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Ny början för RedNet

De frivilligas egna sidor på RedNet har ge-
nomgått ett flertal ändringar under början av 
året. Det tre år långa utvecklingsprojektet har 
främst gällt tekniken. I mars är betaskedet un-
danstökat.  

- Utöver de tekniska förbättringarna har vi för-
sökt göra det lättare att komma åt innehållet 
på sidorna. Länkarna till de vanligaste verk-
samheterna och anvisningarna finns redan på 
ingångssidan, omtalar Örn Witting.

Till basfunktionerna på RedNet hör att varje 
avdelning och distrikt kan skapa sig en egen 
sida, en evenemangskalender och grupp. Red-
Net har dock även andra egenskaper som ut-
tryckligen stöder just Röda Korsets frivillig-
verksamhet.

- På RedNet kan man bland annat anmäla sig 
till de olika evenemangen. Dessutom kan man 
på samma blankett som man uppdaterar eve-
nemangen fylla i avdelningens egen evene-
mangsdagbok. Därifrån går det behändigt att 
kopiera uppgifterna till verksamhetsstatisti-
ken, tipsar Witting. 

Man kan fortfarande koppla upp sig på Red-
Net med eller utan användarnamn men för att 
få ut maximal nytta av sidorna lönar det sig 
att skapa ett eget användarnamn. Koden be-
hövs till exempel när användaren vill gå med 
i någon grupp eller avdelning eller uppdatera 
gruppens eller avdelningens sida. Uppdate-
ringsrätten till användarkoden ges i distriktet 
eller avdelningen. 

Respons om det nya RedNet önskas av alla 
användare. Sina kommentarer kan man ge på 
adressen rednet.rodakorset.fi/respons 

Fakta om RedNet

Röda Korsets extranet – de frivilligas 
och aktivas webbsidor: 
rednet.rodakorset.fi

Avdelningsadress: (exempel)
tolo.rodakorset.fi eller 
rednet.rodakorset.fi/tolo 

Mer information: Den egna faddern, 
det egna distriktet eller
rednet.rodakorset.fi/anvisningar

RedNet

Vore bra om avdelningens evenemang 
skulle finnas med i organisationens ge-
mensamma evenemangskalender. Då 
kunde vem som helst se vad allt som 
händer runt om i Finland. 

För att lägga in ett nytt evenemang i 
kalendern välj på avdelningens sidor 
rubriken ”Skapa nytt evenemang”. Då 
syns evenemanget såväl på avdelning-
ens egna sidor som på organisationens 
huvudsidor. 

Noggranna anvisningar för att lägga till 
ett nytt evenemang hittar du på adres-
sen rednet.rodakorset.fi/anvisningar.

Glöm inte den gemensamma 
evenemangskalendern!

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: Christer Pontán, 020 701 2198, christer.pontan@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion:
Ombrything:
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Övning ger färdighet

LEDARE 25.3.2013

Hela personalen är rätt involverade just nu i årets andra beredskapsövning Storövningen Otto. Jag tyck-
er att det är så fint att vi får öva tillsammans med myndigheterna första omsorgen. Första omsorgen är 
den del av FRK:s beredskap som just denna stämmoperiod är mest i utvecklingsfokus i hela organisatio-
nen, så övningen kommer otroligt lägligt för oss. I fokus från stämman är också det att inte endast för-
sta hjälpare, psykiskt stöd gruppen medlemmar, Vapepa medlemmar, utan alla Röda Korsare är och kan 
vara en del av beredskapen. Första omsorgen handlar ofta om uppgifter vi kan göra med alldeles vanli-
ga färdigheter, utan kurser, men kanske gärna så att vi varit med om en övning eller två. Otto-övningen 
skall bli spännande på riktigt. Tack till alla som ställer upp vi blir ett drygt 30 tal Röda Korsare och Va-
pepa. Personalen har lärt sig redan massor mer om beredskapen och organiseringen och jag är säker på 
att vi igen är lite bättre på att stöda både myndigheter och frivilliga om något skulle hända. Jag hoppas 
det blir en intressant övning för alla och envar och gärna skall vi nog ha lite kul också. 

Vi hade en fin midvinter övning i Åbolands distrikt. Fem avdelningar deltog på 6 olika övningsplatser. 
Tack massor för att ni ställde upp. Det var en bra konkret övning som lärde oss om registrering av berör-
da personer, tog upp i många äldreboenden frågan om deras beredskap. Det visade sig att på ett äldre 
boende fungerade t.ex. en brandalarm inte perfekt för den hördes inte till alla boendes rum. Redan den-
na upptäckt var en värdefull orsak att genomföra övningen. Hoppas alla fick någon ny liten lärdom om 
vad vi kan göra för en tryggare närmiljö som Röda Korsare. Jag hoppas att vi ordnar många fler liknande 
konkreta småskaliga övningar, som väcker oss, myndigheter och olika institutioner att tänka på de vik-
tiga frågorna om beredskapen i vår närmiljö.  

På anti rasism dagen höll vi en på flykt dag för 140 skolelever i Dragsfjärd. Skolan stängdes och i tolv 
timmar var eleverna flyktingar från Somalia till Finland och stötte på en hel del saker en flykting kan stö-
ta på under sin färd. Vi hade övat på sommarlägret att dra en på flykt för 35 barn, så mycket tryggare i 
kläderna kunde vi med Olivia jämte Sonja och Oscar från Åbo svenska avdelning, i ledningen gå in i våra 
roller. Slutresultatet var en helt oförglömlig dag för alla närvarande. Tack till alla ca 25 frivilliga dragare 
som satte sig själv på spel och utförde sina roller. Och tack till Dragsfjärds aktiva avdelning, som initiera-
de att vi  kunde dra på flykt just i Dragsfjärd. ! Helt underbart. Jag hoppas att vi blir bjudna av andra av-
delningar också att komma och dra på flykt till skolan.  

