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

BERÄTTA OM EVENEMANGEN 
Lägg ut era evenemang på nätet.
rednet.rodakorset.fi

RING OCH BIDRA
0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

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

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det 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

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmateri-
al under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@roda-
korset.fi.

Vi ses – på vändagen och alla andra dagar

Vändagen har firats i Finland redan 30 gånger. 
Jag kommer ihåg min skoltid, då festligheterna 
nådde landsbygden några år efter övriga lan-
det; hur folk gav kort till varandra och roade sig 
på rosettskrinningen. Först långt senare fick jag 
veta att det uttryckligen var Röda Korset som 
introducerade dagen till Finland. Redan innan 
dess funderade jag ofta på varför vi i Finland 
lägger fokus på vänskap, i stället för att fira al-
la hjärtans dag som en dag för förälskade, som 
på andra håll i världen.

På vändagen kommer vi ihåg dem som inte har 
vänner. Var femte finländare lider tidvis av en-
samhet. Ensamhet är en tryckande, negativ 
känsla. Då syftar man inte på frivillig, positiv 
ensamhet. Ensamhet kan också innebära av-
saknaden av ytliga sociala kontakter eller en 
känsla av att man saknar en nära person som 
förstår en.

Röda Korsets vänverksamhet har lindrat en-
samhet snart i 60 år. En frivillig vän kan erbjuda 
en betydelsefull mänsklig relation åt en annan 
människa. Vänner i seniorklubbar, servicehem 
och flyktingförläggningar möjliggör samkväm 
i större grupper och stöder uppkomsten av 
mänskliga relationer.

Vändagen är också en fin möjlighet att föra 
samman människor från olika kretsar. Det är 
enkelt att komma med i vändagsevenemang, 
hitta en frivillig vän eller själv ställa upp som 
vän. I bästa fall kan avdelningar och grupper 
av frivilliga erbjuda en trygg miljö både för dem 
som söker en betydelsefull hobby och dem 
som längtar efter sällskap. Bjud modigt in nya 
människor till arrangemangen och gör reklam 
för kommande vänkurser. Det bästa sättet att 

hitta nya frivilliga är att bjuda in människor per-
sonligen.

Vid sidan av att delta i vänverksamheten kan 
var och en jobba för att lindra ensamhet, vår 
nya folksjukdom. En ensam person känner sig 
ofta osynlig. Det går att råda bot på osynlig-
hetskänslan med en liten men betydelsefull 
gärning: att notera den andra människan. En-
samheten i vår omgivning minskar genom van-
liga handlingar, så som att hälsa, le och öppna 
dörren för andra. 

Varje avdelning och frivillig som deltar i vän-
verksamheten eller vändagsevenemangen är 
avgörande för vår organisation. Vid sidan av 
vardagliga gärningar krävs planering och ge-
mensamma kraftansträngningar. Det här är där 
avdelningarnas frivilliga och ansvarspersoner 
kommer in. Jag önskar er glädje och energi! 

Låt oss göra vändagen och alla andra dagar till 
tillfällen då vi uppmärksammar och tar hand 
om andra människor. Vi ses – vi ser

Maaret Alaranta
koordinator för social välfärd

 Jarkko
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LEDAREN 22.1.2018

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

Päivi Kuntze
Ordförande, Åbolands distrikt

Viceordförande i Finlands
Röda Kors fullmäktige

Vädrar morgonluft
Välkommen med i det nya Rödakorsåret. Vi har 
igen en ny stämmoperiod framför oss och har 
funderat på frågan vem vi är, hur vi skall job-
ba och vad vi står för. Under stämman diskute-
rades våra värderingar aktivt och det gemen-
samma beslutat var att allt aktivare lyfta fram 
dem. Dessa är humanitet, opartiskhet, neutrali-
tet, självständighet, frivillighet, universalitet och 
enhet som bekant. Vilka av dessa attraherar dej 
allra mest?

För mej i mitt arbete är den viktigaste humanitet 
och frivillighet. För vårt distrikt känns självstän-
dighet som en viktig värdering, framförallt för att 
vi hör till det minsta distriktet. Då blir också en-
het och universalitet livsviktiga för oss. Utan ett 
bra nationellt nätverk och ett globalt perspek-
tiv i arbetet blir vi ensamma. Att få vara en del 
av något större känns bra. I det internationel-
la biståndsarbetet är neutralitet och opartiskhet 
grundförutsättningar för att nå de mest utsatta. 

Hurudana skall vi då vara i vårt hjälparbete? En-
ligt våra operativa värderingar skall vi varar på-
litliga, snabba, vänliga, trygga och omhänderta-
gande. Här kan vi alla stanna upp och fundera 
på om vi är det och kan vi bli ännu bättre. Röda 

Korsets beredskap är världskänd. Vi blir också 
allt bättre i hemlandet på att hjälpa i olika speci-
alsituationer, här är beredskapsplaneringen och 
kursen avdelningen i beredskap till stor hjälp.

Vi som organisation skall vara attraktiv och in-
spirerande, frågan är om vi är det? Våra värde-
ringar attraherar många, men klarar vi av att va-
ra inspirerande, förnyande och attraktiva?

Vi har stora digitala förändringar på kommande 
under detta år, nu har vi chans att visa att vi le-
ver i tiden, tar väl hand om alla frivilliga och vill 
utvecklas. Tillsammans skall vi klara dessa ut-
maningar och sträva till att nå våra gemensam-
ma mål.

Jag ser fram emot ett aktivt och inspirerande år 
tillsammans med er!

Mitt första aktiva FRK-år har kommit till sista 
kvartalet. Olika årstider betyder olika saker även 
inom FRK. Jag är inte als förvånad över det, hur 
mycket nytt jag har lärt mig. Katastroffonden, 
Hungerdagen och Första hjälpen kände jag bäst 
före jag blev distriktordförande. Hur mycket ar-
bete och hur många frivilliga som behövs för 
dessa hade jag inte uppfattat.

Som Annalena också skriver, har vi börjat en ny 
stämmoperiod. Jag är väldigt stolt över Röda 
Korsets värderingar och hoppas innerligt, att vi 
i Åboland kan lyfta fram värderingarna och leva 
efter dem inte bara inom FRK-arbetet men också 
i vardagslivet. Humanitet, frivillighet, opartiskhet 
etc är inte dåliga värden för någon människa!

Jag visste inte, att det var Röda Korset som ur-
sprungligen introducerat vändagen till Fin-
land. Inte att undra på, att det är mera vänner 
och mindre romantik som det innebär här i Fin-
land. Och hur viktigt det är att komma ihåg så-
dana personer som är utan vänner. Vänverksam-
heten påminner oss om saken alla dagar under 
året, inte bara på vändagen. Jag har redan skri-

Första aktiva FRK-året på slutrakan

vit i min kalender att på vändagen ringa till någ-
ra äldre släktingar som man kommer ihåg allt för 
sällan. Och i fortsättningen komma ihåg dem li-
te oftare. Finns det även någon granne som all-
tid promenerar ensam på gården? Jag kunde ju 
gå och byta några ord med hen.

Jag väntar också med spänning hur Hälsopunk-
terna kommer att börja fungera. Och blir nam-
net Hälsopunkt eller nånting annat. Där kan du 
påverka, rösta fram ditt eget förslag. Med Hälso-
punkter och annan intressant verksamhet kan vi 
också aktivt värva nya medlemmar. Läs på sida 
19 mera om medlemsrekryteringen.

I väntan på en fin och aktiv vår. Vi ses senast i 
Houtskär den 21 april!
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Ett genomgående tema för klämförsla-
get vid ordinarie stämman var efterfrågan 
på hälsofrämjande verksamhet. Förslaget 
slår fast att ”Röda Korset bör ta en aktiv 
roll i att driva hälsofrämjande verksamhet 
vid hälsorådgivningarna. Vi bör grunda nya 
rådgivningar och stärka redan existerande 
verksamhet.” 

Det här är uttryckligen vad vi kommer att gö-
ra. Betydelsen av hälso- och välfärdsstödjan-
de verksamhet ökar också i och med den kom-
mande social- och hälsovårdsreformen och 
därmed finns det efterfrågan på hälsofrämjan-
de verksamhet vid Röda Korset.

