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16.2  Midvinter-
 övningen

18–24.3   Veckan mot rasism

6–12.5   Rödakorsveckan

1.6  Sommargummi-
 kampanjen börjar

7–8.6   FM-tävlingarna i första hjälpen
 i Nyslott

16–19.7  SuomiAreena i Björneborg  Röda
 Korsets är huvudsamarbetspart-
 ner för tillställningen.

12–14.9  Hungerdagen

14.9 Internationella 
 första hjälpen-dagen

4–6.10  Ungdomarnas årsmöte

4–10.11  Drogförebyggande veckan

15.11 Insamlingen
 Jul i sinnet öppnas

21–22.11  Symposiet i första 
 hjälpen och akutvård
 i Helsingfors

1.12 Världsaidsdagen

7.12 Tackgala för de frivilliga
 i Tavastehus

Våra frivilliga beslutade vid stämman i Lahtis i 
fjol att året 2013 firas inom Röda Korset som 
seniorernas temaår. Senioråret inleds med 
Midvinterövningen den 16 februari då vi ord-
nar hjärtliga evenemang runt om i landet. Vi 
övar oss också i att hjälpa de utsatta, om Fin-
land på riktigt skulle drabbas av ett förlängt 
elavbrott mitt i vinterkylan.

Senioråret innebär för Röda Korset
två viktiga saker:

1. Vi talar om de äldres rätt att få hjälp. 
 Speciellt de seniorer som antingen uppnått 
 en hög ålder eller som är i dåligt skick 
 måste erbjudas tjänster oberoende av 
 förmögenhet eller boningsort.

2. Vi talar om seniorerna som aktiva aktörer 
 och frivilliga medarbetare som ger den 
 finländska välfärden ett mervärde. Det här 
 är en lätt uppgift för oss, eftersom vi ju i 
 vår egen organisation har tusentals under-
 bara äldre i otaliga roller av olika slag.

Vi behöver folk som gör!

Reijo Hietanen
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Huvudrubrik

LEDARE 14.1.2013

Midvinter övningen är på kommande. Stormar och de skador de åsamkar vårt samhälle är 
förutom de katastrofer som människan gör själv genom krig och skjutningar det vår orga-
nisation inom beredskapen finns till för i dag. Speciellt nöjd är jag för att FRK valde att inte 
göra en stor övning så att vi alla åker någonstans i Finland, sätter blåljusen på och buller och 
bång, utan valde att vi skall träna det som det är mest sannolika att vi kommer att behövas 
för nämligen hjälp i vår egen närmiljö. 

Fem av våra avdelningar har anmält sitt intresse att vara med. Jätte bra! Jag tror Pirjo kontak-
tar er alla snarast och kollar med er vad ni har för planer och hur vi på distriktet skall kunna 
hjälpa till. Det man övar här är i korthet t.ex. evakuering, registrering och rapportering samt 
samarbete med myndigheter. Man kan även öva bara rapportering eller det och registrering. 
Jag hoppas att ännu någon avdelning kommer med.  Det här är en konkret övning och vän-
fester ordnar ni ju alla från förut så gör detta till en del av vänfesterna.  

Under julhelgen var jag och träffade Pargas nya socialdirektör Erja Wiili-Peltola och informe-
rade om vår verksamhet och vad våra avdelningar gör I Pargas kommun. Jag blev själv ock-
så lite stoltare för varje minut jag satt där, men hennes uppriktiga glädje för en samarbets-
partner med ett så brett verksamhetsområde och många fina verksamheter som frivilliga drar 
var glädjande. Vet ni det gör gott att i bland sammanfatta vad vi gör- minns det då ni käm-
par med verksamhetsberättelserna i år - försök ta det som en sak ni gör för att påminna er 
själv om att ni gör ett gott arbete. Det är massor, och ni skall vara både stolta och lyckliga 
för allt arbete er avdelning gör. Det är med skäl som en socialdirektör är imponerad, men jag 
hoppas att ni i år gör verksamhetsberättelsen tillsammans och läser den tillsammans i er av-
delning med eftertanke och så klappar ni varandra på axeln på riktigt och säger - Vad vi har 
gjort massor av fina saker - vi behövs här I vår kommundel!

Distriktsstyrelsen har beslutat tacka sina aktiva frivilliga genom att ordna 2.2. en liten tack-
fest och inspirationsdag för er alla i avdelningarna som är aktiva. Anmäl er genast! Vi skall 
vara på svenska gården i Åbo och sedan äta tillsammans en middag. Det blir den första in-
spirationsdagen i sitt slag i vårt distrikt och jag hoppas så många som möjligt kommer. Tan-
ken är att vi under inspirationsdagen skall lära varandra och lära oss av varandra. 
 

