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

TA KONTAKT 
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi

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 vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det skyd-
dar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som har förbun-
dit sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en av dem. Röda Korset har 
rätt att använda skyddstecknet för att markera sin verksamhet och övervaka användningen av 
märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
youtube.com/suomenpunainenristi

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmaterial 
under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi
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Redaktör: Mari Mäkinen, 020 701 22 23, mari.makinen@rodakorset.fi, ombrytning: Laura Takatalo, 020 701 2247, laura.takatalo@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Mikaela Remes och Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 22 31, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
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Jul i Sinnet redan i 20 år Snart dags att fira ett betydande 
jubileumsår

Ett viktigt och rörande budskap och samarbe-
te har varit viktiga byggstenar för lyckade Jul i 
Sinnet-insamlingar. Situationen hos mindre be-
medlade familjer har stått i fokus sedan kam-
panjen startade. Budskapet har aktiverat sär-
skilt företag, som gett bidrag och försäkrat ett 
gott julsinne förutom för tusentals familjer ock-
så för sina kunder och anställda.

Vid den första insamlingen år 1997 delade or-
ganisationen ut 2000 presentkort för matupp-
köp. I år delar vi ut otroliga 30 000 present-
kort och målet är att samla ihop 2,1 miljoner 
euro! Det här möjliggörs enbart tack vare en-
hetligt samarbete på alla nivåer.

Tillsammans har Finlands Röda Kors, Man-
nerheims Barnskyddsförbund och Rundradion 
lyckats skapa en insamling som är känd, som 
syns och har inflytande. Presentkorten kan 
användas i Keskos, S-gruppens och Lidls mat-
butiker. 

Kommunernas socialarbetare och försam-
lingarna hjälper till med att hitta behövan-
de familjer, men utan organisationernas en-
gagerade frivilliga skulle vi inte lyckas dela ut 
presentkorten till de rätta familjerna under 
rätt tidpunkt på alla håll i Finland. Ett tack till 
alla som deltagit under åren!

Låt oss fortsätta göra ett gott jobb och låta 
julsinnet ta över också kommande jul. 

Anna Laurinsilta
Medelanskaffningschef

Nästa år fyller Finland hundra år. Samma 
år fyller Finlands Röda Kors 140 år. Vår 
organisation hade nyss äntrat den bästa 
medelåldern då Finland blev självständigt och 
var med om att bygga upp ett enhetligt Finland 
under självständighetens första svåra år. Efter 
det har vi kunnat besvara samhällets behov 
årtionde efter årtionde. 

Röda Korsets och Finlands vägar har korsat 
oftast just när behovet av hjälp varit som 
störst. Det är få som kommer ihåg att vi har 
ordnat vänverksamhet sedan slutet 50-talet.
Blodtjänstverksamheten formade 
om föreningen till en nationell 
medborgarorganisation redan på 40-talet. 
Finlands Röda Kors första fältsjukhus förde 
de första finländska biståndsarbetarna 
ut i världen redan två månader efter att 
organisationen grundats och i dagsläget är 
våra biståndsarbetare kända världen runt. 

Under det här året bjuder vi in alla avdelningar 
att vara med om att ge en värdefull gåva till 
ett 100-årigt Finland. Vår gåva till Finland är 
att utbilda tusentals nya hjälpare, på alla håll 
i landet under nästa år. I framtidens Finland 
kommer människor att tillsammans kunna 
hjälpa nödställda – tillsammans försäkrar vi oss 
om att Finland fortsättningsvis är tryggt.  

 

Ilpo Kiiskinen 
Kommunikationsdirektör
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Finland blir 100 år och Röda Korset 140 år!
År 2017 blir ett år av olika högtider. Finland fyl-
ler 100 år, Finlands Röda Kors 140 år och vi har 
Stämma, Röda Korsets högsta beslutande organ 
som sammanträder.

Det kan låta lite konstigt att Finlands Röda Kors 
grundades innan själva staten fanns. Röda Kors 
föreningen hette då Finlands förening för vård av 
sårade och sjuka i fält och hörde under det Rys-
ka Röda Korset. Finlands Röda Kors första fälts-
jukhus skickades iväg med tillhörande personal till 
kriget i Turkiet 1877 endast två månader efter att 
den finska rörelsen hade grundats. Första hjälpen-
kurserna inleddes 1885. Då utbildades poliser och 
de som arbetade på järnvägar. Första hjälpen-lå-
dor började tillverkas 1929. De första lådorna till-
verkades för att tjäna landsbygdens behov och 
finnas till hjälp i avlägsna områden. Blodgivnings-
verksamheten överfördes till Röda Korset 1948.

Då jag läser detta kan jag inte förundra över hur 
lite egentligen organisationens hjälpinsatser fö-
rändrats. Finlands expertis i katastrofer är fälts-
jukhus, vi har eldande ställning i Förstahjälpenun-
dervisningen och vi är en medborgarorganisation 
som hjälper både lokalt och internationellt. 

Under jubileumsåret 2017 vill Röda Korset ge en 
gåva till Finland. Gåvan är att vi skall se till att Fin-
land är det mest hjälpkunniga folket. Målet är att 
alla avdelningar delar med sig av sin kunskap och 

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

inspirerar fler att komma med i hjälpandet. Det 
kan vara frågan om förstahjälpen, vänverksamhet 
eller te.x. läxhjälp. Varje avdelning kan fundera på 
vad/hur/när ni vill ge sin gåva till Finland.

Vi planerar liksom också ni i avdelningarna nu vår 
verksamhet för nästa år och håller oss till det tra-
ditionella. Vänverksamheten är och blir allt vikti-
gare, många nya förstahjälpare har kommit med 
i verksamheten som med förstarespons fått ett 
nytt lyft. Mångkulturella verksamheten attrahe-
rar många nya och unga där vi bör hitta vårt sätt 
att agera. 

Vi skall vara stolta över vår organisation och på 
allt det frivilliga arbetet som ni gör. Vi har långa 
anor och vår roll blir allt viktigare i världen och i 
hemlandet.

Håll flaggan högt – både Finlands och Röda Kors-
ets!

Annalena

Christel
von Frenckell-Ramberg

Ordförande, Åbolands distrikt
Finlands Röda Kors viceordförande

Finlands Röda Kors har via blodtjänsten svarat för 
blodinsamlingen och all därtill hörande verksam-
het i vårt land i snart 70 år. Men blodgivandets 
historia i världen är bra mycket längre än så. Från 
de första försöken på medeltiden till dagens ut-
vecklade system har en enorm utveckling skett.  
Blodgrupperna upptäcktes  i början på 1900-talet  
- en upptäckt värt Nobelpriset -  och helt säkra 
blev blodtransfusionerna  år 1940 då Rh-systemet 
upptäcktes.  Tack vare det kunde negativa kon-
sekvenser såsom immunisering hos mödrar undvi-
kas, vilket ledde till färre dödsfall hos spädbarn.

Idag har alla länder inom EU enats om vilka reg-
ler för blodgivare som ska gälla inom hela unio-
nen. Medlemsstaterna är skyldiga att införa dessa 
regler nationellt och har möjlighet att ställa högre 
krav så länge grundkraven från EU är uppfyllda. Vi 
kan vara stolta över den höga standard vår egen 
blodtjänst upprätthåller. Praxisen för bloddonatio-
ner varierar ute i världen. Vårt finländska system 
är unikt där Röda Korset har en särställning men 
samtidigt ett stort och värdefullt ansvar.

Varje dag behöver någon få blod för att överle-
va. Eftersom blod är en färskvara som bara hål-
ler i sex veckor behöver blodlagren på våra sjuk-
hus ständigt fyllas på. Eftersom blodet inte kan 
ersättas med konstgjorda preparat, är det done-
rade blodet ett verkligt livsvillkor för många all-

varligt sjuka. Man kan ha olika anledningar till att 
man vill ge blod men faktum är att allt fler ser till 
att hjälpa den finska sjukvården och behövande 
medmänniskor med denna värdefulla vätska som 
i olika sammanhang kan betyda skillnaden mellan 
liv och död

Blodprodukter behövs i vården av till exempel 
operations–, olycksfalls– och cancerpatienter, 
samt för tidigt födda barn (prematurer).

Varje vardag behövs det  blodgivningar för att pa-
tienterna ska få de blodprodukter de behöver. 
Genom att ge blod, kan du rädda en annan män-
niskas liv. 

Röda Korsets blodtjänst uppger att De frivilliga 
blodgivarna i Finland hjälper årligen ungefär 50 
000 patienter. Genom att donera blod ger man en 
oersättlig hjälp.

Christel

Din värdefulla hjälp

LEDAREN 31.10.2016
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RÖDA KORSETS JUBILEUMSÅR

Nästa år är det fullt tillåtet att bli nostalgisk 
och se tillbaka på organisationens arbete 
under de gångna 140 åren. Till exempel har 
man använt sig av många olika metoder för 
återupplivning under de olika årtiondena. 

Under en utbildning för första hjälpen-lärare 
vid Kymmene distrikt år 1953 övade de sig med 
en så kallad Eves gunga. På utbildningen deltog 
bland annat många sjuksystrar som jobbade på 
fabrikerna i närområdet. Metoden, som utveck-
lats av den engelska läkaren Frank Eve, gick ut 
på att den återupplivade bands vid händer och 
fötter på en skiva, som sedan gungades kraf-
tigt fram och tillbaka i minst 90 graders vinkel.  

Eve utvecklade sin metod i början av 1930-ta-
let med tanke på livräddningsverksamheten 
vid kusterna. När patienten gungar, får tryck-
et i diafragman luften att strömma till lung-
orna. Tyvärr kunde också vattnet sprida sig 
från magen till lungorna när patienten häng-
de upp och ner. Holger Nielsens metod er-
satte gungandet rätt snabbt och blev den re-
kommenderade återupplivningsmetoden, men 
Eves gunga levde kvar vid sidan om i flera år. 