PROGRAMMET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE VERKSAMHET STARTAR 1.1.2018

Vi stärker våra kunskaper och färdigheter inom 
hälsofrämjande verksamhet

Jen
n
a Leh

to
n
en

 

Röda Korsets hälsopunkt i Nokia erbjuder kostnadsfria hälsotjänster och även en mötesplats för människor. 
Pensionerade Kati Kronqvist mäter blodtrycket.

Hur stärks verksamheten i praktiken?
Det hälsofrämjande programmet kartlägger ex-
isterande verksamhet och samlar ihop den häl-
sofrämjande funktionerna (rusmedels-, hiv- 
och sexualarbetet samt hälsorådgivningarna 
och förebyggandet av olyckor) till en enda hel-
het. Därtill förstärks koordineringen av natio-
nell verksamhet och funktionerna vid distrikten 
samt utbildningen av frivilliga.

Programmet önskas ge starkare stöd för verk-
samhet med låg tröskel – eller ingen tröskel 
alls –, som uppstår ur lokala behov. På detta 
vis underlättas också exempelvis grundandet 
av hälsopunkter, ordnandet av evenemang om 
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PROGRAMMET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE VERKSAMHET STARTAR 1.1.2018

Det hälsofrämjande programmet

• sprider kännedom om FRK:s hälsofräm-
jande verksamhet

• ökar och fördjupar frivilligas färdigheter 

• introducerar fler frivilliga till verksam-
heten

• ökar bl.a. verksamheten vid hälsopunk-
ter

• förbättrar mediekompetens och digitala 
färdigheter bland frivilliga

• firar Världshälsodagen årligen den 7.4. 

olycksinformation, upplysning om hälsosam-
ma levnadsvanor och kundrådgivning. Allt detta 
och mycket annat kan göras av de frivilliga som 
sysslar med hälsofrämjande verksamhet. Också 
festivalarbete och sexualupplysning är delar av 
den hälsofrämjande verksamheten.

För Röda Korset innebär hälsofrämjande verk-
samhet delaktighet, en känsla av att tillhöra en 
gemenskap och bemöta människor. Den frivil-
liga kan bemöta människor genom att ge råd 
och vägledning i hur man bäst tar hand om sig 
själv och var det går att hitta önskad service. 

Programmet startar med en rundfrågning: 
Är Hälsopunkt ett bra namn för verksam-
heten, eller borde det bytas ut? Svara på 
adressen: https://www.punainenristi.fi/yh-
teystiedon-aihe/terveyden-edistaminen

Länken till förfrågan skickas ut till frivilliga 
inom den hälsofrämjande verksamheten. 
Svarstiden går ut i mitten av februari, den 
15.2. Tre värmedynor lottas ut bland alla 
svarande. 

Ytterligare information: hälsofrämjande  
programmets koordinator Mia-Veera Koivisto, 
tfn 020 701 2174

Skärgårdshälsa projekt
Text Marjatta Alakahri

Distriktet planerar ett nytt två årigt EU 
projekt med Leader finansiering efter Skär-
gårdshjälpen. Vi har döpt projektet till 
Skärgårdshälsa med målsättning att dels 
hänga med i stora SOTE reformen och ska-
pa lokala mötesplatser med låg tröskel i 
skärgården.

Denna verksamheterna sker i s.k. Hälsopunk-
ter (vi skall hitta på ett bättre namn) som grun-
das i Åboland och administreras av Röda Korets 
lokalavdelning på orten. I hälsopunkterna sam-
las frivilliga och ordnar olika teman i samarbete 
med andra föreningar och organisationer.

I Hälsopunkten finns också regelbundet en häl-
sovårdare som kan svara på olika hälsorelatera-
de frågor med tyngdpunkten på förebyggande 
hälsovård. Hälsovårdaren kan också dra olika 
hälsorelaterade grupper.

I samband med att hälsovårdaren är på plats 
finns också övriga frivilliga t.ex. vänner mentalt 
stöd som ordnar diskussionsteman eller häl-
sofrämjande föreläsningar så att tröskeln att 

besöka punkten skall vara så låg som möjligt. 
Under öppethållningen finns också kaffebjud-
ning. All service är kostnadsfri och baserar sig 
på frivillighet. 

Målet är att Hälsopunkter grundas enligt föl-
jande tidtabell:

2018: Pargas, Åbo, Nagu och Kimito
2019: Korpo, Houtskär, Dragsfjärd, Iniö
2020: Hitis, Västanfjärd

Mer info:
Marjatta Alakahri
tfn 040 702 0510
marjatta.alakahri@redcross.fi
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ENSIAVUN SM-KILPAILUT

Ensiavun SM-kilpailut 
15.–17.6.2018 Turussa 

Etsimme suurta joukkoa vapaaehtoisia mm. 
potilaita, tuomareita, huoltohenkilöitä, raken-
tajia ja teknisiä osaajia ensiavun SM-kilpailui-
hin Turkuun. Turussa kilpailee aikuiset, nuoret, 
Reddie Kidsit ja ensiauttajat ympäri Suomen. 

Tulethan mukaan tuomariksi, avustajaksi tai 
kannustamaan kilpailijoita!

Minustako tuomariksi?
 
Sovit tuomariksi, mikäli hallitset ensiavun, si-
nulla on kannustava asenne ja olet valmis tuo-
maroimaan tasapuolisesti koko pitkän kisapäi-
vän. 

Sinulla on hyvät edellytykset tuomariksi mikä-
li olet
 – Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)
 – Ensivastekouluttaja
 – Ensiapuryhmän kouluttaja
 – Pitkän linjan ensiapuryhmäläinen ja olet 
suorittanut EA 3 –kurssin tai ensivastekurs-
sin

 – Valmiustoiminnan osaaja tai henkisen tuen 
kouluttaja.

Minustako muihin tehtäviin?
 
Etsimme erilaisiin tehtäviin henkilöitä, jotka 
ovat valmiita antaman vapaaehtoispanoksen-
sa kisatapahtuman eteen. 

Sinulla on positiivinen asenne ja hyvä pai-
neensietokyky. 

Lisäksi hallitset aina-
kin yhden oheisista tai-
doista:
 – Ohjattuna osaat pys-
tyttää/purkaa telt-
toja 

 – Hallitset muonitusta
 – Hallitset radiopuheli-
men käytön

 – Sinulla on ajokortti ja 
olet valmis ajamaan 
eri puolelle Turkua.

Joka kilpailusarjassa 
on kymmenen kisaras-
tia. Kisapäivästä tulee-

kin vaativa, jännittävä ja monia elämyksiä tar-
joava. Tavoitteena on, että kilpailijoilla, heidän 
kannattajillaan, tuomareilla ja muilla vapaa-
ehtoisilla on hauska ja Punaisen Ristin toimin-
taan motivoiva kokemus.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 

Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoistehtäviin seu-
raavan linkin kautta:
www.lyyti.in/EA_SM_Turku2018

Alustava ohjelma

Keskiviikko 13.6. ja torstai 14.6.2018
 – Rakentamista ja valmistelua

Perjantai 15.6.2018
 – Tuomarikokous Ruissalon kylpylässä
 – Avajaiset Ruissalo Camping alueella
 – Kisarastien ja ratojen valmistelua Turun kes-
kustan alueella

Lauantai 16.6.2018
8.00    Siirtyminen rastipaikoille
9.30    Kilpailut alkavat, lounas/eväspaketti
           kilpailujen aikana
15.30  Kahvit kilpailujen päätteeksi 
19.00  Iltajuhla, päivällinen, palkintojen jako

Lisätietoja:

Minna Rautanen / Varsinais-Suomen piiri
minna.rautanen@punainenristi.fi

Marjatta Alakahri / Turunmaan piiri 
marjatta.alakahri@redcross.fi
 
Tervetuloa Turkuun! 
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Röda Korset Kimito avdelning, Åbolands distrikt 
och Kimitoöns Vapepa ordnar 

Evakueringsövning Putte i Kimito

lördagen 10.2.2018. klo 10-14.30.

Målgrupp:

Förstahjälpgrupper, Mentalt stöd, Vapepa, FBK, 
Sjöräddningen (Skärgårdshjälpen samarbete ) 

Anmäl senast 4.2.2018 www.lyyti.in/Putte

I anmälan bör du välja i vilken övning du vill del-
ta samt från vilken organisation du kommer. Vi 
hoppas se rödakorsare, brandkårister och sjörä-
ddare. 

