
1

HÄR OCH NU

Informationsblad 1/2012

Åbolands distrikt

Jokainen tarvitsee ystävän. Sosiaaliset kontaktit eivät ole kaikille itsestäänselvyyksiä, ja yksin voi jäädä kuka vain. Suomen 
Punaisen Ristin ystävätoiminta varmistaa, että mahdollisimman monella olisi joku, joka kuuntelee. Sen kautta voit toimia 
ystävänä vaikka yksinäiselle ikäihmiselle, nuorelle, maahanmuuttajalle tai vammaiselle. Tule mukaan ystävätoimintaan ja 
liity Punaisen Ristin avun ketjuun osoitteessa:

www.rodakorset.fi
Punainen Risti

Var god. Var vän.
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I år bjuder vi i synnerhet in ungdomar!

Vid stämman i Lahtis i juni 2011 fattades beslu-
tet att hela Finlands Röda Kors under år 2012 
satsar speciellt på unga. I all vår verksamhet ska 
vi ännu bättre än förr beakta de unga: hur kan 
vi engagera nya ungdomar i verksamheten, vad 
kunde få unga att bli kvar i Röda Korset och hur 
kan vi bättre än förr stöda ungdomar som är i 
behov av hjälp?

I synnerhet i samband med riksomfattande 
kampanjer under Alla hjärtans dag, veckan mot 
rasism, Rödakorsveckan och Hungerdagen bju-
der vi nya ungdomar att delta i jippon och gör 
det så lätt som möjligt för dem att hitta sin plats 
inom vår organisation. För någon är det att bli 
insamlare, för en annan är en första hjälpen-
grupp rätt ställe, medan en tredje brinner för 
humanitär rätt. 

Unga är naturligtvis välkomna att delta i olika 
former av vänverksamhet och så vill vi väldigt 
gärna också se ungdomar bland våra förtroen-
devalda!

Mer information om ungdomarnas år och möjlighet att dela 
med sig av era idéer och er avdelnings framgångar: 

registrera dig på RedNet och gå med i ungdomsgruppen!
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Frivilliga vid skyddshusen för unga har också jour på 
webben. På adressen tukinet.net kan vilken ung 
människa som helst delta i gruppdiskussioner.

För närvarande har Finlands Röda Kors unge-
fär 80 ReddieKids-grupper för barn i lågstadieål-
dern, ett femtiotal ungdomsgrupper och mer än 
8 600 ungdomsmedlemmar under 29 år. 

Varje år skickar vi ut närmare 50 ungdomar som 
ungdomsdelegater eller som deltagare i inter-
nationella läger eller utbildningar och vi ordnar 
flera dussin läger för barn och unga. Runt om i 
landet samarbetar vi dessutom med många sko-
lor inom grundutbildning och andra stadiet. – 
Under ungdomsåret hoppas vi att alla de här sif-
feruppgifterna växer, att vi hittar fler nya aktiva 
och engagerade ungdomar som kan fortsätta 
vårt arbete.
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Under ungdomarnas år vill vi se fler verksamhetsgrupper 
för unga och fler ungdomar som engagerar sig i existeran-
de grupper. På bilden en ungdomsgrupp i Kangasala.

http://rednet.rodakorset.fi/unga

UNGDOMARNAS ÅR 2012

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 2000
Redaktör: Sanna Räsänen, 020 701 2223, sanna.rasanen@rodakorset.fi 
Foton: Finlands Röda Kors bildarkiv. Ombrytning: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@rodakorset.fi 
Översättning: Sarax-Converto & Scribo, sarax@sarax.com, www.sarax.com
Distriktssidornas redaktion: Ombrything:
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Ungdomarnas tema år 2012

LEDARE ; YRSA WILÈN

Under den förra stämmoperioden var ungdomsverksamheten en av de viktigaste ut-veck-
lingsområdena. Tanken var att vi skulle ha 15 % ungdomsmedlemmar, men i verkligheten 
hade vi 9 % i Åboland 10 %. Under den nya stämmoperioden 2012-2014 finns ungdomsarbe-
tet med i de flesta viktiga utvecklingsmålen. 

År 2012 är ungdomarnas tema år inom Finlands Röda Kors. 

Vad innebär ett ungdomarnas tema år i Åboland? Kanske vi kan börja på allt det bra vi 
har- ett utvecklat skolsamarbete med långa traditioner. Vi har här på distriktskontoret räk-
nat ut att varje skolelev i Åbo svenska skolor är i kontakt med Röda Korset minst genom 2 
hungerdagsinsamlingar (En på lågstadiet en på högstadiet) två första hjälpen kurser en på 
lågstadiet en på högstadiet och diverse antirasism kampanjer, humanitär rätts föreläsning-
ar och morgonsamlingar. Detta har pågått i tiotal år redan här i Åbo, som i hela Åboland och 
det är något vi kan vara mycket stolta över. Vi gör ett jätte bra jobb i skolsamarbetet.  Inget 
åboländskt barn går skolan ut utan att känna till Röda Korset och deltagit i någon del av den 
verksamhet vi har. 

