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Historiens kanske soligaste Hungerdag är 
över. Solen visade arrangörerna sin bästa 
sida och sken från molnfri himmel nästan 
över hela landet, också i övrigt präglades in-
samlingen av en underbart varm stämning. 

Åtskilliga lokalavdelningar speciellt på mindre 
orter hade lönande försäljningsverksamhet. 
Produkterna på basarerna och evenemang-
en varierade från lingon till korngrynsvälling. 
På vissa håll var den traditionella rotsaksmo-
sen det absoluta dragplåstret. Hungerdagen 
lyckades speciellt bra på orter där hela avdel-
ningen inklusive styrelsen var engagerade.  

I större städer var det insamling med bössor 
som gällde. På många håll hade insamlarrekry-
teringen lyckats bättre än tidigare och framför 
allt skolelever syntes i gatubilden i glädjande 
stor utsträckning.

Insamlare kan man bli i vilken ålder som helst 
och det är aldrig för sent. Ett gott exempel 
är Hilja Vaaranta som fyller 100 år i februari, 

Tack alla ni som hjälpte till på Hungerdagen!

hon var med och samlade för första gången 
på Hungerdagen i Joensuu.   

I år prövade man vid Hungerdagen på en all-
deles ny synlighet i TV. Krista Kosonen som 
är en av våra mest kända unga skådisar lif-
tade under Hungerdagsveckan från Rovaniemi 
till Helsingfors. Folk följde ivrigt Kristas färd på 
fyrans Liv-kanal och på webben. 

Krista hälsade på i inalles sex distrikt och var 
mycket imponerad över det hon såg och fick 
erfara. Vid besöket i Tammerfors logistikcen-
tral förvånades Krista över snabbheten i Röda 
Korsets hjälparbete.  

”Sällan har någon plats gjort ett så stort in-
tryck på mig: enorma hallar fyllda med kläder, 
sjukhustillbehör, tält, mediciner, vattentankar. 
Finlands Röda Kors har beredskap att på 48 
timmar skicka ett sjukhus med laboratorium, 
röntgen och operationsbord till ett krisområ-
de. Verkligt fin och snabb handling.” 

Varmt tack till er alla 
som deltog i Hungerdagen!  

EFTER HUNGERDAGEN
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Hungerdagsinsamlare modell Jyväskylä.

Krista Kosonen träffade under sin turné frivilliga röda-
korsare från olika håll i Finland.
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Ett tack till alla och envar

LEDAREN  31.10.2013

Ett stort tack till alla avdelningar för Hungerdagsinsamlingen. Tack till alla som 
var med och möjliggjorde det fina resultatet i Åboland igen. Hungerdagen är 
fin och för mig kanske det finaste är att den involverar alla i Röda Korset, ingen 
skillnad är du vän, första hjälpare, ungdom, styrelsemedlem, eller vad ditt en-
gagemang i Röda Korset är annars. Folk vill vara med i Hungerdagen och alla 
samarbetar och gör resultatet tillsammans. 

Jag skall sluta i årsskiftet i Röda Korset som verksamhetsledare efter fem och 
ett halvt år i organisationen. Då jag blickar tillbaka tror jag att det finaste jag 
varit med om är Hungerdagsinsamlingar, glädjen i avdelningarna, bland insam-
larna och även donatorerna. Det andra som gläder mig är hur mycket bered-
skapen i hela Finlands Röda Kors gått framåt och det lever ännu i ett utveck-
lingsskede. På stämman 2011 beslöts att beredskapen skall utvecklas till att bli 
hela Röda Korsets gemensamma sak att alla Röda Korsare är en del av bered-
skapen. I år har vi haft i vårt distrikt två beredskapsövningar - Midvinter som 
var stämmoperiodens stora nationella övning och Otto övningen som var Åbo-
ländska myndigheters och Turun Ammattikorkeakoulus övning. Båda övning-
arna stödde stämmans beslut – vänner, första hjälpare, psykiskt stöd, unga, 
äldre - alla är med i samma beredskapsövning. Beredskapen är hela FRK:s ge-
mensamma sak, jag tror det blir en dag lika naturligt, som att vi alla är en del 
av hungerdagen. Hoppas det kommer många fina lokala övningar som ”Midvin-
ter” i framtiden, som involverar vänner, första hjälpare, Vapepa - alla och en-
var. Jag tror det är där vi skall jobba, lokalt och alla Röda Korsare tillsammans. 

Otvivelaktigt finns det en massa annat skoj också som jag kommer att komma 
ihåg från dessa fem år, barnläger (mitt hjärtebarn, tänk att jag fått arbeta med 
sådant - vad skoj!) resor, möten, övningar, ”På Flykt” vilken upplevelse!, listan 
är lång... Det finns få organisationer som i sin mångsidighet kan mäta sig med 
Röda Korset, man kan göra de mest varierande uppgifter, man kan lära sig nytt 
genom otroligt fina skolningar som ordnas, eller bara genom att vara med. Man 
kan påverka och leda eller bara vara med, man kan välja själv sin roll. Jag kan 
bara ödmjukt tacka för mig, tacka för fina gemensamma stunder och hoppas 
att Du även i framtiden hittar sådant skoj, som får just Dig att trivas, med Din 
uppgift i hjälpens kedja i Röda Korset.

Yrsa
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JULEN KOMMER

Årets upplaga av insamlingen startar på freda-
gen 22.11.2013 och pågår till julaftonen.  

Intäkterna från insamlingen används till pre-
sentkort à 70 euro som barnfamiljer i ekono-
miska eller andra trångmål kan inhandla mat-
varor med inför jul. 

Ett presentkort kan ges en barnfamilj som har 
det svårt ekonomiskt exempelvis på grund av 
ensamföräldraskap, långtidsarbetslöshet, för-
äldrars snuttjobb, sjukdom, handikapp eller 
krissituation. 

Insamlingen arrangeras av Finlands Röda Kors 
och Mannerheims Barnskyddsförbund (MBF) i 
samarbete med Yle Ettans morgon-tv, Yle Ra-
dio Suomi och Yle Radio Vega. 

Jul i sinnet startar redan i november
Insamlingen Jul i sinnet som är den sjuttonde i ordningen fyller igen 
julbordet med mat i medellösa barnfamiljer. 

FRK och MBF väljer ut de hjälpbehövande 
familjerna. Vid behov sker det i samarbete 
med församlingar, rådgivningar och social-
tjänsten. 