För övningarna behövs 
också markörer och 
observatörer. 

Anmäl er via sam-
ma länk och välj om ni 
vill fungera som mar-
kör (patient) i förstah-
jälpövningen eller som 
borttappad för Vapepa 
kedjorna.

På frågor svarar Eva 
Mollgren, 044 256 
7027, rehn201@gmail.
com eller Annale-
na Sjöblom 0400 838 
675, annalena.sjob-
lom@redcross.fi.

Tidtabell:

10.00 Samling Wrethalla 
10.15 Info om övningen 
10.45 Övningen börjar 
12.00 Övningen slutar 
12-13.30 Lunch 
13.30 Genomgång av övningen 
14.30 Hemfärd

Samlingsplats:

Wrethalla, Museivägen 7, 25710 Kimito

Sydvästkustens  Vapepa-seminarium arran-
geras 7-8.4.2018 som Åbo-Stockholm -kryss-
ning. 

Vi ser fram emot deltagare från Satakunda, 
Egentliga Finland, Åboland och Åland.

Anmälning och program: 
www.lyyti.in/vapepaseminaari2018 

I programmet finns aktuellt och nytt, bekant 
och tradionellt om Frivilliga räddningstjänstens 
beredskapsverksamhet. 

Sydvästkustens Vapepa-seminarium 7-8.4.2018

I år har vi också svenskspråkigt program om 
OHTO, ledarskap och ledningsplats. 

Seminariet riktar sig till alla Vapepa-aktiva.

Välkommen till seminariet!

BEREDSKAP
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Krisinterventions skolning av Salli Saari
Text Jürgen Ross

Den 21 november samlades Röda Korsets och 
andra frivilliga krisarbetare runt Åboland för att 
ta del av psykologi doktorand, docent Salli Saa-
ris krisinterventions skolning i Villa Lande, i Ki-
mito.

Salli Saari är en erfaren psykolog som har va-
rit med och grundat krisgruppen i Finlands Rö-
da Kors. Hon har en lång karriär bakom sig 
och har medverkat som en ledande figur i oli-
ka katastrofer runt om i Finland, såsom Esto-
nia fartygskatastrofen, skolskjutningarna i bå-
de Jokela och Kauhajoki samt nyare dåd såsom 
terrordådet i Åbo salutorg och knivhuggningen 
av en tre-årig flicka i Borgå. 

Under seminariet förklarades reaktionsfaserna i 
traumatiska livshändelser, trauma med dess fy-
siologiska och psykiska konsekvenser samt hur 
professionella skall gå till väga när de har en 
interaktion med personer både under och efter 
kris. För att ge en klarare bild av hur krisarbe-
tare fungerar i praktiken, berättade Salli Saari 
om olika situationer och erfarenheter hon ha-

de haft med klienter och genom reflektionerna 
påpekade att det inte alltid handlar om så lät-
ta situationer.

Tusen tack till Salli Saari för en inspirerande 
skolning och lärorika inblick inom de centrala 
principerna i krisarbete samt de olika erfaren-
heter hon delade med sig.

”Kuka auttaa surevaa”
– Seminarie om bemötande av sorg
Text Jürgen Ross

Den 23 november samlades Röda Korset och 
andra social- och hälsovårds organisationer i 
TYKS T- Sairaala för att delta i seminariet om 
hur personalen skall bemöta sorg bland person 
med utländsk bakgrund på sin arbetsplats. Un-
der seminariet berättade två personer om sina 
erfarenheter som finska medborgare med ut-
ländsk bakgrund och hur de reagerade när en 
familjemedlem hade dött i hemlandet medan 
de själva hade vardagen i Finland. 

En av erfarenhetstalarna var Parisa Hariri som 
studerar matematik i Turun Yliopisto. Hon för-
klarade hur hon reagerade när en av hennes 
familjemedlemmar hade gått bort i hemlandet 
och kulturskillnader under begravningen och 
sorgeprocessen. 

Mina Zandkarimi, som arbetarar som mångkul-
turell expert i Väestönliitto sedan 1995, berät-
tade om hur svår hennes situation var när hen-
nes föräldrar hade gått bort. Kulturskillnaderna 
är så stora i mellan-öster och Finland och dö-

den behandlas på så olika sätt, också begrav-
ningen. Efter att hon bott så länge i Finland ha-
de hon ambivalens i sorgeprocessen och kände 
sig vara i limbo mellan två kulturer. 

På eftermiddagen öppnades en paneldiskus-
sion av Antti Klemettilä, krispsykolog i Turun 
Kriisikeskus. Deltagarna i diskussionen besva-
rade på frågor om sorg som hade skrivits på 
förhand och hur de tolkar frågorna genom att 
reflektera sin arbetsplats och kulturella bak-
grund. I diskussionen deltog Mina Zandkari-
mi, Valentina Oroza, läkare i Turun ulkomaalais-
toimisto, Sagal Kahie, flyktinghandledare i SPR 
och Yaroslav Nedzelsky, tolk i Turun seudun tul-
kkikeskus.

Tack för en intressant seminare som väckte 
tankar. Även om det finns stora kulturskillna-
der så påpekades det under flera gånger under 
dagen ”Behandla alla personer som människor, 
inte enligt vilken kultur de kommer ifrån”.

K
im

m
o
 H

o
lo

p
ain

en

Salli Saari

MENTALT STÖD
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Verktyg för hantering av frivilligverksamhet
Text Annalena Sjöblom

Under år 2018 kommer Röda Korset att gå in i 
digivärlden. Våra frivilligas uppgifter samlas al-
la under samma portal för att lättare kunna fö-
ra statistik och ha bättre kontroll på vad allt en 
Röda Korsfrivillig kan och vill göra. 

Programmet fungerar så att var och en grundar 
en egen profil (lite som i facebook) och berät-
tar om vilka aktiviteter man är intresserad av. 
Också t.ex. språkkunskap eller annan kunskap 
man har kan matas in  i systemet. 

Varje gruppkväll matas in i systemet och man 
kan välja av gruppmedlemmarna vilka som när-
varat under kvällen. På dethär sättet är det vid 
årsskiftet lätt att göra statistikrapportering och 
den kan tas ut närsomhelst under året för av-
delningens, distriktets eller centralbyråns bruk.

Portalen är bygd upp enligt den nya datasekre-
tesslagen och vem som har tillgång till uppgif-
terna är begränsat. Gruppledaren för en grupp 

och avdelningens nyckelpersoner kan se inne-
hållet i profilen. 

Den första verksamheten som förs in i syste-
met är vänförmedlingen. Där matar vännerna i 
sina uppgifter och hur/när man vill fungera som 
vän. Kundvännen som är i behov av vän matas 
in av vänförmedlaren som sedan kan para ihop 
uppgifterna för att hitta en lämplig vän åt den 
som är i behov av vän. 

Distriktets personal kommer nu redan un-
der vintern att få mer information om portalen 
och vi efterlyser också frivilliga digifaddrar som 
kan hjälpa oss att sprida informationen vidare 
i Åboland. I höst hoppas vi kunna ta systemet i 
bruk i hela Åboland. 

Mer info fås av:

Annalena Sjöblom, tfn 0400 838 675,
annalena.sjoblom@redcross.fi

Skärgårdshjälpens sista 
Förstaresponskurs på Utö

Projektet Skärgårdshjälpen tar slut och den sis-
ta Förstaresponskursen hålls på Utö 2-4.2. Kur-
sen har samlat 13 deltagare, vilket är helt fan-
tastiskt. 

Projektet har sammanlagt utbildat 86 frivilliga u 
förstarespons I Åboland, Grundutbildningar har 
hållits för över 100 rödakorsare, brandkårister 
och sjöräddare. Vi hoppas samarbetet fortsät-
ter organisationerna emellan aktivt.