Vad kan vi göra för att öka ungdomars intresse för vår verksamhet i vardagen? Man talar 
om att öppna dörrarna och avdelningarna, det är nog säkert en av de viktiga sa-kerna att vi 
tar emot de ungdomarna som visar ett litet intresse för vår organisation. Kunde vi i alla av-
delningar ha en fadder för alla nya medlemmar? även ungdomarna i början, som tar dig med 
och ringer i början; nu har vi detta på gång, nu är det första hjälpen grupp kväll- kom med 
jag skall också dit- nu skall vi ha vänkurs- kom med. Jag tror att vi människor har en tendens 
att lättare gå med om någon tar sig an oss så att vi vet att vi känner någon när vi kommer 
fram. I många organisationer har man ju fadderverksamhet på det sättet att någon har ta-
git dig med till klubben och blir automatiskt din fadder. Kanske vi kunde ”låna” denna enkla 
men välkomnande idé från dessa organisationer. 

 
Kanske vi kunde under ungdomarnas tema år i alla aktivitetsgrupper ta oss en stunds 

fundering om hur just vår grupp tar emot nya medlemmar och kanske unga och hur det skul-
le kännas bra för en ung person att komma med. Hur kan vi värva flere och även yngre per-
soner med. Centralbyrån kommer senare med ett infopaket om det. 

I Åbo finns en nygrundad men desto aktivare ungdomsgrupp, som skall dra på flykt i Par-
gas i vår, kanske det här också är ett steg att få nya ungdomar intresserade av våra värden 
och verksamhet. Barn- och ungdomsläger skall vi ha i Korpo i sommar -det blir kul. Vi har en 
hel del ungdomar som anmält sitt intresse som lägerdragare, men mera ryms med och snart 
får vi gå ut i skolorna med information till eventuella deltagare gällande lägret. Vårt tema 
är hjälparbete och flyktingar. Ungdomarna skall konkret få rena vatten, prova på allt möjligt 
som vi använder på fältet på riktigt. Spännande. 

Till distriktet kommer en hel del förfrågningar gällande Röda Korset, vi ger dem vidare till 
den avdelning som berörs. Unga som vill med i vår verksamhet blir vanligare och glädjande 
- allt oftare är det unga som vill bli vänner. Vänner till andra unga eller vänner till åldringar. I 
vår skall vi hålla vänkurser speciellt ämnade för unga - jag hoppas att vi får många med. Men 
det är också viktigt att de unga som börjar som vänner hittar en hamn i avdelningen och 
känner att det finns en grupp de tillhör och kan diskutera med och känner att de en del av 
en större gemenskap.

Lycka till med Ungdomens tema år i alla avdelningarna 

 Yrsa
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ALLA VÄNNERS DAG 14.2

I februari ordnar vi 

Vänskap ger glädje-evenemang och vänkurser!

Avdelningarnas ordförande, informatörer samt 
socialtjänstens kontaktpersoner, utbildare 
och promor fick i november kampanjbrevet En 
bättre dag för goda gärningar i vardagen, som 
innehåller all information som behövs för att 
ordna ett vändagsevenemang. Samma brev 
finns också i elektroniskt format på 
rednet.rodakorset.fi/vandagen.

Vänskap ger glädje-evenemang
runt om i landet

År 2011 ordnade Röda Korsets avdelningar 
sammanlagt 160 vändagsevenemang. Intres-
serade ortsbor fick bekanta sig med vänverk-
samhet på många olika sätt både utomhus 
och på köpcentrum, i bibliotek och i skolor.

Vår huvudsamarbetspart Tapiola deltar även i 
år i arrangerandet av Vänskap ger glädje-eve-
nemang. Tapiola stöder vändagsevenemang 
med 150 euro/evenemang om avdelningen 

Vändagen – eller Alla hjärtans dag eller Alla vänners dag – är ett fint tillfälle att lyfta fram 
Röda Korsets vänverksamhet och bjuda in nya rödakorsvänner. Eftersom vi fokuserar på 
ungdomar år 2012 satsar vi speciellt på att rekrytera unga vuxna. Dessutom samarbetar 
vi med 112-dagen och sprider information om hur man ska göra i en nödsituation.

har bjudit in Tapiola, ordnar en tillställning 
som är öppen för alla och informerar om jip-
pot via lokala medier.

Samarbete med 112-dagen

Den elfte februari är det en riksomfattande 
temadag för att lyfta fram vikten av trygghet 
i vardagen. Från och med i år deltar även Fin-
lands Röda Kors i 112-dagen.

I en liten 112-dagsbroschyr uppmanas man 
att i en nödsituation ringa 112 i stället för 
t.ex. en släkting. Rödakorsvänner och unga 
delar ut 112-broschyrer till bekanta äldre 
personer.

112-dagsbroschyrerna och 
allt annat material som be-
hövs för att genomföra ett 
vändagsevenemang finns 
på rodakorsbutiken.fi. 
Genom att logga in i 
webbutikens avdelnings-
vy ser du avdelningspri-
serna, får köpa mot fak-
tura och kommer åt att 
bekanta dig med avdel-
ningarnas specialerbju-
danden. På samma dress 
finns också gratismateri-
al för avdelningarna.

Om man fixar ett fint 
evenemang ska man 
också se till att evene-
manget lockar delta-
gare!

Kom ihåg att informera lokala medier 
om vad, var och när ni arrangerar. Dessutom 
är det värt att fundera om det finns sådana 
platser (klubbar, samlingar eller andra tillställ-
ningar) där man kunde informera om vänverk-
samheten och bjuda in människor till vändags-
jippot.
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ALLA VÄNNERS DAG 14.2

Mata också in ert Alla hjärtans
dag-evenemang i RedNet!

Frivillignätverket RedNet är ett nytt verktyg 
för att locka nya frivilliga och tjäna dem som 
redan deltar i verksamheten. Vi bjuder in alla 
frivilliga att vara med och göra RedNet till ett 
äkta rödakorsnätverk: aktivt, lätt att närma 
sig och engagerande!