Ännu i vår har alla första hjälpare och beredskapsintresserade i Åboland en fantastisk möjlighet att öva 
samarbete med de övriga svenskspråkiga distriktens frivilliga i Ekenäs. Vi har blivit bjudna av Ekenäs av-
delnings frivilliga till en gemensam svenskspråkig första hjälpen/ psykiskt stöd övning. Även denna öv-
ning stöder perfekt vår egen styrelses beslut att under denna stämmoperiod öka det svenskspråkiga be-
redskaps samarbetet i organisationen, för eventuella olyckor i Svenskfinland. Det är viktigt att vi känner 
varandra och varandras sätt att arbeta, då är det lättare om vi övat några gånger att jobba på riktigt den 
dagen myndigheterna behöver vår hjälp. 

Jag hoppas alla deltagare upplever att de fått något från de övningar de varit på och jag önskar alla en 
underbar solig vår och varm härlig uppfriskande sommar!

Yrsa
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RÖDAKORSVECKAN 6–12.5.2013

Under Rödakorsveckan
betonas kunskaperna i första hjälpen

Redan i fjol genomförde första hjälpen-
grupperna i många avdelningar Lär dig hjäl-
pa, lär dig rädda-kunskapsbanor i skolorna, 
i vår smarbetspartner S-gruppens butiker 
och på andra allmänna platser.

I år har den bekanta kunskapsbanan komplet-
terats med några nya kontroller men idén är 
densamma: lära människorna grundläggande 
färdigheter i första hjälpen och våga hjälpa.

Vid stämman i Lahtis sommaren 2011 bestäm-
des att år 2013 firas hos oss som seniorernas 
år och därför syns detta också i Rödkorsveck-
ans tema. De nya kontrollerna på kunskapsba-
nan handlar om bröstsmärtor och cirkulations-
störningar i hjärnan.

För avdelningarna finns tre olika evenemangs-
modeller:

1 Att kunna hjälpa-tävlingen
 Kan genomföras till och med utan frivilliga. 
 Minimum för vad som behövs är tävlings- 
 kuponger och en responslåda.

2 Känn till innehållet i
 en första hjälpen-väska
 Här behövs minst en första hjälpen-kunnig 
 frivillig som kan tala om vad det finns i 
 väskan. För att genomföra modellen krävs 
 åtminstone tre frivilliga, en första hjälpen-
 väska och en varningstriangel.

3 Kunskapsbanan att kunna hjälpa
 Modellen kräver medverkan av en komplett 
 första hjälpen-grupp eftersom det är fråga 
 om en aktionsbana där publiken får öva 
 sig i första hjälpen. På banan finns illustre-
 rade kontrolltavlor med instruktioner.

Rödakorsveckan firas till ära av 
organisationens grundare,
Henry Dunants födelsedag. 
Dunant föddes 8.5.1828.

Internationella rödakors-
kommittén grundades
17.2.1863. 

Organisationen blir 
alltså i år 150 år.

Rödakorsveckans kampanjbrev har gått ut till avdelningarnas 
ordförande, informatörerna, första hjälpen-gruppernas ledare 
och första hjälpen-promorna. Kontaktpersonerna för skolsam-
arbete, insamlingsledarna, sekreterarna och medlemsmästar-
na har fått brevet per e-post. 

Allt material för Rödakorsveckan 
finns på rednet.rodakorset.fi/
veckan
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RÖDAKORSVECKAN 6–12.5.2013

Medlemskap
per sms

Folk söker information från olika källor och 
numera i allt större utsträckning på nätet. Det 
är alltså viktigt att vi på våra egna webbsi-
dor meddelar om alla våra evenemang som är 
öppna för allmänheten. 

Varje evenemang som avdelningen ordnar 
syns i vår riksomfattande evenemangskalen-
der bara man kommit ihåg att knäppa in dem. 
Det lönar sig med andra ord att se till att eve-
nemangen under Rödakorsveckan lagts ut på 
adressen rodakorset.fi/evenemang.

Instruktioner för hur man lägger till evene-
mang finns på rednet.rodakorset.fi/anvis-
ningar.

Och glöm inte att bjuda in informationsmedi-
ernas redaktörer till era evenemang!

Redaktören på lokaltidningen kan till exempel 
öva sig att sätta ihop en varningstriangel, leta 
fram en bältesskärare ur första hjälpen-väs-
kan och lära sig förbinda ett blödande sår på 
den frivilligas handflata.

När han skriver sin artikel i lokaltidningen och 
talar om hur trevligt det var att få öva med 
Röda Korsets frivilliga, kan det mycket väl 
väcka ortsbornas intresse för att lära sig för-
sta hjälpen och ta reda på vad allt man kan 
göra som frivillig i Röda Korset.
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I år har 
kunskapsbanan
Lär dig hjälpa, 
lär dig rädda 
kompletterats 
med två nya första 
hjälpen-kontroller 
om bröstsmärtor 
och cirkulations-
störningar i 
hjärnan.

Vi uppmuntrar
människor att i
nödsituationer 
ta telefonen 
och ringa 112. 