Nästa år fyller Finlands Röda Kors 140 år 
och vill ge en livsviktig gåva till ett hundra-
årigt Finland: tillsammans utbildar vi tusen-
tals nya hjälpare. Kom med på gåvotalko 
med din avdelning!

Finlands Röda Kors hjälpare och Finland har 
ett gemensamt förflutet när det kommer till 
historiska vändpunkter. Vi vill lova att det 
samma gäller också i framtiden. Ett mål för ju-
bileumsåret är att nästan alla 500 avdelning-
ar deltar i att ordna första hjälpen kurser eller 
kortare hjälpkurser i sin region eller i samar-
bete med grannavdelningarna. Ytterligare in-
formation om kursernas innehåll och förverkli-
gande publiceras senare. 

Vi vill också under vårt jubileumsår lägga fokus 
på vår stora mängd frivilliga. De är grunden för 
vårt hjälparbete, de som förenar organisatio-
nens verksamhet med samhället. Självständig-
hetens jubileumsår ger oss en fin möjlighet att 
stärka viljan och förmågan att hjälpa och väcka 
diskussion om vilka utmaningar vår organisa-
tion bör kunna svara på i framtiden.

Känner du till Eves gunga?

Eves gunga kunde byggas av vilken som helst lämplig 
utrustning som man hade till sitt förfogande, till exempel 
en dörr och stolar, som i Kymmene distrikts utbildning år 
1953.
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År 1957 gavs en rekommendation i medlems-
tidningen: “Det är viktigt att den konstgjor-
da andningen sätts igång direkt, och då läm-
par sig Holger Nielsen-metoden bäst. Om det 
finns en Eves gunga till förfogande, flyttas pa-
tienten i den, men medan personen binds fast 
i gungan bör man fortsätta den konstgjorda 
andningen.” 

Mun mot mun-metoden presenterades i med-
lemstidningen som den mest effektiva åter-
upplivningsmetoden år 1960. Då talade man 
inte längre om Eves gunga. 

Finländarna är världsbäst på att hjälpa

Målet med jubileumsåret är att den får syn-
lighet på alla håll i Finland tack vare avdel-
ningars hjälpkurser, just under den tidpunkt 
och för den publik som bäst lämpar sig för av-
delningen. En ypperlig tid för art ordna eve-
nemang är Rödakorsveckan 8–14.5.2017. Vi 
kommer att få nationell synlighet under ordi-
narie stämman och evenemanget som ordnas 
på Medborgartorget i Helsingfors i samband 
med den under tiden 6-11.6.2017. 

De yngsta är inte att förglömma under gå-
votalkot och därför får barn under skolål-
dern bekanta sig med hjälpens värld på Nalle-
sjukhuset, där gosedjuren vårdas och lappas 
tillsammans med proffs för internationellt 
biståndsarbete. Nallesjukhuset planeras till-
sammans med barnen och byggs upp för för-
sta gången under ordinarie stämman i Hel-
singfors. I framtiden kommer avdelningarna 
själva att kunna sätta upp Nallesjukhus. 

Ytterligare information:
Kommunikationschef Ilpo Kiiskinen,  
tfn 020 701 2015
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INSAMLINGEN JUL I SINNET 25.11–24.12.2016

Jul i Sinnet firar två årtionden av insamling
Jul i Sinnet har trätt in i vuxen ålder och siktar 
på ett toppresultat i år. Målet är att samla in 
ett rekordbidrag på 2,1 miljoner euro och de-
la ut 30 000 stycken presentkort värda 70 eu-
ro till mindre bemedlade barnfamiljer. Liksom 
föregående år, arrangeras insamlingen av MLL 
och Röda Korset tillsammans med Yles Aamu-
tv, Yle Radio Suomi och Yle Vega. Insamling-
ens kommersiella partners är K-matbutiker-
na, S-gruppen och Lidl. Insamlingen startar 
med en imponerande öppningsshow på Hel-
singfors järnvägsstation fredagen den 25.11. I 
år är huvudartisten Erin. Yles Aamu-tv sänder 
showen direkt och berättar om insamlingen 
dagligen fram till 23.12.2016. Insamlingsresul-
tatet publiceras på julafton i nationella medier. 

Barnfamiljerna får sina presentkort  
innan julhelgen
Jul i Sinnen-korten levereras till distrikten vecka 
44 och vidare från distrikten till avdelningarna 
under veckorna 46–47. Röda Korset och MLL 
väljer ut de behövande familjerna i samarbe-
te med bland annat diakonin, barnrådgivningen 
och socialväsendet. Det är viktigt att komma 
ihåg att presentkortet är en gåva och att man 
inte kan ansöka om det. Det lönar sig för av-
delningarna och samarbetspartnersen att dela 
ut presentkorten till familjerna i god tid. På det-
ta vis har familjen tid att handla mat innan jul-
helgen och det blir ingen sorg över att man in-
te hunnit använda presentkortet, ifall familjen 
skulle råka fira jul på en annan ort. Dessutom 
lönar det sig att kontrollera att varje present-
kort är försett med mottagarens namn. Pre-
sentkortet gäller under tiden 7–24.12.2016. 

Ge insamlingen synlighet
Mängden fattiga barnfamiljer är inte på väg 
neråt. Just nu lever vart tionde barn i en min-
dre bemedlad familj, där oron över försörjning 
påverkar alla familjemedlemmars sinnesstäm-
ning. Insamlingen Jul i Sinnet är en påverk-
ningskampanj och med hjälp av den kan vi 
sprida information om fattigdom bland barn-
familjer. Ett bra sätt är att till exempel dela Jul 
i Sinnet-insamlingens Facebook-uppdatering-
ar och delta i diskussionen på sociala medier. 
På den splitternya webbplatsen finns informa-
tionen om kampanjen och dess fortskridande 
samt intressanta artiklar om bland annat pre-
sentkortens mottagare. 

Viktigt:
• Jul i Sinnet-nätsidorna: www.julisinnet.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli-keräys
• Twitter: #hyvajoulumieli och Instagram: hy-

vajoulumieli  
• Insamlingens basinformation www.roda-

korset.fi/jul-i-sinnet
• Ytterligare information fås på distriktsby-

rån och adressen joulumieli@punainen- 
risti.fi

Insamlingssätt: 
• Insamlingskonto: FI17 1596 3000 2020 20. 

Skriv ”HJM” i meddelandefältet
• Insamlingstelefon: 0600-16555 (10,01 €/

samtal + lna/msa)
• Bidrag per textmeddelande: sänd  

meddelande HJM till 16499  
(10 €/textmeddelande).

Innehavare av insamlingstillståndet:   
Finlands Röda Kors och Mannerheims Barn-
skyddsförbund

Insamlingstillstånd: Polisstyrelsens tillstånd 
nr POL-2015-12549/5.2.2016. Insamlingstid 
5.2.2016-31.12.2020 i hela landet, utom på 
Åland. Ålands landskapsregering, tillstånd nr 
ÅLR 2015/11944/22.12.2015. För mindre be-
medlade barnfamiljer i Finland.

Ytterligare information: 
Koordinator för socialt välmående   
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123  

Koordinator för medelanskaffning   
Regina Laurén, tfn 020 701 2199  

Informatör Mari Mäkinen, tfn 020 701 2223 

Använd materialbanken och ta den bifogade och de  
övriga nya Jul i Sinnet-bilderna i bruk när du berättar om  
insamlingen.
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ORDINARIE STÄMMAN I HELSINGFORS 10–11.6.2017 

Bara ett halvår kvar till ordinarie stämman

Du kommer väl ihåg: Röda Korset samlas till 
ordinarie stämman för att ta beslut om hur 
vi vill utveckla vår organisation. Samtidigt 
presenteras de nya stadgarna och organisa-
tionen får nya förtroendevalda. Det råder 
inte heller brist på underhållande program. 
Sammanträdet ordnas 10–11.6.2017 på  
Finlandiahuset i Helsingfors.

Vi ses på Medborgartorget!
Under hela veckan är Röda Korset synlig på 
Medborgartorget, som ligger granne till Fin-
landiahuset. Helsingfors och Nylands distrikt 
har ställt upp ambitiösa mål på att fylla torget 
med folk och därmed locka med en betydan-
de mängd nya frivilliga och talespersoner för 
verksamheten.  

Viktiga datum:
• Mängden avdelningsrepresentanter be-

kräftas 31.12.2016
• Inbjudan skickas till avdelningar och di-

strikt 2–3.2.2017: en officiell möteskallel-

se, anvisningar för anmälan samt första 
versioner av verksamhetsstrategin och de 
nya stadgarna 

• Anmälan till stämman: 3.2–28.4.2017
• En andra utsändning till avdelningar och 

distrikt 10–12.5.2017: möteskallelse, verk-
samhetsstrategin och förslag till nya stad-
gar, propositioner samt förslag till nya för-
troendevalda. Därtill: mötesbroschyr och 
annat viktigt material.