Under vårens lopp kommer allt innehåll från 
Aktiva-sidorna att flytta till RedNet. Vad bety-
der det för avdelningarna?

• Efter utbildning+ kommer avdelningarna åt
 att skapa nya sidor åt sig på RedNet.
• Alla evenemang matas in på RedNet och 
 den vägen dyker de också upp på Röda 
 Korsets huvud- och kampanjsidor.

Alla vänners dag är den första kampanjen då 
RedNet är i full användning. Gör alltså så här:

• Registrera dig på RedNet på adressen 
 rednet.rodakorset.fi
• Gå med i gruppen Vändagen 2012 
 (Verksamhetsformer     Kampanjer), där allt 
 vändagsmaterial finns uppdaterat
• Se till att avdelningens evenemang matas 
 in i RedNet. Du kommer åt att göra det 
 genom att anmäla din avdelning till 
 webbredaktör Emmi Juutilainen, 
 emmi.juutilainen@rodakorset.fi

Förpackning vändagskort
Vändagskort i förpackning på 
6 st. Porto betalt. 
Avdelningspris 7,20 € /
Rek. pris 10,20 €

Doftsmycket Sweetheart
Det vackra hjärtformade hals-
smycket är en personlig gåva. 
I smycket finns en grop som 
man kan fylla med sin favorit-
parfym. Avdelningspris 24 € /
Rek. pris 30 €

Anteckningshäfte Hjärta
Häfte i storlek A5 med spiralbind-
ning, för anteckningar, dikter 
eller dagboksskriverier, 100 s. 
Avdelningspris 6,40 € /
Rek. pris 8 €

Nyckelring Hjärta
Det hjärtliga nyckelringen är 
tillverkad av Röda Korsets 
avlagda insamlingsvästar och 
låset av återanvända Bumerang-
nyckelringar. Avdelningspris 4 € /
Rek. pris 5,50 €

rodakorsbutiken.fi

Bekanta dig med RedNet i lugn och ro och 
steg för steg – det viktigaste är iver och viljan 
att lära sig. Viktigast i början är inmatningen 
av evenemang och kurser. De syns då direkt 
på huvud- och kampanjsajterna och visar att 
Finlands Röda Kors är lika med våra aktiva av-
delningar runt om i landet.

Material och tips för vändagen finns på 
adressen rednet.rodakorset.fi/vandagen.
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VECKAN MOT RASISM 19–25.3

Vi fortsätter att motarbeta rasism med reklamknappar, 
sopkärl och utmärkelser

Vårt kampanjarbete mot rasism börjar bli allt 
mer bekant på olika håll i landet, i syn-

nerhet som våra effektiva frivil-
liga har släpat fördomssopkärl 

till tiotals skolor och talat för 
ett pluralistiskt samhälle på 
otaliga ställen.

FN:s dag mot rasism är den 
21 mars, men våra antira-

sismjippon sträcker sig över 
hela veckan 12, alltså 19–25 

mars.

Även i år delar Röda 
Korset ut reklam-
knappar mot ra-
sism på svens-
ka, finska och 
engelska. Vi 
syns också 
på Facebook, 
där man kan 
fästa samma 
knapp i elek-
tronisk form på 
sin profilbild.

Vi samlar fortfarande in fördomar i problemav-
fallskärl och delar ut utmärkelsen Fördomsfri 
föregångare till människor eller samfund som 
har främjat likabehandling. Målet med utmär-
kelserna är att främja positiva attityder och 
en öppen debatt som bygger på fakta.

Kampanjveckan mot rasism ger oss också till-
fälle att berätta vilka olika former av mångkul-

turellt frivilligarbete Röda Korset erbju-
der och bjuda in invandrare till 

språk- och verksamhetsgrup-
per samt läxklubbar.

Under veckan mot rasism påminner Röda 
Korset om att fördomar är problemavfall och 
erbjuder ett sätt att göra sig av med dem. 

Under veckan ber rödakorsfrivilliga runt 
om i Finland människor att skriva ner fördo-
mar som de är villiga att omvärdera angåen-
de etniska grupper. Lapparna läses inte upp, 
utan de hamnar i ett problemavfallskärl och 
förstörs. 

Genom att omvärdera sina fördomar kan 
alla vara med och bygga upp ett pluralistiskt 
och miljövänligt Finland. 

Sopkärlsjippon ordnas i synnerhet i skolor 
och på arbetsplatser.

www.omvarderadinafordomar.fi

År 2009 deltog president Tarja Halonen i vår kampanj
genom att omvärdera sina fördomar.
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RÖDAKORSVECKAN 7-13.5

Temat för Rödakorsveckan är första hjälpen och målet är 
att rekrytera nya medlemmar till första hjälpen-grupper

Röda Korsets temavecka i maj har traditionellt 
gett oss tillfälle att tala för frivilligverksamhet 
och göra kampanj för att hitta nya medlem-
mar och frivilliga. För de närmaste tre åren har 
vi valt första hjälpen som kampanjtema under 
Rödakorsveckan. Vi fokuserar på att informe-
ra om första hjälpen, väcka folks intresse för 
kurser i första hjälpen och i idealfall gå med i 
en av Röda Korsets första hjälpen-grupper.