Vi hörs och ses ha en underbar början på det nya året!
 

Yrsa  
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MIDVINTER 16.2.2013 KL. 12.30–15.30

Visst har du gått med i Midvinters RedNet-grupp?
Bakgrundsfakta och allt material om Midvinterövningen har lagts ut 
på adressen http://rednet.rodakorset.fi/midvinter!

I kampanjbrevet om Midvinter beskrivs
övningen, de olika evenemangs-
modellerna, tidtabellen och materialet. 

Har du inte fått det tryckta kampanj-
brevet, kan du skriva ut det på RedNet 
under Midvintergruppens material.

För Midvinterövningen erbjuds både betal- och gratis-
produkter. Avdelningarna beställer samtliga produkter 
på rodakorsbutiken.fi senast den 3 februari.

Beredskapsplanerna i skick!

Myndigheterna kan be Röda Korset om 
hjälp när deras egna resurser inte räcker 
till. Därför vill vi alltid stå till förfogande, 
då hjälp behövs.

För att avdelningarna ska vara redo att 
handla i verkliga situationer, är det vik-
tigt att de har sina beredskapsplaner in-
takta. – Och just detta att beredskaps-
planerna är à jour är ett av de centrala 
målen för Midvinterövningen.

Mallen för beredskapsplanen hittar du 
på RedNet under Midvintergruppen.

Vändagen har traditionellt 
firats också med Bättre-
dag-insamling till stöd 
för avdelningarnas lokala 
vänverksamhet. 

Finns det intresse och ak-
törer så är det inget som 
hindrar att man i samband 
med Midvinter ordnar till 
och med ett större evene-
mang för medelsanskaff-
ning. Åtminstone lönar 
det sig att ha insamlings-
bössan framme vid alla 
Midvinterevenemang.

Evenemangsmodeller för Midvinter

1. Evakuering och vändagsevenemang
 – uppdatering av avdelningens beredskapsplan
 – “evakuering av behövande” till evenemangs-
  platsen
 – trevligt evenemang
 – lägesinformation till distriktet

2. Vändagsevenemang
 – uppdatering av avdelningens beredskapsplan
 – trevligt evenemang
 – lägesinformation till distriktet

3. Något annat enligt avdelningens resurser
 – uppdatering av avdelningens beredskapsplan
 – genomförande av Midvinter efter egen idé 
 – lägesinformation till distriktet
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MIDVINTER 16.2.2013 KL. 12.30-15.30

Här följer en nyttig minneslista för avdelning-
en inför mötet med de lokala myndigheterna 
och samarbetspartnerna innan övningen:   

Vilka är de verkligt behövande
i ett förlängt elavbrott?

Meningen är att myndigheterna och Röda Kor-
set tillsammans uppskattar vem det är som 
verkligen behöver hjälp, alltså är de mest ut-
satta. Är det de som inte kan elda sitt hem 
med ved som lider störst nöd eller de som bor 
avsides långt ifrån alla andra? Vilken roll har 
de frivilliga rödakorsarna i hjälpen?  

Samarbetet med partnerna?

Hurdant stöd behövs: på vilket sätt samarbe-
tar rödakorsavdelningen med de lokala myn-
digheterna och partnerna före, under och ef-
ter övningen?

Hur kan hushållen för egen del 
bereda sig för ett förlängt 
elavbrott?

Hur kan den lokala befolkningen i förväg in-
formeras om förberedelserna på egen hand 
och om vikten av ett hemförråd (kotivara)? 
Hur ska invånarna i området informeras under 
ett elavbrott?

Är kommunens beredskapsplan 
i skick? Har organisationerna
beaktats i planen?

Enligt räddningslagen ansvarar kommunen i 
exceptionella situationer för de olycksdrabba-
des och evakuerades inkvartering, proviante-
ring och basservice.

Annat anmärkningsvärt:

• Psykosocialt stöd i störningssituationer 
 under normala förhållanden?
• Tillgången på reservkraft i kritiska objekt 
 såsom äldres serviceboende? 
• Planerade och inrättade evakueringsplatser?
• Transportarrangemangen?
• Hemvårdens kapacitet i en förlängd 
 störningssituation?
• Har specialgrupperna i hemmen uppmärk-
 sammats tillräckligt?
• Är namnlistorna på dem som använder
 trygghetstjänster à jour?
• Information; vem, vad, hur, när, varför,
 till vem?

