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I ÖVERSIKT

1. Inledning

Verksamheten vid Finlands Röda Kors är uppdelad i 12 distrikt och över 500 lokalavdelningar. Varje

distrikt har en egen distriktsbyrå som har som uppgift att stödja lokalavdelningens verksamhet.

Åbolands distrikt stöder de frivilliga i regionens avdelningar bland annat genom att ordna

utbildningar och evenemang.

Röda Korset i Pargas har avslutat sitt 69:e verksamhetsår. Pargas avdelning är tvåspråkig och har

mångsidig verksamhet. Målet är att på det lokala planet förverkliga de nationella målsättningarna

utgående från Röda Korsets internationella och nationella strategier samt från de sju

grundprinciperna: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och

universalitet.

Verksamhetsåret har varit mycket annorlunda på grund av Corona pandemin. I mars stängdes så

gott som hela den normala verksamheten ner. Styrelsen blev tvungen att träffas på ett nytt sätt via

Teams möten på distans.

Under året har avdelningens styrelse haft glädjen att för distriktets styrelse föreslå utdelning av

förtjänsttecken. Följande personer har erhållit utmärkelser år 2020:

Viveca Pyy och Tiina Eriksson (silver) samt Mira Öhman (förtjänsttecken)

Mera information om Röda Korsets verksamhet nationellt och internationellt finns på

www.redcross.fi.
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2. Insamlingar

Den 24-26.9. deltog avdelningen i den traditionella Hungerdagsinsamlingen till Röda Korsets

katastroffond. Katastroffondens pengar är obundna och kan användas för att ge hjälp till dem som

lider den största nöden i världen just då. Merparten av medlen riktas till utlandet, men också på

hemmaplan behövs nödhjälp vid eldsvådor och plötsliga olyckor.

Hungerdagsinsamlingen ordnades med beaktande av rådande säkerhetsföreskrifter: alla insamlare

bar munskydd, använde handdesinficeringsmedel och höll tillräckliga avstånd till andra personer.

Insamlingsställena var utanför K-Supermarket Reimari, S-Market och Tokmanni. Ett nytt och mycket

populärt inslag var lakritsförsäljning, 50 påsar såldes slut på en dag. Avdelningen tog i bruk

möjligheten att betala via bankgiron, Mobile Pay, Izettle och via virtuella insamlingar som även

skolor och privatpersoner startade upp. Många nya insamlare deltog. Insamlingen gav ett gott

resultat och inbringade 6867,95€ trots att många äldre insamlare inte rekommenderades delta

p.g.a. Coronan.

3. Lokala samarbetspartners och avdelningens lokala stöd

Samarbetet med Pargas Kungörelser har fortsatt och i föreningsspalten har regelbundet

informerats om avdelningens verksamhet. I tidningen har även ingått informativa artiklar om

avdelningen och dess verksamhetsformer såsom matkassehjälpen och julgåvor.

Ålandsbanken samarbetade genom att räkna pengarna från insamlingsbössorna under

Hungerdagsinsamlingen. Avdelningen fick även hjälp av Piffens handbollsjuniorer som delade ut

bankgiron till hushåll i Pargas. Matmalmen Eva deltog i insamlingen.

Via Jul i Sinnet anhöll avdelningen om 66 gåvokort till barnfamiljer som socialenheten delade ut.

Likaså kunde 20 personer få en matkasse till jul i samarbete med Lokal Tapiola, Mörkby potatis

och Garden Center.

I november-december deltog avdelningen i evenemanget Lux Archipelago med en upplyst

utställning i Humanas fönster.
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II ORGANISATION

1. Medlemmar

Medlemmar – att hjälpa ger glädje

2018 2019 2020

Medlemsantal 514 532 515

Ungdomsmedlemmar 41 34

Nya medlemmar 44 18

2. Verksamhetssekreteraren och Humana

Henry Sundblom anställdes som verksamhetssekreterare i januari. Till hans arbetsuppgifter har

hört olika kontorsuppgifter såsom att bistå styrelsen och de olika grupperna, sköta avdelningens

e-post samt försäljning av produkter. Henrys arbetstid har varit 25 timmar per vecka.