Bakom temavalet ligger vårt samarbete med 
S-gruppen. Vi har i vårt samarbete förbundit 
oss att öka tryggheten i vardagen och S-grup-
pen stöder oss t.ex. genom att erbjuda plat-
ser där vi kan göra vårt första hjälpen-arbete 
synligt. Under Rödakorsveckan ordnar vi upp-
visningar i första hjälpen i alla Prisma-affärer i 
Finland och vi har tillfälle att presentera första 
hjälpen-verksamheten också i S-gruppens öv-
riga affärer och på ABC-stationer.

Avdelningarna kan välja mellan tre olika mo-
deller för presentation av första hjälpen:

1) Tävlingen Att kunna hjälpa, som är en 
lättsam enkät där man ska kryssa för rätt svar.

2) Bekanta sig med innehållet i en första 
hjälpen-väska; det kan man göra vid vilken 
presentationspunkt av verksamheten som 
helst. Samtidigt kan människor öva sig på att 
sätta ihop en varningstriangel.

3) Kunskapsbanan Att kunna hjälpa, kunna 
rädda, där medlemmar i första hjälpen-grup-
pen kan visa hur man ska göra i olika situatio-
ner som kräver första hjälpen.

Alla tre modeller fungerar som sådana, men 
man kan också kombinera dem sinsemellan 
och satsa på dem i olika evenemang eller sko-
lor. Det viktiga är att den som deltar i tävling-
en, bekantar sig med första hjälpen-väskan 
eller följer med kunskapsbanan fattar att det 
handlar om så viktiga kunskaper att han eller 
hon vill lära sig mer.

Mer information om Rödakorsveckan följer i 
det kampanjbrev som avdelningarna får i 
februari samt i informationsbladet Här och nu 
2/2012, som utkommer i slutet av februari.

Rödakorsveckan firas 7–13 
maj för att hedra 

Röda Korsets grundare, 
schweizaren Henry Dunant, 

som föddes 
den åttonde maj 1828. 
Röda Korset markerar

temaveckan med 
en årlig rekryteringskampanj.
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Nya Tillsammans gör vi det 
presenterar tre års kampanjer

Häftet ”Tillsammans gör vi det” som hjälper till 
med lokala kampanjer har utkommit igen och 
når avdelningarna i början av året. Häftet fun-
gerar som kampanjkalender och presenterar 
modeller och idéer som har fötts ur goda loka-
la upplevelser. Häftet informerar också om de 
basmaterial som finns för kampanjarbetet.

För första gången presenterar vi Röda 
Korsets kampanjer och insamling-
ar för tre år framåt. Det är möj-
ligt för att centrala mål, teman 
och material förblir de samma 
under de här tre åren. Aktua-
liteter kommer precis som ti-
digare att presenteras i de av-
delningsbrev som publiceras 
cirka tre månader före varje 
kampanj. Till exempel kampanj-
brevet inför Alla hjärtans dag 
2012 skickades till avdelningarna 
i november 2011.

Frivilliga kryssar i mars
Vind i seglen – 
Frivilligas kryss-
ning ordnas 
3–5 mars från 
Helsingfors till 
Stockholm och 
tillbaka. Det 

finns några lediga platser kvar på kryssningen, 
så om du inte har kommit ihåg att anmäla dig 
ska du göra det å det snaraste! Sista anmäl-
ningsdagen är den sista januari.

Till kryssningen har vi inbjudit alla avdelningars 
ordförande, insamlingschefer, medlemsmästare 
och informatörer samt alla kontaktpersoner för 
skolsamarbete, ungdomsverksamhet och Blod-
tjänst, och alla produktansvariga. Dessutom 

Skolorna uppmuntrar vi att delta i rödakors-
kampanjer på skolsajten på webben och ett 
Tillsammans gör vi det-skolbrev som utkom-
mer i början av varje år.

Tillsammans gör vi det 2012-14,
Bättre dag att uppmuntra att hjälpa!
32 sidor. 

Kryssningens pris:
• I A-hytt för två personer 135 €/person
• I Promenade-hytt för två personer 130 €/person
• I B-hytt för två personer 115 €/person

I priset ingår två frukostar, 2 buffé-middagar och möteskaffesbuffé på lördagen och söndagen.
Anmälan www.punainenristi.fi/avdelningskryssning-2012
Frågor avdelningskryssning@rodakorset.fi

kommer en del av Röda Korsets förtroendeval-
da samt anställda på distrikten och centralby-
rån att finnas med ombord.

Silja Serenade avgår från Olympiaterminalen i 
Helsingfors. Anmälningen inleds kl. 10 lördag 
3.3, programmet börjar kl. 11. Vi återvänder 
till Helsingfors kl. 10 måndag 5.3.

År 2012 firar Röda Korset ungdomarnas te-
maår. Under kryssningen tar vi i synner-
het upp frågor som anknyter till temaåret, 
som rekrytering av unga frivilliga och möj-
ligheterna inom skolsamarbetet. Dessutom 
bjuds nyckelpersoner på utbildning i bl.a. me-
delsanskaffning och kommunikation och så 
bekantar vi oss med RedNet.
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BLODGIVNING

Avdelningarna arrangerar blodgivningar

På många orter är Röda Korsets frivilliga med och arrangerar blodgivningar. Det går ock-
så att presentera övrig rödakorsverksamhet i samband med en blodgivning. Blodtjänst och 
Röda Korset har tillsammans kommit överens om lämpliga tillvägagångssätt.

Blodtjänst reser hela tiden runt på olika håll i 
Finland och ordnar mer än tusen blodgivnings-
evenemang per år. Det finns en lång tradition 
av att avdelningarna ordnar evenemangen till-
sammans med Blodtjänst.