Följ med förberedelserna på Rednet: red-
net.rodakorset.fi/node/37885. Där kan du se 
hur arbetet för den nya verksamhetsstrategin 
(2018-2020) framskrider. Läs mer om stadge-
reformen: rednet.rodakorset.fi/node/38445

Den senaste ordinarie stämman ordnades i 
Åbo år 2014. Läs mer: www.rodakorset.fi/ak-
tuellt/stamman

Ytterligare information:  
Distrikten, RedNet
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Under den senaste ordinarie stämman visade Röda Korset upp sin verksamhet i samband med evenemanget att hjälpa 
ger glädje vid Aura å i Åbo. Nina Rossi (till vänster) och Ronja fick öva sina kunskaper i första hjälpen vid ett docksjuk-
hus, som på grund av sin popularitet kommer också att finnas på Medborgartorget under kommande stämman.
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ORDINARIE STÄMMAN I HELSINGFORS 10–11.6.2017 

Boka inkvartering för ordinarie stämman
För deltagarna i ordinarie stämman i Helsing-
fors har vi reserverat hotellrum i Original So-
kos Hotel Presidentti och Radisson Blu Roy-
al. Dessutom finns det en inkvarteringskvot för 
ungdomsmedlemmar i Hostel Domus Academi-
ca. Om du vet att du kommer att delta i stäm-
man kan du boka ditt rum redan nu trots att 
anmälningen till själva stämman inleds först ef-
ter årsskiftet.

Priserna för Hotel Presidentti och Radisson Blu 
Royal höjs stegvis så att de här priserna är i 
kraft till och med 11.3.2017. Därefter stiger pri-
serna med 10€/rum. Bokningarna har gjorts för 
fre-sö 9–11.6.2017. Man kan boka högst fyra 
rum per onlinereservation i båda hotellen. Vill 
man boka fler rum på en gång kan man ringa 
numren nedan.

Finlands Röda Kors ordnar sin följande  
ordinarie stämma 10 - 11.6.2017 på  
Finlandiahuset i Helsingfors.

Enligt stadgarna för Finlands Röda Kors “bör sty-
relsen meddela datum och plats för den ordinarie 
stämman senast fyra månader före mötet”. 

Under ordinarie stämman har varje avdelning en 
röstberättigad representant för varje påbörjat an-
tal av 200 medlemmar. Antalet röstberättigade re-
presentanter baserar sig på antalet föreningsmed-
lemmar föregående år. Därtill har varje distrikt en 
röstberättigad representant som väljs av distrikts-
styrelsen och är medlem av ordinarie stämmans 
valnämnd.  

Under förberedelserna inför mötet bör följande 
stadgeenliga ärenden tas i beaktande:

INBJUDAN TILL ORDINARIE STÄMMAN

Hoteller, pris och reserveringskoder:

• De propositioner som läggs fram under ordi-
narie stämman bör lämnas in till styrelsen se-
nast två månader före mötet, det vill säga se-
nast 13.4.2017. 

• Förslag till nya förtroendevalda bör ges senast 
28.4.2017

• Styrelsen skickar ut en möteskallelse med 
ärendelistan senast en månad före mötet.

• Kallelsen med ärendelistan skickas ut till av-
delningar och distrikt 12.5.2017.

Deltagaravgiften för mötet är 40 euro. Kvällsfes-
ten med middag kostar 50 euro.

Kom med och påverka!

Finlands Röda Kors
Styrelsen

Hotell och rumspris

Original Sokos Hotel Presidentti 
www.sokoshotels.fi
dubbelrum (skilda sängar) 110 €/rum/dygn
dubbelrum (dubbelsäng) 95 €/rum/dygn
trippelrum (skilda sängar) 130 €/rum/dygn
Telefon: +358 20 1234 608

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
dubbelrum (skilda sängar) 120 €/rum/dygn
dubbelrum för en person 105 €/rum/dygn
Telefon: +358 20 1234 701  

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
enkelrum 50 €/rum/dygn
dubbelrum 62 €/rum/dygn
trippelrum 85 €/rum/dygn
Telefon: +358 (0)9 1311 4334

Frukost på vandrarhemmet kostar 7,50 € 

Bokningskod online

BSUO170609

SPR

SPR

Bokningskod per telefon

SPR

SPR

SPR
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JULKALENDRAR, KORT OCH PRESENTER

En kalender här till väntan på julen
Röda Korsets julkalender är en traditionell 
del av väntan på julen. I år har vi två kalen-
drar, illustrerade av Raimo Partanen och 
Martta Wendelin. Man har skickat kalen-
drar till 135 000 hem.  Rekommenderat pris 
för kalendern är 7,90 euro och den kan ock-
så beställas via nätbutiken rodakorsbutiken.fi 
eller myynti@punainenristi.fi.

Röda Korset och Yle Fem har i tillsmamans 
gjort en Buu-klubben-kalendern också i år.  
Kalendern kan beställas från Yle  
yleshop.yle.fi

I Hjälpens Värld hittar du som vanligt ett stort utbud av julkort och julklappar. Tidningen utkommer 9.11.

Ett stort 
utbud av 
traditionella 
julkort

Vindruteskydd

Beställningar Logga in med avdelningens användarnamn på organisationssidan i webbutiken, adressen är 
punaisenristinkauppa.fi. Kontakta myynti@rodakorset.fi, 020 701 2211 om du behöver hjälp.

Glastomtar

Immateriella gåvor har förnyats  
Vi har förändrat Märkesgärning till att he-
ta  Betydelsefull gåva. Genom att välja en Be-
tydelsefull gåva kan du konkret hjälpa någon 
som befinner sig i en svår livssituation. Sam-
tidigt visar du till den som får gåvan att du 
bryr dig och vill hjälpa. Betydelsefulla gåvor 
är bland annat: 

Gröt för en hel by för 10 euro 
Med hjälp av den här gåvan kan 
Röda Korset leverera 30 kg ve-
te- och majsmjöl till dem som 
inte har tillräckligt med mat. 
Tack vare gåvan får invånarna i 
en hel by en måltid.  

En vän till den ensamma 
25 euro 
Denna gåva förändrar en ensam 
människas vardag.  Med hjälp av 
gåvan får en ensam sällskap av 
en frivillig vän dom ger trygghet 
och förmedlar ett budskap som 
alla vill höra: någon  bryr sig om 
dig.

Beställningar och mer information:  
rodakorsbutiken.fi
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VAIN ELÄMÄÄ OCH RASKASTA JOULUA

Raskasta joulua-turnéen 
hjälper ungdomar

Vain elämää goes  
Punainen Risti igen!

Tack för att du deltog i Hungerdagen!

Röda Korset och Raskasta joulua-turnéen för-
enar sina krafter under vintern för att hjälpa 
ungdomar. Med på konsertturnéen som ordnas 
redan för 12:e gången finns Finlands klaraste 
rock- och metallstjärnor. En del av turnéens in-
komster används till att stöda verksamheten i 
Röda Korsets skyddshus för unga.

Konsertturnéen börjar 12.11.2016 på Baltic 
Princess –fartyget och avslutas 18.12.2016 i 
Promenadi-salen i Björneborg.

Turnétidtabellen finns här: raskastajoulua.fi

Röda Korsets verksamhet i hemlandet får fin 
publicitet i december när Vain elämää-stjär-
norna bekantar sig med Röda Korset. I Vain 
elämää-specialavsnittet bekantar man sig med 
sex olika verksamhetsformer och utmanar tit-
tarna att  bidra till verksamheten och att ställa 
upp som frivillig.

Toni Wirtanen bekantar sig med Kontti-verk-
samheten, Mikko Kuustonen med en mottag-
ningscentral, Anna Puu går på första hjälpen 
-jour och Virve Rosti deltar i en första hjäl-
pen -kurs för barn. Mikael Gabriel besöker 
ett skyddshus och Erin Blodtjänsten. 

Uppdatera kontaktuppgifterna

Programmet visas på Nelonen 2.12 kl. 20 med 
repris 3.12 kl. 18.30 samt 5.12 kl. 19.30. Kont-
rollera att avdelningens kontaktuppgifter är 
uppdaterade på RedNet och andra informa-
tionskanaler. Erfarenheter från tidigare år har 
visat att flera människor anmält sig som frivilli-
ga till verksamheten efter sändningen. Det ger 
oss en utmärkt möjlighet att utöver synlighet 
också få med nya frivilliga! ta emot alla med 
öppna armar.

Ytterligare information: 
Kampanjkoordinator  
Sari Byman, tfn 020 701 2201 

Hela organisationens storsatsning lyckades 
utmärkt, vi kan vara väldigt nöjda med Hun-
gerdagens insamlingsresultat. Enligt uppskatt-
ningen från slutet av september inbringade 
bössinsamlingen uppemot 1 350 000 euro.

Jag vill tacka alla för den tid och de bidrag 
som ni har gett till Hungerdagen. Tack va-
re bidragsgivare och frivilliga kan Röda Korset 
hjälpa de nödställda runt om i världen, säger 
John Ekelund, direktör för medelanskaffning 
vid Röda Korset.

Insamlingens slutgiltiga resultat klarnar i no-
vember. Det slutgiltiga resultatet inkluderar 
även de övriga bidragssätten såsom bidrag 
via textmeddelande, webben eller MobilePay- 
mobilappen. Hungerdagen ordnades  
15–17.9.2016.

Ju
ssi V

ierim
aa

Reddie och Pikachu deltog i Hungerdagen i Åbo.

Leen
a Ko

skela

Samu Ronkainen (t.h), som fick hjälp på De ungas skydd-
shus, berättade till Raskasta joulua-stjärnorna Marco Hie-
tala (t.v.) och Erkka Korhonen om sina framtidsplaner.
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KORT OCH GOTT

Veckan för förebyggande rusmedelsarbete 
ordnas 7–13.11.2016. Under veckan arrange-
rar avdelningarna och distrikten olika evene-
mang kring temat runtom i Finland. 

I år riktar sig det nationella budskapet till 
proffs inom social- och hälsovården med må-
let att uppmuntra till att tala om användning-
en av rusmedel med sina klienter. Röda Kor-
sets hälsorådgivningar har stödmaterial och 
de frivilliga får utbildning i denna viktiga praxis 
genom att delta i Kursen för tidigt ingripande. 