Verksamhetslokalen Humanas öppethållningstider har varierat under året. Under januari-februari

var verksamhetssekreteraren på plats 5 dagar i veckan kl. 11-16. Grupperna kunde då träffas

normalt och hålla sina möten. I mitten av mars övergick verksamheten på distans och alla

sammankomster begränsades kraftigt. Humana kunde igen öppnas i slutet av maj, men trots det

uteblev normal verksamhet i lokalen. Under hösten fortsatte distansarbetet delvis och Humana

höll öppet måndagar och torsdagar kl. 11-16. Verksamhetssekreteraren var anträffbar per telefon

och e-post.

Under året gjordes en större renovering i Humana. De två små wc utrymmena revs och istället

byggdes en rymlig inva wc.

3. Sociala media

FRK Pargas avdelning upprätthåller en egen hemsida på www.rednet.fi. På Facebook finns

avdelningen med och hade 544 följare per 13.1.2021. Där informeras om avdelningens program

och händelser samt om Finlands Röda Kors verksamhet. På Instagram, frkpargas_parainen, kan
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man även följa med vad som händer i avdelningen. Sidan hade 174 följare per 13.1.2021.

4. Styrelsen

Ordförande Jeanette Laaksonen

Vice ordförande Widar Nyberg

Kassör Viveca Pyy

Medlemmar Jerker Hagström (invald 11.6.2020)

Stig Hågensen

Linda Pyy (avgick 31.3.2020 pga arbetsförhållande i Åbolands distrikt)

Carola Rantala-Lindholm

Mikaela Sundman

Stina Söderlund

Som avdelningens namntecknare fungerar ordförande och vice ordförande tillsammans eller

enskilt tillsammans med kassören eller sekreteraren.

Bror Berg har fungerat som avdelningens verksamhetsgranskare och som hans ersättare var Rakel

Nygård-Taxell.

Andrea Södergård från Åbolands distrikt blev under året avdelningens fadder. Den 28 oktober

träffade hon styrelsen och diskuterade avdelningens framtidsvision.

Avdelningen har representerats i distriktsstyrelsen av Jeanette Laaksonen som vice ordförande

samt av Stig Hågensen som styrelsemedlem. I distriktets nya utskott har följande personer ur

styrelsen ingått: Jeanette Laaksonen, ordförande i Frivilligutskottet samt Jerker Hagström och Stig

Hågensen, medlemmar i Beredskapsutskottet.

5. Styrelse- och årsmöten

Under året har styrelsen hållit exceptionellt många möten. Av styrelsens 25 möten hölls 14 på

distans via Teams. Dessutom har styrelsen haft tät kontakt via e-post och whatsapp samt träffats

till planeringsmöten i mindre grupper. Pga rådande omständigheter och undantagsförhållanden

kunde stadgeenligt vårmöte inte hållas i mars. Avdelningen höll istället sitt vårmöte den 11.6 som
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hybridmöte. Mötesdeltagarna kunde välja mellan att delta fysiskt på plats i Humana eller via

videokonferens i Teams. Höstmötet hölls stadgeenligt den 24.11, även det som hybridmöte.

Stämman som var planerad att hållas i Vasa den 6-7.6. sköts fram till hösten. Den ordnades den

5.9. i form av satelliter på olika ställen i Finland. Den Åboländska gruppen samlades i Åbo mässhall

och deltog med de andra grupperna via nätet. Från Pargas deltog Carola Rantala-Lindholm och

Jeanette Laaksonen.

III FRIVILLIGVERKSAMHET

1. Hälso- och beredskapsverksamhet

Blodgivning

Leena Asplund har ansvarat för blodgivningsverksamheten. Några blodgivningstillfällen har kunnat

ordnas i Pargas trots restriktionerna. Totalt har 480 personer gett blod. Av dessa var 20 nya

blodgivare. Grupperna har hjälpt till med kaffeserveringen: ”Äggsmörgåsarna” deltog två gånger

under året under ledning av Gunborg Lindstedt och Ryhmä 11 en gång med Jessica Engroos.