Uppgifterna om de saker man kommit överens 
med samarbetspartnerna sänds till det egna di-
striktets beredskapschef som skickar dem vi-
dare till centralbyråns beredskapsenhet. På det 
sättet får vi en täckande bild av Röda Korsets 
riksomfattande beredskap och samarbete med 
de lokala myndigheterna.

K
aisa Sirén

Vem i er avdelning skulle vara i största behov av hjälp vid 
ett förlängt elavbrott under den kallaste vinterperioden? 
Var bor dessa människor? Hurdan hjälp skulle Röda Kor-
set kunna erbjuda dem?

Hur säkerställer man beredskapen
med samarbetspartnerna?
Avdelningarna och distrikten ordnar en träff med samarbetspartnerna
för Midvinterövningen. Då diskuteras givetvis själva övningen, dess 
genomförande, deltagarnas roller och uppgifter men det lönar sig
också att ta vara på tillfället och tillsammans planera för beredskapen. 
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Vår traditionella fortbildningsdag lockade 
denna gång 17 frivilliga. Temat för dagen 
var Om kroppsspråk och kommunikation – 
När ska du förstå? Vi hade Anitra Bohman 
som föreläsare och dagen bestod av öv-
ningar och texter.

Kroppsspråket är det äldsta språket, vad 
består då kroppsspråket av. Jo, det är bl.a 
gester, miner, hållning, sättet att prata och 
pausa. Det är viktigt att komma ihåg att 
allt som finns inne hos oss är det som syns 
ut, så det viktigaste är ju det som finns där 
inne.

En rolig övning som vi hade var att fråga 
samma fråga på olika sätt. Ni kan själv öva 
det med någon grupp om ni vill. Frågan är: 
Vad har du gjort idag? Sättet på hur ni frå-
gar kan vara allvarligt, leende, vardagligt, 

Fortbildningsdag för Röda Kors vänner 17.11.2012.

Vi är två samhällspedagogstuderande på 
yrkeshögskolan Novia, som i samarbe-
te med Röda Korset fungerar som ledare 
för en ”Kopisgrupp” i Pargas, samt ordnar 
”Kompisgrupp”-träffar på Pargas Sarlinska 
högstadie. 

Vi hade vår första träff 31.10 och vi har 
träffat gruppen hittils 7 gånger. Planen är 
att fortsätta träffarna ända till slutet av 
Mars genom att träffas ca. en gång i veck-
an, så som vi även gjort hittills. Vi har haft 
ca. 8 deltagare per träff och vi har haft ro-
ligt tillsammans genom olika aktiviteter 
som vi bestämt tillsammans. 

Första gången spelade vi bordspel och lär-
de känna varandra och planerade framti-
den. Sedan har vi bl.a. simmat, bowlat, haft 
film-kväll/knytkalas, bakat pepparkakor 
m.m.  Sista gången har vi tänkt fara på La-
sertag som avslutning.

Syftet med gruppträffarna är att högstadie 
eleverna skall få bätter självförtroende ge-
nom att få nya vänner, lära känna varandra, 
ha roligt tillsammans samt få handledning 
och stöd i vardagliga saker, både av oss 
och av och de andra gruppmedlemmarna. 

Gemensamt ansvar: Kompisgruppen i Pargas

ÅBOLANDS DISTRIKT; SOCIAL VERKSAMHET Annette Palanen

sakligt eller man kan spela lite rädd. Vi märk-
te snabbt hur samma fråga fick en helt annan 
betydelse och respons av den man frågade.
Kommunikation är så mycket mera än endast 
de ord vi uttalar, det är viktigt att komma ihåg 
när vi pratar och diskuterar med varandra.

Om deltagarna har haft goda erfarenheter av 
gruppverksamheten, kommer deltagaranta-
let troligen att stiga till nästa år och tröskeln 
är inte lika hög att komma med i gruppen om 
den har funnits förr.

Åbo Svenska Avdelning arrangerar varje år en 
jullunch till förmån för Katastroffonden. 

På bilden några glada arrangörer med Kristiina 
fr.v. Nina Ekholm, Generalsekreterare Kristiina 
Kumpula, Gurli Tallgren, Laura Sundström, Sol-
veig Björklund

Julluch vid Åbo Svenska Av-
delningen
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Stödverksamhet för närståendevårdare.