Vissa nyckeltal:

• Jul i sinnet-insamlingen gav år 2012
 sammanlagt 1 353 013 euro.

• Målet för i år är 1 400 000 euro 
 som är lika med 20 000 presentkort. 

• Ettans morgon-tv berättar om
 insamlingen i sina sändningar 
 fram till 21.12. I rutan syns under
 programmet alla de företag som 
 bidragit till insamlingen med minst
 1 500 euro. 

Maija-Liisa Laaksonen, frivillig från Karjala avdelning i Mynämäki, delar ut Jul i sinnet gåvokort till medellösa barnfamiljer. 

I insamlingen kan man delta 

• Genom att ge ett bidrag till Jul i sinnet-kontot Nordea 159630-202020,
 IBAN FI17 1596 3000 2020 20
• Genom att ringa numret 0600 16555 (10,01 € + lna) 

• Per SMS sända meddelandet HJM till numret 16499. Givaren betalar 10 euro för meddelandet. 
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JULEN KOMMER

FRKs julkalenderkampanj har befäst sin 
ställning under årens lopp och många
löser in kalendern varje år. Kampanjen 
väntas alltså ge en god avkastning.  

Kalendersamarbetet med BUU-klubben på YLE 
Fem fortsätter också i år, BUU-klubben är ju 
ett av de populäraste programmen på kana-
len. En del av kalendrarna har planerats enligt 
temat för barnprogrammet och skickats till de 
svenskspråkiga mottagarna.

Julkalendern på posten i oktober, goda intäktsförväntningar  

Röda Korsets traditionella julkalender sändes ut i oktober till drygt etthundratusen 
mottagare.  

Julhälsning som fyller magarna

Det populära grötkortet hör till urvalet på
rödakorsbutiken också i jul. 

Priset på det efterfrågade kortet är tio euro som 
samtidigt är ett bidrag till katastroffonden. Tio euro 
räcker till en grötmåltid för en hel by, och det fram-
går även av den tryckta texten på kortet. 

Grötkortet är ett trevligt och behändigt sätt att 
skicka sin julhälsning för alla dem som julklapps-
uppköp bereder huvudbry. Ta till vara och sprid på 
ordet!

Tidigare i år genomförde centralbyråns me-
delsanskaffningsenhet sitt traditionsenliga 
storlotteri som nådde över etthundratusen 
hushåll. Kampanjen hade glädjande hög av-
kastning och lotter löstes in i stor utsträck-
ning. Postningen av lotterna skedde under Rö-
dakorsveckan och i repris efter Hungerdagen.  

För nästa år planeras utöver de nuvarande en 
ny direktpostningskampanj i januari sannolikt 
med postkort.

Grötkortet 
kan köpas på

rodakorsbutiken.fi 
eller 

i rödakorsaffärerna. 

Stämningsfulla julkort och fina gåvotips!

Medlemstidningen Hjälpens värld som utkommer 13.11 presenterar 
i sedvanlig ordning det omfattande urvalet av julkort, julgåvor och 
medlemserbjudanden.

Julen närmar sig med stormsteg och det börjar bli 
dags att fundera på julkorten.

Julkortsbroschyrerna har kommit och blivit utskickade. 
På vår hemsida aboland.rodakorset.fi kan ni också 
bekanta er med julkorten och ladda ner en beställ-
ningsblankett. På distriktsbyrån har vi även julkort till 
försäljning. Välkomna på julkortsuppköp!

Avdelningen kan dryga ut sin kassa med att dela ut julkorts-
broschyren eller beställningsblanketten från nätet, till vän-
ner, släktingar, grannar och arbetskamrater. Samla ihop 
beställningarna och gör en gemensam beställning från cen-
tralbyrån eller distriktsbyrån. Avdelningens juluppköp går 
behändigt när ni skriver in er med egna koder i avdelnings-
vyn på adressen rodakorsbutiken.fi.  I fall koderna till web-
butiken har kommit bort, får ni dem från distriktsbyrån.



6

Alla frivilliga är 
välkomna!

Anmälan se-
nast 4.11 
på adressen 
rednet.
rodakorset.fi/
tackgala
 
För eventuell samtransport och säkerställande 
av svensk service på tack galan anmäl dig även 
till distriktet. Den senfärdiga kan höra sig för 
hos distriktet om eventuella oinlösta platser.

AKTUELLT

Nästa höst ordnas utbildarutbildning också på svenska. Den ordnas endast vart tred-
je år på svenska.  

• Utbildningsmodulerna på webben genomförs samtidigt både på finska och på 
svenska 4–31.10

• 1-2.11 Grundutbildning på Åbolands sjukhus i Åbo
• 22-23.11 Sakdelarna

Det behövs framförallt utbildare i: 

• Humanitär rätt
• Organisationen (utbildare för Från medlem till förtroendevald, dethär är Röda 

Korset)
• Vänverksamhet
• Första omsorgen
• Psykiskt stöd

Nästa års utbildardagar arrangeras på FRKs 
kurscentral i Nynäs 25–26.1. Fortbildningen 
på lördagen 25.1 omfattar traditionellt inne-
hållsmodulerna och på söndagen påbyggs ut-
bildarfärdigheterna på frivilligmoduler. 

Också frivillig rekreation av varierande slag 
står på programmet. Anteckna dagarna i din 
kalender och hämta ytterligare information på 
finska på adressen:  rednet.punainenristi.fi/
vapaaehtoiskouluttajat

Alla med på tackgala

Året närmar sig sitt slut, det är dags att 
tacka. Finlands Röda Kors tackar sina frivil-
liga genom att inbjuda dem till en tackgala 
på Verkatehdas kultur- och kongresscen-
trum i Tavastehus den 7 december.  

En oförglömlig eftermiddag & förkväll med strå-
lande program och trevligt umgänge utlovas. 

För musiken och programmet svarar Anna Puu 
och Räpmummo. Talarstolen intas av Röda Kor-
sets styrelseordförande Erkki Liikanen, general-
sekreterare Kristiina Kumpula och fullmäktige-
ordförande Krista Kiuru. 

Räpmummo Eila Nevanranta.

K
im

m
o
 H

o
lo

p
ain

en

Svenskspråkiga utbildare behövs!

Utbildardagar i januari
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Utvecklingsprojektet för utbildning av första 
hjälpare kulminerade med utbildarfortbildning 
och ett riksomfattande övningsgveckoslut för 
första hjälpare på Nynäs i oktober. På plats 
fanns drygt 60 personer från olika håll i lan-
det. 