Rödakorsveckan har traditionellt varit en gyl-
lene tid för medlemsvärvningen hos oss. Då 
utnyttjar vi vår synlighet till att bjuda in män-
niskor för att delta i och stödja vår verksam-
het. I år är det lättare än någonsin att bli med-
lem – det lyckas via sms. 

Sms:a medlem namn adress födelsetid 
(ddmmåååå) till numret 16499.

Modell: medlem Lars Ledig Närgatan 2 a 1 
00100 Helsingfors 24051964. Meddelandet 
kostar 20 €.

Kom ihåg att jippot i
avdelningen uppmärksammas!
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RÖDAKORSVECKAN 6–12.5.2013 

På Rödakorsveckan 
samlas för hemlandet  

Under de senaste åren har det bli-
vit allt populärare för olika
organisationer att stödja
verksamheten inom landet. 

Insamlingen Bättredag är ett ypper-
ligt tillfälle att samla och bidra till 
förmån för Röda Korsets verksam-
het här hemma. Under Rödakors-
veckan ordnas Bättredag-insamling-
en som gatuinsamling. Avdelningen 
kan samla hela veckan eller till ex-
empel bara under en dag. Ni kan 
också gärna ordna basarer och buf-
féer för att aktivera insamlingen.

Insamlingsaffischen Bättredag kan 
beställas samtidigt med Rödakors-
veckans material. Till givarna kan 
man också passa på att dela ut den 
lilla broschyren Lär dig hjälpa. 

Insamlingen Bättredag stöder 
framför allt avdelningarnas 
första hjälpen-grupper,
vänverksamhet och 
hälsorådgivningar. 

Det främsta målet för Bättredag-insamlingen 
åren 2012–2014 har varit att utveckla första 
hjälpen-gruppernas verksamhet i avdelning-
arna, vänverksamheten och hälsorådgivning-
arna. För dem kan avdelningarna ansöka om 
understöd.

Ständig beredskap för insamlingar är
en av Röda Korsets kärnuppgifter 

Året 2012 var exceptionellt med tanke på in-
samlingsverksamheten. Då verkställdes inga 
nödhjälpsinsamlingar. De årligen återkomman-
de Hungerdagen och Bättredag-insamlingen 
är därför av stor betydelse för att avdelningen 
ska kunna upprätthålla sin insamlingsbered-
skap. Baselementen är desamma i bägge två: 
kalla både nya och gamla frivilliga till insam-
lare och samla effektivt på de platser där folk 
rör sig. 
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Avdelningen i Jämsänkoski hade sitt evenemang under Rödakorsveckan i 
S-marketens aula. Heikki Paulus deltog i insamlingen, när Sirpa Laine och Tarja 
Sundvalle var insamlare. 

Insamlingsplanen hjälper att göra en arbets-
fördelning och hitta de bästa insamlingsplat-
serna och lönsammaste insamlingssätten. Har 
insamlingsplanen uppdaterats kan vem som 
helst i avdelningen starta en nödhjälpsinsam-
ling, fastän insamlingsledaren vore förhindrad.

Insamlingsredovisningarna senast 15.6

De insamlade och genom försäljning influt-
na medlen sätts in på banken senast 15.6 på 
kontot för hemlandsinsamlingar, ange samti-
digt Bättredag-insamlingens referensnummer. 

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

Det är viktigt att man använder referensnum-
ret, då kan redovisningen hänföras till rätt av-
delning. De utskriftsbara giroblanketterna och 
referensnumren hittas på adressen rednet.
rodakorset.fi/battredag.

Glöm inte heller att specificera insamlingsin-
täkterna på redovisningsblanketten och sända 
den till distriktets insamlingschef före utgång-
en av augusti. Också redovisningsblanketten 
finns på RedNet. 
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RIKSOMFATTANDE FÖRSTA HJÄLPEN-EVENEMANGET I NYSLOTT 7–8.6.2013

Du hänger väl med till Nyslott i juni?

Publik vid första hjälpen-tävlingarnas prisutdelning i Lahtis 2011. 
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7–8.6 också andra än de som tävlar i första hjälpen-evenemanget har möjlighet att bekanta sig med 
tävlingskontrollerna i omgivningen av Olofsborg. Ni är alltså välkomna att heja på era lag och lära nytt!

På fredagen ordnas ett gemensamt seminarium för alla och på lördagen fhj-tävlingarna och
kvällsfesten!

På rednet.rodakorset.fi/fhj-tavlingar_2013 hittar du bland annat tävlingsreglerna!

Fredagen 7.6

9-12 Anmälan och utställning
På Savonniemi kampus i Mikkelin Ammattikorkea-
koulu, Savonniemenkatu 6

Seminariet börjar kl. 12

12.00 Praktiska arrangemang
Ordförande Leena Kämäräinen, chef för
beredskapsenheten på Röda Korset 

12.20 Mot ett bra liv genom frivillighet
Anne Birgitta Pessi, docent i teologi

13.10 Hur jag som hjälpare ser till mitt eget 
välmående? 
Harri Vertio, medicine och kirurgie doktor

14.00 Kaffe, besök i utställningen

15.00 Högklassig första hjälpen-jour
Niina Hirvonen, hälsovårdsplanerare,
beredskapsenheten på Röda Korset 

15.15 Första hjälpen-jour vid Operafestivalen i 
Nyslott
Päivi Piili, hälsovårdsplanerare, Röda Korsets
Sydöstra Finlands distrikt

15.30 Första hjälpen-jour vid EM i friidrott
Riitta Bäckman, beredskapssamordnare, 
Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikt 

15.50 Sammandrag
Ordförande Leena Kämäräinen, chef för 
beredskapsenheten på Röda Korset 

16.00 Middag

18.00 Evenemangsöppning på Museosaari
Distriktens traditionella roddtävling
Rapgruppen JayWho uppträder

Lördagen 8.6

8-16 Första hjälpen-tävlingar i centrum av Nyslott

19-24 Kvällsfest i Olofsborg

Supé
Prisutdelning
Segraren i Bilebändi 2012 ”Lipsaset” uppträder 
för alla riddare och prinsessor
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SuomiAreena i Björneborg 15–19.7

Häftigt sommarevenemang i juli – häng med!