Under höstens mörka dagar startade vi Välmå-
ende i vardagen grupp på Kimitoön. Efter att vi 
försökt på alla sätt få deltagare fick vi 5 ivriga 
närståendevårdare som kom med. De fick un-
der 12 ggr med hjälp av Actiwell förbättra sitt 
välmående med hjälp av motion och olika före-
läsningar om kost, sömn och avslappning. När 

Information om vad som är på kommande.

Årets väninsats
Känner du någon som har gjort Åbolands ”Årets Väninsats”? Det kan vara en enskild speciell 
händelse eller insats, eller någon som ställer upp kontinuerligt. Det kan vara en person, men 
det kan även vara en grupp. Om du känner någon du vill föreslå så skicka ditt bidrag före 
den 12.2 till annette.palanen@redcross.fi eller per post FRK,
Annette Palanen, Kasksigatan 13 A, 20700 Åbo

Seniorläger med barnbarn 16-17.3
Välkommen med på vårt senior-läger med barnbarn. Temat för lägret som är på Kasnäs 
bad är TRADITIONER. Vi bekantar oss tillsammans med våra barnbarn med lekar, berättel-
ser och hobbyn man gjorde förr. Ni kan anmäla er till annette.palanen@redcross.fi eller 040-
7712820. Pris är inte ännu klart men max 80 för seniorer och 20 för barnen. Ingen övre ål-
dergräns för barnbarn men barnbarnen borde vara ca 3 år för att kunna delta i programmet.

På flykt i Dragsfjärd
Vi kommer att ordna tillsammans med Dragsfjärds skola rollspelet På Flykt den 21.3.2013 för 
skolens elever. Spelet tar 12 h och vi behöver frivilliga som kan delta i olika roller. Som frivil-
lig ställer du upp på onsdag kväll på infokväll och kan delta på torsdagen. De frivilliga deltar 
inte i spelet utan har agerar som tex gränsvaktare, läkare, poliser. Anmäl er till annette.pala-
nen@redcross.fi eller 040-7712820

Veckan mot rasism
Om ni vill ordna ett jippo kan ni beställa allt från Annette. annette.palanen@redcross.fi. Ni 
kan även anmäla att er avdelning skulle vara intresserad av ett jippo i den lokala skolan. Vi 
har Novia ungdomar som anmält att de gärna kommer och drar jippon. 

jag träffade gruppen i januari så var där 4 iv-
riga damer på plats, alla var nöjda och glada 
över den möjligheten de hade fått och vänta-
de ivrigt på våren för att ännu göra sin andra 
UKK-gångtest. Tack Peter och ni som var med.
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VECKAN MOT RASISM 18–24.3.2013

Vi motverkar rasism, uppmuntrar människor 
att avstå från sina fördomar och belönar 
fördomsfria föregångare 
Veckan mot rasism går av stapeln den 18–24 mars.

Syftet med kampanjtemat ”Avstå från dina 
fördomar” är att få människorna att funde-
ra över sina egna fördomar och lära känna 
(också undermedvetet) hur de styr det egna 
beslutsfattandet. Det viktiga är att vi alla kan 
erkänna att vi har fördomar men identifierar 
vi dem kan vi också försöka göra oss av med 
dem innan de övergår i diskriminerande eller 
rasistisk handling.

Under veckan mot rasism vill vi med vår kam-
panj påminna människorna om likabehandling 
och uppmuntra den tysta majoriteten att ta 
ställning mot rasism och diskriminering.

Hur kan man gå med
i kampanjen mot rasism?

Rödakorskampanjen mot rasism kan man för 
egen del och i den egna avdelningen välja att 
genomföra helt med den ambition och ener-
gi man vill. Var och en kan bidra med en liten 
insats eller samla ihop en grupp och göra en 
stor insats.

Här följer några exempel på hur man kan 
lägga upp kampanjen på den egna orten 

1 Ni kontaktar skolan/läroanstalten på orten 
och kommer överens om en lämplig text för 
morgonsamlingen under veckan mot rasism. 
Finns det tid kan ni också be eleverna avstå 
från sina fördomar.

2 Ni samlar ihop en grupp av lokala frivilliga 
på en central plats, såsom gågata eller torg 
för att tillsammans ta emot fördomar som 
människorna vill bli av med.  Samtidigt bjuder 
ni in nya medlemmar i avdelningens verksam-
het. Ni sprider ordet om sopkärlen och fördo-
marna i förväg åtminstone genom att meddela 
redaktionen på lokaltidningen.