Den alldeles nya utbildningen har utveck-
lats i ett sällsynt omfattande samarbete mel-
lan organisationerna och de övriga aktörerna 
inom branschen. Bland de medverkande fanns 
förutom Finlands Röda Kors också Finlands 
Sjöräddningssällskap, Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland, Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt samt Social- och häl-
sovårdsministeriet.

Framdeles förenhetligar organisationerna sin 
utbildning och de frivilliga kan flexibelt ver-
ka inom dem. Också utbildarna kan utnyttjas 
över organisationsgränserna.

Inom Röda Korset ansvarar distrikten för ut-
bildningen av första hjälpare.

Vilka är första hjälparna?  
– Första hjälparna är frivilliga första hjälpen-gruppmedlemmar som utbildats för att möta en
 nödlägespatient. Tidigare kallades deras utbildning för akut omhändertagande.
– Första hjälparna har utbildning och tillstånd för att vid behov använda syre och defibrillator 
 vid första hjälpen.
– Verksamheten baserar sig på ett skriftligt avtal mellan sjukvårdsdistriktet och Röda Korset. 

Utbildningen av första hjälpare utvecklas i samarbete

Malla Mustonen och Mikael Helenius jourade 
vid FM-tävlingarna i dragfiske i Lojo. De jour-
havande hade tillgång till defibrillator som 
skänkts av den lokala andelshandeln.
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Flyktingarbete i fyra decennier

Boka utställningen Stöd för nykomlingar till din hemort 

Finlands Röda Kors har i år sammanställt en 
utställning kring sina fyra decennier av flyk-
tingarbete som man kan beställa till sin 
hemort.  

Utställningen som består av elva fotografier 
och en historik kompletteras av ett häfte, där 
flyktingar och rödakorsfrivilliga redogör för 
sina erfarenheter av flyktingskap, hjälparbete 
och förändringen från att först ha tagit emot 
hjälp till att sedan själv ge hjälp. 

Häftet tjänar alldeles utmärkt som studiema-
terial i skolorna och på olika kurser och kan 
även användas separat utan fotoutställningen. 
Utställningen med bokningsanvisningar finns 
på http://www.omvarderadinafordomar.fi/
fotoutstallning.

Bokningarna riktas till programassistent Federi-
co Ferrara, federico.ferrara@punainenristi.fi. 

Historik- och bildtavlorna finns även som
PowerPoint-presentation, kommunikationspla-
nerare Anna-Stiina Lundqvist tar emot beställ-
ningar, anna-stiina.lundqvist@punainenristi.fi. 

De första flyktingarna från Chile tas emot på Helsingfors-
Vanda flygfält i november 1973.
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MEDLEMSKAMPANJEN 2014

Fler medlemmar!  

I januari–februari startar medlemskampanjen 
i hela landet, och den syns och hörs speciellt 
kring Vändagen i februari och under Rödakors-
veckan i maj. Målet är att vända medlemsan-
talet i en uppgång. Målgrupper för kampanjen 
är främst unga vuxna och barnfamiljer. Kam-
panjen syns i huvudsak på webben och i de 
sociala medierna.

Nästa år ska också materialet om medlemskap 
genomgå en förändring så att det bättre ska 
motsvara avdelningarnas behov och önske-
mål. På kommande är en ny, mer omfattande 
allmän broschyr som kan distribueras till alla 
nya medlemmar och människor som är intres-
serade av medlemskap. Dessutom produceras 
en mindre flyer för att stödja medlemsvärv-
ningen på evenemang, kurser etc. 

Mer information om de nya materialen går 
ut till avdelningarna med alla hjärtans dags 
kampanjbrevet. Alla uppgifter läggs även ut 
på RedNet, i gruppen för medlemskap. Avdel-
ningarnas medlemsmästare får i slutet av året 
ett infobrev om medlemsfrågorna 2014. 

Glöm inte medlemsservicen
 
Det är viktigt att våra nya medlemmar kän-
ner sig välkomna och att de så snart som möj-
ligt efter anslutningen får en hälsning från sin 

Fram med det viktiga skyddsmärket
I år har vi fått fira rödakorsrörelsens 150-åri-
ga historia. Rödakorsemblemet, den betydel-
sefulla symbolen för all vår verksamhet, syns 
också i nästa års kampanjer. 

Det röda korset och den röda halvmånen är 
internationellt erkända skyddsmärken vars 
uppgift är att skydda hjälparbetet i krig och 
konflikter.  

Ett rött kors på vit botten är alltså inte en 
symbol för första hjälpen eller sjukvård som 
vem som helst fritt kan använda. Om märke-

na har stadgats i Genèvekon-
ventionerna och det är stater-
nas skyldighet att övervaka att 
bestämmelserna om emblemen 
följs. Röda Korsets viktiga roll 
är att hjälpa och berätta hur 
märket används.

Märket och medlemskapet hör 
ihop, utan medlemmar skulle 
det inte finnas något Röda Kors. 
Därför vill vi tala om hur med-
lemskapet och frivilligarbetet 
inom Röda Korset erbjuder möj-
ligheter att medverka i denna 
unika och sällsynt betydelseful-
la organisation, som en del av 
hjälpens kedja. Dina gärningar, 
och du själv är betydelsefulla! 
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Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen är internatio-
nella rödakorsrörelsens officiella, likvärdiga symboler. 

egen lokalavdelning. Personlig kontakt per te-
lefon eller en liten välkomsttillställning är bra 
sätt att komma ihåg den nya medlemmen. 

Trots de nya medlemmarna får man inte glöm-
ma de gamla.

Den riksomfattande medlemsvärvningen både syns och hörs nästa år på webben 
och i de sociala medierna. Samtidigt ska hela kampanjmaterialet omarbetas.

Kom ihåg att
• tacka medlemmarna

• kalla dem regelbundet med i 
 verksamheten

• informera medlemmarna om aktuella
 händelser i avdelningen
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Idén med dagsverksinsamlingen är att ele-
verna stöder Röda Korset med de peng-
ar de förtjänar genom sitt eget arbete. På 
det sättet hjälper de unga andra ungdomar 
nära eller långt borta – en tanke som kan 
inspirera skolorna.   
 