Läs mer om Veckan för förebyggande rus-
medelsarbete: www.kysyminenkannattaa.fi

Frivilliga vid Röda Korsets avdelningar i Hel-
singfors och Nyland ordnade tre julcaféer i 
fjol, i Lojo, Esbo och Helsingfors. Caféerna gav 
möjlighet till trevlig samvaro under julen både 
för arrangörerna och deltagarna. Caféerna var 
öppna för alla och orsakade inga större kost-
nader, men desto mer glädje.

Nu är tanken att göra julcaféerna till ett natio-
nellt koncept och modellen presenterades för 
distriktens socialtjänsteplanerare under Toimi-
alapäivät-evenemanget i oktober. 

- Utgående från våra goda erfarenheter upp-
muntrar vi avdelningarna runtom i landet 
 att ordna julcaféer. Caféet kan inspirera 
människor till att komma med i verksamheten 
och ger en möjlighet att hjälpa och göra saker 
tillsammans, säger koordinator för social väl-
färd Maaret Alaranta.

Röda Korsets julcaféer kombinerar människ-
ors vilja och behov att vara tillsammans. Er-
farenheterna från Nyland visar att det finns en 
tydlig efterfrågan för caféerna i och med ur-
baniseringen och att mängden ensamboen-
de ökat. Julcaféet har ett tydligt budskap om 
att ingen behöver vara ensam. Caféerna är en 
del av projektet Hyvän elämän eväät i huvud-
stadsregionen som stöds av HOK-Elanto.

Ytterligare information:  
Koordinator för social välfärd   
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123 

Våga snacka rusmedel

Julcafét blir en modell  
för hela landet

Materialgruppens grafiska assistent och lång-
variga producent för Här och nu, grafiker Liisa 
Åker pensionerades i slutet av augusti. I fort-
sättningen kommer materialgruppens produk-
tions-AD Laura Takatalo att ansvara för infor-
mationsbladets layout.

Materialgruppen arbetar vid centralbyråns kom-
munikationsenhet och hjälper planera, skapa 
koncept och producera marknadsföringsmate-
rial. Med andra ord är vi organisationens eget 
team för marknadsföring och reklamformgiv-
ning. Vi deltar i produktionen av alla slags ma-
terial, från tryckta till elektroniska, från bro-
schyrer till videor och från enskilda flyers till 
hela marknadsföringskoncept och kampanjer.   

Du kan göra en beställning på det material du 
behöver via blanketten för materialbeställ-
ningar, som du hittar på materialbanken (ai-
neistopankki.punainenristi.fi). 

Ytterligare information:
Materialgruppens koordinator   
Merja Tummunki, tfn 020 701 2200

All material som din avdelning behöver för kom-
munikation finns nu att ladda ner på en och 
samma adress, då Röda Korsets bildbank slag-
its samman med materialbanken. Ifall du inte 
har inloggningskoder från förut kan du regist-
rera dig som användare på adressen aineisto-
pankki.punainenristi.fi.

Ytterligare information:
Informatiker Mari Vehkalahti,  
tfn 020 701 2233 

Kom med i det riksomfattande KOMIA! –för-
sta hjälpen lägret 3 – 6.8.2017. Lägret ordnas i 
västra Finland, det exakta läget vet vi  
innan slutet av året. Boka dagarna i din kalen-
der och anmäl dig från och med november via 
RedNet. 

Ytterligare information:  
Hälsovårdsplanerare  
Niina Hirvonen, tfn 020 701 2126

Här och nu har ny ombrytare

Bildbanken och material- 
banken flyttar ihop 

Delta i KOMIA! –första hjälpen 
lägret i augusti
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KORT OCH GOTT

Röda Korsets frivilliga har visat en otrolig färdig-
het och beredskap att grunda flyktingförlägg-
ningar och hjälpa asylsökande. Beredskapen 
behövs också fortsättningsvis, när de personer 
som får ett positivt beslut om uppehållstillstånd 
ska flytta till sina nya hemkommuner.

Det är viktigt att skapa en bra och trygg at-
mosfär och avdelningen har goda möjlighe-
ter att fungera som stöd under den första in-
tegrationsfasen. Avdelningarna får hjälp av en 
integrationspalett, där information om olika 
verksamhetsformer finns samlat för att främja 
integrationen. 

Integrationspaletten kan avgiftsfritt beställas 
via Röda Korsets webbutik: www.rodakorsbu-
tiken.fi

Ytterligare information: 
Utvecklare av mångkulturell verksamhet  
i distriktet Mia Eklund, tfn 040 771 2820

Invandrarprogrammets utvecklingschef  
Johanna Matikainen, tfn 020 701 2179  

Planerare av mottagningsverksamheten   
Kaisa Kannuksela, tfn 020 701 2039 

Vi blir av med ensamheten när vi gör slut på 
den. Tillsammans kan vi försäkra oss om att 
var och en har möjlighet att berätta för en an-
nan människa hur den mår under vändagen. 
Det här är temat för nästa års vändag 14.2. På 
agendan står Vänskap ger glädje-evenemang 
och vi kommer att värva nya frivilliga.

LokalTapiola har stött vänverksamheten i fle-
ra år och understöder evenemangskostna-
der (max 150 euro). Ni kan ansöka om under-
stöd via centralbyrån, förutsatt att ni försäkrar 
er om att annonserna och materialen har  Lo-
kalTapiolas logo och att jippot finns i evene-
mangskalendern som ett öppet evenamng för 
allmänheten.  

Anslut dig till Vändagen-gruppen på RedNet 
och läs mer om kampanjen! Sidorna publicer-
as vid årsskiftet.

Ytterligare information:

Mia Eklund, tfn 040 771 2820

Koordinator för social välfärd  
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123

Kampanjkoordinator Sari Byman,  
tfn 020 701 2201

Hjälp dem som börjar 
sin integration

Kom med i Vändagen-gruppen på 
RedNet!

• Utbildningsdagar för hälsoprogrammen 11–12.2.2017. Plats meddelas senare.  
(Endast på finska)

Utbildningsdagarna är avsedda som kompletterande utbildning för alla aktörer inom Rö-
da Korsets hälsoprogram (hälsorådgivningarna, hiv/sexualhälsa, missbruksarbete och första 
hjälpen-grupperna). De lämpar sig också som utbildning för kontaktpersonen för avdelnin-
gens hälsofrämjande verksamhet. 

Under utbildningen behandlas hälsoprogrammens innehåll, rekrytering, användning av stö-
dmaterial och samarbete med övriga program. Utbildningen är en del av hälsofrämjande 
promoinnehåll.     

• I år ordnas utbildar- och promodagarna en vecka tidigare en förut, d.v.s. 21-22.1.2017. 
Ytterligare information får du av din distriktsbyrå och på RedNet: rednet.rodakorset.fi/
frivilligutbildare. (Endast på finska)  

• Den gemensamma delen för promo i Egentliga Finland 4–5.3.2017. (Endast på finska) 

• Första hjälpen-promo i Mariehamn 4–5.2.2017.

Förhandsuppgifter om utbildningar år 2017
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BEREDSKAPSÖVNING I KASNÄS

Åtta organisationer, två språk och en imaginär 
sjöolycka med krock, förlisning, barn och ett 
trettiotal skadade… det var upplägget för be-
redskapsövningen i Kasnäs tisdagen 23.8.2016. 
Cirka nittio personer från hela Åboland deltog. 
Arrangör var Kimitoöns sjöräddare i samarbete 
med Pargas sjöräddare, frivilliga brandkårerna i 
Dalsbruk och i Hitis, frivilliga räddningstjänsten 
och Röda Korset, plus myndigheterna Egentliga 
Finlands räddningsverk och gränsbevakningen. 
Frivilliga och myndigheter, så som det måste 
vara på riktigt också – för om Sissel faktiskt ha-
de kört in i sidan på Alva där, utanför Hitis, vem 
hade då varit först på plats?

Barnen räddades ur båten till en räddningsflot-
te, de skadade åkte båt och de riktigt allvarligt 
skadade fick bli upphissade till en helikopter. I 
hamnen fanns alla instanser på plats, utan nå-
gon egentlig information om det inträffade – 
precis som det skulle vara på riktigt Där fanns 
benbrott och sår, någon skulle till och med spe-
la medvetslös. Själv var jag på plats som röks-
kadad, det hade nämligen varit en låtsasbrand 
med showrök ombord på Sissel efter krocken.

Den stressiga situationen var naturligtvis to-
talt simulerad. Ingen var skadad på riktigt. Och 
ändå. Jag vill rikta det största tack till alla som 
tog hand om mig och oss. Jag är riktigt rörd 

över damerna från mentalt stöd, via vilka var-
je patient i något skede måste gå. Deras lugn, 
trygghet, vänlighet och proffsighet var ovärder-
lig.

Det var nog en av slutsatserna vi som Röda 
Korsare kunde dra efter övningen, att man fak-
tiskt inte kan överbetona vikten av mentalt 
stöd i en krissituation. De patienter som förkla-
ras friska kan ändå inte åka hem innan situatio-
nen är löst, och mentalt stöd tar hand om dem. 
Filtar kunde vi också ha behövt mera av. Men-
talt stöd, filtar och kanske vatten, och kommu-
nikation! Kommunikationen fungerade, men 
den kunde alltid ännu smidigare. Både båtfö-
rarna och myndigheterna måste veta vad som 
händer, och på ett ställe som Kimitoön måste 
det fungera på två språk.

Tvåspråkighet är spännande och det är grymt 
imponerande hur bra det hanterades. Det var 
bara i vissa enstaka fall under övningen som 
jag som påhittat enspråkig patient upplevde att 
vården fördröjdes av språkhinder. Och också 
där föreställer jag mig att alla nog kommit över 
sina osäkerheter ganska hastigt ifall nöden va-
rit verklig.