FRIVILLIGA

Förstaresponskurs i Kimito

Avdelningen i beredskap

Kursen avdelningen i beredskap ordnas på två 
orter detta år. Kursen är avsedd för alla akti-
va i avdelningen så som vänner, styrelsemed-
lemmar, förstahjälpgruppmedlemmar och men-
talt stöd gruppmedlemmar och behandlar hur 
Röda Korset agerar under olika specialsitua-
tioner på orten. Hur kan avdelningen hjälpa 
via Katastroffonden (hemlandshjälpen) hem-
landshjälpen, hjälp vid storolyckor och special-
situationer är teman vi går igenom. Också be-

redskapsplanering, myndighetssamarbete och 
avändning av OHTO alarmeringssystemet lärs 
ut på kursen.

Första kursen blir i Kimito för avdelningarna på 
Kimitoön och den senare i höst i Pargas Kursen 
är 8 h lång och ordnas 5 och 7 mars kl. 17-20 i 
Kimito.

Anmälningar:

www.lyyti.in/beredskapkurskimito
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Kom med på sommardagar i 
Åbo!

Röda Korsets nationella sommardagar för 
unga ordnas vid Ruissalo camping i Åbo un-
der tiden 14–17.6.2018.

I fyra dagar får deltagarna ta del av intressanta 
utbildningar, avslappnat samkväm och nya fina 
upplevelser. Varje åldersgrupp har sitt eget pro-

gram och det bjuds på både utbildningar och 
workshops. Naturligtvis finns också tid för vol-
leyboll, simning och att njuta av sommaren.

Anmälan öppnas i början av året, men redan 
nu lönar det sig att skriva upp datumet i kalen-
dern. Ytterligare information finns på
https://rednet.punainenristi.fi/kesapaivat2018. 
På samma adress hittar du också närmare in-
formation om hur du kan komma med i plane-
ringen och arrangemangen kring evenemanget.

Åboland har fått två nya förstahjälpgrupper. 
Just nu utbildas ungdomar från Dalsbruk och 
Pargas i förstahjälp för att bilda förstahjälp-
grupper. Grupperna är mångkulturella och har 
också deltagare med invandrarbakgrund.

Ny Förstahjälp-ungdomsgrupper startar i Pargas och i 
Dalsbruk
Text och bild Annalena Sjöblom

Som gruppledare i Pargas fungerar Kaisa Von 
Zweygberg och i Dalsbruk Ahmad Bakkour och 
Frida Sjöblom.

Grupperna tar gärna emot fler medlemmar.

UNGDOMSVERKSAMHET

16 glada Förstahjälpenutbildade ungdomar i Dalsbruk. Kurslärare Shimal Yousif till vänster. Nu fortsätter gruppen att 
träffas en gång i månaden med förstahjälpen som tema.
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UNGDOMSVERKSAMHET

Den 13-17.6 ordnar distriktet sitt traditio-
nella barnläger tillsammans med Ålands di-
strikt. I år ordnas lägret på Runsala Cam-
pingområde och temat för lägret är Första 
hjälpen. Målgruppen är elever i årskurs 4-6.

Nu söker vi ledare till lägret!

Är du intresserad av att jobba med barn, gillar 
lägerliv och vill spendera fem dagar tillsammans 
med andra rödakorsare? Då är du personen vi 
letar efter! Har du dessutom kunskaper i första 
hjälpen är det ett plus.

Lägret är en ypperlig chans för er i avdelningar-
na att lära känna barn på orten och värva dem 
till avdelningens Reddie Kids klubbar under läs-
året.

Ta chansen och kom med och inspirerar näs-
ta generations hjälpare. Vi har kul tillsammans i 
natursköna Runsala!

Lämna in din intresseanmälan till Andrea Söder-
gård på distriktet per mejl

andrea.sodergard@redcross.fi.

Ledare till distriktets 
barnläger

SÖKES!

Att praktisera i Röda Korset, Åbolands distrikt
Text Jürgen Ross, Socionomstuderande, praktikant hösten 2017

Jag är tredje årets socionomstuderande från Yr-
keshögskolan Novia, Åbo och under hösten 
2017 har jag praktiserat i Finlands Röda Kors, 
Åbolands distrikt, i nio veckor. Om man är in-
tresserad av mångkulturellt arbete, krisarbe-
te och ungdomsarbete förstärker arbetet inom 
Röda Korset kompetenserna i dessa frågor. 

Under praktiken har jag fått köra till olika låg-
stadieskolor runt Åbolands skärgård och när-
kommuner för att hållit presentationer om flyk-
tingläget och rasism, som är en presentation 
med allmän information om flyktingfrågor idag 
samt statistiska förklaringar och en fördjupan-
de förklaring till vad rasism är och hur eleverna 
kan motarbeta det. Detta har jag gjort tillsam-
mans med en erfarenhetstalare Ali Norou-
zi, som studerar till tradenom i Yrkeshögsko-
lan Novia. Jag har hållit också Hjälteskolningar, 
som är en förkortad 45min första hjälp- kurs i 

samarbete med Lähitapiola, men detta speci-
fikt för årskurser 5 och 6.  

Under praktiken har jag deltagit i organisatio-
nens möten och olika seminarier som jag har 
kunnat delta via Röda Korset tillsammans med 
andra samarbetsorganisationer. Det har gett 
mig möjligheten att bli mera medveten om vil-
ka aktörer som medverkar i kommunen. Under 
hösten märkte jag en klar utveckling i mig själv 
eftersom arbetet är väldigt självständigt, krä-
ver mycket eget initiativ och planering. Jag ha-
de möjligheten att fördjupa mig in i organisa-
tionens värderingar och principer och det har 
gett mig en bredare bild av Röda Korsets na-
tionella och internationella verksamhet. Röda 
Korset arbetar för människor oavsett bakgrund 
och det har märkts under hösten genom per-
sonalens genuina och människonära arbete för 
att hjälpa den enskilda individen.



12

VÄNDAGEN 14.2.2018

På vändagen står vi tillsammans 
mot ensamhet

Petteri K
ivim

äki 

På vändagen kan man dela t.ex. en 
kompisbild i sociala medier med  
hashtaggen #ihantavallinenteko.

Vi ses-kampanjen på Vändagen inbjuder till 
diskussion om erfarenheter och effekter 
av ensamhet runt om i Finland. Målet med 
kampanjen är att locka nya frivilliga till 
vänkurser och vänverksamheten samt att 
nå vänner och berätta för dem om Röda 
Korsets vänverksamhet.

Nya vänner från Vi ses-evenemanget
Avdelningarna kan ordna egna Vi ses-evene-
mang. De är mötesplatser med låg tröskel och 
bra tillfällen för att presentera vänverksam-
heten. Programmet kan bestå av nästan vad 
som helst, det viktigaste är en varm och öppen 
stämning, så att alla känner sig välkomna.

Ibland är den bästa medicinen mot ensamhet 
att göra saker tillsammans. Därför lönar det sig 
att bjuda in alla för att arrangera och kläcka 
idéer för Vi ses-evenemang. Ett vändagsevene-
mang ger ypperliga möjligheter att få med nya 
människor i avdelningens verksamhet som fri-
villiga eller som medlemmar. Det lönar sig ock-
så att planera in vänkurser genast efter evene-
manget.

I arrangemangen för Vi ses-
evenemanget är följande till hjälp:
•  Vi ses-kampanjmaterialet: affi-

scher, rollups, minneslappar
•  Kommunikationsmaterial: videor, 

bilder, meddelandebottnar, ut-
maning i sociala medier

•  Vi ses-evenemangsmallar och 
-idéer

•  150 euro i stöd från centralbyrån  

#enheltvanliggärning – utmaning  
i sociala medier
På vändagen utmanar vi alla att 
göra helt vanliga gärningar för 
att lindra ensamheten. Målet 
är att väcka oss alla, så att vi 
märker hur vi med små gär-
ningar i vardagen bättre kan 
ta hänsyn till varandra.  

Idén med utmaningen:
•  Gör en helt vanlig gärning som lindrar ensam-

heten hos någon. Ta en bild av din gärning, 
dela den på sociala medier och utmana andra 
att göra lika.

•  På bilderna och postningarna kan du utnyttja 
En helt vanlig gärning-lappar.