Röda Korset
ockuperar Björneborg

I sommar är Röda Korset huvudsamarbets-
partner med MTV3 och Björneborgs stad för 
SuomiAreena. Då ockuperar vi en del av Sa-
lutorget och hela Elisabetsparken (Kauppa-
tori, Liisanpuisto)! Sommarjippot är en del av 
Röda Korsets 150-årsjubileum och alla Röda-
korsvänner får inbjudan – eventuellt med logi 
i tältbyn mitt i stan. 

I bagaget har Röda Korset en massiv utställ-
ning. I de stora tälten på Salutorget demon-
streras såväl verksamheten inom landet som 
vårt internationella arbete. På torget kan man 
också testa och lära sig färdigheter i första 
hjälpen, kolla in flyktingarbetets 40-årsjubi-
leumsutställning, ta en titt på Kontti-återan-
vändningsvaruhusets verksamhet och anmäla 
sig till alla rödakorsaktiviteter.

Också några kvarter ifrån, på Elisabetstorget 
(Liisantori) är det full rulle. Röda Korset sät-
ter upp tiotals flyktingtält på Elisabetstorget 
och presenterar för besökarna i SuomiAreena 
och Pori Jazz det evakueringsläger som finns i 
lagret på Kalkku logistikcentral och kan inhysa 
upp till 10 000 människor. 
  
Det speciella med Elisabetsparkens läger är 
att frivilligkrafterna bakom 150-årsjubileet in-
kvarteras under sommarevenemanget i de tält 
som förs upp i parken. Företräde har givet-
vis de frivilliga som hjälper till att montera upp 
jubileumsutställningen men även andra får 
plats.

Också riksdagsledamöter som deltar i Suomi-
Areena och folk från MTV3 har tänkt slå sig 
ner i Elisabetsparken.

Förutom utställningar ordnar Röda Korset dis-
kussionsmöten och utbildning i Björneborg. 
Samtidigt med SuomiAreena arrangeras i sta-
den också de ungas IHL-rollspel med hundra-
tals deltagare. Många distrikt håller redan på 
och förbereder de frivilligas oförglömliga som-
marfärd till Björneborg.

Anmäl dig som frivillig 
till SuomiAreena

För Röda Korsets 150-årsevenemang behövs åt-
skilliga frivilliga. Att sätta upp ett evakueringstält 
tar en halvtimme av sex personer och då det till 
och med kan bli fråga om 100 tält på Elisabets-
torget, behöver vi verkligen en stor mängd frivil-
liga såväl till uppsättnings- som nedmonterings-
talkot. 

SuomiAreena sker samma vecka som Pori Jazz 
med början på måndagen den 15 juli. De egent-
liga evenemangsdagarna är onsdag–fredag men 
uppsättningen av utställningarna börjar redan på 
måndagen och nedtagningen fortsätter på lörda-
gen och kanske även söndagen. 

Samla ihop ett rejält gäng med frivilliga i din av-
delning och kom till Björneborg. Dit strömmar 
folk också familjevis. Anmäl dig till din distrikts-
byrå som för egen del samordnar Röda Korsets 
sommarevenemang. Alla distrikt ordnar knappast 
samtransport men också enskilda frivilliggrupper 
kan åka med.
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Röda Korsets vattenreningsmateriel fanns till påseende redan 
under fjolårets SuomiAreena.
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HUNGERDAGEN 12–14.9.2013

Söta inbjudningar

Utdelning av godis i samband med evenemangen 
är en gammal väl beprövad morot. Med en karamell 
är det lätt att sticka en insamlarinbjudan i handen 
om man häftar ihop inbjudan med karamellpappret. 
Ett glatt, kortfattat budskap noteras säkert! Också 
med små knep kan man skilja sig från mängden. En 
inbjudan som skrivits ut på papper kan till exempel 
fästas på en liten tygremsa som kanske klippts ut 
från en gammal insamlarväst?

På baksidan av pappershjärtat 
som lämnats på en bänk finns 
en inbjudan att delta som
insamlare på Hungerdagen.

Gladeligen mot Hungerdagen!

Undersökningarna visar
– det är roligt att samla! 

Efter Hungerdagen frågar vi alltid insamlarna vad de 
tyckte om sin uppgift. Nästan alla tillfrågade sade att 
det är roligt att samla.  

”En fantastisk energigivande upplevelse 
för mig – tack för det!” 

”Varmt tack för möjligheten att få delta 
som insamlare. Jag stötte på många trev-
liga och rentav rörande situationer under 
min insamlingstur.” 

”Jag fick bra filis av att samla med röda-
korsvästen på mig!”

Visst ser ju du också till att så många som möjligt 
har det roligt på Hungerdagen! Personlig inbjudan 
som insamlare är som bekant det bästa sättet. Ta 
alltså med din närmaste krets och uppmuntra dem 

att sprida ordet. Att samla pengar är inte det enda 
man kan göra under Hungerdagen. Var och en hit-
tar säkert sitt eget sätt att hjälpa bland alla aktivi-
teter.