En i sanning viktig och lyckad övning var det – 
men inte för att allt skulle ha gått fullständigt 

Reflektioner från den föreställda sjönöden
Text Saga Rosenström, bild Stig Hågensen
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Vad vi lärde oss av Kasnäs öv-
ningen
1. Bygga upp en evakueringscentral där 

patienter delas in i skadade / ickeska-
dade. De skadade kategoriseras ytter-
ligare i hur omfattande deras skador är 
(triage). Viktigt är att båda platserna är 
varma och ger tillräckligt med utrymme 
för förstahjälpen samt är lättillgänglig.

2. Hur viktigt det är med dokumente-
ring och rapportering för att kunna ge 
myndigheterna en så bra situationsbild 
som möjligt

3. Uppföljning av patienternas tillstånd 
och rapportera ändringar vidare

4. Hur en evakueringsplats leds. I Salo 
satt ”kenttäjohtajan” och höll kontakt 
till sjukvårdsdistriktet för att få uppgif-
ter om vart patienter förs och i vilken 
ordning. På plats ledde ambulansper-
sonalen förstahjälparnas arbete och 
höll kontakt till kenttäjohtajan. På eva-
kueringsplasten skötte en vårdare tri-
agen och en vårdare ledde förstahjälp/
förstaresponsinsatserna.

5. De ickeskadade men uppskärrade kräv-
de mycket av mentala stödgruppen. 
Här skulle många fler hjälpare ha be-
hövats för att ge stöd åt de evakuera-
de.

perfekt från början till slut, utan för att alla lär-
de sig så mycket. Några stora problem upps-
tod ju inte, men det är så här man måste mäta 
det. Efter den här övningen, Daniel kallad, kan 
vi känna oss ännu mer övertygade om hur vik-
tiga de frivilligas insatser i en räddningsoperati-
on i skärgården är. Alla kan klappa sig på axeln, 
för alla skötte sig exemplariskt, och alla kan gå 
hem och fundera på hur vi ytterligare kan för-
bättra vår beredskap. Övningsscenariot var alls 
inte orealistiskt, och jag är tacksam över att ve-
ta att så här skickliga hjälpare finns till hands 
om något skulle hända på riktigt.

Övningens ledare Calle Storm, ordförande i Kimitoöns sjö-
räddare tillsammans med pressen

Lasse Putko, i bilden till vänster, var som observatör i 
evakueringsplatsen

BEREDSKAPSÖVNING I KASNÄS
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FRIVILLIGA I ÅBOLAND

Principen frivillighet – intervju med Röda Kors-frivilliga i Åboland
Text och bild Saga Rosenström

Röda Korsets verksamhet bygger på de sju princi-
perna humanitet, opartiskhet, neutralitet, självs-
tändighet, enhet, universalitet, och frivillighet. 
Efter en tre månader lång arbetspraktik på dist-
riktsbyrån på Kaskisgatan är frivillighet den prin-
cip jag sett minst; alla här är ju anställda. Vad är 
frivillighet? Klart att alla principerna går ihop; in-
gen jobbar gratis för främlingars välbefinnande 
utan att värdesätta mänsklighet. Jag använde sen-
sommarens soliga eftermiddagar till att köra runt 
Åboland och tala med några Röda Kors-frivilliga 
som generöst delade med sig av sina upplevelser 
för att bredda min bild av principen frivillighet och 
vad den kan innebära i praktiken.

I Kimito träffade jag Tom Karell, aktiv inom Frivilli-
ga räddningstjänsten och ordförande för Kimitos 
alarmgrupp sedan 2010. Jag snackade med Fredrik 
Byggmästar, sedan ett år medlem i första hjälp-
gruppen i Åbo; och jag åkte ut till Korpo, och tala-
de med vänförmedlare och vicevänförmedlare Ulla 
Alstrand och Inga-Britt Sjöström där.

Frivilliga räddningstjänsten, eller Vapepa kal-
lat (från finskans Vapaaehtoinen pelastuspalve-
lu), koordineras av Finlands Röda Kors men består 
av ett femtiotal organisationer. Främst gör Vape-
pa efterspaningar när en person försvunnit, men 
de kan också kallas in för att dirigera trafiken och 
hålla borta nyfikna vid större olyckor. Vapepa lyder 
under myndigheterna och antar inte uppdrag utan 
att ha blivit kallade.

Tom Karell flyttade till Kimito och ville ha en hob-
by, ville komma ut i naturen. Sedan 2010 är han 
ordförande för Kimitos larmgrupp. I praktiken be-
tyder det att han alls inte är i skogen så mycket 
som han ursprungligen hade hoppats, men Tom 
är nöjd ändå. Frivilligarbete förlorar man inget på, 
säger han, det ger en adrenalinkick och man får 
chansen att hjälpa någon – samhället om inte an-
nat. Utöver Vapepa är han också aktiv som träna-
re för sonens idrottslag, vid sidan om jobbet som 
försäljare.

Jag träffar Tom över en kopp kaffe i elektronikbu-
tikens personalutrymmen. Han visar en intervju 
han gjort tidigare och ritar upp en karta för mig 
för att visa hur efterspaningar går till. Någon kom-

mer och ställer en 
produktrelaterad 
fråga av försälja-
ren, och det visar 
sig att också han 
är engagerad inom 
Vapepa. Tom be-
rättar att han bru-
kar fråga grannen, 
svärfar, eller vem 
som nu kunde tän-
kas vara intresse-
rad, att följa med 
när han går på öv-
ningar. Vem som 
helst kan hjälpa 
till, men den un-
dre åldersgränsen 
är 18 år.

Övningar hålls 
med jämna mel-
lanrum, oftast i 
skogen men ib-
land i stadsmiljö. 
Då sprider en person ut några tillhörigheter och 
går och gömmer sig. Tom låter med all rätt stolt 
när han berättar att Vapepa hittar minsta vante 
när de söker efter en försvunnen person. Och bra 
det, för det är ett stort ansvar de har, efter att ett 
område genomsökts måste gruppen kunna med-
dela polisen att det med all säkerhet är fullstän-
digt tomt.

Polisens förtroende för Vapepa har enligt Tom 
ökat. Nuförtiden får Vapepa ibland också bud då 
de kan förbereda sig på att det kanske blir larm. 
Det är bra, säger Tom, men Vapepas resurser kun-
de utnyttjas ännu mera. Vapepa kunde, säger 
han, få larm samtidigt som brandkåren och hjäl-
pa till vid evakueringar och liknande. Det skärs 
konstant i myndigheternas budget och de frivilliga 
kunde tillföra värdefulla extra händer.

I och med smarttelefoner med GPS blir försvinnan-
dena ovanligare och polisen har blivit verkligt ef-
fektiv med spårhundar och helikoptrar. Den för-
svunna är ofta hittad av myndigheterna redan 
innan Vapepa hunnit börja söka – och då är Kimi-
tos Vapepa snabba på att organisera sig! Tom be-
rättar att de har en och en halv timme på sig efter 
att gruppens jourhavande tagit emot larmet från 
myndigheterna, på den tiden samlar de lätt ihop 
ett fyrtiotal frivilliga – men ifall det krävdes kunde 
de vara ännu snabbare.

Det finaste Tom upplevt genom frivilligverksam-
heten var när hans grupp kallades till ett när-
liggande område som avbytare i en lång efterspa-
ningsoperation, och råkade hitta personen efter 

Vapepa
• Frivilliga räddningstjänsten (Vapaaehtoinen 

pelastuspalvelu)

• 52 organisationer koordinerade av Fin-
lands Röda Kors

• Mestadels efterspaningar

• Utryckning på uppdrag från myndigheterna

Tom Karell i Strandells butik,
Kimito oktober 2016
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bara en halv timme. Jobbigast är det när larmet 
går till exempel på farsdagen, det har hänt, men 
Tom poängterar att man aldrig är skyldig att dra 
ut, trots att det gått larm.

Riktiga larm kommer, säger Tom med ett ironiskt 
småskratt, ”för sällan”. Kimito är en liten ort som 
lyckligtvis har få försvinnanden, och för att Va-
pepa skall kunna hålla uppe andan och vigören 
krävs det istället övningar. Det är en märklig para-
dox. I Åbo, när jag talar med Fredrik Byggmästar 
från Första Hjälpen, berör vi samma tema. Efter 
en kurs önskar man att få användning för sina ny-
förvärvade kunskaper, samtidigt som man natur-
ligtvis inte önskar någon skada.

Jag träffar Fredrik på en solig uteservering vid ån. 
Han har varit aktiv inom Första Hjälpen i Åbo i un-
gefär ett år nu. Det hela började när han gick en 
kurs vid Akademin. Tidigare jobbade Fredrik ofta 
som ordningsvakt på barer, men han säger att det 
här känns som ett bättre sätt att hjälpa. Det är 
bra för självförtroendet att veta att man har kuns-
kap och det är en sorts trygghet också.

Första Hjälp-gruppen beskriver han som ett ta-
jt gäng. De ses en gång per månad för att öva oli-
ka saker under ledning av inbjudna experter. Fred-
rik minns brandövning, substansmissbruk och 
köldskador, så verksamheten är verkligen va-
rierande. Fredrik ger utbildningarna höga poäng 
och säger att det är fint soci-
alt umgänge också – det en-
da man tyvärr inte kan öva är 
att hålla huvudet kallt när nå-
got på riktigt händer. Vid oli-
ka tillfällen har han varit tvun-
gen att agera när folk har 
skadat sig, men aldrig då han 
dejourerat iklädd Röda Kors-
västen, utan alltid som privat-
person eller tidigare som por-
tier. Det går inte att planera 
när olyckan är framme. Nyli-
gen var Fredrik vittne till två 
olyckor på samma dag. Efter-
som olyckorna skett då Fred-
rik varit civil kan han tala om 
dem, som Röda Korsets Förs-
ta Hjälpare har man tyst-
nadsplikt.