Frivilliga hjälper på många sätt till med arrang-
emangen och informerar om blodgivningen 
på orten. Trots att det går undan vid en blod-
givning har avdelningsfolket ofta tid för annat 
också, till exempel att samtala med blodgivar-
na och berätta om Röda Korsets verksamhet.

Det viktigaste vid en blodgivning är att själ-
va blodgivandet löper, att givandet fungerar 
tryggt och att givarna får god service. Blod-
tjänstverksamheten övervakas av en myndig-
het, Fimea, som specificerar kraven. 

Lokaliteterna för blodgivning är tillfälliga och 
används bara i några timmars tid, så allting 
måste löpa smidigt och planeras väl. Det är 
också viktigt att givaren upplever blodgivan-
det som en tillräcklig hjälpinsats utan att nå-
got annat krävs.

Avdelningens kontaktperson och Blodtjänsts 
kontaktperson ska komma överens om prak-
tiska frågor på förhand.

Blodtjänst hoppas att de nya riktlinjerna gör 
samarbetet enklare i samband med alla blod-
givningar, även i Blodtjänsts egna lokaler. Ge-
mensamma spelregler hjälper oss alla att nå 
våra mål och upprätthålla en positiv bild av 
Röda Korsets arbete.

Hur kan avdelningen presentera sin verksamhet?

• I samband med en blodgivning kan avdelningen presentera FRK:s verksamhet, förutsatt att 
 det inte stör själva blodgivandet.
• Praktiska frågor, bl.a. placeringen av en presentationspunkt, ska alltid avgöras på förhand i 
 samråd med Blodtjänsts lokala kontaktperson.
• Avdelningens presentationspunkt (t.ex. en avdelningsbox) kan finnas nära blodgivnings-
 lokalen, men inte i samma rum som själva blodgivningen.
• Produktförsäljning och lotteri kan finnas i samband med presentationspunkten.
• I samband med en blodgivning engagerar sig avdelningen inte i rekrytering av medlemmar i 
 Röda Korset, men rödakorsmaterial kan finnas vid presentationspunkten.
• Under Alla hjärtans dag, Rödakorsveckan, Internationella första hjälpen-dagen, Hungerdagen 
 och katastroffondens insamlingar kan avdelningen ställa fram insamlingsbössor, kampanjens 
 marknadsföringsbroschyrer och annat material.
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Rödakorsavdelningen i Borgå presenterar sin verksamhet i samband med blodgivningar genom att ställa upp en avdel-
ningsbox på synlig plats. Avdelningsboxen får inte finnas i samma rum som blodgivningen, men om lokaliteterna tillåter 
det kan boxen finnas t.ex. i lobbyn eller, om det är varmt och vackert väder, utomhus intill ingången.
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PROMOR

Årets promoutbildningar – välkommen!

Promoutbildningen är avsedd för alla frivilliga 
som organiserar verksamhet, handleder andra 
frivilliga eller leder grupper. 

Alla promor avlägger den gemensamma mo-
dulen, där man lär sig baskunskap och -färdig-
heter i att handleda frivilliga, organisera frivil-
ligverksamhet, Röda Korsets verksamhet och 
hur man arbetar som promo. 

All den kunskapen är sådan som behövs obe-
roende av verksamhetsform. Efter utbildningen 
har promon beredskap att planera och orga-
nisera frivilligverksamhet inom Finlands Röda 
Kors samt att handleda frivilliga och grupper.

Promor kan utveckla sitt kunnande genom pro-
moutbildningens innehållsmoduler enligt eget 
intresse och avdelningens behov.

• Årets promo  Sanna Tuorila Uleåborg,  Uleåborg
• Årets första hjälpen-promo  Jessi Vuorinen Aurajoki, Egentliga Finland
• Årets promo för mångkulturell verksamhet  Maria Pikkarainen Ruissalo, Egentliga Finland
• Årets promo i hälsa- och välmående  Terttu Miettinen Juankoski, Savolax-Karelen
• Årets ungdomspromo  Inka Poikela Kiiminki, Uleåborg
• Årets socialtjänstpromo  Marjo Oksman-Isoaho Keski-Espoo, HND
• Årets beredskapspromo  Taina Heiskanen Borgå,  HND

Vid tackgalan för frivilliga i Jyväskylä 3.12
premierades årets promor:

Promoutbildning 2012 / Promokoulutus 2012

KEVÄT 
 Yhteiset osat  
  Promo: yhteinen osa 4.-5.2. Helsinki
  Promo: yhteinen osa 11.-12.2. Turku
  Promo: yhteinen osa 10.-11.3. Kouvola
  Promo: yhteinen osa   Jyväskylä
    
 Sisältöosat  
  Humanitaarisen oikeuden promo kevät Verkko/kirjekurssi
  Nuorisotoiminnan promo 24.-25.3. Häme
  Terveys- ja hyvinvointipromo 24.-25.3. Hup
  Sosiaalipalvelupromo 24.-25.3. Hup
  Ea - ja monikultt. toiminnan promo 14.-15.4. Kaakkois-Suomi
  
HÖSTEN / SYKSY    
Gemensamma moduler / Yhteiset osat  
  Promo: yhteinen osa 29.-30.9. Helsinki
  Promo: gemensam del 6 -7.10 Helsingfors
  Promo: yhteinen osa 6.-7.10. Satakunta
  Promo: yhteinen osa 20.-21.10. Savo-Karjala
  Promo: yhteinen osa 27.-28.10. Oulu
  Promo: yhteinen osa 10.-11.11. Tampere
  