Berätta för alla att det är lätt att gå
med som insamlare

Av våra verksamhetsformer är insamling den som 
vem som helst kan delta i oberoende ålder, språk-
kunskap eller erfarenhet – och dessutom för så 
lång tid man själv vill. 

”Människor brukar inte veta att det är 
bara att kliva in på insamlingscentra-
len och börja som insamlare. Själv var 
jag också okunnig om detta tills jag i år 
som medlem i FRK fick e-post om saken. Här 
tycker jag det finns rum för information.” 

”I själva verket frågade ingen, jag skul-
le bra ha kunnat gå med...”

Här några tips om hur den stora allmänheten kan lockas med som
insamlare så att inbjudan känns personlig. Idéerna får fritt förädlas!

Inbjudan kan lämnas
i bussar, bibliotek, 
mödrarådgivningar,
hälsocentraler – var
än folk rör sig. 

Ett handgjort inbjud-
ningskort gläder
säkert och talar
samtidigt om att
personen bryr 
sig om sin sak
och vill ha med 
upphittaren
i hjälpens kedja.

Evenemangskalendern à jour
redan i mitten av augusti 

När man lyckats väcka intresset för Hungerdagen 
hos en människa är det viktigt att hon behändigt 
får information om hur och när man kan börja som 
insamlare. 

Den riksomfattande reklamen vägleder den stora 
allmänheten till Hungerdagens webbsidor. På sidor-
na måste alltså finnas uppgift om hur man kan bli 
insamlare på sin hemort. 

Kan ni vänligen se till att avdelningens uppgifter 
om Hungerdagen finns med i evenemangskalen-
dern senast i mitten av augusti. Kontaktuppgifterna 
om insamlingsledaren kan man redan nu skriva in i 
kalendern. Har avdelningen tänkt inrätta en insam-
lingscentral, slå fast läget och öppettiderna i god 
tid. Anvisningar för hur man fyller i evenemangska-
lendern hittas på RedNet: rednet.rodakorset.fi/
hungerdag. 

Ytterligare information om Hungerdagen finns på 
RedNet och i kampanjbrevet genast efter Rödakors-
veckan. Materialbeställningarna kan precis som i 
fjol göras redan i maj.

Till sist den allra viktigaste kommentaren som det 
lönar sig att hålla i minnet i ur och skur:

”Kämpa på, ni är ute i ett gott ärende!”

Hjärtlig marknadsföring

Skulle du själv kunna motstå ett rött hjärta?
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UTBILDNING OCH GALA

Utbildardagarna 2013 ordnas i Helsingfors lördag 
och söndag den 25 och 26 maj i centralbyråns ut-
bildningslokal.

Välkomna att delta är både alla nybörjare och de 
mer rutinerade utbildarna.

Genom att delta i dagarna kan du fördjupa kunska-
perna om innehållet på din utbildningslinje, utveck-
la dina färdigheter som utbildare och utväxla idéer 
med andra utbildare. Programmet på lördagen be-
står av fortbildning linjevis 

• Psykiskt stöd
• Humanitär rätt
• Organisationsverksamhet
• Mångkulturverksamhet
• Ungdomsverksamhet 
• Socialtjänst 

Deltar du i programmet på lördagen, förlänger du 
samtidigt din utbildarbehörighet med tre år.   

Kvällsprogrammet på lördagen utgörs av en valfri 
kryssning utanför Helsingfors och besök på festiva-
len ”Världen i byn” i Kajsaniemiparken.

Söndagen har traditionellt reserverats för gemen-
samt program för att slipa utbildarfärdigheterna, 
den här gången i tecknet av Röda Korsets 150-års-
jubileumsfirande. 

Priset på utbildningsveckoslutet är 70 euro. De som 
deltar bara i en dag betalar 35 euro. 

I priset ingår utbildning, material, måltider, kaffe 
och kryssning med middag. De som vill ha logi bo-
kar och sköter den själva. Preliminär bokning har 
gjorts på hotell Anna www.hotelanna.fi. Boknings-
koden är 159959 eller på namnet ”SPR:n koulut-
tajapäivät”. 

Rumspriserna: 
57,50 €/pers/i dubbelrum, 
80,00 €/pers/i singelrum och
43,35 €/pers/i trippelrum.  

Anmälningslänken och noggrannare program finns 
på RedNet, utbildarsidorna (rednet.punainenristi.
fi/vapaaehtoiskouluttajat). Kom ihåg att kontakta 
distriktet med anledning av ditt deltagande! 

För information: utbildningsplanerare Sole Noran-
ta, sole.noranta@punainenristi.fi

Fortbildning, avkoppling och
erfarenhetsutbyte för 
frivilligutbildare 

Välkommen på de
frivilligas tackgala!

I konferenscentret Verkatehdas i Tavstehus ord-
nas en tackgala för alla frivilliga 7.12.2013. Vid 
tillställningen firas det 150-åriga Röda Korset. 

Det hela inleds med gemensam måltid kl. 13, 
då man också kan ta en titt på klädfabrikens 
konsturval. Själva galan börjar kl. 15. Enligt 
det preliminära programmet utlovas fartfyllda 
inslag, ordförande Erkki Liikanens tacktal och 
premiering. Bland annat utdelas  fostraravdel-
ningspris och promoutmärkelser. Mellan ver-
serna avnjuts kaffe med tårta innan program-
met fortsätter i musikaliska tecken. Tackgalan 
avrundas senast kl. 20. 