3 Ni samlar ihop en grupp av frivilliga som 
ordnar ett jippo eller ett evenemang, såsom 
ett seminarium eller en meningsyttring (t.ex. 
flashmob). Det kan ske i samband med sop-
kärlsevenemanget eller separat någon annan 
dag under veckan mot rasism. Ni kommer ihåg 
att informera om evenemanget också i hän-
delsekalendern på Röda Korsets webbplats 
och publicera bilder från det på kampanjsidor-
na på Facebook.
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VECKAN MOT RASISM 18–24.3.2013

Vad i världen är en flashmob?

Idén med flashmob-meningsyttring är att få 
folk att göra något som bryter av vardagen på 
en allmän plats och oväntat. Jippot är kort och 
man kan stöpa om det efter egen fantasi! 

En flashmob mot rasism kan till exempel se ut 
så här:

Bilda på Facebook ett evenemang. Ge anvis-
ningar till deltagarna i info-fältet: när och var 
träffas alla, vad är syftet med denna flashmob 
och vilken typ av jippo är det fråga om. Glöm 
inte att nämna att det är fritt fram att sprida 
på inbjudan till egna kompisar på Facebook 
och även utanför!

Jippot: Deltagarna kommer till platsen i god 
tid och beter sig där helt vanligt. Före jippot 
har de skrivit ut A3 eller A4-papper med tex-
ten ”Jag är mot rasism” som de lyfter upp på 
en gång samtidigt som de står orörliga en viss 
tid. 

Deltagarna har aktiverad påminnelse i sin mo-
bil t.ex. kl 16.00 och 16.03 så att det hela 
ska ske någorlunda synkroniserat. Efter jippot 
återgår deltagarna till det normala som om 
inget skulle ha hänt. 

Kom ihåg att be någon fota eller videofilma 
jippot och lägg ut bilderna efteråt på röda-
korssidan facebook.com/aanestanaamallasi.

facebook.com/aanestanaamallasi

Röda Korsets kampanjsida mot rasism öppnas 
igen på Facebook i mars. Titta in och ”tyck 
till” om sidan och lägg det antirasistiska Pic-
Badge på din profilbild. Bjud också in dina 
vänner och sprid på kampanjlänken.

N
iklas M

eltio

”Av alla människor i världen är 
under 0,1 procent finländare. 
Vi är alltså en förbluffande
liten minoritet på detta klot.
Vi borde ha goda förutsättning-
ar för att förstå minoriteter och 
försvara dem” säger författare 
Jari Tervo. 

Tervos tankar kan du läsa mer 
om på adressen omvardera-
dinafordomar.fi. 
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RÖDAKORSVECKAN 6–12.5

På Rödakorsveckan
kan man igen tala om första hjälpen!

Niklas Meltio

Demonstration av innehållet i en första hjälpen-väska är 
ett enkelt sätt att närma sig människor. På bilden Sanna 
Rantanen från första hjälpen-gruppen i Hagalunds avdelning. 

Också under årets temavecka lyfter vi fram vikten av kunskaper i första hjälpen 
och bjuder in nya ansikten i våra första hjälpen-grupper.

För avdelningarna har planerats tre olika evenemangsmodeller som många avdelningar använde 
sig av redan under förra Rödakorsveckan. Modellerna är alltså desamma men tävlingen är ny och 
dessutom har vi tagit fram nya kontrollalternativ på kunskapsbanan lär dig hjälpa, lär dig rädda.

Rödakorsveckans 
evenemangsmodeller

Att kunna hjälpa-tävlingen
- Lämpar sig för alla avdelningar.
- Lätt att genomföra var som helst.

Känn till innehållet i en första hjälpen-väska
- Lämpar sig för alla avdelningar.
- Lätt att genomföra var som helst. 
- Minst tre frivilliga behövs, av vilka åtmins
 tone en ska kunna ge första hjälpen. 

Kunskapsbanan att kunna hjälpa, 
att kunna rädda  
- Aktivitetsbana där allmänheten kan öva sig 
 att ge första hjälpen.
- Lämpar sig för avdelningar med stark första 
 hjälpen-grupp.
- Kan genomföras t.ex. i S-marketar, skolor 
 och läroanstalter.

Bättredag-insamling
som stöd för frivilligarbetet

Bättredag-insamlingen på Rödakorsveckan ord-
nas som aktiv bössinsamling åtminstone under 
en dag. Avdelningen får själv välja dagen. Åren 
2012–2014 fördelas insamlingsintäkterna mel-
lan utvecklingen av gruppverksamheten i första 
hjälpen, vänverksamheten och hälsorådgivning-
arna.