 Sisältöosat / Innehållsmoduler  
  Valmiuspromo 8.-9.9. Nynäs
  Humanitaarisen oikeuden promo syksy Verkko/kirjekurssi
  Rinnepromo 27.10. Länsi-Suomi
  Nuoriso- ja sosiaalipalvelupromo 17.-18.11. Kaakkois-Suomi
  Första hjälp promo november Åboland
  Sosiaalipalvelupromo  Länsi-Suomi
  Monikulttuurisen toiminnan promo 13.-14.10. Hup
  
Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille / 
Riksomfattande promodagar för alla promor 21.-22.1. Seinäjoki

Om namnet
på en utbildning 
står på finska 
i tabellen 
ordnas den
på finska.
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UTBILDNING

Antalet frivilliga inom Röda Korset ökar och 
samtidigt ökar också behovet av utbildning 
och inskolning inom alla våra verksamheter.

Frivilligutbildare har en viktig roll i att stödja 
de frivilligas kunnande, kunskaper och fär-
digheter. Nästa utbildarträning inleds lördag 
6.10 med en webbkurs och i studiehelheten 
ingår två näravsnitt (veckosluten 3–4.11 och 
24–25.11) samt ett undervisningsprov som 
avläggs efter näravsnitten.

Om du är intresserad av att bli utbildare ska 
du ta kontakt med den utbildnings- eller pro-
gramansvariga på distriktsbyrån eller bekan-
ta dig med ämnet på Röda Korsets webbplats 
rednet.rodakorset.fi/utbildning.

Nuvarande, redan engagerade utbildare kom-
mer under februari att få en personlig för-

Frivilligutbildare behövs! 

Utbildardagarna 2012 ordnas på badhotellet Tampereen kylpylä 28–29.1.2012. 
Anmälningstiden har gått ut, men man kan höra sig för om avbokningsplatser

genom att kontakta Sole Noranta (sole.noranta@rodakorset.fi).

frågan om sitt intresse att utvidga sin ut-
bildarkompetens till ett nytt programområde. 
Utvidgandet av utbildarkompetensen går en-
kelt att göra genom att delta i innehållsmodu-
len för en ny utbildningslinje (24–25.11) och 
avlägga det undervisningsprov som hör till 
den delen. 

Efterfrågan på utbildare i första omsorgen!

Antalet larmuppdrag inom första omsorgen 
ökar ständigt och varje år grundas nya larm-
grupper. Det finns ett behov av nya utbildare i 
första omsorgen, eftersom de frivilliga vill få ut-
bildning och stärka sitt kunnande i olika hjälp-
situationer. 

Med innehållsdelen i första omsorgen 14–15.4 
kan du utvidga din utbildarkompetens och bli 
beredskapsutbildare inom första omsorgen.

UTBILDARUTBILDNING 2012

Ansökning till utbildarutbildningen sker via distriktsbyrån, 
anmälning 1 mån före utbildningens början.

Kouluttajapäivät: 
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja jatkokoulutus

28.-29.1. Tampere

Valmiuskouluttajien sisältöosa 13.-15.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 6.10.-2.11. verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 3.-4.11. lähijakso

Sisältöosat: (tarpeen mukaan) = lähijakso 2
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Nuoriso
• Päihdetyö
• Sosiaalipalvelu

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26.-28.10. Nynäs

Om namnet på en utbildning står på finska i tabellen ordnas den på finska.
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FRK, Åbolands distrikt, BEREDSKAP, Anci Henriksson

Stormen Dagmar på Kimitoön

Som alla vet drog stormen Dagmar fram 
med en fart som förstörde bra mycket skog 
och också egendom. I och med det blev 
också många hus strömlösa för både kor-
tare och längre tid. 
Den 28.12 kl. 9.00 fick jag samtal från Kimi-
toöns kommun (Lilian Nordell) med en för-
frågan om Kimito Röda Kors avdelning till-
sammans med Västanfjärds och Dragsfjärds 
avdelning (Annalena Sjöblom) samt Kimito-
öns kommun och Frivilliga räddningstjäns-
ten kunde ställa upp med folk som kun-
de köra omkring till ställen där människor 
ännu var utan ström. Meningen var att man 
skulle knacka på i husen och ta reda på om 
människorna som bodde i husen hade till-
räckligt varmt, hade tillgång till vatten och 
också var i god kondition. 
Kl. 10.00 träffades vi på kommunkansliet i 
Kimito. Monica Hellberg ringde runt till folk 
inom Frivilliga räddningstjänsten och Röda 
Korset för att få flera med. På mötet fick vi 
information om hur allt skulle gå till. Det 
delades ut infoblad med information om att 
kommunen bjöd på mat och dusch samt vid 
behov inkvartering i Dalsbruks skola för de 
som hade svårt att få åt sig mat eller varmt 
vatten för att duscha eller som ev. hade det 
så kallt att det behövde någon annanstans 
att övernatta. På bladet fanns också infor-