Fredrik är i allmänhet den som 
stiger fram och hjälper när nå-

gonting hänt. I en folkmassa blir individen lätt 
passiv och finländare tenderar att vara försiktiga 
med att bli för påträngande. Som finlandssvensk 
blir man kanske lättare ursäktad för sin framfu-
sighet, resonerar Fredrik, och säger skrattande att 
han gärna spelar hjälte.

Hans mål med frivilligarbetet är att vid jour-uppd-
rag få bära en väst med det stora korset på ryg-
gen; för det krävs det att man gått Första Hjälpen 
1 och 2 plus en jourkurs. Det är praktisk kuns-
kap som man vill ha i muskelminnet, säger Fred-
rik. Om det är något han kommer att syssla med 
livet ut vet han inte, det finns så mycket man kan 
göra. Att han har fast jobb möjliggör frivilligarbete 
vid sidan om, men det går hela tiden spännande 
kurser på Arbis och på Åbo Akademi. Lockelsen 
att bara ta det lugnt finns naturligtvis också, som 
Fredrik säger, ”borde man göra det här eller borde 
man sitta hemma och slösurfa på nätet…?”. Just 
nu är Första Hjälpen ändå något som ger honom 
glädje och får honom att må bra.

Min sista intervju gör jag i Korpo en underbart 
vacker septemberdag. Jag sitter i församlingshem-
met och njuter av kaffe med hembakad äppelka-
ka tillsammans med Ulla Alstrand och Inga-Britt 
Sjöström. De leder Korpos vänverksamhet som Ul-
la var med och grundade för 19 år sedan. På den 
tiden fanns det ingen vänverksamhet i Korpo; så 
Ulla tillsammans med Inger Wiklén och Ritva-Lena 
Westerback tänkte ut potentiella intresserade och 
körde runt i byarna med brev att sätta i postlådor-
na. Av cirka fyrtio var det femton som nappade på 
idén. Korpo har nu Åbolands aktivaste vänförme-
dling och får ofta beröm för det.

Till programmet hör Bingo på serviceboendet 
Regnbågen en gång i veckan, månatliga möten 
för de frivilliga och så kallade tisdagsträffar med 
sällskapsspel och kaffe, insamlingar och större 
evenemang utspridda över året. Plus att många 

har personliga vänner som de 
besöker eller håller telefon-
kontakt med, och vännerna 
kan komma med som följes-
lagare till sjukhus och läkare. 
Bland årets höjdpunkter kan 
nämnas vändagsmiddaden 
med gudstjänst och fest, och 
rollatorrallyt i maj. I vanliga fall 
använder vännerna inte Röda 
Korsets västar, men vid större 
evenemang, så som rollator-
rallyt då alla Regnbågens pen-
sionärer tas ut på promenad, 
används västarna för syn-
lighetens skull. Varje år ord-
nar Korpos vänner en klädin-
samling, och de stickar sockor, 
filtar och gosedjur som skickas 
åt behövande. I år går dona-
tionen till Baltikum. Förra året 
stickades över 40 Teresa-filtar.

Vapepa: Att ta med ut i skogen
• Stövlar

• Varma kläder

• Vatten

• Kompass

• Ficklampa

• Matsäck

Fredrik Byggmästar vid åstranden,
Åbo september 2016
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Röda Korset har en neutralitetsprincip, men i Kor-
po samarbetar vännerna alltså med kyrkan. Jag 
frågar hur det går ihop. Samarbete är tidens me-
lodi, svarar Inga-Britt. Vännerna får använda för-
samlingens lokaler och pensionärerna skulle än-
då vilja besöka kyrkan. På en liten ort som Korpo 
är det onödigt att börja tävla om medlemmar, må-
let för alla aktörer är ändå att få människor att 
må bra.

I Korpo finns det cirka femton aktiva frivilliga in-
om vänverksamheten, och av dem är en tredje-
del herrar, det är ovanligt mycket, berättar Ulla. 
De finns många par som deltar tillsammans eller 
lockar med sig varandra. Det behövs många fri-
villiga, bara på Bingon måste de vara fem när-
varande för att hjälpa till. Bingon är en favorit 
på Regnbågen, och det är inte frågan om att lå-
ta det utebli. Vänverksamheten riktar sig egentli-
gen uteslutande till den äldre befolkningen. Ulla 
och Inga-Britt förklarar att ungdomarna egentli-

gen flyttar från Korpo redan efter högstadiet, och 
efter det flackar de efter studier och jobb. Det är 
också svårt att regissera verksamheten så att den 
skulle passa alla åldrar. Det finns absolut en mark-
nad för vänverksamhet för unga – det behövs ba-
ra någon som drar igång det hela.

Kvinnorna är överens om att det som gör att Kor-
pos vänverksamhet fungerar så bra är att de re-
gelbundet håller sina möten. Det behövs någon 
som bestämt leder projektet. Vad som händer när 
Ulla någon dag slutar som vänförmedlare vet de 
inte, men de hoppas att själva i framtiden få dra 
fördel av välorganiserad vänverksamhet.

Både Ulla och Inga-Britt har blivit valda till årets 
vän. Det är en titel man nomineras till och Åbo-
lands socialutskott utser vinnaren. Båda har 
mycket på gång med annat också, men de njuter 
av vänverksamheten eftersom de vet att den ger 
glädje åt de gamla. Som vän gör man nytta och 
har roligt, säger Ulla, och det blir man själv pigga-

re av också. Det finns mycket att lära sig av de 
gamla, och som vän kan man ge dem den respekt 
de förtjänar, fortsätter Inga-Britt.

Vännerna har tystnadsplikt – liksom Tom och 
Fredrik – och vid tillfällen kan det bli tungt. Mån-
ga av de äldre har levt tunga liv med sjukdom och 
krig, men inom gruppen och med varandra kan 
Ulla och Inga-Britt tala om det. Tystnadsplikten 
är viktig, och innan någon börjar som vän skri-
ver hon eller han under ett dokument som förbin-
der till att inte tala bredvid mun om vad den Rö-
da Kors-frivilliga hört. Korpo är visserligen en liten 
ort, men tystnadsplikten behövs och fungerar. Det 
är ingenting onaturligt att kräva tystnad, tycker 
Ulla och Inga-Britt, likadant är det i arbetslivet.

Vi skrattar och dricker påtår. Det blir uppenbart 
för mig att Ulla och Inga-Britt är nära vänner som 
stöder varandra i arbetet. Innan vi går ut för fo-
tografering i solen hinner de visa mig flera fotoal-
bum med bilder från fester och insamlingar. 
Jag drar slutsatsen att frivilligarbetet kan vara va-
rierande. Det är en hobby som utövaren kan satsa 
på fullt ut eller bara lite grann. Hobbyn ger vän-
ner och samhörighet, men utöver det också viktig 
praktisk kunskap och – kanske viktigast – glädje 
åt fler än bara en själv.

Vänverksamheten i Korpo
• Grundades av Ulla Alstrand, Inger Wiklén 

och Ritva-Lena Westerback år 1997

• Samarbetar med församlingshemmet och 
serviceboendet Regnbågen

• Omkring 15 aktiva

• Många gör egna vänbesök eller har tele-
fonvänner

• Ordnar Bingo på Regnbågen varje vecka

• Trisdagsträff varje månad med pyssel, 
sällskapsspel och kaffe

Ulla Alstrand och Inga-Britt Sjöström utanför försam-
lingshemmet i Korpo, september 2016

Stickade filtar och Jössar för en insamling i Korpo,
omkring år 2006
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Stämmoperiodens beredskapsövning handlade den-
na gång om skolsamarbete med temat vad skulle du ta 
med dej om du är tvungen att evakuera från ditt hem. 
Du har bara 10 s på dej... Målet var att öka elever-
nas kunskaper om säkerhet och hur man agerar vid en 
olycka. I Åboland förverkligades detta tillsamans med 
Brandkåren och Sjöräddningen.

Blixtstart -hur skulle du agera?
Text Annalena Sjöblom och Marjatta Alakahri

Dalsbruks skola och Kimitonej-
dens skola
I skolan övades förutom utrymning, framstupa 
sidoläge med Röda Korset, förstahandsläck-
ning med Brandkåren och att rädda med kas-
tlina med Sjöräddningen. Eleverna fick också 
fundera på vad de tar med sig om de har 10 s  
på sig att evakuera från sitt hem. Mycket nyt-
tigt tyckte både lärare och eleverna.

Korpo skola
Scenariot var att det brinner i skolan. Korrido-
ren fylldes med ”discorök” och eleverna eva-
kuerades ut klassvis till skolgården. Korpo FBK 
var också på plats och övade brandsläckning 
och rökdykning. Efter en stund fick eleverna 

komma in till skolan och hade cirkelövning där 
vi övade bl. annat framstupa sidoläge, åte-
rupplivning av en vuxen samt defibrillering, 
släckning med handsläckare osv. Dagen var 
mycket givande och framförallt jätte rolig!

BLIXTSTART

Stig H
ågen

sen
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Träningscirkeln mot rasism motarbetar vardagsrasism
Text Mia Eklund

Redan förra våren blev jag kontaktad av Central-
byrån då de frågade ifall vi i Åboland kunde ord-
na en utbildarutbildning för ledare av en metod 
för att motarbeta vardagsrasism. Metoden heter 
Träningscirkel mot rasism och har utvecklats av 
Röda Korset tillsammans med Finlands flykting-
hjälp. Sedan 2014 har utbildare utbildats och ett 
stort antal träningscirklar har hållits på många 
håll i landet och efterfrågan på dessa tränings-
cirklar ökar hela tiden. Efter en del planerande 
bestämde vi oss för att ordna en svenskspråkig 
utbildarutbildning hösten 2016 i Åbo, som skul-
le vara öppen för alla svenskspråkiga i hela orga-
nisationen. 