De insamlade medlen och eventuella försälj-
ningsintäkter sätts in på banken senast 15.6, på 
kontot för verksamheten i hemlandet med Bätt-
redag-insamlingens referensnummer.  

• Nordea FI29 1572 3000 3727 30, 
• Danske Bank FI43 8000 1570 8479 63, 
• Helsingfors OP Bank FI68 5780 1020 0001 73,
• Tapiola Pankki FI16 3636 3002 9776 43 

Insamlingsintäkterna specificeras på redovis-
ningsblankett som finns på adressen rednet.pu-
nainenristi.fi/hyvapaiva-kerays. Blanketten skick-
as till distriktet före utgången av juni.  

Ansökningar om användning av de insamlade 
medlen emotses till distriktets insamlingschef 
senast 15.10.2013 eller senast 15.2.2014.

Gör dina materialbeställningar
i tid!

Materialet för Rödakorsveckan kan beställas 
från nätbutiken rodakorsbutiken.fi eller med 
den orderblankett som åtföljer kampanjbre-
vet i början av mars. Beställningarna ska 
göras senast 15.4 frånsett första hjälpen-
väskorna, varningstrianglarna, Lär dig hjäl-
pa-roll ups och avdelningsboxarna som bör 
beställas redan senast 25.3.
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RIKSOMFATTANDE FÖRSTA HJÄLPEN-EVENEMANG I NYSLOTT 7–8.6.2013

Välkommen att tävla i första hjälpen och heja på deltagarna!

Varje rödakorsdistrikt kan sända tävlingsgrupper till följande klasser:
• Vuxenklassen, ett sexmannalag
• Ungdomsklassen, ett sexmannalag
• Reddie Kids-klassen, två tremannalag med serviceteam
• Akut omhändertagande-klassen, två tvåmannalag
• Öppna seniorklassen för 60 år fyllda, två tremannalag

N
iklas M

eltio

Om det finländska mästerskapet i första hjälpen tävlades senast i Lahtis sommaren 2011. 

Fredagen 7.6.2013
• Seminarium för allmänheten om medverkan 
 i en första hjälpen-grupp kl. 12–16 

• Samtidigt med seminariet ordnas en guidad 
 rundtur i Olofsborg för barn och ungdomar 

• Gemensamt invigningståg och öppning 
 kl. 17.30

Lördagen 8.6.2013
• Tävlingar i första hjälpen kl. 8–16
• Prisutdelning och kvällsfest med början
 kl. 19

Tema för det riksomfattande första hjälpen-evenemanget (7–8.6) är de aktiva seniorerna som 
hjälpgivare och hjälptagare. Det hela utspelar sig i det fängslande Olofsborg med omgivning.

Hejarklackarna anmäler sig till seminariet och 
kvällsfesten senast 15.4 på adressen rednet.
rodakorset.fi/fhj-tavlingar_2013.

Hejarklackarna bokar logi separat. Vi har preli-
minärt reserverat Best Western Spahotel Casino. 
Kod SPR ENSIAVUN SM. Bokning ska göras senast 
15.3.2013. 

Logi i Vuorilinna 80 €/dygn/rum i dubbelrum med 
ett litet kök utan köksutrustning. Logi i enkelrum 
75 €/dygn/rum.

rednet.rodakorset.fi/fhj-tavlingar_2013

Är er grupp intresserad från Åboland att delta; tag kontakt med Pirjo
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UTBILDNING

Promoutbildning

De svenska distrikten har kommit överens att den gemensamma modulen
av promoutbildningen hålls på svenska med ett och ett halvt års mellanrum. 
I år är det alltså ingen utbildning, ifall inga motsatta behov dyker upp. Vi har
en beredskap att ordna innehållsmodulerna, om intresse och behov finns. 

Har ni i er avdelning sådana som har gått den gemensamma modulen och 
som vill delta i en viss innehållsmodul, meddela er distriktsbyrå om saken.

Varje frivillig har rätt att få introduktion och 
utbildning som krävs i uppgiften för att upp-
rätthålla de egna färdigheterna. 

Alla aktörer borde även känna till organisatio-
nens principer och verksamhetssätt, eftersom 
det inte är bara oss själva vi representerar, när 
vi agerar, utan hela organisationen. Därför har 
man börjat betrakta organisationsutbildningen 
utifrån den frivilligas väg. 

Vi har fått kritik för alltför långa utbildningar, 
och nu har vi försökt klämma in enbart det vä-
sentligaste i innehållet.        