Det lönar sig alltså att kontakta skolan på or-
ten eller i området och erbjuda dem möjlighet 
att göra en dagsverksinsamling till förmån för 
Röda Korset. 

Intäkterna från insamlingen kan skolan ge 
som gåva till exempel till katastroffonden och 
därigenom stödja de miljoner barn och ungdo-
mar som fallit offer för den utdragna krisen i 
Syrien. Det är bra att tala om för skolorna att 
Finlands Röda Kors skickade i augusti ett fält-
sjukhus till Syrien.
 
Alternativt kan skolan skänka insamlingsmed-
len till verksamheten här hemma och stödja 
det värdefulla arbetet i De ungas skyddshus. 

Den lokala kontakten viktig  

När skolan går med i dagsverksinsamlingen 
skaffar den själv jobben för sina elever och re-
dovisar medlen till Röda Korset. På adressen 
http://www.rodakorset.fi/skolor/
dagsverkesinsamling får skolorna informa-
tion om insamlingen. Där kan de ladda ner an-
visningarna för genomförande av insamlingen 
och ett meddelande till elevernas föräldrar.
 
Röda Korsets centralbyrå informerar skolor-
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na regelbundet om möjligheterna att delta i 
hjälparbete. Följande utskick om dagsverksin-
samlingen får skolorna i oktober. 

Det är dock ytterst viktigt att också lokalav-
delningarna själva tar kontakt med skolor-
na. Dagsverksinsamlingen är en bra och enkel 
möjlighet att inleda samarbete med skolvärl-
den – på vägen kan man också fånga upp en 
och annan medlem eller fast en grupp hunger-
dagsinsamlare för nästa år. 

För information om dagsverksinsamlingen: 
Eeva Arrajoki, planerare för medelsanskaff-
ningen, centralbyrån 020 701 2274, 
eeva.arrajoki@punainenristi.fi

Kanske er skola nappar på dagsverksinsamlingen
– ring och fråga!

Välkommen till första hjälpen- och akutvårdssymposiet 21–22.11

Finlands Röda Kors ordnar i november det 
traditionella första hjälpen- och akutvårds-
symposiet i Finlandia-huset i Helsingfors. Te-
mat för årets symposium är det föränderliga 
samhällets effekter på första hjälpen.

Ett samhälle i förändring utsätter första hjäl-
pen-utbildningen för nytt tryck. Tekniken 
inom vården utanför sjukhuset utvecklas, 
och från och med nästa år omfattar under-
visningen i första hjälpen vid sidan av grund-
kunskaperna också användningen av halvau-

tomatisk defibrillator.

De här och många andra aktuella frågor 
kring ämnet tas upp på Finlands Röda Kors 
första hjälpen- och akutvårdssymposium. 
Konferensen vänder sig till alla som är in-
tresserade av första hjälpen och akutvård. 
Utbildarna och inledarna är toppexperter 
inom branschen. Information om deltagar-
avgifter, logi och anmälan finns på adressen 
http://www.punainenristi.fi/ensiapu_ja_en-
sihoitosymposiumi 

Alla med intresse för första hjälpen och akutvård är välkomna till symposiet.

Dagsverksinsamlingen är ett bra sätt att locka med unga i 
Röda Korsets verksamhet. På bilden stämningar från ung-
domarnas årsmöte.    

DAGSVERKSINSAMLING 
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Stämman är Finlands Röda Kors högsta be-
slutande organ, som sammankommer vart 
tredje år. Medlemsantalet den sista dagen 
år 2013 avgör hur många ombud avdel-
ningen kan skicka till stämman för att be-
sluta om viktiga frågor för organisationen.

Alla avdelningar väljer 1 röstberättigad re-
presentant per 200 medlemmar till stäm-
man för att utföra valen. Uppmuntra alltså 
era medlemmar att betala medlemsavgif-
ten – gärna redan i god tid. Från centralby-
rån går i slutet av året ut en betalningspå-
minnelse.

Åbo kallar i juni
Nu lönar det sig att anteckna i kalendern Röda 
Korsets följande stämma som hålls i Åbo 7– 
8.6.2014. Då samlas rödakorsarna för att be-
stämma i vilken riktning vår organisation ska 
utvecklas.  

Vid mötet väljs även personer till de viktigaste 
förtroendeuppdragen: ordförande, vice ordfö-
rande samt styrelse och fullmäktige.

Platsen för stämman är Åbo Mäss- och kon-
gresscentrum. Kvällsfesten firas till takten av 
varierande musik i Forum Marinum vid Aura å, 
nära museiskeppet Suomen Joutsen. 

Hur förbereda sig och påverka?

För stämman kan man börja förbereda sig fast 
genast. 

– Locka med också dina rödakorsvänner till 
 Åbo, till exempel på en trevlig sommar-
 utfärd. 
– Väck diskussion: Vilka frågor borde vår 
 organisation allt effektivare verka för? I ett 
 hurdant Finland och i en hurdan värld lever 
 vi i om 10–20 år?
– Ge dina kommentarer till strategin, som 
 alla avdelningar får med posten i början av 
 februari. Strategin ger vår organisation 
 riktlinjerna för de följande åren. Kommen-
 teringen stängs av 31.3. 

Anmälan till stämman börjar 7.2 och slutar 
25.4. Mer information läggs ut på webben 
och skickas till distriktsbyråerna. 
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I Lahtisstämman år 2011 deltog över ettusen rödakors-
medlemmar.  

Stämman närmar sig – medlems-
antalet avgör representationen

Åbolands distrikt ordnar utbildning i hur du 
påverkar och deltar i stämman under våren 
2014. 

Den förra stämman var i Lahtis år 2011.

STÄMMAN 6–8.6.2014
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STÄMMAN 6–8.6.2014, Åbolands distrikt

Vid detta skede behövs frivilliga till bl.a. följande 
uppgifter, mera uppgifter kommer medan plane-
ringen fortskrider. Inalles behövs ca 150 frivilliga. 
Efter stämman kommer att ordnas en tackfest till 
de frivilliga som varit med och frivilliga som är med 
får mat och inkvartering på frivilligas boning gratis.

Som värdar för en stämma är det viktigt för vårt 
distrikt att alla svenskspråkiga blir välkomnade till 
Åbo på svenska, KOM MED! Alla får skolning till sitt 
uppdrag. 

Anmäl ditt intresse redan nu till Yrsa eller 
aboland@redcross.fi!