•  Använd hashtaggen #ihantavallinenteko

Läs mera: RedNet/Vändagen och elektro-
niskt kampanjbrev

Ytterligare upplysningar:  
Koordinator för social välfärd  
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123
Kampanjkoordinator Sari Byman,  
tfn 020 701 2201
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Kursens datum: 26.2.2018 kl. 16.30–
20.00

Kursplats: Humana, Brunnsvägen 11 A, 
21600 Pargas

Pris: Gratis för medlemmar i Röda Korset

Arrangör: Röda Korset Åbolands distrikt

Språk: Kursen är svenskspråkig

Anmälningar: 

Sista anmälningsdag: 19.2.2018

Kursen ordnas i samarbete med SFV Bild-
ning.

Mer information hittas på vår hemsida: 
https://rednet.rodakorset.fi/aboland eller 
så kan du kontakta samordnare av social- 
och integrationsstödjande verksamhet Re-
becca Börman E-post: rebecca.borman@
redcross.fi

Introduktion till vänverksamhet är en kort-
kurs i vänverksamhet som riktas åt alla in-
tresserade av vänverksamhet eller frivillig-
verksamhet överlag. Under introduktionen 
får deltagarna lära sig det mest väsentliga in-
om vänverksamheten och efter kvällen kan 
du komma med i verksamheten som röda-
korsvän. Men kan även delta i introduktionen 
av rent intresse utan att förbinda sig till nå-
got. 

Som rödakorsvän fungerar du som ett frivilligt 
stöd och en social kontakt till en medmännis-
ka. På det viset kan du bidra med att mins-
ka ensamheten i samhället. Kursen passar för 
personer i alla åldrar.

Under kursen behandlas följande teman:

• Vad är vänverksamhet?
• Frivilligas spelregler
• Självkännedom, växelverkan och möten
• Frivilligas egna välmående

Introduktion till vänverksamhet

 – En kortkurs om vänverksamhet i Pargas

Vändagen i Åboland
Text Rebecca Börman

Med budskapet ”Vi ser-vi ses: Endast tillsam-
mans kan vi sätta punkt för ensamheten” i 
tankarna är det nu dags att börja fundera på 
och planera inför vändagen den 14 februari 
2018. Målen med vändagskampanjen är såväl 
att få nya frivilliga till vänkurserna och vänverk-
samheten som att nå ut till dem som önskar 
sig en vän och berätta för dem om vänverk-
samheten.

I flera avdelningar i Åboland ser vi ett ökat be-
hov av nya vänner. Därför hoppas vi att alla till-
sammans i år med extra styrka satsar på re-

kryteringen av nya vänner under vändagen. 
Metoderna att göra detta på är många och ba-
ra den egna kreativiteten sätter gränser. Det 
kan vara ett pop-up cafe, en infokväll, social 
media kampanj eller vad som helst.

Åbolands distrikt kommer aktivt att marknads-
föra vänverksamheten både i sociala medi-
er och i lokaltidningar. Efter vändagen ordnar 
vi en kortkurs i vänverksamhet i Åbo för de 
nya frivilliga som vi rekryterat under vända-
gen.

VÄNDAGEN 14.2.2018 OCH KORTKURS I VÄNVERKSAMHET I FEBRUARI
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INSPIRATIONSKVÄLL OM MÅNGKULTUR

Nytt styrprogram för vänverksamheten 

Ett nytt datasystem för vänverksamheten 
tas i bruk i början av året. Systemet har 
testats under november-december och pi-
loteringen sker i januari.

Systemet piloteras på fyra finskspråkiga orter 
samt vid vänförmedlingen på en tvåspråkig och 
en svenskspråkig ort. Piloteringarna sker i Ny-
land och Tavastland. De första som tar i bruk 
piloteringen är Helsingfors, Mäntsälä, Tammer-
fors, Tavastehus, Karis-Pojo och Esbo svenska 
avdelningar.

Från och med februari kan vänförmedlingen 
vid andra avdelningar ta i bruk det nya syste-
met. Systemets användarutbildningar sker di-
striktsvis och ordningen för ibruktagningen for-
mas enligt intresse. Ibruktagningen inleds vid 
Helsingfors och Nylands distrikt, i Västra Fin-
lands distrikt samt i Tavastlands och Uleåborgs 

distrikt. Andra distrikt inleder ibruktagningen 
hösten 2018. Avsikten är att alla vänförmed-
lingar tar i bruk det nya systemet inom de tre 
följande åren.

Vad innebär det nya systemet?
Det nya systemet underlättar vänförmedlarnas 
arbete, skapar en enhetlig förmedlingsprocess 
på olika orter och möjliggör bildandet av vän-
förmedlingskretsar. Genom förmedlingskret-
sar möjliggör systemet gradvis en vänförmed-
ling som täcker hela landet. Systemet är en del 
av det nationella styrprogrammet för volontär-
verksamheten.

Ytterligare information: 
Vänverksamhetens anställda vid distrikten
Projektplanerare Maija Pokkinen,  
tfn 020 7012191

Vänförmedlarträff på Kåren 14.3.2018

Vänförmedlarna från avdelningarna träffas 
den 14.3.2018 kl.12.00 på Kåren. Vi disku-
terar aktuella saker inom vänverksamheten 
och bl.a. den digitala vänförmedlingen. Vi 

äter också lunch på Kåren och bekantar oss 
med Åbo svenska avdelnings utrymme. 
Anmäl dig senast den 7.3.2018 till Rebecca, 
040 771 2820, rebecca.borman@redcross.fi.

VÄNVERKSAMHET

Är du nyfiken på vad man kan göra inom Röda Korsets mångkulturella verk-
samhet? Nu har du chansen att få veta mera och komma med i verksam-
heten.

Den 28.2 kl.16.30- 18.30 ordnar Röda Korset Åbolands distrikt inspirations-
kväll ”Smakprov på mångkulturalism”. Vi bekantar oss med både Röda Korsets 
integrationsstödjande verksamhet och med kampanjarbete mot rasism. Under 
kvällen diskuterar vi också konkret vad just Du kan göra inom verksamheten i 
Åbo. 

Platsen är Röda Korset Åbolands distrikts kontor på Kaskisgatan 13 A 3 i Åbo. 
Anmäl dig senast den 21.2 via www.lyyti.in/Inspirationskvall-feb-2018.

Inspirationskväll
”Smakprov på mångkulturalism”
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VECKAN MOT RASISM 19–25.3.2018

Den riksomfattande veckan mot rasism är en
attitydkampanj

Var och en av oss har ansvar över våra 
egna val och attityder. I  årets kampanj vill 
vi påverka individen. 

Människor är olika och var och en av oss age-
rar på sitt eget sätt men sist och slutligen vet 
alla hur man borde agera till exempel i rasistis-
ka situationer. Var och en av oss, även ett litet 
barn, vet att man borde behandla alla likadant.  
Kampanjen år 2018 främjar också likabehand-
ling. Alla behöver en människa i närheten som 
är närvarande och stöder i vardagen. 

Låt oss i hela Finland göra en gemensam 
kampanj mot rasism!
Verksamheten mot diskriminering och rasism 
borde vara viktigt för alla. Kampanjveckan er-
bjuder en bra möjlighet att lyfta fram hur aktu-
ell och behövlig en sådan verksamhet är. Alla 
kan utnyttja sina  nätverk och utmana enskilda 
individer, organisationer, myndigheter, skolor, 
läroanstalter, olika gemenskaper och idrotts-
förbund med till vår allas gemensamma kam-
panj mot rasism.  Det finns gott om metoder 
och material för arbete mot diskriminering och 
rasism för alla åldersgrupper. Material för kom-
munikation och ytterligare tips angående kam-

K
iia Etelävu

o
ri

panjen finns fram till slutet av februari på Red-
Net under veckan mot rasism.

Vad kan jag göra under veckan mot rasism?
•  Besök skolor och föreslå att ni håller en mor-

gonsamling kring temat
•  Ordna ett diskussionstillfälle eller ett an-

nat evenemang där du kan berätta om lika-
behandling t. ex i skolan, i församlingens ut-
rymmen eller på biblioteket

•  Var aktiv i sociala medier och använd has-
htags: #olenkanssasi #jagärmeddig #imwit-
hyou

•  Beställ affischer, klistermärken och pins kost-
nadsfritt i Röda Korsets webbutik.