Hittills har två nya kurser pilottestats:

Under gemensam flagg 
– som frivillig i Röda Korset

• studietid 3 timmar

• introduktion för alla frivilliga så fort som 
 möjligt efter att de kommit med

• inblick i rödakors- och rödahalvmåne-
 rörelsen, Röda Korsets frivilligverksamhet 
 samt den egna avdelningens och enhetens 
 verksamhet

• leds av organisations- eller någon annan 
 utbildare i avdelningen eller distriktet 

• mer information och utbildare kan man 
 fråga efter på den egna distriktsbyrån.

Håll flaggan högt
– impulser för aktiv avdelningsverksamhet

• studietid 8 timmar
• för avdelningarnas förtroendevalda och 
 medlemmarna i utskott och kommittéer 

Kursinnehåll:

1. avdelningsstyrelsens uppgifter och ansvar,

2. de förtroendevaldas roller, uppgifter och
 ansvar,

3. principerna, stadgarna och strategierna,

4. planering, utveckling, rapportering och 
 utvärdering av verksamheten

5. avdelningens ekonomi

6. påverkansarbete och kommunikation

• utbildningen leds av organisationsutbildarna 
 tillsammans med distriktens organisations-
 arbetare 

• mer information lämnas av den egna 
 distriktsbyrån.

Röda Korset förnyar sin organisationsutbildning

Kurserna hålls i Åboland under 
utbildningsveckoslutet 12-13.4.
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PROMOKOULUTUS 2013
  
• Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille 19.-20.1. Rovaniemi
 
Yhteiset osat 
• Promo: yhteinen osa 9.-10.3. Varsinais-Suomi
• Promo: yhteinen osa 23.-24.3. HUP

Sisältöosat
• Humanitaarisen oikeuden promo  Jatkuva kirjekurssi
• Rinnepromo 12.1. Länsi-Suomi
• Sosiaalipalvelu-, nuoriso-, ensiapu-, 
 terveyspromot ja monikulttuurinen toiminta 2.-3.2. Oulu
• Ensiapupromo 23.-24.3. Savo-Karjala
• Nuorisopromo 27.-28.4. Häme

UTBILDARUTBILDNING 2013  

Ansökan till utbildarutbildning sker via den egna distriktsbyrån. 
Anmälan görs senast en månad innan utbildningen inleds.

Valmiuskouluttajien sisältöosa, kaikki linjat 12.-14.4. Nynäs

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen
täydennys- ja jatkokoulutus  25.-26.5. Pääkaupunkiseutu

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 28.9.-25.10. Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 26.-27.10. Lähijakso: Helsinki
  2.-3.11. Lähijakso: Oulu

Sisältöosat: (TARPEEN MUKAAN) = Lähijakso 2 23.-24.11. Helsinki
• Henkinen tuki • Monikulttuurisuus
• Humanitaarinen oikeus • Päihdetyö
• Järjestö • Sosiaalipalvelu

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26. -27.10. Nynäs

UTBILDNING

Alla kurser på finska. 

Alla kurser på finska. 

Vår följande ordinarie stämma hålls i Åbo 
Mässcentrum den 7–8 juni. Förberedelserna 
inleds redan i vinter.

I vilken riktning ska Röda Korset utvecklas de 
kommande åren 2014–2017? Vad behövs vi 
till och vad vill vi göra? 

De här frågorna försöker man hitta svar på i 
distriktens idékuvöser i februari–maj 2013.   

Mer information om förberedelserna ger di-
striktsbyråerna och de stämmosidor som öpp-
nas på adressen rednet.rodakorset.fi/
stamman2014.

Förberedelserna för Åbostämman precis igång
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ÅBOLANDS DISTRIKT

Nya beredskaps och häl-
sovårds samordnaren 
började 7.1.2013

Hej jag heter Pirjo Koski och har börjat 
jobba här i Röda Korset/ Åbolands di-
strikt den 7.1.2013 som samordnare för 
beredskap och hälsovård. Jag har flyttat 
från Stockholm där jag jobbade i Svenska 
Röda Korset som sjuksköterska för pap-
perslösa migranter.
Jag är utbildad barn - och ungdomsspe-
cialist sjuksköterska. Jag har fyra söner 
och en Golden retriever, fröken Tessa 
kallar vi henne. 
När alla mina barn flyttade tillbaka Fin-
land började det kännas ganska tomt i 
lägenheten och jag började tänka att det 
är dags för mig och hunden att flytta till-
baka också!