mation om var man kunde söka vatten. Alla 
som begav sig ut gjorde det i par och blev 
tillsagda att faktiskt gå in i husen och själ-
va känna efter att där var tillräckligt varmt. 
Om någon verkade vara i dåligt skick skul-
le dessa personer tas till hälsovårdscen-
traler. Alma-hemmet var också beredda att 
ta emot åldringar i dåligt skick. De som ev. 
inte själva kunde hämta vatten skulle man 
också föra vatten åt efter att uppdraget var 
slutfört.
Man fick med sig en karta över ön där ens 
eget område var inringat. Vi gav oss iväg 
kl. 11.00. Kl. 13.00 var det rapport och då 
kunde man köra till kommunhuset och ge 
rapporten eller ringa. Ringa visade det sig 
att det inte gick så vi fick köra halvvägs till 
Kimito centrum innan vi kunde ringa in vår 
rapport från Pederså Strandväg. Kl. 15.00 
mötte vi dem som kört emot oss från an-
dra hållet och då var vårt område kollat och 
vi kunde återvända till kommunhuset för 
vår slutliga rapport. I alla fall på vårt områ-
de hade det gått riktigt bra trots strömlös-
heten och jag tror ingen behövde i alla fall 
något nattkvartér. En mycket fin insats av 
Kimitoöns kommun var det i alla fall! Ca 20 
personer från Frivilliga räddningstjänsten 
och Röda Korset ställde upp.
Text och bilder: Ann-Christine Henriksson
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FRK, Åbolands distrikt, SOCIALVERKSAMHET, Annette Palanen

Intervjuer av aktiva inom vänverksamheten - 
Ystävätoiminnan aktiivisten haastatteluita

1. Vad heter du och vad gör du inom 
Röda Korsets vänverksamhet?

Jag heter Erica Måtts och jag är en av ledar-
na som ska dra Reddie Kids gruppen i Åbo 
svenska distrikt, som startar nu i vår. Jag är 
också med i en skolklass och hjälper till.

2. Vad fick dig att komma med i vän-
verksamheten?

Jag ville ha någon meningsfull sysselsätt-
ning och tänkte att vänverksamheten kan 
er-bjuda det.

3. Vad betyder frivillighet för dig?

Frivillighet betyder för mig att man ställer 
upp och hjälper till där resurserna inte räck-
er till fast behovet finns. I gengäld får man 
mycket tacksamhet.

4. Om du fick välja så vem skulle du vil-
la uppmana och komma med i Röda Korsets 
fri-villigverksamhet?

Alla som ens lite känner att de gärna skulle 
vilja vara med. Man kan anpassa mängden 
så att det passar ihop med det egna sche-
mat och man har ingenting att förlora på 
det. 

1. Kuka olet ja mitä teet Punaisen 
Ristin ystävätoiminnassa?

Olen Kepa Tromp, eläkeläinen. Entinen 
omaishoitaja virallisesti jo vuodesta 1998, 
Äitini halvaantui (AVH) , mieheni sai AVH:n 
vuotta myöhemmin. Mieheni eli ahkerana 
kuntoutujana monet vuodet. Hän kuoli vii-
me kesänä 2011. Luonnollisena jatkona pit-
källe omaishoitajuudelleni haluan olla tuke-
na toisille omaishoitajille. Niinpä olin heti 
valmis kun mua pyydettiin omaishoitajien 
tukiryhmän vetäjäksi. Ryhmä on jatkoa Tari-
natuvalleni jota ehdin vetää Dragsfjärdenin 
Kirjatuvassa vuodesta 1993 alkaen. Olen 
osallistunut moniin Eläkeliiton tarinatupa-
koulutuksiin 2000-luvun alussa. (kouluttaja 
Markku Hattula) EL-liitto on myös järjestä-
nyt ”Arjen Ankkurit” koulutuksen omais-
hoitajien vapaaehtoisille ystäville. Ollim-
me mieheni kanssa mukana näillä kursseilla 
kertomassa kurssilaisille millaista on olla 
omaishoitajana ja hoidettavana.

2. Mitä sait sinut tulemaan mukaan 
ystävätoimintaan?
Pidin jo 1970-luvulla juttutupaa korttelin 
eläkeläisille Pohjois-Haagassa. Silloin ker-
hossamme vieraili Annikki Korhonen kerto-
massa SPR:n ystävätoiminnasta. Muistan 
aina hänen innostavan persoonansa. My-
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öhemmin, 80-luvulla kävin SPR;n ystävä-
kurssin Pornaisissa asuessani. Lopullisesti 
innostuin SPR:n vapaaehtoistyöstä omais-
hoitajien kurssilla Kasnäsissä, 2011!

3. Mitä vapaaehtoisuus merkitsee si-
nulle?
Vapaaehtoisuus merkitsee sitä että voin 
tuntea itseni tarpeelliseksi ja hyödyllisek-
si yhteisön jäseneksi. Haluan jakaa sitä ai-
noata pääomaa jota mulla on; kokemusta 
omaishoitajuudesta ettei jokaisen tarvitsisi 
yksin raivata tietään byrokratiaviidakon läpi 
kuten itse jouduin
En halua enää tehdä mitään rahasta vaan 
rakkaudesta.

4. Jos saisit valita niin ketä haastaisit 
mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoimin-
taan?

FRK,  Åbolands distrikt, SOCIALVERKSAMHET, Annette Palanen

Haluaisin haastaa vapaaehtoistyöhön jon-
kun ”kirjanoppineen” jolla olisi valmiudet 
omaksua kaikki omaishoitajuuteen liittyvä 
lainsäädäntö ja tukihakemusmenettely voi-
dakseen kertoa siitä ihmisille jotka yllättä-
en huomaavat olevansa omaishoitajia.
Esim. kunnassa ei ole sellaista henkilöä 
joka olisi velvoitettu kertomaan jokaiselle 
omaishoitajalle persoonakohtaisesti hänel-
le kuuluvista eduista.
Periaatteessa meillä on vanhustenhuollon 
johtaja jolle on sälytetty koko Kemiönsaa-
ren vanhustenhuolto ja siinä sivussa omais-
hoitajien asiat. On inhimillisesti katsoen 
mahdotonta että yksi ihminen voisi vastata 
kaikesta.
Omaishoitajan paras ystävä on toinen 
omaishoitaja., Vertaistuessa on voimaa.