Första hjälpen gruppen är en del av distriktets beredskap. Gruppen bestod under året av nio aktiva

medlemmar samt medlemmar ur Åbo Svenska avdelning. Som gruppledare fungerade Paola

Fraboni tillsammans med Åbos gruppledare Tove Johansson. Stina Söderlund ansvarade för

jourverksamheten. Första hjälpen gruppen är tvåspråkig.

Gruppen har träffats fem gånger under året varav två gånger på distans via Zoom. Under

gruppkvällarna har första hjälpen-kunskaper upprätthållits med teori samt olika övningar. Ett aktivt

samarbete har hållits med Frivilliga Räddningstjänsten och Archipelago Response Unit (distriktets

första respons-grupp). Man deltog i 112-dagen och gruppledaren Paola Fraboni utbildades i Nynäs

till FHJ-utbildare för första hjälp grupper. Gruppen hade ingen egen jour under året men en

gruppmedlem deltog i en jour tillsammans med Turun piiri.

Frivilliga Räddningstjänsten FRT - Vapepa

Ledningsgruppen har bestått av 14 personer och som gruppledare för Pargas FRT fungerade först

Tiina Eriksson, sedan Sari Karrila en kort tid fram till höstmötet då Jerker Hagström valdes.
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Gruppen har haft fyra möten utöver höstmötet och även kommunicerat via telefon (Whatsapp). En

övning hölls med ca fem deltagare på vårvintern.

I september deltog några ur ledningsgruppen och övriga frivilliga i en övning i att bygga EEC-tält för

att senare kunna lära ut det till alarmgrupperna. En mörkerövning vid Kirjala daghem och en

orienteringsövning i Mustfinn ordnades. På distans hölls en FRT grundkurs. Under året fick gruppen

två efterspaningslarm. Det ena ledde till aktiv efterspaning. Vid det andra hann ledningen och

några frivilliga sätta upp ledningsplatsen då polisen hittade den efterspanade.

För materialuppdateringar söktes stöd från Egentliga Finlands Räddningsverk och FRT beviljades 1

600€. Radiotelefonerna behövde förnyas och ersattes med sex nya telefoner. Dessutom köptes fyra

pannlampor med gemensam laddningsstation och en lampa utan laddningsstation.

Hemlandshjälpen

Hemlandshjälpen hade inga egentliga uppdrag under året. Stig Hågensen fungerade som

gruppledare.

Mentalt stöd

Avdelningen ingår i en regional mentalt stödgrupp tillsammans med Kimito avdelning och Åbo

svenska avdelning. Gruppen har skött uppdrag i Åboland och som gruppledare fungerade Alf

Jansson. Under året hade man fyra aktiva uppdrag med åtta frivilliga som aktiverades samt några

förhandslarm.

2. Myndighetsuppdrag

Under året rådde undantagsförhållande i Finland och det föranledde vissa myndighetsuppdrag för

avdelningen. Uppdragen gjordes i samarbete med Åbolands distrikt och Pargas stad.

Väntelefonjour var ett av årets nya verksamheter som restriktionerna förde med sig. I uppdraget

deltog 15 frivilliga mellan 1.4.-15.6.2020. Linjen var öppen måndag till fredag fyra timmar per dag

och det var dagligen tre personer som jourade. Till väntelefonen kunde man anonymt ringa för att

prata med någon.
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Uppringning av åldringar var ett också stort uppdrag med uppgiften att ringa samtliga över 85 år

fyllda i Pargas. De frivilliga frågade hur åldringarna hade det och kollade om de behövde hjälp med

något. Telefonsamtalen gjordes mellan 22.5 och 3.6. Innan jul ringde frivilliga även till alla 80-85 år

fyllda.

Butikshjälpen koordinerades under vår och tidig sommar. Då handlade 21 frivilliga matvaror enligt

beställning åt boende i Solgläntan och Björkebo.

Alla som deltagit i myndighetsuppdragen avtackades på sommaren med traktering, minigolfspel

och fri samvaro utomhus.

