i händelsekalendern som en öppen tillställning. Ni ansöker
om stödet i efterhand.

Distrikten är beredda på att aktiviteten ökar efter
tv-programmet och ordnar kurser i vänverksamhet
på de större orterna den första onsdagen efter att
programmet sänts, 18.11 klockan 17.
Så här kan ni i avdelningen förbereda er på det
ökade intresset:

Gå med i Vändagsgruppen på RedNet (rednet.
punainenristi.fi/ystavanpaiva) och läs mer om
kampanjen. Sidorna bli färdiga i början av januari.

1. Kontrollerar att era kontaktuppgifter och uppgifter om verksamhetsformer är up to date på Red
Net och på era sidor i sociala medier. Skriv in era
kommande evenemang i evenemangskalendern.
2. Ordna ett evenemang där ni presenterar vänverksamheten och rekryterar nya frivilliga genast
efter programmet, till exempel lördagen den 14
november på en plats där det rör sig mycket
folk.
3. Ordna en kurs eller infokväll om vänverksamheten eller för nya frivilliga i november eller i
december.

Mer info:
Samordnare av frivilligverksamhet, Åbolands distrikt
Mia Ekholm, tfn 040 352 9375,
mia.ekholm@redcross.fi
Kampanjkoordinator
Sari Byman, p. 020 701 2201,
sari.byman@rodakorset.fi

Visste du detta om ensamhet?
• Enligt en undersökning som Penningautomatföreningen (RAY) låtit göra känner sig var tionde vuxen
människa ensam. I klartext betyder det upp emot 400 000 människor.
• I samma undersökning framgår det att var sjätte finländare inte har någon grupp eller gemenskap som
hen upplever sig höra till.
• Fyra procent av de vuxna saknar helt vänner.
• Ett oroväckande trend som undersökningen visar på är att de allra mest ensamma är unga vuxna
mellan 18 och 24 år.									(RAY, maj 2015)
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SOCIAL VERKSAMHET I ÅBOLAND, text och foto Rebecca Börman

Åboländska vänträffen lockade många vänner
Närmare 50 Åboländska vänner samlades till träff på Storfinnhova gård. Storfinnhova gård
ligger i Dragsfjärd på Kimitoön. Programmet hölls i gårdens renoverade stämningsfulla ladugårdsbyggnad.
Årets program bestod av föreläsningar,
lunch och förstås social samvaro. Röda
Korset Åbolands distrikts samordnare av
socialverksamheten Rebecca Börman föreläste om två olika former av vänverksamhet.
Den första delen handlade om vännerna
som en resurs i första omsorgsarbetet.
Antalet vänner är stort i Åboland; totalt
kring 200 personer. Om en olycka skulle hända där första omsorg behövs i form
av t.ex. att handla och tillreda mat eller
bara närvara och prata med de drabbade,
Vänner från hela Åboland träffas

så har vi en stor grupp frivilliga inom vänverksamheten som passar mycket bra för
dessa uppdrag.
Den andra delen av föreläsningen behandlade temat att vara vän med en nykomling. Temat var aktuellt eftersom antalet asylsökanden i Finland ökar och
en vän kan på många olika sätt stöda
nykomlingarna. Bland annat genom att
ge möjlighet till social kontakt, praktisk
språkövning och trevlig aktiviteter i vardagen.
Lunchdax

Andreas Ek

Hejsan!
Mitt namn är Mia Eklund och jag började arbeta på Röda Korset Åbolands distrikt i slutet av september. Jag kommer att vikariera Rebecca Börman under hennes moderskapsledighet
och då ta över hennes arbetsuppgifter som samordnare av frivilligverksamheten med ansvar över social-, mångkulturellaoch ungdomsverksamheten.
Jag är 26 år gammal och är uppvuxen och bosatt i Åbo. I våras
blev jag färdig politices magister med sociologi som huvudämne. Tidigare har jag jobbat med rusmedelsförebyggande arbete.
På min fritid sjunger jag i Florakören, där jag tidigare även varit
aktiv inom administrationen.
Jag ser med glädje fram emot min tid här på Röda Korset och
hoppas att snart få träffa många av er!
Många hälsningar
Mia
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MÅNGKULTUR VERKSAMHET I ÅBOLAND

Mångkultur temaveckoslut på Kimito
Text: Miro Jerohin
Den 10 till 11 oktober ordnade Röda Korset
Åboland distrikt ett temaveckoslut om mångkultur för ungdomar. Programmet bestod av
föreläsningar men också mycket “learning by
doing”. Temaveckoslutet startade med en teaterworkshop där vi bekantade oss med kulturskillnaderna mellan Finland och Tanzania,
genom att själva sätta oss in i dessa två olika
världar och även se vad som sker när världarna krockar.
Mångkulturalismens kulinariska sida förverkligades så att alla tillsammans hjälpte åt att
förbereda en trerätters-middag som innehöll
smakupplevelser från olika delar av Asien och
Europa.