Händelsekalender våren 2012

Datum tid  Kurs, händelse   Var    

8.2.   Distriktsstyrelsemöten   Åbol. sjukhus mötessal 
10.2. 8.30-16.30 Livräddande förstahjälpen 8t  Åbo,Åbolands sjukhus 
14.2.   Vändagsjippon    Avdelningarna 
3-5.3.   Frivilligkryssning/Vapaaehtoisristeily 
8.3. 18.00  Mentalt stödträff   Knuten,Malmkulla 
5,12,19,26.3 17-21 Första hjälpen 1, 16t   Åbo,Åbolands sjukhus 
16-18.3.  Ungdomarnas årsmöte  Uleåborg 
17.3. 9-18  Hoito ja huolenpitokurssi  Taalintehdas  
21.3.   Kampanjdagen mot rasism  Åboland   
21.3.   Distriktsstyrelsemöten   Åbol. sjukhus mötessal 
31.3-1.4 10-14 Finlandssvensk vänträff  Åbo 
14.4.   Årsmöte    Åbo  
20-21.4  Vänkurs    Åbolands sjukhus 
20-21.4.  På Flykt    Pargas  
19-20.4 8.30-16.30 Första hjälpen 1, 16t   Åbo,Åbolands sjukhus 
9.5.   Öppet hus Röda kors veckan  Åbo  
19.5    Mentalt stödgruppträff  Korpo,plats Gjallarhorn  
23-24.5 8.30-16.30 Första hjälpen 1, 16t              Åbo,Åbolands sjukhus 
23.5.   Distriktsstyrelsemöten   Åbol. sjukhus mötessal   
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26-30.9.2012
Flygtidtabell: 
26.09 Helsingfors – Geneve 08.05 – 10.05 Finnair direktflyg
30.09 Milano  – Helsingfors  11.30 – 15.30 Finnair direktflyg

Program:
26.09 kl 10.05 ankomst till Genève  flygfält-transfer med egen buss direkt till Röda korset 
Federationen, rundvandring i Genève på kvällen före  välkomstmiddag som är på närbelä-
gen restaurant
27.09 frukost på hotellet och sedan transport med egen buss till Gardasjön 
28.09 frukost på hotellet och sedan med egen buss till Solferino var vi bekantar oss med 
slagfältet, Röda Kors muséet och benkyrkan 
29.09. frukost på hotellet och möjlighet att delta i en guidad heldagsutflykt till  Venedig 
(svenskspråkig guide)   ledig dag för de övriga 
30.09 tidig frukost/frukostpaket och transfer till flygfältet

Pris: max: 1100  € innehåller nämnda resor, transporter, hotell i dubbelrum, nämnda målti-
der och museibesök. Skatterna för hösten är lite oklara i Italien för tillfället; priset kan bli 
ca 50 € billigare. Tillägg för enkelrum 130 € per person. Venedig utflykt Pris 125€ per per-
son 20-24 personer,  105€ per person 25-30 personer 

Mera information om resan fås av: Åbolands distrikts verksamhetsledare Yrsa Wilén, tel. 
0400 838 675, yrsa.wilen@redcross.fi  Anmälningar  före 1.3.   

KOM MED PÅ SVENSKSPRÅKIG RESA                                       
TILL SOLFERINO OCH GENÈVE!
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Nya öppethållningstider på distriktskontoret  
Distriktskontoret är öppet fr.o.m. den 9.1. måndag till torsdag mellan 9-16. Heldagsaftnar 
och fredagar 9-15. Sommar 9-15. Vi svarar ju alltid när vi är på kontoret och hoppas att ni 
kan nå oss väl. 

FINLANDS RÖDA KORS
ÅBOLANDS DISTRIKT

KASKISGATAN 13 A 3
20700 ÅBO

tfn:  020 701 2500   
e-post: aboland@redcross.fi

www.redcross.fi/aboland

Verksamhetsledare
Yrsa Wilén           
    mobil: 0400 838 675
    yrsa.wilen@redcross.fi

Hälsovårdssekreterare / 
Beredskapschef
Marjatta Alakahri  
    mobil: 040 702 0510
    marjatta.alakahri@redcross.fi

Ungdomsverksamhet                                                                                                        
    tfn: 020 701 2500 
    ungdom.aboland@redcross.fi

Samordnare för 
socialverksamhet
Annette Palanen                       
    mobil: 040 771 2820
    annette.palanen@redcross.fi

Byråsekreterare
Christel Bergman   
    tfn: 020 701 2500                   
    christel.bergman@redcross.fi
 
Organisationsmedarbetare
Johanna Lampinen
    tfn: 020 701 2500
    aboland@redcross.fi

HÄR OCH NU
Informationsblad för 
Finlands Röda Kors 
Åbolands distrikt

Ansvarig utgivare:
Yrsa Wilén

Distribution:
Distriktets och 
avdelningarnas
styrelsemedlemmar, 
kontakt- och 
ansvarspersoner