Avdelningarna får de officiella inbjudningarna 
med posten i september men redan nu lönar 
det sig att fundera på vem som ska åka till Ta-
vastehus från den egna avdelningen. Delta-
garavgiften till galan är 35 euro. Anmälning-
arna sköts digitalt via en länk som läggs ut 
senare. Hör er för hos distriktet om eventuella 
samtransporter. Senast ville vissa avdelning-
ar övernatta före eller efter tackgalan. Tavast-
lands distrikt har gjort preliminära bokning-
ar på Cumulus Hämeenlinna och Sokos Hotel 
Vaakuna. Har ni tänkt inkvartera er, kontakta 
direkt hotellen. Bokningarna är i kraft till bör-
jan av november, om det finns plats.

Cumulus Hämeenlinna, 
Raatihuoneenkatu 16-18, Tavastehus

75,00 €/dygn/singel eller dubbelrum economy
(nattklubbsmusiken kan störa) 
80,00 €/dygn/singel eller dubbelrum standard 

Priset inkluderar bufféfrukost och kundbastu. Vid bokning 
av rum används koden ”SPR”. Bokningarna görs per telefon 
03 648 81 eller e-post: hameenlinna.cumulus@restel.fi.

Sokos Hotel Vaakuna, Possentie 7, Tavastehus

Singelrum 67 €/natt
Dubbelrum 87 €/natt

I priset ingår bufféfrukost, logi och kvällskundbastu.
Rummen står till förfogande från ankomstdagen kl. 15 till 
avgångsdagen kl. 12.  

Bokningar: Sokos Hotellens försäljningstjänst, 
020 1234 636 mån–fre 9–20 eller hotellet direkt 
020 1234 636/reception – e-post antingen sokos.
hotels@sok.fi eller vaakuna.hameenlinna@sokoshotels.fi. 
Nämn bokningskoden ”Suomen Punainen Risti”.
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Priser i Åbolands distrikt, Yrsa Wilén

Ennakkoluuloton edelläkävijä palkinto Taalintehtaan 
koululle

Ennakkoluuloton edelläkävijä palkinto myönnetään vuosittain piirissä henkilölle, yhteisölle tai 
yritykselle joka työskentelee aktiivisesti tasa-arvon puolesta. Turunmaan piiri jakoi palkinnon 
Taalintehtaan koululle, esimerkillisestä työstä suvaitsevaisuuden puolestapuhujana ja kasvat-
tajana. Jo kouluun saapuminen aamulla oli iloinen kokemus kun lapset tervehtivät ”Hyvää huo-
menta, God morgon, Tere Hommikust, jne kaikilla koulun lasten kotonaan puhumilla kielillä joita 
oli  6. Palkinnon vastaanottivat Koulun rehtori ja opettajat, oppilaat, vanhempainseuran puheen-
johtaja ja paikalla oli myös koulutusvalikokunnan puheenjohtaja ja Dragsfjärdin osaston puheen-
johtaja jonka ehdotuksesta palkinto koululle myönnettiin.  

Årets väninsats dela-
des i Åboland till Se-
nita Pikkarainen från 
Kimito. ”Senita stäl-
ler alltid upp för an-
dra. Hennes dörr är 
öppen och hon har tid 
med alla.” löd formu-
lering för ansökan till 
Årets Väninsats. Senita 
uppmärksammades på 
vändagen med blom-
mor, smycke och di-
plom.  

Årets väninsatsFinlands Vita Ros Ordens medalj 
av I klass till Gurli Tallgren

Medaljen 
tilldelades 
till Gurli för 
hennes livs-
långa insat-
ser för Fin-
lands Röda 
Kors arbete. 
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Klockan är 8.30 och ca 140 elever väntar i 
skolans gymnastiksal på vad som skall hända. 
Det finns en salig blandning av ivriga, trötta, 
negativa och glada ungdomar. Efter ett snabbt 
info så startar Rollspelet och 140 elever börjar 
sin vandring som flykting för en dag.

Dagen går bra och eleverna går igenom 
många olika skeden under dagen. Senare 
på kvällen när alla samlas igen och eleverna 
går igenom vad allt de varit med om kommer 

många nya känslor fram. Många är förvånade 
hur stor betydelse maten har i deras vardag, 
många blev lite rädda över deras beteende 
när de var hungriga, flera insåg hur bra vi har 
det för att vi haft den lyckan att få födas i 
Finland och framför allt har eleverna fått en 
ny rikedom de har lärt sig massor under da-
gen. Det är fråga om samarbete, multikul-
turellt arbete, språk och framför allt empati. 
Lära sig hur någon annan har det!!!!
Tack alla ni som var med och gjorde dagen så 
bra som den var. Vi frivilliga hade också roligt 
och lärde oss massor.

Rollspelet ”På Flykt” i Dalsbruks skola

Åbolands distrikt, Ungdomsverksamhet, Annette Palanen



13

Ungdomsversamhet i Åboland
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Solen lyste från en klarblå himmel 16.3 
när jag åkte iväg mot Kasnäs för att ta 
del av Seniorläger med barnbarn. På Kas-
näs träffades 7 mor/farföräldrar med 
barnbarn. Vi började med att äta en ge-
mensam lunch och efter det så förflyt-
tade vi oss till ”förritiden” som Matilda 
kallade det. Matilda kom från Sagalund 
och berättade och drog lekar som man 
lekte förr. Barnen var ivriga men det som 
lockade mest var simbassängen som syn-
tes från fönstren där vi höll hus. Lörda-
gen avslutades med middag och ge-
mensamt kvällsprogram som bestod av 
djursagor av Bodil Rehn från Hitis avdel-
ning, sällskapsspel, målande av ägg och 
äggknockning.