TEKNISKA GRUPPEN

Gruppen ansvarar för material, kopieringar, mikro-
foner, tolkning, rådgivning under stämman

• Vägledningsuppgifter på plats, info stand (obs 
båda språken) 

• Ta emot delegater från hela landet i hotellen, 
buss station, tågstation, färjterminalen

• Medarbetare i salen under stämman
• Rådgivning om röstningsförfarande på plats
• Kopieringar under mötet (kontorsuppgifter) 

UPPBYGGNAD OCH LOGISTIK

Gruppen ansvarar för säkerhet, infoskyltning till 
staden, uppbyggnad av tält, teknisk appara-tur, fö-
reställningar

• Första hjälpen jour
• Roada saker, Sätta upp tält, sätta upp flaggor 

skyltningar osv

• Denna grupp sätter upp tält etc sådana tider 
att de behöver få kaffe matservering på olika 
ställen- frivilliga till kaffeservering för andra fri-
villiga

VERKSAMHETSTORGET

Sätts upp på Åbo torg eller vid åstranden förevisar 
vår verksamhet på lördag. Obs kan inte vara offi-
ciell representant. Obs svensk språkiga vore viktigt 
att fanns med i alla stands. 
 
• Blodtjänst, Kontti, Ungas skyddshus
• Inhemska beredskapen
• Ungdomsverksamheten
• Sociala verksamheten

KOMMUNIKATIONSTEAMET

Gruppen ansvarar för hur allt amterial ser ut och 
vad det står i allt internt och externt mate-rial som 
marknadsför tillställningen på något sätt eller är på 
plats. 

• Fotografer, Bloggare, twiittare

KVÄLLSTILLSTÄLLNINGEN OCH PROGRAM UT-
ANFÖR STÄMMANMÖTET

Gruppen ansvarar för allt program som står till buds 
som inte är på själva stämman mötet. 

• Till kvällstillställningen som går på ett större 
område med olika teman och med olika tider 
behövs ett infostand som välkomnar till kvälls-
festen (obs svenska)

• Hjälpa med serveringen av mat från buffé bor-
den till de som inte kan plocka själv sin mat. 

Frivilliga behövs...
Stämman hålls sommaren 2014 i Åbo. Åbolands distrikt är med Varsinais-Suomen piiri värd 
distrikt för stämman. Och vi hoppas att så många som möjligt deltar i stämman eller stäl-
ler upp som frivilliga och hjälper till med olika uppgifter. Det kan vara för en timme eller 
för hela stämman, före stämman eller efter stämman, hur det passar en själv.
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I början av september pilottestade Helsing-
fors och Nylands distrikt sin nya grupp-
handledarutbildning.

Utbildningen som omfattar tre kvällar riktar 
sig främst till frivilliga inom vänverksamheten 
som vill bli säkrare på att handleda olika grup-
per av kunder.
 
Under utbildningen behandlas både grupp-
dynamik och handledarens uppgifter, till ex-
empel att göra upp en verksamhetsplan för 
gruppen. Temat för den sista studieträffen är 
likheter och olikheter. Under kursen lär man 
sig också använda olika slags skapande meto-
der inom grupphandledningen. 

Nu när pilotskedet är över, kan man få utbild-
ning även på andra håll i landet. Arbetstaga-
re från distrikten fördjupades i utbildningen i 
början av oktober och efter det har avdelning-
arna kunnat höra sig för om utbildningen i sitt 
område. 

För information 
• Jemina Vainiomäki, utvecklare av grupp-

verksamhet vid Helsingfors och Nylands di-
strikt  jemina.vainiomaki@punainenristi.fi, 
020 701 2388

• Distriktsbyrån i Åboland, aboland@red-
cross.fi

Handledarutbildning ger färdig-
het för gruppverksamhet 

Parsamtalen i samband med utbildningen kan utmynna i 
en livlig diskussion. De frivilliga, Hanna Kantonen (t. v.) 
och Tuula Kähkönen, funderar över problemsituationer 
som grupphandledaren kan stöta på.   
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I glad väntan på vändagen

På alla hjärtans dag i februari gläder vi oss 
igen åt vänskap och lyfter fram vår mångfa-
cetterande vänverksamhet. 

Nästa år har vi alla två speciella orsaker till 
fest: 2014 firas som familjernas temaår och 
som vänverksamhetens 55-årsjubileum. 

Centralbyrån utmanar alla avdelningar och di-
strikt att arrangera egna Vänskap ger glädje-
evenemang som vänder sig till hela familjen 
från barnaår till silverhår. 

Evenemangen kan ordnas inne och ute och 
innehållet i dem kan fritt struktureras – det 
primära är vänskapens och samvarons glädje. 
Evenemangstips kommer att finnas på RedNet 
och där läggs också ut vändagens avdelnings-
brev samt mallarna för inbjudan och informa-
tion.

Vändagen ska i sedvanlig ordning synas även 
på nätet. Mer information på kommande.   

Nästa år har medlemsvärvningen en viktig roll 
i varje kampanj. Vi sätter alltså fokus på med-
lemskap även under vändagen.
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Vänner från Jyväskylä avdelning besöker biblioteket. 

VÄNVERKSAMHET
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Åbo svenska avdelnings
Jullunch

den 29 november klockan 12-14
i Arbetets vänners lokal, Auragatan 1C.

Intäkterna går oavkortade till  
katastroffonden.

Välkommen!

ÅBOLÄNDSK VÄNTRÄFF, Yrsa Wilén, text och bild

Vänträff på De ungas skyddshus

Vännerna träffades för höstträff först på De ungas skyddshus i Åbo och sedan för möte på 
Svenska Klubben

De ungas skyddshus tar emot unga som upp-
lever att de inte just då av olika anledningar 
kan bo hemma. De flesta unga är mellan 14-
19. Man kan stanna en natt men i de flesta 
fall en lite längre tid, tills man hittar en lös-
ning eller situationen blivit bättre. Skyddshu-
set är öppet även nattetid om man är i behov 
av hjälp. Men skyddshuset är helt drogfritt 
och tar ej emot berusade ungdomar. Åbo stad 
har en tillnyktringscentral för ungdomar skilt. 
I dag satsar De ungas skyddshus mycket på 
preventiva åtgärder och man uppmanar både 
unga och föräldrar att komma in för diskus-
sion före situationen blir helt ohållbar och 
många har redan lärt sig att kontakta skydds-
huset i ett tidigare skede. 