Miro Jerohin drar dramaövningar om kulturskillnader

Söndagens morgongymnastik var i form av
Capoeira. Vi fick testa på grundläggande rörelser och lära oss om bakgrunden samt ideologin till ”spelet”. Föreläsningarna under helgen behandlade viktiga och aktuella teman så
som flyktingkrisen, mångkulturalism i Åboland
(Sondip) och även UMR (Ungdom mot rasism)
besökte oss och höll en interaktiv workshop.
Feedbacken från deltagarna var mycket positiv
och alla upplevde helgen som lärorik, rolig och
att förståelsen för mänsklighetens diversitet
växte under veckoslutet.

Deltagarna fick lära sig dansa Capoeira

Jussi Vierimaa

Flyktingtältet på plats under September open mässan i Dalsbruk
Text: Rebecca Börman
I början av nästa år anländer kvotflyktingar
till Kimitoöns kommun. För att uppmärksamma detta och på samma gång sprida kunskap
om flyktingarnas situation demonstrerade Röda
Korset Åbolands distrikt ett flyktingtält på September open mässan i Dalsbruk på Kimitoön.
Tältet är inrett enligt hur ett verkligt flyktingtält
på ett flyktingläger kan se ut, med sovplats, en
kappsäck som bord samt en låda med mat, kärl
och andra förnödenheter som Röda Korset förser flyktingarna med i lägren. I detta tält finns
en sovplats, men i verkligheten kan en familj på
8-10 personer vara tvungna att bo i ett tält lika
stort som det här på ca. 2,5 m2.

Flyktingtält

Många besökare på mässan tittade in i tältet
och fick på så vis uppleva hur det kan kännas
att leva i tält som flykting.
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FIRE

Altti Näsi

FiRE–läger --- Finnish Red Cross Experience 2-7.8
Text: Anni Klemola, praktikant på Åbolands distrikt maj – augusti 2015
Själv jobbade jag i lägrets kiosk där en beställning med fem Kismet, två godispåsar och en
limsa inte alls var ovanlig. Våra läckra produkter gick åt som smör. Veckans populäraste produkt blev mjukglass (jep, vi hade en mjukismaskin mitt i skogen). Det bästa med att jobba i
en lägerkiosk var det att jag fick bekanta mig
med många lägerdeltagare och lära mig mycket
om deras kulturer. På lägret fanns det ungdomar från 29 olika länder. Från Italien och Myanmar till Santa Lucia och Island. Verkligen ett positivt uttalande för mångkulturalism!

Sommarlovet tog slut och det blev dags att dra
sig mot Evo, Tavastehus där Finlands Röda Kors
internationella storläger för 13-25 åringar ordnades. Jag var lite orolig över vädret som inte
hade varit det bästa under juli månaden. Efter
första kvällens häftiga åskstorm var vädret under lägerveckan riktigt fint och alla lägerdeltagare var nöjda.
Lägret bestod av moduler, aktivitetscirkeln och
gemensamma program. Modulerna pågick två
dagar och lägerdeltagarna fick bestämma själva
vilket tema som intresserade dem mest. De här
olika temana var till exempel På flykt-rollspelet, första hjälpen, finska naturen eller Frivilliga
räddningstjänstens verksamhet.

Det som imponerade mig mest var att det var
otroligt fint att få se hur kunniga anställda och
frivilliga Finlands Röda Kors har. Över hundra
personer bidrog till lägret med sina egna kunskaper och tid och därför fick de två hundra lägerdeltagarna en inspirerande lägerupplevelse
och en bred bild av Röda Korsets verksamhet.
Dessutom var det här lägret ett bra sätt att få
nya frivilliga med i verksamheten!