Söndag morgon startade vi med äggrace 
med äggen vi målade på lördagen. Tan-
ken var att rulla sitt ägg mot ett mål som 
innehöll olika pris, det visade sig att det 
var ganska svårt och vi fick nog köra ett 
antal gånger innan alla hade lyckats. Ef-
ter äggrace så hade påskharen varit på 
besök och gömt en massa ägg ute i sko-
gen. Vi hoppas vi hittade alla ägg som 
haren hade lämnat till oss. Efter lunchen 
åkte vi iväg till Sagalund för att få vara 
med om en dag för över hundra år sedan. 
Många gick stolta hem med en egengjord 
visp.

Tack vill jag säga till alla ni som var med. 
Helgen var helt super rolig och hoppas vi 
kan göra ett läger igen nästa år.

Seniorläger med barnbarn i Kasnäs

Social verksamhet Annette Palanen
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Veckoslutet för den traditionella Finlandssven-
ska vänträffen inträffade i år den 6-7.4 och 
träff platsen var Ekenäs.

Från Åbolands distrikt så var vi 24 st på plats 
och hade vänner från 5 olika avdelningar. I år 
hade vänner från Lovisanejden, Österbotten, 
Åland och Nyland kommit för att ta del av det 
fina programmet. Under lördagen fick vi ta del 
av Sture Lindholms berättelse om Ernst Wik-
sten en vanlig Tenalabo vars liv inte till sist var 
alls så vanligt. En annan viktig sak vi tog del 
av på lördagen var vännernas uppgift inom 
beredskapen; vad kan Röda Kors vännerna 
göra i en katastrofsituation. 

På söndagen var det dags för en timmes pro-
menad med Helene Schjerfbeck som säll-
skap. Helene berättade var hon målat många 
av sina tavlor, var hon bodde och visst kunde 
man även höra en liten förälskad Helene ib-
land också. 

Veckoslutet var igen roligt och under helgen 
så funderade man när har traditionen startat 
och de som varit med från början kom ihåg 
att det var Österbotten som hade första träf-
fen år 1984. Så nästa år träffas vi på Åland 
och det är ju ett jubileums år. Finlands svens-
ka vänträffen har funnits i 30 år. Tack alla som 
var med.

SOCIAL VERKSAMHET Åbolands distrikt Annette Palanen

Finlands svensk vänträff i Ekenäs
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BEREDSKAP, Åbolands distrikt, Yrsa Wilén

trevlig fest till åldringarna. 

Det var även den första övningen, där vi tog 
fram att alla Röda Korsare är en del av bered-
skapen och har en viktig uppgift inom den. 
För många var det därför första gången de 
bekantade sig med personregistreringsblan-
ketterna osv. Även personalen övade rappor-
tering och att hålla sig ajhour med händelser-
na oför att kunna stöda avdelningarna. 

Tack till alla som deltog 

5 av våra 10 avdelningar deltog i den nationel-
la stora beredskapsövning Midvinter. Hitis av-
delning hade tom. två tillställning både i Hög-
såra och i Hitis. övriga avdelningar som var 
med var Dragsfjärd, Kimito tillsammans med 
Bjärnå avdelning, Pargas och Västanfjärd. 

Meningen med övningen var att öka samarbe-
tet med myndigheter, göra servicehem upp-
märksammade på sin egen beredskap och 
göra allmänheten medveten om vad Röda kor-
set kan göra i situationer då elen är avsla-
gen en längre tid. Dessutom skulle vi ordna en 

Midvinter övningen i Åboland

                                                                  Midvinterövningen i Hitis

                                                                  Midvinterövningen i Pargas
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Övrigt i Åbolands distrikt, Yrsa Wilén

Inspirationsdagen i februari

Distriktets första inspirationsdag för aktiva frivilliga hölls i Åbo. Vi hade som tema medlemsvärv-
ning och hur vi skall hålla av våra medlemmar och hur få dem med i verksamheten. Vi gjorde 
olika grupparbeten, men hade även kul lekar med klar Röda Kors anknytning och vi avslutade 
dagen med Plåtbröd på Pub Niska. Inspirationsdagen kom med massor av fina idéer till avdel-
ningarna och styrelsen har nu gått igenom inspirationsdags protokollet och kommit till att di-
striktet skall i år stöda avdelningarna genom att tillverka ett botten till avdelningarnas verk-
samehts broschyr där man kan presentera sin avdelnings verksamhet på olika tillställningar. 
Dessutom skall vi fundera ut ett sätt att hjälpa avdelningarna med det som ansågs mest betung-
ande i Röda korset; dvs. avdelningsstatistiken. Protokollet från inspirationsdagen fanns i mars 
månads avdelningsbrev. Mer om detta i kommande avdelningsbrev. 

Det var en bra dag. Tack till alla som var med, eftersom feed backen från dagen var så positiv, 
kan vi säga genast, vi ses i nästa år i motsvarande tecken!

Kom i håg årets sommarläger på Åland
Du är välkommen till fem spännande och 
händelserika dagars läger på Vårdö. Du kom-
mer att uppleva utmaningar, träffa roliga 
kompisar och lära dig om Röda Korsets be-
redskap, för-sta hjälp och nationellt som in-
ternationellt hjälparbete, genom att prova 
sova i flyktingtält, besöka ravinhundbana, 
delta i simulerad katastrofövning och mycket 
mer. Det är klart du ska med! 