Men vad är då Träningscirkeln för något, vad 
går metoden ut på? Träningscirkeln är en work-
shop där man genom forumteater lär sig identi-
fiera rasism och så får man helt konkret öva sig 
på att reagera och agera då man ser en rasis-
tisk situation. Forumteater går ut på att man ak-
tiverar publiken och metoden lämpar sig för att 
behandla situationer där det förekommer fört-
ryck eller trakasserier, exempelvis rasism, mob-
bing eller utanförskap. I träningscirkeln får man 
tillsammans i grupper fundera på rasistiska situ-
ationer man varit med om eller bevittnat. Sedan 
gör man en kort scen av en situation som man 
spelar upp för de andra deltagarna. De andra 
deltagarnas uppgift är att identifiera personerna 
i scenen, vem är förtryckaren, vem är offret och 
vem är vittnet. Man funderar även på vad det är 
man ser, varför är situationen rasistisk och vad 
är det som gör att det är svårt att agera i situa-
tionen. Publiken får även fundera på ifall situa-
tionen är trovärdig, kunde det här hända på rik-
tigt. Sedan är det dags att börja fundera vad 
man kan göra för att situationen skulle se an-
norlunda ut. Vad kan vittnet göra för att stöda 
offret? Kanske vittnet kan ställa sig närmare of-
fret, men hur reagerar förtryckaren då? Kans-

ke vittnet kan börja tala med offret, hur reagerar 
offret då? Huvudpoängen med träningscirkeln är 
inte att hitta en korrekt lösning på hur man age-
rar i en rasistisk situation, utan att man får fun-
dera på olika alternativa lösningar och sedan 
testa hur lösningen fungerar. Det deltagarna får 
lära sig är att det alltid lönar sig att ingripa på 
något sätt, hur liten ens handling än är gör det 
en skillnad i situationen.

Till utbildningen anmälde sig endast deltagare 
från Åboland, men två hjälputbildare från Vasa 
kom ner till Åbo för att hjälpa till under utbild-
ningen. Sammanlagt utbildades tio personer till 
träningscirkeldragare under ledning av dramape-
dagog Nina Dahl-Tallgren från Wasa Teater. Ut-
bildningen var mycket intressant och givande, 
men efter att ha talet om ett så tungt ämne som 
rasism en hel dag var alla deltagare rätt trötta 
då utbildningen avslutades.

Sen utbildarutbildningen hölls i september har 
vi fått två stycken beställningar på träningscirk-
lar. En träningscirkel hölls på ett vänelevssemi-
narium för 14-15 åringar och en annan hölls för 
en lärarkår. Båda tillfällena var väldigt lyckade, 
det tyckte både deltagarna och vi som höll i trå-
darna. Väneleverna fick en djupare inblick i hur 
rasism kan se ut och vi funderade på hur de i sin 
skola kan hjälpa till att motarbeta rasism. Lärar-
na i lärarkåren fick fundera på rasism inom sko-
lan och hur de som lärare agerar vid rasistiska si-
tuationer men även hur man kan lära elever att 
själva agera mot rasism.

Visst låter det intressant? Ifall du vill att vi kom-
mer och håller en träningscirkel på din ar-
betsplats, på en ungdomsgård, i en skola eller 
för någon annan grupp är det bara att höra av 
sig till mia.eklund@redcross.fi. Träningscirkeln är 
gratis att beställa och lämpar sig bäst för perso-
ner över 15 år.

Åbo svenska avdelnings

Jullunch

den 30 november klockan 12-14
Arbetets vänners lokal, Auragatan 1C

Intäkterna går oavkortade till  
katastroffonden.

Hjärtligt välkomna!

So
lveig B

asilier
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Åboländska vänner samlades i Åbo
Text och bild Mia Eklund

En solig men kall oktoberdag samlades dist-
riktets vänner i Åbo för den årliga Åboländska 
vänträffen. Vänträffens syfte är att vännerna 
från de olika avdelningarna ska få träffas och 
diskutera med varandra, samtidigt som något 
tema som är aktuellt för vännerna tas upp. 
Årets tema för träffen var mentalt stöd.

Sammanlagt var vi 25 vänner som samlades i 
Åbo i Kårens festsal. Många vänner berätta-
de ivrigt om vilka olika tillställningar de delta-
git i som varit på Kåren, vilket var intressant 
att lyssna till. Efter en kort presentationsrun-
da åt vi lunch tillsammans och talade om ditt 
och datt.

Då lunchen var avnjuten började det plane-
rade programmet. Eftersom temat var men-
talt stöd hade Pia-Gunn Anckar, som varit med 
och startat mentalt stöd-gruppen, blivit tillfrå-
gad om hon kan komma och berätta om verk-
samheten. Pia-Gunn berättade om hur grup-
pen startat, varifrån det kommer larm, vad 
man ska tänka på då man ger sig ut på ett up-

Ena gruppen berättar en historia och den andra gruppen 
övar på att lyssna

Vännerna får göra en avslappningsövning

Pia-Gunn Anckar berättar om mentalt stöd

Lunchen på Kåren föll oss i smaken

pdrag och hur man ska ta hand om sig själv 
för att orka med frivilliguppdraget. Pia-Gunn 
poängterade flera gånger vikten av att känslan 
av frivillighet bibehålls hos var och en och att 
man gör saker som får en att återhämta sig så 
att man orkar. Vi diskuterade att detta även 
är viktigt för vännerna att komma ihåg, att ta 
hand om sig själva.

Efter en kaffepaus fortsatte Pia-Gunn med nå-
gra praktiska övningar som kan vara till nytta 
både för en i mentalt stödverksamheten och 
för vännerna. Först gjorde vi en avslappning-
sövning, som kan vara bra att göra om man 
känner sig stressad eller nervös inför något. 
Sedan gjorde vi en lyssningsövning och även 
en beröringsövning. Båda övningarna kan vän-
nerna använda sig av då de besöker sina vän-
ner. 

Efter en allmän diskussion var träffen slut och 
deltagarna åkte hem. Jag vill tacka för en trev-
lig träff och önskar varje vän fortsatt lycka och 
ork i ert viktiga uppdrag.
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Hungerdagsjippot i Västanfjärd
Text och bild Guje Viitanen, sekreterare i avdelningen

Vi har hållit fast vid nästan samma koncept i 
många år, åtminstone de 13 år jag varit med i 
bilden och långt före det. Rotmos och hemba-
kade skärgårdslimpor är det som gäller och 
som går hem hos folk.

I år förnyade vi oss till en del och sålde hem-
bakt, kakor och småbröd, lingonsylt, svamp, in-
lagda gurkor, ägg från ”Tappotipuna” m.m. Allt 
hade en strykande åtgång så nu vet vi till nästa 
gång att det lönar sig att prova på något nytt.

Utan alla våra frivilliga medhjälpare skulle det ju 
inte lyckas så ett stort tack dem.

Planeringen börjar redan på våren då Gabri-
elssons sätter potatis och odlar morötter och 
kålrötter till ”protton”. Någon dag innan skall lim-
porna bakas så ugnen går varm flera timmar i 
många kök.

Kvällen innan samlas ett glatt och ivrigt gäng, 
både kvinnor och karlar, i församlingshemmet 
på skaltalko, det tar några timmar emedan tre 
stycken  25- och två 10-liters kastruller skall fyl-
las med rotsaker, samtidigt puttrar läggen i en 
kastrull på spisen.

Följande morgon 
sköter Kerstin och 
Guje om att koka 
protton färdig och 
plocka ihop allt 
som skall finnas 
på försäljnings-
borden i Nivelax 
och utanför Knal-
lis i Lammala.

Våra respekti-
ve ställer upp 
och stöter, det är 
ganska tungt, ett 
riktigt ”karajobb”.

Snart dyker ett 
gäng i röda västar 
upp och kommer överens om vem som skall göra 
vad och vem som skall sälja var.

Då de varma och väldoftande rotmoskastrullerna 
lastats in i våra bilar och förs till respektive stäl-
len står redan en hel del trogna kunder och vän-
tar med sina egna ”kippor”.  

Dagen till ära 
är det strå-
lande sol och 
varmt  och 
våra kunder 
är köpglada 
och många 
ger en extra 
slant. 

Runt omkring 
oss skym-
tar flera skol-
barn med 
sina insam-
lingsbössor 
på väg att 
knacka dörr.

På mindre än 
två timmar 

är allt så gott som sålt , kanske bara lite kvar på 
kastrullbotten. Vi packar ihop och är glada och 
nöjda över att ett år igen ha lyckats samla ihop 
medel till katastroffonden.