Aktivitetscirkeln hade sin grund i Röda Korsets
sju principer och varje punkt hade en av principer som sitt tema. Cirkelns sista punkt var universalitet och det var en gruppbild av alla som
var med på lägret.
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UNGDOMSVERKSAMHET

RUSMEDELSARBETET 15 ÅR

UTÖ FHJ-GRUPP

Lyckad kick off för ungdomsverksamheten i Åboland
I september ordnades en kickoff för ungdomar
i Åboland, under vilken idén var att göra Röda
Korsets verksamheter bekanta för unga. Det
visade sig finnas stort intresse av Röda Korsets verksamheter bland ungdomarna. Närmare 20 ungdomar dök upp på Pub Niska för att i
trevligt sällskap äta pizza samt lyssna på presentationen om Röda Korset.

Nästa tillfälle för ungdomar att bekanta sig
med Röda Korset ordnas den 3.11. Då är ungdomar välkomna med och bekanta sig med
Röda Korsets ungdomarnas skyddshus i Åbo
kl.17-18. Anmäl dig till samordnare av social- och ungdomsverksamhet Rebecca Börman
via telefon 040 7712 820 eller e-post rebecca.
borman@redcross.fi om du vill komma med!

Rusmedelsarbetet fyller 15 år!
Rusmedelsarbetet vid Finlands Röda Kors inleddes år 2000. Medlemmar av första hjälpen-grupperna önskade anvisningar om hur man möter
berusade människor och de inom vänverksamheten hoppades på idéer om hur man bäst inleder diskussioner om rusmedel.

människor. Under sommaren 2015 utfördes rusmedelsarbetet på 45 festivaler. Rusmedelsarbetet
förverkligas av 850 utbildade FRK-frivilliga runt om
i Finland.
Rusmedelsarbetet firas på ett öppet seminarium 7.11 i Helsingfors. I avdelningarna kan man fira
året exempelvis genom att hålla morgonsamlingar i närområdets skolor eller genom att ordna rusmedelsinfotävlingar i köpcentrum.

Dessa färdigheter lärs fortfarande ut på Rusmedelsrådgivare-kursen för förebyggande rusmedelsarbete och på kursen för Tidigt ingripande.

Mer om rusmedelsarbetet kan du fråga kontaktpersonen för rusmedelsarbete i distrikten och läs
mer på punainenristi.fi/paihdetyö

Inom avdelningarna år 2014 förde man diskussioner angående rusmedel med över 20 000

Utö första hjälpen-grupp
Text: Marjatta Alakahri
Med glädje kan jag konstatera att nu är Utö första hjälpen-grupp i full gång med 12 personer. Till
gruppledare valdes Jarmo Järvinen.
Gruppen fick ett startpaket från FRK Centralbyrån med bland annat Anne-docka, övningsdefibrillator och förbandsmaterial och har nu börjat öva med det materialet. Meningen är att gruppen
kan också ha gemensamma gruppträffar med Korpo första hjälpen-gruppen via Skype.
Det bildades även första hjälpen-grupp för barn och 4 stycken mycket entusiastiska lågstadiebarn är med.

Entusiastiska Utö-bor övar med dockan och övningsdefibrillatorn

Marjatta med Utö första hjälpen-grupp för barn
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Var får man en ny
botten för annonser?
Registrera dig i Materialbanken!
Materialbanken är en tjänst som står till alla frivilligas förfogande,
den innehåller material som är till hjälp för avdelningarna.
Du får tillgång till hela materialet genom att registrera dig.
MATERIALBANKEN HJÄLPER!

Sitt inte i onödan och kämpa med marknadsföringen. Gå till:

rednet.punainenristi.fi/viestinta
aineistopankki.punainenristi.fi

SPR_Aineistopankki_165x9,5mm.indd 2

2.10.2015 13.15

Ordnas traditionsenligt under det sista
veckoslutet i januari 30–31.1.2016.

PROMO yhteinen osa Hämeessä
24.-25.10.2015
Lisätiedot:
https://rednet.punainenristi.fi/node/32986

Denna gång samlas vi i Åbo regionen. Platsen slås fast senast i början av
november och då öppnas också
anmälningslänken på Rednet.

PROMO yhteinen osa Oulussa
21.-22.11.2015
Lisätiedot:
https://rednet.punainenristi.fi/node/33247

Det bjuds på uppfriskande, inspirerande
och nyttigt program både för promos och
för utbildarna. Välkommen med!

Lisätietoja PROMO-koulutuksista saat
omasta piiritoimistostasi tai RedNetin
Promo-sivulta.