Vi fick även höra om skyddshusets frivillig 
verksamhet. Skyddshuset utbildar frivilliga till 
att vara med ungdomarna, ordna program ef-
ter skolan men också att vara på nätterna 
med anställda på plats. Skyddshuset har alltid 
en anställd och en frivillig på plats.  

Efter ett mycket givande besök på De ungas 
skyddshus, tack Anja Tolonen, som guidade 
oss runt, for vi tillbaka till Svenska klubben på 
lunch och diskussion kring frivilliguppgifter på 
stämman och sedan talade vi om våra erfaren-
heter i vänverksamheten. Tack till alla vänner 
som var med för en fin dag! Något nytt och 
skoj igen på vårens träffar!

Anja Tolonen berättar om De ungas skyddshus
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HUNGERDAGEN I ÅBOLAND, Yrsa Wilén, text och bild

Hungerdagen i Åboland

Den 32 Hungerdagen firades i Åboland, som i 
hela landet, i fantastisk värme och solskens-
väder. Det kändes nästan som i barnversen 
”sol ute, sol inne, sol i hjärtat, sol i sinnet”. 
Man såg så många soliga insamlare i Åbo un-
der dagarna och ännu fler givmilda donatorer! 
Solen och den goda saken har sin inverkan på 
resultatet. För det är bildligt sol vi delar ut till 
behövande någonstans i världen genom att 
samla in medel till Katastroffonden. Pengarna 
kommer till användning och era insatser för 
Katastroffonden behövs.   

Alla avdelningarna hade fina insamlingar igen 
i år och vi fick in ungefär samma resultat som 
i fjol. TACK TILL ALLA AVDELNINGAR! Avdel-
ningarnas insamlingar var på samma nivå 
som i fjol, en del hade lite mer medan andra 
lite mindre, slutresultatet det samma. Novias 
elever var bara i Pargas och Åbo i år och sam-
lade vilket också inverkade på resultatet från 
en del avdelningar. Vi får slutgiltiga resulta-
ten först i mitten av november, så jag har bara 
prognoser ännu, så vi får vänta och berätta i 
ett avdelningsbrev de slutgiltiga resultaten.

TACK TILL DIG OCH TACKA VIDARE ALLA SOM VAR MED!

Åbo svenska avdelnings Eivor Huldén håller i trådarna  Clotte Lundsten på Hungerdagskaffe hos Novia elever 

Insamling på Åbo torg

Reddie-hunden samlade på Veritas stadion Hungerdag öppning vid Hansa torget med John Ekelund 
och Novia studerande

Scouter samlade i Pargas för Pargas avdelning

Mera bilder från Hungerdagen på baksidan!
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FRK ÅBOLANDS DISTRIKTS HÖSTSAMLING

Besök på mottagningscentralen i Pansio
text och bild av Rasmus Sundqvist

På lördagen den 12.10 hade Åbolands distrikt 
höstsamling. Samlingen hölls på Röda Korsets 
mottagningscentral i Pansio. Samlingen inled-
des med fakta om centralen.

• Centralen grundades 1990
• På centralen bor asylsökande i väntan på 

besked om asyl i Finland
• Asylprocessen är mycket lång
• Centralen består av 3 enheter: en för vux-

na, en för minderåriga barn och en för 17 
åriga pojkar

• På centralen erbjuds: boende, sociala tjäns-
ter, hälsovårdstjänster, tolktjänster, juridis-
ka tjänster

• Utlänningslagen kräver att asylsökanden 
tar del i arbets- och studieverksamheten 
på mottagningscentralen

• Det kommer nästmest asylsökanden till 
Åbo, mest till Helsingfors

Efter faktan fick man gå en rundtur på centra-
len. För ensamma minderåriga utses en före-
trädare åt varje barn. Företrädarens uppgift är 
att se till att barnets bästa tas i beaktan. Mot-

Samlade för att höra om mottagningscentralens verksamhet

Irma och Sanna berättade om sitt arbete på mottagnings-
centralen

tagningscentralens uppgift är att barnen skall 
känna sig trygga och bli uppfostrade till ung-
domar som klarar sig själva. 

De 17 åriga pojkarna får en gång i månaden 
en underhåll på 310,66 €. Med de pengarna 
skall de köpa all mat, kläder, betala eventuella 
hobbyn, hygienartiklar osv. När pojkarna fyllt 
18 flyttar de till vuxensidan där de får sam-
ma summa pengar i månaden. Under 17 åriga 
ensamma barn får mat, kläder, hygienartiklar, 
billiga/gratis hobbyn osv. Barnen får en liten 
veckopeng. Barnen kommer in i landet på oli-
ka sätt t.ex. via smuggling.

När jag fick höra hur lite pojkarna skall klara 
sig på att köpa mat, kläder m.m. så tror jag 
nog inte att jag skulle klara mig med så lite.  
Då kände man nog sig glad över att vara född 
i Finland.
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UNGDOMSVERKSAMHET, Ungdomarnas Årsmöte 4-6.10.2013 i Åbo

Ungas roll i Finlands Röda Kors
av Olivia Franck

För första gången på många år var representationen från 
Åbolands distrikt på Ungdomarnas Årsmöte stort. Vi var fem 
stycken frivilliga, varav fyra från Åbo och en från Pargas. 
Att gå på ett årsmöte leder till många saker såsom nya kontakter, 
ökad inspiration och en större vilja till att förändra. 

Det kanske främst är med de andra svensktalande distrikten som 
de nya kontakterna och idéerna skapas, men så klart även med 
de finsktalande. I mötena med Åland och Österbotten fanns lik-
nande tankar och problem, men också stöd och ökad möjlighet 
att utvecklas. Några idéer för samarbeten som kom fram är att 
alla distrikt nästa år ska återförenas i samband med antingen Pri-
de paraden i Jakobstad eller på Åland. Ett annat projekt som skul-
le korsa distrikten är ett landmina projekt som skulle vara både 
nyskapande och mobilt. 