Innan jag flyttade till Sverige år 2003 job-
bade jag mest på Tammerfors Universitet 
sjukhus/ akutmottagning samt i en privat 
ambulans i en liten kommun, Kangasala. 
Jag var även frivillig i Setlementti Naapuri 
/debriefing grupp ca tre år. Jag lärde mig 
mycket om livets olika sidor, det vikti-
gaste var att vi kan klara de svåra situa-
tionerna med hjälp av andras stöd och 
hjälp!

Jag har börjat planera ivrigt när vi skulle 
kunna träffas och gå genom era funde-
ringar och vilka behov ni har i era grup-
per när det gäller utbildningar, föreläs-
ningar eller andra frågor! 
FRK har som mål att alla avdelningar ska 
ha i slutet av år 2013 beredskapsplan så 
vi har tillsammans ett viktigt uppdrag att 
jobba med!

Det är fredag den 11 i januari, den femte 
arbetsdagen i Åbolands distrikts kontor. 
Jag har jätte fina och professionella ar-
betskollegor som har hjälpt mig att kom-
ma in i mitt arbete! Jag känner mig verkli-
gen välkommen och det känns jätte bra 
och också viktigt att få jobba med bered-
skaps -, första hjälp- och psykiskt stöd – 
grupper! 
Det kommer att bli jätte roligt och spän-
nande arbete som väntar på oss!  
Ni når mig via telefon 040- 7020510 eller 
mail: pirjo.koski@redcross.fi
Hälsningar, Pirjo

Åbo Svenska Marthaförening donerade 95 
par stickade vantar till Finlands Röda Kors 
Åbolands distrikt för distribution via katastrof-
fonden. Vantarna har stickats under stickkam-
panjen Tummen upp! Operation vante under 
år 2012. 
Syftet med kampanjen är att lyfta fram gamla 
handarbetstraditioner.

Pirjo Koski

Åbo Svenska Marthaföreningen
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Inspirationsdagen för         
frivilliga 2.2.2013 

19 personer samlades för distriktets för-
sta inspirationsdag. 

Under fem timmar lät vi oss inspireras av 
varandras idéer och tankar. Vi funderade 
främst kring medlemskap och hur vi skall 
få mer medlemmar hur vi får med nya fri-
villiga, men även kring vad vi har för kula 
erfarenheter vi gjort på barn- och ung-
doms sidan eller i vänverk-samheten. 

Nya former kunde vara t.ex. skype vän-
verksamhet, telefonvänner, ordna schla-
gerkvällar med allsång på äldreboenden, 
eller dans på äldreboenden. Nya medlem-
mar kunde vi försöka få med genom att 
försöka nå nyinflyttade till orten, sommar-
gästerna skall vi göra en broschyr hur vi 
hjälper lokalt, värva vid blodgivningstillfäl-
len, till nya frivilliga skulle vi kunna ha en 
mentor som tar en med i verksamheten i 
början osv osv. Vi gör ett sammandrag av 
alla hundratals idéer som vi skickar till av-
delningarna. 

Det var en skojig dag som avslutades med 
traditionella och definitivt mindre tradi-
tionella plåtbröd (pizzor) och ett glas vin 
på pub Niska i Åbo. Jätteskoj! tack till alla 
som var med, den förenade åsikten var 
det här gör vi om i nästa år! Kom med då!

Pizza på Pub Niska i Åbo

Inspirationsdagen 
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HÄR OCH NU
Informationsblad för 
Finlands Röda Kors 
Åbolands distrikt

Ansvarig utgivare:
Yrsa Wilén

Distribution:
Distriktets och 
avdelningarnas
styrelsemedlemmar, 
kontakt- och 
ansvarspersoner

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

Hälsovård och beredskap (tf)
Pirjo Koski           
    mobil: 404 702 0510   pirjo.
koski@redcross.fi

Socialverksamhet
Annette Palanen                       
    mobil: 040 771 2820
    annette.palanen@redcross.fi

Ungdomsverksamhet                                                                                                        
Annette Palanen                       
    mobil: 040 771 2820
    annette.palanen@redcross.fi 
    ungdom.aboland@redcross.fi

Byråsekreterare
Christel Bergman   
    tfn: 020 701 2500                   
    christel.bergman@redcross.fi

FINLANDS RÖDA KORS
ÅBOLANDS DISTRIKT

KASKISGATAN 13 A 3
20700 ÅBO

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

rednet.rodakorset.fi/aboland