HUNGERDAGEN I ÅBOLAND
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HUNGERDAGSINSAMLING 2016 2015 2014

AVDELNINGAR

Dragsfjärd 1 440,92 2 173,45 1 940,68

Hitis 3 131,40 3 415,71 2 673,70

Houtskär 1 181,65 2 070,25 1 209,76

Iniö 1 181,94 2 134,45 932,55

Kimito      3 582,27 3 465,16 2 775,32

Korpo 1 573,03 2 341,63 1 843,26

Nagu 677,42 1 696,16 472,65

Pargas     9 531,50 11 534,96 7 348,16

Västanfjärd 1 689,77 2 359,35 1 498,60

Åbo svenska     9 813,77 14 124,96 6 935,48

AVDELNINGAR SAMMANLAGT 33 803,67 45 316,08 27 630,16

SKOLOR I ÅBO

S:t Olofsskolan 2 354,84 1 866,50 2 034,38

Cygnaeus 1 912,09 1 204,32 2 058,17

Åbo Akademi 702,24 1 089,90 1 378,05

Novia 6 468,32 9 027,97 8 285,50

SKOLOR SAMMANLAGT 11 437,49 13 188,69 13 756,10

ÖVRIGA

Åbo Svenska Teater 12 556,86

Andra övriga 176,70 733,23 590,28

ÖVRIGA SAMMANLAGT 176,70 13 290,09 590,28

HUNGERDAGEN SAMMANLAGT 45 417,86 71 794,86 41 976,54

Hungerdagen – stort tack!
Text Annalena Sjöblom, tabell Christel Bergman

Vi har även detta år gjort ett 
mycket gott hungerdagsresul-
tat. Framförallt ert arbete i av-
delningarna visar hur god be-
redskap och kunskap vi har i 
att ordna insamlingar. År 2015 
var ett exceptionellt då flyk-
tingkrisen var som intensivast 
och många ville hjälpa. I he-
la landet väntas insamlingen 
ge ett lite bättre resultat än 
år 2014 som vi använder som 
jämförelseår. De slutliga resul-
tatet klarnar i slutet av året 
och vi kanske når vårt mål på 
50 000 €. 

Resultatet för 2016 är preliminärt.

I bilden till vänster, Västanfjärds avdelning säljer rotmos;
I bilden till höger, Novia studerande samlar på gågatan i Åbo
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REGIONMÖTEN

Regionmöten 
Text Annalena Sjöblom 
Bild Juha Lindström

Under september hölls 3 
regionmöten i Åboland. 

Under kvällarna samlades 
aktiva från avdelningarna 
för att diskutera aktuella 
frågor och presentera vad 
som är på gång i avdel-
ningar och distrikt. Vi gick 
sektorvis igenom hur de 
olika verksamheterna mår 
i avdelningarna.

Under beredskapen diskuterades beredskapspla-
neringen och att de nu är dags att uppdate-
ra planerna, så att kontaktpersoner och te-
lefonnumror stämmer. Vi hade Korpo som 
praktexempel i hur Röda Korset fungerar vid 
en brand där personer mister allt de äger. Av-
delningen ställde omedelbart upp med att för-
se brandmännen (ca 70 till antalet) med kaf-
fe och smörgås, de drabbade hade förstås också 
möjlighet till traktering. Redan samma natt ha-
de avdelningen ordnat med logi för de drabba-
de och följande dag fick de inhandlat kläder och 
förnödenheter för att klara de första dygnen in-
nan kommunens sociala sektor tar över. Allt det-
ta bekostas via Katastroffondens hemlandsh-
jälp. Mentalt stödgruppen alarmerades också på 
plats. Hemlandshjälpen blir allt viktigare framö-
ver så det är bra att i avdelningarna lite uppda-
tera sina kunskaper om detta. Kursen i Första 
omsorg går noggrant igenom förfarandet.

Vänverksamheten fortsätter aktivt i alla avdel-
ningar. Vi vill lyfta fram hur viktigt det är att vän-
nerna får stöd av varandra och hoppas avdelnin-

garna samlar sina vänner för sk kamratstöd nu 
och då. Den är viktig och just nu är behovet att 
vänner större än vi kan erbjuda. Att värva nya 
vänner är allt viktigare eftersom ensamhet är ett 
allt vanligare för många i alla åldrar. Kurser håller 
vi enligt behov, så kontakta oss! 

Mångkultur är vår nya verksamhetsform och den 
söker ännu sina former. I Pargas fungerar vuxnas 
språkundervisning bra, i Dragsfjärd är många ak-
tiva som vän och stöd för de syriska flyktingar-
na. I Nagu är aktiviteten fortfarande stor för de 
asylsökande.  Den mångkulturella verksamhe-
ten kan delas in i integrationsstödande verksam-
het som innehåller läxhjälp, språkklubb, klubbar/
hobby, vänverksamhet osv. attitydarbete behövs 
också allt mer i samhälle där vi utbildat utbilda-
re för att dra träningscirkel mot rasism för före-
tag och allmänhet. Ni kan också följa med kam-
panjen #närsenast.

Ungdomsverksamhet är lite undangömd och vi 
lyfte fram frågan om hur viktigt det är att note-
ra de ungdomar som vi de fakto har verksamhet 
med i avdelningarna. Många har skolsamarbe-

te under Hungerdagsinsam-
lingen. I distriktet ordnar 
ungdomsutskottet evene-
mangsbaserade jippon som 
ni gärna kan skicka ungdo-
mar på.

På regionmötet hade vi en 
förfrågan om hurudan in-
formation avdelningarna vill 
ha. Ur tabellen framgår tyd-
ligt att avdelningsbrevet är 
viktigt och för många infor-
mation på  Facebook. Li-
kaväl vill också många lä-
sa Här och Nu och Hjälpens 
värld. Vi har konstaterat att 
vi bör sända ut information 
på olika sätt. Ni får gärna 
kontakta oss oftare!

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Informationskällor bland top 3 enligt placeringar

Placering I Placering II Placering III

Regionmötet i Houtskärs områdeskontor
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Julkort från distriktsbyrån
Kom till distriktsbyrån eller beställ:

www.lyyti.in/joulu-jul-2016

Distriktsbyråns öppethållningstider före julen:
måndag - fredag 9-16

Julerbjudanden till våra medlemmar
Vi har valt ett sortiment produkter som vi nu 
säljer med 15 % medlemsrabatt. I år är det frå-
gan om förstahjälpenväska och säkerhetsham-
mare. Mer info hittar du på vår hemsida:
rednet.rodakorset.fi/aboland.

Kommande händelser!

Välkommen på julkaffe och se vårt 
nyrenoverade kansli!

November
• Avdelningarnas höstmöten
• Vänförmedlarträff i Röda Kors Punkten 

i Åbo 10.11
• Förstaresponskurs i Nagu 11-27.11
• Distriktsstyrelsemöte 16.11
• Fortbildningsdag för vänner i Aurelia i 

Åbo 19.11
• Jul i Sinnet -insamling 25.11-24.12

December
• Internationella aidsdagen 1.12
• Tackgala för frivilliga i Kuopio 3.12
• Julkaffe med öppet hus på distrikts-

byrån 7.12

Januari
• Olycksfallsdagen 13.1
• Håll flaggan högt!-organisationsutbild-

ning 14.1

Februari
• Vändagen 14.2

Mars
• Veckan mot rasism 20-26.3

April
• Finlandssvensk vänträff i Lovisa
• Distriktets Årsmöte i Dragsfjärd 22.4

Maj
• Rödakorsveckan 8-14.5
• Henrydag kaffe med öppet hus 10.5

Juni
• Ordinarie stämman i Helsingfors 10-

11.6
• Barnläger på Åland

Vi hade ett lyckat strategiforum 8 november 
på Aurelia i Åbo. Ett mervärde i dagen var att 
vi hade deltagare från Nyland. Deltagarna de-
lades in i 4 grupper för att diskutera om ett 
hurudant Röda Kors vi vill ha in framtiden.

1. Hurdana personer är mest i behov av Rö-
da Korsets hjälp på din ort/i ditt distrikt? 
Varför?

2. Hur skulle jag som Röda Korsets frivil-
lig ändra på mitt förfaringssätt, så att alla 
som vill har möjlighet att delta i verksam-
heten? 

3. Hur bidrar din avdelning/ditt distrikt till 
Röda Korsets biståndsberedskap under en 
tid av samhälleliga förändringar?

4. Hur blir ni ännu synligare och modigare 
aktörer på er egen ort/vid ert eget distrikt, 
nu och i framtiden?

Diskussionen var livlig ända från början. Re-
sultatet av gruppdiskussionerna kommer att 
användas i strategiarbetet. Under vårens lopp 
kommer avdelningarna ännu att kunna påver-
ka innehåller i strategin som vi under stäm-
man gör beslut om. Ni skall vara aktiva!

Strategiforum
Text Annalena Sjöblom

HÄNDELSEKALENDERKORT OCH GOTT
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GOD JUL
OCH

GOTT NYTT ÅR
Distriktsbyrån firar jul och har stängt

från den 22 december 2016.
Vi öppnar igen den 9 januari 2017.

Dejourering vid beredskapsfrågor:
Annalena Sjöblom, 0400 838 675

JULKAFFE
på distriktsbyrån

(Kaskisgatan 13 A, 3. vån, Åbo)

onsdagen den 7 december
kl. 10–17

Röda Korset Åbolands distrikt
och 

Åbo svenska församling 
ordnar

i församlingshemmet Aurelia 
Auragatan 18, Åbo 

P r o g r a m 

9.30 • Välkomstkaffe

10.00 • Servicehandledare Carola Lignell och Christa Lindholm från Poiju servicetorg 
berättar om stödservice för äldre, ur ett Åbo- och ett allmänt perspektiv. 
Diskussion om frågor gällande åldrande.  

11.45 • Lunch 

12.30 • Rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård på FSS (Förbundet Finlands Svenska 
Synskadade) berättar om synskadade, visar några praktiska övningar om 
ledsagning och berättar om vilka hjälpmedel som finns.

14.30 • Avslutning 

Priset är 15 € för medlemmar och 20 € för övriga. Sista anmälningsdagen är den 11.11 till Mia 
Eklund, tfn 040 771 2820, e-post mia.eklund@redcross.fi eller Eija Grahn, tfn 040 341 7467, 
e-post eija.grahn@evl.fi.  

Välkomna! 

Fortbildningsdag 19.11.2016 
Med temat ”Stöd och service för äldre” 