Det var lättare i år än tidigare att följa med under mötet 
då det fanns en simultan tolkare och headsets. Detta 
bidrog till att vi svensktalande fick större insyn i hur an-
dra distrikt i Finland arbetar och med vad, och de hörde 
även oss. Tolkningen hjälpte också under initiativen, 
klämmor och ställningstagandena som togs. I Åbolands 
distrikt fanns två initiativ med, den ena slutade som 
kläm och berörde ett utvecklande av ordet rasism under 
Veckan mot rasism. Detta till att inkludera olika utsatta 
grupper eller minoriteter i Finland såsom kön, sexualitet, 
rörelsehinder, religion eller annat. Det andra handla-
de om kravet att det i Finlands Röda Kors styrelse alltid 
skulle finnas en representant som valdes av de unga ak-
tiva på Ungdomarnas Årsmöte. Detta skulle ge en ökad 
chans att kunna påverka hur Röda Korset arbetar med 
ungdomar och ungdomsfrågor. För sanningen är den att 

Andrea Södergård, Linda Karvonen och Olivia Franck

Röstning av intiativ

Linda Karvonen och Johanna Kivekäs

Åbolands, Ålands och Österbottens 
distrikt på kvällens fest

Er
ic

a 
M

åt
ts

A
n
d
re

a 
Sö

d
er

gå
rd

Er
ic

a 
M

åt
ts

A
n
d
re

a 
Sö

d
er

gå
rd

utan nya unga medlemmar så kommer inte Röda Korset kunna existera 
i framtiden. 

I vårt eget distrikt finns ingen specifik person som helt är anställd 
att arbeta för och med ungdomar och detta sätter stort ansvar och 
enormt arbete på de frivilliga ungdomarna. Det är klart att ekonomi 

är en stor påverkan, men det krävs mera aktiva 
”vuxna” som kan hjälpa till under ungdomspro-
jekt; såsom vid första hjälpen i Reddie kids grup-
per eller under andra projekt när det behövs. 

I vårt distrikt finns massa ungdomar som har 
en enorm passion för deras frivilliga arbete och 
som tror på att Röda Korsets principer är värda 
att arbeta för i Finland och globalt. Under Ung-
domarnas Årsmöte kunde jag som stolt ung-
domsledare från Åbo svenska avdelning bara 
berömma hur aktiva och engagerade våra repre-
sentanter var. Ungdomarna i Åbolands distrikt är 
både nyskapande och framåt och det är något som både avdelningar och distrikt 
ska ta till vara på och stödja. Samtidigt så behöver vi också mer stöd, mer infor-
mation och helt enkelt aktiva ”vuxna” som finns där när det behövs. 

Vi som var på mötet har nu sett hur andra arbetar och att jag tror vi alla kommit 
därifrån med en ännu starkare vilja att vara en jämlik, uppskattad, nyskapande 
och aktiv del i vårt eget distrikt och i våra avdelningar.
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BEREDSKAPSVERKSAMHET

Frivilliga räddningstjänstens ledarkurs på Åland 4-6.10.2013
av Stefan Simonsen (verksamhetsledare i Ålands distrikt)

På fredagen samlades 10 förväntansfulla frivilliga, en 
från Österbotten, fyra från Åboland och fem från Åland. 
På plats var också fyra utbildare med Finlands Röda Kors’ 
chef för den nationella beredskapen, Leena Kämäräinen.

Psykiskt stöd övning på terminalen på Viking Line 9.11
Kom med som psykiskt stöd gruppmedlem eller som målperson. Du behövs!

Själva övningen är tillsammans med SPR Varsinais-Suomen piiri’s psykiskt stöd grupp och äm-
nad för psykiskt stöd träning, den 9.11 kl. 10.00 får deltagarna uppgiften, 10.30 ”båten kom-
mer i land” och vi hjälper en och en halv timme, 1 timme diskussion, vad som gick bra, vad vi 
kan förbättra i processerna. Slut kl. 13.00. Övningen är i terminalen. 

Första målsättningen med denna övning är: Förbättring av våra sätt att arbeta tillsammans, hur 
vi arbetar tillsammans med ett annat distrikt, på olika språk och för oss också lära oss av gran-
nen som övat tidigare med Viking Line. Den andra målsättningen är att lära oss hur det ser ut 
på Viking Line, var skall vi hjälpa och vilka ställen finns till vårt förfogande i en verklig situation. 
Hitta rent fysiskt där. 

Övningen görs främst av Varsinais-Suomen piiri och man får ha önskemål om situationer som 
ni skulle vilja öva. 

Det finns också ett behov av svenskspråkiga målpersoner till övningen – det är också ett 
ypperligt sätt att hjälpa att se hur man blir behandlad. Målpersonerna får gärna vara av olika 
åldrar och kan vara första hjälpare eller annars bara nyfikna eller intresserade av hur det går 
till.

Välkomna med!

Under 33 intensiva undervisningstimmar 
följer ledaraspiranterna med i svängar-
na, det blir teori varvat med praktiska 
övningar. På lördagen har vi besök av 
Räddningsverkets chef Thomas Matts-
son som berättar om räddningsverket 
och samarbetet med Frivilliga rädd-
ningstjänsten och på söndagen Polisen 
på Ålands konstapel Jarl Ekelund som i 
sin tur efter en presentation av polisens 
arbete också medverkar i eftersöknings-
övningen som står näst på programmet.

Under de tre dagar kursen pågår, växer det fram ledare. 
Ledare som nu är färdiga att ta ett större ansvar i både 
övningar och skarpa lägen. Trots ganska olika bakgrund 
fungerar grupperna bra och när vi avslutar kursen är alla 
trötta men glada. Vi har nöjet att ge ledarkompetensen 
åt Inger Eriksson, Tiina Eriksson, Stig Hågensen och Ulla 
Öhberg. De övriga som ännu saknar någon kurs för att 
bli godkända FRT-ledare är Linda Nummelin, Sussi Fin-
nerman-Olin, Saila Sovela, Andreas Storbacka, Jenny Öst-
erbacka och Benita Brändström.
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FRK ÅBOLANDS DISTRIKT

Hungerdagsresultatet/prognosen har 
gåtts igenom, och styrelsen tackar alla avdel-
ningar för det fina resultatet. 

Styrelsen har delgivits de frivilligas upp-
gifter på stämman och styrelsen ansåg 
att huvudvikten i värvningen av frivilliga från 
Åboland skall läggas på uppgifter där kunskap 
i det svenska språket är av vikt. D.v.s. infor-
mation på händelsetorget till allmänheten, 
mottagande av delegater i hamnen, på järn-
vägsstationen, info standet på stämman osv. 