Utbildar- och promodagar 2016

Åbo svenska avdelnings

Jullunch
den 27 november klockan 12-14
Arbetets vänners lokal, Auragatan 1C
Intäkterna går oavkortade till
katastroffonden.
Hjärtligt välkomna!
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Händelsekalender november 2015 - juni 2016
November

Distriktsbyrån stängt
18.12.2015-3.1.2016

• Som Nykomlingens vän kortkurs I Åbo
11.11
• Nödförstahjälpen 8 t kurs 14.11 i
Houtskär
• Temadelen av utbildarutbildning i social
verksamhet 14-15.11
• Info om fhj-gruppverksamheten 15.11 i
Houtskär
• Grundkurs i första hjälpen 19-20.11 i
Pargas (Skärgårdshjälpen)
• Jul i sinnet-insamlingen 20.11-24.12
• Nödförstahjälpen 6 t kurs för närståendevårdare i Pargas 26.11• Grundkurs i första hjälpen 26-27.11 i
Nagu (Skärgårdshjälpen)

Januari
• Håll flaggan högt!-organisationsutbildning 23.1

Februari
• Vändagen 14.2

Mars
• Senior- och barnbarnläger
• Veckan mot rasism 21-27.3

April
• Finlandssvensk vänträff i Åboland
9-10.4
• Distriktets Årsmöte 16.4

December
• Jul i sinnet-kampanjen
• Internationella aidsdagen 1.12
• Mentalt stöd grupp möte 1,12 i Humana, Pargas
• Fortsättningskurs i första hjälpen 3-4.12
i Pargas (Skärgårdshjälpen)
• Riksomfattande frivilligas dag 5.12
• Frivilligas dag och julfest för ungdomar
• Julkaffe 9.12
• Fortsättningskurs i första hjälpen 1011.12 i Nagu (Skärgårdshjälpen)

Maj
• Rödakorsveckan 9-15.5
• Henrydag kaffe med öppet hus 11.5

Juni
• Barnläger i Åboland

Julkort och gåvor från distriktsbyrån
Julpostkort och vikta julkort
På vår hemsida aboland.rodakorset.fi
kan ni bekanta er med årets julkort och
ladda ner en beställningsblankett. På
distriktsbyrån har vi en julkortsförsäljningspunkt.
Porto betalda julpostkort och kuvert är
igen försedda med ett fixvärdemärke av
1 klass och porto är betalt till alla länder.

Julerbjudanden till våra medlemmar
Vi har valt ett sortiment produkter som vi säljer nu med 10 % medlemsrabatt. Produkter och info
om det hur du gör en beställning hittar du på vår hemsida aboland.rodakorset.fi.
Beställningsvaror, leveranskostnader tillkommer, produkter skickas direkt till en önskad adress.

Distriktsbyråns öppethållningstider före julen:
måndag - fredag 9-16
27

Andreas Ek

Röda Korset, Åbolands distrikt vill genom projektet Skärgårdshjälpen
sammanföra Röda Korsets första hjälpen-grupper, Frivilliga Brandkårer
och Frivilliga Sjöräddningen för att öka tryggheten i skärgården.

Första hjälpen kurser inom Skärgårdshjälpen
19-20.11.15
26-27.11.15
3-4.12.15
10-11.12.15

•
•
•
•

Grundkurs i första hjälpen i Pargas
Grundkurs i första hjälpen i Nagu
Fortsättningskurs i första hjälpen i Pargas
Fortsättningskurs i första hjälpen i Nagu

Kurstid är 8.00-16.00, kursplats meddelas i samband med anmälan. Kurserna är avgiftsfria
för de deltagare som vill bli aktiva inom Skärgårdshjälpen.
Suomenkieliset kurssit alkavat alkuvuonna 2016, tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Kursanmälan och mera information:
Marjatta Alakahri
tfn 040 702 0510
e-post marjatta.alakahri@redcross.fi

aboland.rodakorset.fi

JULKAFFE

GOD JUL

på distriktsbyrån

GOTT NYTT ÅR

OCH

(Kaskisgatan 13 A, 3. vån, Åbo)

Distriktsbyrån firar jul och har stängt
från den 21 december 2015.
Vi öppnar igen den 4 januari 2016.

onsdagen den 9 december
kl. 10–17

Dejourering vid beredskapsfrågor:
Annalena Sjöblom, 0400 838 675
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