3. Social verksamhet

Den sociala verksamheten har letts av följande medlemmar: Carola Rantala-Lindholm, Helena

Lindström, Märta Helin, Sirkka-Liisa Malmlund, Kristina von Weissenberg, Hilkka Söderholm, Stina

Engblom-Colliander och Margareta Eklund. Gruppen har i början av året sammankommit fyra

gånger och utöver det hållit kontakt via e-post.

Vänverksamheten var mycket begränsad under året och pga Coronarestriktionerna låg besöks- och

följeslagarverksamheten samt sammankomster så gott som helt nere från mitten av mars. De

personliga kontakterna sköttes därefter i huvudsak via telefon eller utomhus.

Coronakrisen väckte dock allmänhetens hjälpvilja och intresse för vänverksamhet. RK vännerna

ökade med 10 nya och blev totalt 75 personer av vilka 29 var besöksvänner. Sammanlagt 27

följeslagaruppdrag förmedlades under året. Antalet kunder utgjorde 50 personer.

Ett flertal RK-vänner ställde upp i ovan nämnda myndighetsuppdrag att ringa till äldre personer.

Också före jul önskades samma hjälp och 2 RK-vänner ställde upp. Vänförmedlaren ringde

avlastningssamtal till telefonvänner i Kimito. Som vänförmedlare fungerade Helena Lindström med

Kristina von Weissenberg som vice.

Vänträffar hölls i januari och februari. Vid sistnämnda berättade sakkunniga Sara Grönqvist om

kyrkans samtalstjänst.
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Pensionärskaffe med 24 deltagare ordnades den 20.2. i samråd med svenska och finska

församlingen i Församlingshemmet. Monica Hedlund-Järvinen berättade om sitt frivilligarbete med

Skärgård utan gränser och invandrarfamiljer. Pasi Holmberg talade om möjligheten om att få hjälp

av digital handledare.

Gruppen med finskspråkiga närståendevårdare leddes av Hilkka Söderholm och träffades 2 gånger

i Seniorstugan med 17 deltagare.

Den veckovisa högläsningen på Kårkullas boende Peppargränd leddes av Esko Lundén och de 6

deltagarna hann träffas 10 gånger.

Högläsningen på Björkebo servicehus ordnades 8 ggr med 7 deltagare och Sirkka Koivunen.

Gruppträffen på Folkhälsan ”Kaffestunden” med Märta Helin som dragare träffades en gång och 7

personer deltog. Från hösten kunde man istället delta i en virtuell kaffestund varje måndag tack

vare distriktets projekt ”Mitt i byn”. Detta projekt startade även upp en ny promenadgrupp som

träffades veckovis under hösten med 10 deltagare från Vapparvägens seniorhus. Kontaktperson var

Gerd Segerström.

Träffpunkten för allmänheten ordnades med anspråkslöst deltagarantal en tisdag per månad i

februari-mars under ledning av Kristina von Weissenberg och Helena Lindström.

Hälsopunkten hade två träffar fram till sista mars och leddes av Viveca Pyy, Stina Söderlund och

Linda Pyy. Den ena träffen handlade om intressebevakning med 5 deltagare på plats och den andra

hölls på 112-dagen med samma tema och i samarbete med Pargas FBK, 40 personer deltog. På

träffarna fanns även 2 frivilliga/gång.

”Behåll balansen” en fallförebyggande mässa ordnades i Brandkårshuset den 21.1.20 med Pargas

stad som huvudarrangör. Mässan var mycket välbesökt och RK-vännerna skötte kaffeserveringen.

Vid Vändagen 14.2 ordnades kaffeservering med bulle och lotteri i Humana. En omtyckt slide-show

med minnesverser visades. Tillställningen besöktes av 48 personer. Också i Folkhälsans servicehus

arrangerades en kaffetillställning av Dagstrippens frivilliga.

Grupp 3, Kulturgruppen leddes av Runa-Lisa Bergström, Gudrun Engman och Margareta

Mattsson. Pga restriktionerna kunde gruppen inte ha verksamhet under året.
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4. Barn- och ungdomsverksamhet

Barn- och ungdomsgruppen har bestått av sammankallare Linda Pyy (t.om. 31.3) och Stina

Söderlund. Till största delen har kontakterna skötts via telefon (Whatsapp).