Ungdomsdelegat från Kambodja. Styrel-
sen beslöt att ta en ungdomsdelegat Hang 
Pisey, från Kambodja till distriktet. Hon skall 
arbeta från mars till sommarlägret i Juni i di-
striktet. Tanken är att hon arbetar med stäm-
man, barn- och ungdomsverksamhet och att 
hon deltar i avdelningarnas verksamhet, ge-
nom att komma med på avdelningarnas eve-
nemang och gå i skolorna, komma till avdel-
ningarnas möten och berätta om Röda Kors 
verksamheten och det dagliga livet i Kambod-
ja. Styrelsen hoppas att alla avdelningarna liv-

ligt kontaktar Hang Pisey och distriktet.  

Distriktsstyrelsen svarade på en distriktsen-
kät gällande strategin. Konstaterades att 
till avdelningarna och frivilliga kommer under 
våren flere undersökningar som man kan delta 
i och på så sätt påverka den kommande stra-
tegin. 

Gällande skolningsveckoslutet konstaterades 
att organisationskursen ”Från medlem till 
förtroendevald” borde vara efter höstsam-
lingarna. Verksamhetsledaren lovade ställa 
upp och hålla kursen vid senare tillfälle, dock 
på detta års sida. Avdelningarna skall ta kon-
takt om de har personer som behöver skol-
ningen.  

Distriktsstyrelsen mottog verksamhetsleda-
rens uppsägning den 4.9 och på distriktssty-
relsemötet 2.10 beslöt distriktsstyrelsen 
att lediganslå platsen som verksam-
hetsledare genom annons i ÅU och Hufvud-
stadsbladet, samt på Röda Korsets nätsidor 
och på distriktets nätsidor. 

Ax plock från höstens distrikts styrelsemöten. 

Dags för avdelningarnas höstmöten igen och nya val, här lite info, mera hittar du både i avdelnings-
brevet och framför allt i regelboken. Om ni undrar över någon paragraf ring distriktsbyrån. 

På rodakorset/REDNET och avdelningsbyrån/blanketter och anvisningar finns ett botten till ny verk-
samhetsplan för avdelningarna för år 2014. Titta in där om ni har hjälp av det då ni skall utforma 
verksamhetsplanen i höst. Bottnen är bra, lite annorlunda men bra!

Höstmötet är ett officiellt möte och skall hållas senast inom november månad. 

Röstberättigade på höstmötet är avdelningens medlemmar. Alla avdelningsmötets funktionärer mås-
te vara medlemmar. Så en annan förenings medlemmar får inte rösta eller vara protokolljusterare om 
ni har gemensamt möte, om de ej är medlemmar i er avdelning. Mötet är beslutfört om minst tre av 
avdelningens medlemmar är närvarande. Ni skall konstatera de närvarande och ha en närvarolista. 

Vart annat år väljer ni ordförande och viceordförande och de övriga styrelsemedlemmarna som är i 
tur att avgå. Alla ni väljer skall vara tilltalade på förhand och VARA RÖDA KORSETS MEDLEMMAR RE-
DAN DÅ DE VÄLJS! Ni väljer styrelsemedlemmar och verksamhetsgranskare för perioden 2014. Så 
verksamhetsgranskarna reviderar på våren 2015. De skall vara tillräckligt förtrogna med bokföring 
och ekonomi. Skilt om er avdelning har förmögenhet eller aktier skall ni försöka hitta redovisnings-
kunniga personer. 

TREVLIGA HÖSTMÖTEN!!! 

AVDELNINGARNAS HÖSTMÖTEN
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FRK ÅBOLANDS DISTRIKTS HÄNDELSEKALENDER 2014

Övning för distriktets första hjälpen grupper 23.11.2013 i Pargas kl. 13

Kom med till Pargas och öva första hjälpen!

Pargas avdelnings första hjälpen grupp (Tiina Eriksson) har lovat stå värd för den nystartade 
traditionen att hålla interna första hjälpen övningar för varandra. Övningen går av stapel i Dala-
skogs ungdomslokal och är till stor del innomhus. Vi startar med kaffe och ”tävling” och serve-
rar fisksoppa under genomgång till det facila priset av 10 € per person. 

Anmäl er grupp och personer till aboland@redcross.fi, frågor riktas till Yrsa Wilén. Grupperna 
kan vara olika stora så alla kan hänga med. 

Händelsekalender 2014

Januari
• Inspirationsdag för frivilliga 18.1 kl. 12-18 i Åbo

Februari
• Vändags evenemang (vecka 7)
• ”Ta med din vän på föreläsning” för närståendevårdare och vänner i Kimito, Pargas och Åbo
• Årets väninsats

Mars
• Veckan mot rasism 17-23.3.
• Seniorläger med barnbarn i Pargas 29-30.3
• FHJ 2 uppdatering
• Jourkurs för första hjälpen grupperna i Åbo

April
• Åbolands distrikts Årsmöte 12.4 i Nagu
• Första hjälpen övning 26.4
• Finlandssvensk vänträff 26-27.4 på Åland

Maj
• Öppet hus på distriktsbyrån 8.5
• Familjeevenemang 10.5
• Skolning och information till förtroendevalda till stämman 21.5

Juni
• Stämman i Åbo 7-8.6
• Barn och ungdomsläger 9-13.6 i Åboland

September
• Föreläsning för närståendevårdare och vänner i Kimito, Pargas och Åbo
• Åbolands vänträff i Pargas
• Hungerdag 18-21.9

Oktober
• Må bra dag för närståendevårdare och vänner
• Höstsamling 11.10
• Vänförmedlarträff i Åbo
• Beredskapsövning, arrangerare Österbottens distrikt

November
• Fortbildningsdag tillsammans med församlingen
• Svenskspråkig utbildarutbildning, grunddelen 1-2.11 i Åbo
• Höstsamling 15.11
• Svenskspråkig utbildarutbildning, sakdelarna 22-23.11 i Åbo

December
• Öppet hus på distriktsbyrån 10.12
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Ett hjärtligt tack till alla som deltog i Hungerdagen!

Cygnaeus elever Novia studerande

Kristina Henriksson Leila Wikström

JULKAFFE
på distriktsbyrån

(Kaskisgatan 13 A, 3. vån, Åbo)

torsdagen den 12 december
kl. 10.00–17.45

Kaffe och tårtor, lotteri

GOD JUL
OCH

GOTT NYTT ÅR
Distriktsbyrån firar jul och har stängt

från den 23 december 2013.
Vi öppnar igen den 7 januari 2014.

Vid brådskande ärenden dejourerar
verksamhetsledaren, 0400 838 675