Börja sommarlovet med någonting riktigt kul! 
Det kommer att vara full fart men även tid att 
bara njuta av den Åländska skärgården. 
För vem: Åk 4-6 & 7-9

När: 10-14 juni 2013
Pris: 60 Euro (mat och trans-port från Åbo in-
kluderat)

Gemensam transport till lägret med Viking 
Line ordnas från Åbo start 10.6. kl 8.45. Tillba-
ka transport med skärgårdsfärjor-na 14.6. ca 
kl. 17 i Åbo.

Sista anmälningsdag är 10 maj.
Anmälningsblanketten hittar du på Röda Kor-
sets RedNet på adressen:    www.rodakorset.fi 
Skicka den till adressen an-nette.palanen@
redcross.fi eller märk kuvertet ”läger 2013” till 
FRK, Åbolands di-strikt, Kaskisgatan 13 20700 
Åbo
Tilläggsinformation får du genom att ringa:
040-7712820

Mwera lägerlappar material till avdelningarna 
fås av Annette. 
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Beredskap, Åbnoland OTTO övningen, Yrsa Wilén

Nagu Frivilliga Brandkårister satt upp tältena kväl-
len innan

Vi förbereder oss för att motta 300 personer till matserveringen. 
Matserveringen var ett samarbete med Nagu Martor, Pargas FBK 
damer och vänner. 

Sjöräddningens luftkuddefartyg tog i land patienterna från det brinnande skeppet.  

Beredskapsövningen Otto I Pärnäs
I skinande solsken fick vi ca 30 Röda Korsare och VAPEPA uppleva en myck-
et spännande intressant dag med helikopterbuller, svävare, militärfartyg som 
”brann” ambulanser osv. Vi fick se hur samarbetet mellan olika myndigheter 
övas och framför allt - vara med själva. Vi fick konkret uppleva hur vi är en del 
av ett mycket större maskineri där var och en katastrofsituation veta sin upp-
gift och utföra just den uppgiften med respekt för alla andra aktörers jobb. 

I ett och ett halvt år har olika myndigheter 
och kommunen planerat Storövningen Otto. 
Röda Korset Åbolands distrikt kunde denna 
gång vara med, då övningen skulle försiggå på 
vårt område.  Övningens koordinator var Turun 
Ammattikorkeakoulu ensihoidon oppilaitos.  

Scenariet var att ett ro-ro fartyg börjar brinna. 
På fartyget finns 60 civila och 10 besättning-
män som skadas, alla måste evakueras bort 
från det brinnande fartyget. Övningen leddes 
som det skulle ske i enriktig situation av sjö-
bevakningen, som fick hjälp av MIRG helikop-
trar som är specialstyrkor som hjälper i sjönöd 
i stor olyckor och har egna brandmän, rökdy-
kare osv, På land jobbade ambulanserna, Par-
gas stads olika hälsocentraler, Åbo socialen, 
Medi Heli, Polisen. Men eftersom olyckan var 
på sjön fanns ansvaret på sjöbevakningen. 

För oss blev det första omsorgen för hela 
slanten. Vi satte upp tält dagen innan med 
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Beredskap, Åbolands distrikt, OTTO övningen

Registreringen av personer sköttes till varje man och förflyttning 
av Inger Österlund (ej på bild) Inger Westerlund och Lilly Hollstén

Det var mycket action, kontakter att knyta, och mycket att se på 
övningen. Här bl.a. Lajos Parkatti och Pirjo på bild

De första patienterna kom i land och ”vår del ” av övningen bör-
jade. 

hjälp av Nagu FBK:s frivilliga som Nagu RK-
avdelning fixat på plats. Tack till alla som var 
med. Tälten var nya moderna hjälptält som vi 
använder i dag på katastrofområden. De har 
inga metallstänger utan konstruktionen fylls 
med luft. Det är mycket snabbare att sätta 
upp dessa tält. Intressant konstruktion. 

Vi skulle registrera in och ut sk. gröna patien-
ter som skulle komma till vårt tält för vård. 
Gröna patienter är som information för oss 
inte insatta, de patienter som går själv.  Häl-
socentralens läkare och sjukvårdare tog hand 
om och kollade patienterna i tältet. En del 
kunde gå dit men bars ut senare, det fanns 
visst en massa klurigheter att upptäcka för 
de som övade.  Ingen tappades bort, vi hade 

stenkoll på alla patineter hur och när de rör-
de sig. Dessutom såg vi till att ingen obehörig 
kom in i tältet. Det är även viktigt att skydda 
de som är där för vård från obehövliga blickar. 

Vår psykiskt stöd grupp hade också möjlighe-
ten att öva i tältet med att lugna och ta emot 
de gröna patienterna.

En av de största uppgifterna var nog att dela 
ut mat till alla deltagare i övnignen, vilket var 
ca 300 personer. Vi skötte även den uppgiften 
perfekt och kan konstatera att alla var mätta 
och nöjda av soppan som staden bjöd på och 
som kokats på Grannas i Nagu. Vi fick även 
utdelningshjälp från Pargas FBK damer och 

Nagu Martor. 

Första hjälpare dejourerade för att ta hand om 
eventuella riktiga skador på plats så att de 
övande läkarna fick koncentrera sig på sin öv-
ning. 

Övningen skulle försiggå på två ställen i Pär-
näs och med debreifing i Nagu centrum där en 
del skulle äta. Men det verkade som om hung-
ern blev för stor redan i Pärnäs och de flesta 
åt där. 

Som observatör: JAG VAR SÅ STOLT över hur 
fint Röda Korset skötte sina många  uppgifter. 

TACK TILL ALLA SOM VAR MED! 
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