•  Allt material och spel hittar du på RedNet:  
FRK skolsamarbete och veckan mot rasism

Ytterligare information:  
Projektkoordinator Janette Grönfors  
tfn 020 701 156

Vill du ordna program i din avdelning? 
Kontakta Andrea Södergård på dist-
riktet för stöd och hjälp i processen,
andrea.sodergard@redcross.fi.
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SYRIEN

Kampanjen Hjälp dem att komma  
på fötter igen har inletts

Miljontals människor i Syrien lever i områden 
där minor, bomber och sprängmedel är en dag-
lig fara. En stor del av de som skadats är barn 
och ungdomar. Det långvariga kriget i Syrien 
har fått landets hälsovård att kollapsa och det 
råder brist på mediciner, vårdutrustning och 
sjukvårdspersonal.

Tack vare bidragsgivare kan rehabliteringscen-
trens patienter få fysioterapi, proteser, hjälp-
medel och psykiskt stöd. Syftet är att patien-
terna på rehabiliteringscentren ska återvända 
till ett normalt liv när de lämnar kliniken. Bar-
nen får möjlighet till lek, skolgång och kan röra 
sig utanför hemmet och de vuxna får möjlighet 
att hitta sin roll i samhället.

Avdelningarna kan delta i kampanjen genom 
att grunda en egen elektronisk insamlingsbös-
sa. Insamlingsbössan, som du hittar på sidan 
Omapunainenristi.fi, är lätt att dela bl.a. på fa-
cebook eller per e-post. Syftet är att kampan-
jen ska pågå i flera år. 

Hjälp dem att komma på fötter igen-kampanjen 
är även målet för skolornas kampanj Bokmå-
nad och Dagsverkeinsamlingen. För kampanjen 
finns affischen ”Hjälp dem att komma på föt-
ter igen” i A3-storlek i förpackningar på 20 st. 
Avdelningarna, skolorna och privatpersonerna 
kan beställa kampanjmaterialet i webbutiken. 

Mer information om kampanjen finns på kam-
panjsidan rodakorset.fi/syrien.  

Ytterligare information: Planerare för  
medelanskaffning Jessica von Bonsdorff,  
tfn 020 701 2032

Auta heidät 

takaisin 

jaloilleen

SYYRIAN SOTA on yksi aikamme suurimmista humanitäärisistä 

kriiseistä. Punainen Risti tarjoaa apua Aleppon ja Damaskoksen 

kuntoutuskeskuksissa. Lahjoittajien tuella vammautuneet saavat 

fysioterapiaa, proteeseja, apuvälineitä sekä psykologista tukea.

SINUN LAHJOITUKSESI avulla lapset ja aikuiset voivat löytää 

oman roolinsa yhteiskunnassa ja saavat mahdollisuuden 

työhön, leikkiin ja liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Punainenristi.fi/syyria

Lahjoittamalla autat heidät 

takaisin jaloilleen

LAHJOITA TEKSTIVIESTILLÄ 15 €

lähettämällä viesti 

SPR15 numeroon 16499

LAHJOITA VERKOSSA

Punainenristi.fi/syyria

LAHJOITA TILISIIRTONA

katastrofirahasto, tilinumero

FI06 2219 1800 0680 00, 

viitteellä 5393

Kiitos tuestasi! Tietoa kampanjasta 

Punainenristi.fi/syyria

Keräyslupa: POL-2015-8798/30.11.2015

Auta heidät 

takaisin jaloilleen

SYYRIAN SOTA on yksi aikamme suurimmista 

humanitäärisistä kriiseistä. Vammautuneita 

henkilöitä on jo lähes kolme miljoonaa. 

Punainen Risti tarjoaa apua Aleppon ja 

Damaskoksen kuntoutuskeskuksissa: 

lahjoittajien tuella klinikoilla on mahdollisuus 

tarjota fysioterapiaa, proteeseja, apuvälineitä 

sekä psykologista tukea.

SINUN LAHJOITUKSESI avulla lapset ja aikuiset 

voivat löytää oman roolinsa yhteiskunnassa 

ja saavat mahdollisuuden työhön, leikkiin ja 

liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Lahjoita osoitteessa

Punainenristi.fi/syyria

Hur reagera mot 
rasism? - Stödpaket 
för frivilliga lanseras
På frivilligas begäran har vi ut-
vecklat ett stödpaket med råd 
och tips på hur man kan hantera 
rasistiska situationer. Stödpake-
tet består av en handbok och en 
workshop. Workshopen passar 
ypperligt som tema på en grupp-
träff så bjud gärna in oss så kom-
mer vi och berättar! 

För de som vill fördjupa sig ytter-
ligare erbjuder vi en två timmars 
träningscirkel mot rasism där 
man genom forumteater behand-
lar rasistiska situationer. För mer 
information kontakta Andrea Sö-
dergård.

STÖDPAKET FÖR FRIVILLIGA OM RASISTISKA SITUATIONER
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Föreslå en fördomsfri föregångare!
Röda Korset Åbolands distrikt vill uppmärksamma en person eller gemenskap som aktivt har 
främjat likabehandling i Åboland. Utmärkelsen delas ut under veckan mot rasism den 19- 
25.3.2018.

Vi söker en aktör som modigt och fördomsfritt arbetat för att människor bemöts jämställt och 
med respekt, som bidrar till att människor känner ökad tillhörighet i det finländska samhället. Att 
främja positiva attityder och föra en öppen debatt som bygger på fakta är också centralt.

Kriterierna för fördomsfri föregångare är att man arbetat för etniskt jämlikhet och offentligt talat 
om mångkulturalism. Vi söker personer eller gemenskaper som aktivt har arbetat med eller för 
invandrare, särskilt har bjudit in eller tagit med personer med invandrarbakgrund i sin verksam-
het och märkbart arbetat för etnisk jämlikhet

Vi behöver nu er hjälp att hitta årets 
fördomsfria föregångare.

Skicka ditt förslag med motivering till 
samordnade av social- och integrations-
stödjande verksamhet Rebecca Börman 
senast den 11.3 via e-post rebecca.bor-
man@redcross.fi eller till postadressen 
Röda Korset Åbolands distrikt, Kaskisga-
tan 13 A 3, 20700 Åbo.

REDDIES RESAVECKAN MOT RASISM 19–25.3.2018

Reddies resa fortsätter 2018. I januari 
besökte Reddie bland annat mentala 
stödgruppen. Vill du att Reddie ska 
besöka din grupp? Ta kontakt!

G
ile

s D
u
ley 
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Avdelning Medlemmar
31.12.2017

Medlemmar
31.12.2016

Nya
2017

Ungdoms-
medlemmar
31.12.2017

Prosentuell
ändring 

2016-2017

Dragsfjärd 108 109 6 10 - 0,9

Hitis 70 70 2 1 0,0

Houtskär 57 49 10 4 + 16,3

Iniö 67 73 0 11 - 8,2

Kimito 147 142 10 9 + 3,5

Korpo 108 107 5 19 + 0,9

Nagu 85 93 1 7 - 8,6

Pargas 548 566 22 42 - 3,2

Västänfjärd 122 124 5 4 - 1,6

Åbo svenska 438 434 33 69 + 0,9

Sammanlagt 1750 1767 94 176 - 1,0

Medlemmar 2017

Medlemskampanj – samla in 
e-postadresser

Medlemsvärvningen fortsätter igen med det 
nya materialet. Notera att familjemedlemskap 
är avskaffat och nu finns enbart vanliga med-
lemmar samt medlemmar under 29 år. 

Ett medlemskap är ett ställningstagande för 
Röda Korsets värderingar. Ju fler vi är desto 
kraftfullare hörs vi för dem som är svaga i sam-
hället.

Nu inleds också kampanjen om att få in så 
många e-postadresser som möjligt från våra 
medlemmar. Uppgifterna kan ni sända till chris-
tel.bergman@redcross.fi så förs de in i med-
lemsregistret. På det sättet kan både avdel-
ningen och distriktet lättare hålla kontakten till 
medlemmarna.

Vi stöder avdelningens 
kommunikation

Andrea på distriktsbyrån hjälper gärna till i 
marknadsföringen av avdelningarnas verksam-
het eller kommande evenemang. Ta gärna kon-
takt om du behöver hjälp med att formulera 
eller finslipa ett pressmeddelande, en tidnings-
puff eller reklamannons. Andrea kan också 
hjälpa till med tips och råd om evenemangsan-
nonsering på Facebook.