Barnvaktsringens verksamhet är fortlöpande. Stina Söderlund fungerade som kontaktperson för

verksamheten och förmedlade barnvakter vid behov. Under året ordnades en kurs för nya

barnvakter och 16 ungdomar deltog.

Pikkuteinitupa drogs av Mari Virta-Lupala. Barnen fick laga våfflor, se på film samt spela teater och

olika spel. De träffades måndagar och onsdagar 13 gånger fram till mitten av mars. Deltagarantalet

varierade mellan 2-12 barn/gång.

5. Mångkulturell verksamhet (Måku)

Verksamheten i den mångkulturella gruppen har främst haft fokus på de 12 barn med

invandrarbakgrund som går i Björkhagens lågstadium. De har fått läxhjälp av 7 dragare i den sk

Suomikerho som hölls i skolans utrymmen totalt 55 dagar. Av dessa sköttes 20 dagar på distans

enligt rådande direktiv. En gång besökte man den lokala biosalongen i Piug för att se en inhemsk

barnfilm. Familjerna stod för en del av kostnaderna. Barn från Nagu deltog. Ledarna för läxhjälpen

har sammankommit 8 gånger under året. I samarbete med biblioteket ordnades ett Språkcafé. I

språkcaféet diskuterade en frivillig på tydlig finska om olika saker med deltagare från olika länder.

Träffarna var 32 under året med 4-9 deltagare/gång. Undervisning i finska för vuxna som redan

kan finska inledde sin verksamhet i Humana i februari. Gruppen kallade sig Tiistaisuomi. En ledare

höll undervisningen 19 gånger under året och nivån var B1-2.

Cykelverkstaden Sykkelis arbetsgrupp bestående av 4-7 deltagare från olika nätverk hade 7

planeringsmöten för att starta upp verkstaden. Eftersom Coronaläget inte medgav någon

verksamhet tidigare, kunde man först i september öppna Sykkeli i Kombis garage. Pargas stad och

FRK:s Centralbyrå gav bidrag för verksamheten och verkstaden kunde hjälpa behövande på

onsdagar och lördagar totalt 7 gånger med en frivillig som ledare och dessutom två hjälpledare

med invandrarbakgrund.
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Av de elva invandrarfamiljerna i Pargas har tre familjer en egen Måku-vän. Som dragare för det

mångkulturella arbetet har Sirkka Koivunen fungerat. Gruppen har bestått av 10 frivilliga.

IV EKONOMI

Bokslutet för år 2020 visar ett underskott på -15 971,96 €. Året har varit exceptionellt eftersom

normal verksamhet inte har kunnat ordnas. Det betydde färre inkomster eftersom alla evenemang

har uteblivit. Det har också inneburit färre kostnader för verksamhet men trots det har de löpande

utgifterna förstås kvarstått såsom vederlag, el, vatten, telefoner och verksamhetssekreterarens

arbetslön. Dessutom har renoveringen av wc:n bidragit till större utgifter. Avdelningen har lämnat

in en ansökan till ARA och hoppas på ett bidrag. Försäljningen av kort, adresser och annat material

har fortsatt under öppethållningstiderna.

För närståendevårdarnas presentkort erhöll avdelningen ett bidrag på 8 900€ från Stiftelsen

Eschnerska Frilasarettet. Lokal Tapiolas bidrag till julgåvorna var 1 000€.

Under året utdelades fyra stipendier á 200 euro till studerande i Pargas. Stipendierna delades ut i

samråd med skolorna. Dessutom delades ett stipendium á 30 euro inom ramen för mångkulturell

verksamhet.

Dividendintäkter: 14 377,42 €

Kortfristiga skulder ligger på 2 468,33 € (fakturor som förfaller för betalning efter årsskiftet).

Balansomslutningen är 260 647,89 €.

För vidare information se bifogade resultat- och balansräkningar med tillhörande

bokslutsspecifikationer.
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