Andrea har studerat masskommunikation på 
ÅA och jobbat som journalist på Åbo Underrät-
telser.

MEDLEMSNYHETER

Tabellen visar det officiella antalet medlemmar 
för varje avdelning. Medlemsantalet i hela lan-
det har minskat med -2,2 %, Åboland med -1;0 
%. Trenden är oroväckande och vi får tillsam-
mans ständigt kämpa med denna fråga.

Glädjande nog har varje avdelning under året 
lyckats värva nya, det arbete skall vi fortsätta. 

På årsmötet utlyser vi stämmoperiodens mest 
växande avdelning. Vi återkommer till detta och 
håller er i spännig tills dess.

Nu fortsätter vi som tidigare och kommer ihåg 
att vid varje evenemang avdelningen eller di-
striktet ordnar komma ihåg att värva nya med. 

Mer info: Annalena Sjöblom
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ALLA MED I MEDLEMSREKRYTERINGEN

Vem kan du be komma med som 
medlem i Röda Korset?

En ny medlem

• ökar avdelningens och Röda Korsets in-
flytande 

• tillför nya aktörer till avdelningen

• förkovrar avdelningens ekonomi

• är en tilläggsresurs och ger möjlighet att 
utvidga avdelningens verksamhet

• ökar Röda Korsets välkändhet och tro-
värdighet 

• möjliggör en höjning av beredskapsnivån.

Största orsaken till att en person inte är 
medlem i Röda Korset är att ingen har frå-
gat. Fundera på hurudana nätverk du har? 
Vänner, arbetskamrater, fritidsgrupper, 
grannar. Hur kan du berätta om Röda Kor-
set, dela med dig av berörande berättelser 
och be någon bli medlem?  

I avdelningen kan ni tillsammans fundera på 
olika sätt och sammanhang för att öka med-
lemsantalet. Det lönar sig att ta in medlems-
rekryteringen som en del av planeringen av 
avdelningens verksamhet, tillställningar och 
evenemang. Medlemmarna och medlemsrekry-
teringen är mycket viktiga med tanke på vår 
verksamhet – ju mera medlemmar, desto effek-
tivare kan vi hjälpa tillsammans.

Att göra medlemsrekryteringen till en del 
av all verksamhet
Enligt strategin som godkändes på allmänna 
stämman ska målinriktad medlemsrekrytering 
tas med som en del av all verksamhet inom 
Röda Korset. Styrelsen har slagit fast att må-
let är att öka antalet medlemmar med 10 pro-
cent under de tre följande åren. Vad kan er av-
delning göra för att vi ska nå målet? Hurudant 
stöd behöver ni för medlemsrekryteringen? 
Centralbyrån stöder medlemsrekryteringen ge-
nom att skapa nytt material och mallar, som vi 
berättar om när de färdigställts. 

Utlottningar för att sätta fart på 
medlemsrekryteringen
Röda Korsets medlemmar deltar automatiskt i 
fyra riksomfattande utlottningar år 2018. Ju ti-
digare de betalar sin medlemsavgift, desto fle-
ra av Röda Korsets utlottningar deltar de i. Det 
lönar sig att berätta för medlemmarna i er av-
delning att de kan öka sina egna vinstchanser 
genom att skaffa nya medlemmar. Genom att 
rekrytera nya medlemmar till Röda Korset kan 
man öka sina egna vinstchanser.  Då den nya 
medlemmen tillsammans med sina egna upp-
gifter uppger en gammal medlem som referens, 
har den gamla medlemmen större möjligheter 
att vinna. Vinstchanserna ökar också genom att 
göra ett avtal om e-faktura. 

Det går också att delta i utlottningar genom att 
fylla i en blankett vid olika evenemang. Detta 
kommer att ändras så att man på utlottnings-

blanketten också kan uppge att man vill bli 
medlem.

Medlemsmaterial 
Försäkra er om att ni har uppdaterat material 
för medlemsrekrytering till ert förfogande och 
att informationen om medlemskap är à jour på 
webbsidorna och i sociala medier. 

Läs mera: https://rednet.rodakorset.fi/ 
medlemsvarvningen

Ytterligare upplysningar: 
Kampanjkoordinator Sari Byman,  
tfn 020 701 2201

Leen
a Ko

skela
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KRYSSNING OCH UTBILDNINGAR FÖR FRIVILLIGA

Är du helt ute och seglar?
Du missar väl inte årets kryssning? Skriv 
upp datumet och kom med på höstkryss-
ningen tillsammans med andra frivilliga vid 
Röda Korset. 

Du är välkommen, som nyckelfrivillig, förtroen-
devald, färsk nybörjare eller en som stått i kö-
ket och kokat kaffe redan i trettio år. Du är 
varmt välkommen att lufta dina tankar, lära dig 
nya saker, bli inspirerad och skapa nya kontak-
ter. Ute på havet är det bärande temat välbe-
finnande bland frivilliga samt ledarskap inom 
volontärverksamheten. Ett mer exakt program 
publiceras under våren, men du har fortfaran-
de möjlighet att påverka kryssningsprogram-
met på evenemangets sidor rednet.rodakor-
set.fi/horisont.

Start från Helsingfors fredagen den 9.11 kl. 11 
och återresa söndagen den 11.11 kl. 10.30. 
Skriv redan upp datumet i kalendern! Anmäl-
ningslänken dyker upp i maj på adressen red-

net.rodakorset.fi/horisont. Under våren 
hittar du mer detaljerad information om kryss-
ningen, hytterna och utbildningarna på samma 
adress.

Exempel på kryssningspris för tidiga an-
mälningar (före 1.8.2018):
• A-hytt för två personer 210€
• Promenade-hytt för två personer 205€
• B-hytt för två personer 185€
• B-hytt för fyra personer 150€ 

I priset ingår två frukostar, två buffet-middagar 
samt kaffe med tilltugg på fredagen och lörda-
gen.

I början av augusti stiger priserna med 20 
euro! Bindande anmälningar till kryssning-
en senast söndagen 16.9.2018.

Jarkko
 M

ikko
n
en

Studiecentralen Sivis stöder ekonomiskt verk-
samheten i studiegrupper inom sina med-
lemsorganisationer och deras föreningar. I en 
kamratstudiegrupp inhämtar man kunskaper 
tillsammans med jämlikar. Studierna kan syf-
ta till att öka sina kunskaper, förbättra sina fär-
digheter, utveckla sin kompetens eller upprätt-
hålla sin funktionsförmåga tillsammans med 
andra. Det är viktigt att dela erfarenheter och 
åsikter. Studieämne, mål och tidtabell överens-
koms tillsammans. 

För att få stöd ska studiegruppens studier ha 
orsakat kostnader. Stödet betalas till det konto 
som föreningen har uppgett i Sivisverkko. Det 
ekonomiska stödet utgör högst 3 euro/studie-
timme. Läs mera www.ok-sivis.fi

Hör hit, alla aktörer i grupper för första hjälpen, ungdomar, kulturell 
mångfald, IHL och annat!

I Åboland står distriktet för transport 
från Åbo till Helsingfors och tillbaka.

Februarifilmen
Den 5 februari ordnar ungdomsutskottet filmkväll på distriktsbyrån. Vi ser en 
film som handlar om vänskapen mellan två pojkar under andra världskriget 
och äter popcorn. Showtime klockan 18. Mer info och anmälan via evene-
mangets Facebooksida.
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Vi jobbar på distriktet, kom och hälsa på!

Verksamhetsledare / Beredskapschef

Annalena Sjöblom
tfn 0400 838 675, e-post annalena.sjoblom@redcross.fi

Leder verksamheten, Avtalsfrågor, Myndighetskontakter, 
Beredskapsplanering, Vapepa kontaktperson, Kontakt-
person till hemlandshjälpen

Samordnare för social-och integrationsstödjande
verksamhet

Rebecca Börman
tfn 040 771 2820, e-post rebecca.borman@redcross.fi

Social verksamhet (Vänverksamhet), Integrationsstö-
djande verksamhet

Planerare för ungdomsverksamhet och kommunikation

Andrea Södergård
tfn 040 352 9375, e-post andrea.sodergård@redcross.fi

Barn- och ungdomsverksamhet, Attitydarbete, Kommu-
nikation, Humanitär rätt

Samordnare för förstahjälpen- och hälsovårdstjänster

Marjatta Alakahri
tfn 040 702 0510, e-post marjatta.alakahri@redcross.fi

Första hjälpen-gruppverksamhet, Hälsopunkter, Mentalt 
stöd-gruppverksamhet, Projektet Skärgårdshjälpen

Byråsekreterare

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

Medlemsärenden, Organisationsärenden, Utmärkelser, 
Insamlingar, Ekonomi

Organisationsmedarbetare

Juha Lindström
tfn 040 172 5882, e-post juha.lindstrom@redcross.fi

RedNet, Här och Nu, Försäljning, Projektet Skärgårdsh-
jälpen

PERSONALEN PÅ DISTRIKTSBYRÅN
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Sticka för en god sak! 

Du hinner fortfarande delta i en rolig sticktäv-
ling där snabbhet, kreativitet och skönhet är 
avgörande. Under tävlingens lopp stickar del-
tagarna sju par sockor enligt direktiv av kända 
stickare. Tävlingen har redan kring 1 300 delta-
gare och du kan anmäla dig fram till slutet av 
februari. Intäkterna går till Röda Korsets häl-
soprojekt i Kenya. Projektet sprider hälsokun-
skap särskilt bland kvinnor i fattiga byar i nor-
ra Kenya. Läs mer om tävlingen och kom med:  
www.sukkafinlandia.fi

En app för att skänka bort mat 
och bekämpa svinn 

NeighbourFood är en applikation som kombi-
nerar delningsekonomi med donationer. Med 
appen kan vem som helst lägga ut en över-
lopps matportion till salu och köpa portioner 
i grannskapet. Appen fungerar genom att an-
vändaren tar en bild av sin portion och ger den 
ett pris. Med några klick lägger man ut den 
på NeigbourFood och därmed kan en annan 
hungrig person hitta den bland portionerna till 
salu. Efter administrativa kostnader går intäk-
terna till Finlands Röda Kors katastroffond. Ap-
pen är tillgänglig för Android och iPhone. 

En defibrillator är lätt att 
använda men svår att hitta 

Det finns minst ett par tusen hjärtstartare, allt-
så defibrillatorer, avsedda för användning av 
medborgarna – men majoriteten känner inte 
till var de bevaras. Information om förvarings-
ställen samlas nu till ett nationellt register som 
upprätthålls, förutom av Röda Korset, också av 
Suomen Elvytysneuvosto och Finlands Hjärt-
förbund. Maskinen registreras av sin ägare. Re-
gistret finns på adressen defi.fi.

Livsviktigt arbete fyller jämna år 

Röda Korsets program för hiv- och sexualhäl-
sa fyller 30 år. Verksamheten började år 1988 
som ett RAY-finansierat aids-projekt. Målet var 
inledningsvis att utbilda Rödakorsaktiva till att 
ge hälsoupplysning och sprida kännedom om 
hiv-smittor runtom i landet.

År 1988 startade också Röda Korsets natio-
nella hiv-telefonrådgivning, vars verksamhet 
fortsätter ännu i dessa dagar. Under åren har 

verksamheten utvidgats från hiv-arbete till sex-
ualarbete särskilt bland unga, resenärer och 
personer som är rädda för hiv-smittor.

År 2018 firas det 30:e verksamhetsåret med 
flera olika evenemang. Året kulminerar i ett 
festseminarium i slutet av året. Håll dig uppda-
terad på: https://www.rodakorset.fi/ 
kom-med/i-hiv-och-aids-arbetet

K
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KORT OCH GOTT
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Kommande händelser!

Februari
• Förstaresponskurs på Utö 2-4.2
• Socialutskottsmöte 5.2
• Februarifilm på distriktsbyrån 5.2
• Distriktsstyrelsemöte 7.2
• Beredskapsövning ”Putte” i Kimito 

10.2
• Vändagen 14.2
• Årets vän 14.2
• Introduktion till vänverksamhet-kurs i 

Pargas 26.2

Mars
• Mentalt stöd övning i Viking Line ter-

minal i Åbo 3.3
• Avdelningen i beredskap-kurs i Kimi-

to 5 och 7.3
• Veckan mot rasism 19-25.3
• Val av årets Fördomsfria föregångare 
• Distriktsstyrelsemöte 26.3

April
• Världshälsodagen 7.4
• Vapepa-kryssning 7-8.4
• Åboländsk vänträff i Kimito
• Distriktets årsmöte 21.4 i Houtskär

Maj
• Rödakorsveckan 3-9.5
• Henrydag kaffe med öppet hus på di-

striktsbyrån 8.5
• Efterspaningsövning i Pargas 15.5
• Distriktsstyrelsemöte 23.5

Juni
• Sommarläger för barn i Åbo 13-17.6
• FM tävling i Förstahjälp i Åbo 15-16.6

Juli
• Didtriktsbyrån har sommarstängt 2.7-

5.8

Augusti
• Gruppledarkurs del 2 i Nynäs 17-20.8

September
• Hungerdagen 20-22.9

Distriktets Årsmöte
Lördagen 21.4.2018 på Houtskär

• Aktuellt i distriktet
• Avdelningen som ökat mest under fö-

regående stämmoperiod premieras
• Frivillignätet – Röda Korsets digita-

la värld

• Stadgeenliga ärenden
• Utmärkelser
• Musikprogram

Frivilliga spred julglädje i 
december

Kampanjen Jul i sinnet avslutades som van-
ligt vid julafton. I år delades gåvorkorten ut till 
228 familjer i Åbo och Åboland. Gåvokorten är 
värda 70 euro och ger familjerna möjlighet att 
handla julmat under tiden 7.12-24.12.
Korten delades ut bland annat via de kommu-
nala socialkontoren, församlingarna, flyktingko-
ordinatorerna, rådgivningen och skolkuratorer.
Tack till alla frivilliga i avdelningarna som såg 
till att korten kom till fram till familjerna!

I år ordnades också en insamling till förmån 
för kampanjen under Kashmi Dance Companys 
årliga julshow. Dansarna Linn Arola och Emi-
lia Lindström samlade in dryga 143 euro. Stort 
tack även till dem!

Linn Arola och Emilia Lindström samlade för Jul i sinnet

KORT OCH GOTT
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Känner du någon som är omtänksam, glad, har tid för sina medmänniskor, är ung 
eller gammal, har ett varmt hjärta och bryr sig om? Är det någon du tycker borde får 
titeln ”Årets vän”?

Röda Korset i Åboland ger årligen utmärkelsen ”Årets vän” i samband med vändagen 
den 14.2. Kampanjen är öppen för alla.

De uppgifter vi behöver är:
• Namn, adress och kontaktuppgifter på personen som föreslås.
• Din utförliga motivering till förslaget. Varför är just den här personen den bästa 

kandidaten?
• Dina kontaktuppgifter.

Vi vill ha ditt förslag märkt med ”Årets Vän” senast 4.2.2018 till adressen Finlands 
Röda Kors, Åbolands distrikt, Kaskisgatan 13 A, 20700 Åbo eller per e-post till abo-
land@redcross.fi.

Vuoden Ystävä 2018
Tunnetko jonkun, nuori tai vanha, joka välittää toisista, on iloinen ja
ystävällinen ja ottaa toisia huomioon? Myönnetäänkö hänelle vuoden
ystävän titteli?

Punaisen Ristin Turunmaan piiri jakaa ystävänpäivän yhteydessä 14.2. huomionosoi-
tuksen ”Vuoden ystävä”. Kampanja on avoin kaikille.

Tarvitsemme seuraavat tiedot:
• Ehdotetun henkilön nimi, osoite ja muut yhteistiedot.
• Perustelut – anna esimerkkejä ja kerro miksi juuri sinun ehdottamasi henkilö olisi 

paras valinta.
• Omat yhteistietosi.

Haluamme ehdotuksesi merkinnällä ”Vuoden ystävä” viimeistään 4.2.2018. Osoite 
on Suomen Punainen Risti, Turunmaan piiri, Kaskenkatu 13 A, 20700 Turku tai s-posti 
aboland@redcross.fi.

Glad Vändag!
Hyvää Ystävänpäivää!

Årets Vän 2018


