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Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse 2018 

Ordinarie verksamhet 

Distriktsbyrån har haft sex anställda under året.  

Den ordinarie verksamheten har under året fortgått enligt plan. Distriktet hade 1 670 
medlemmar, vilket är 80 färre än året innan. Medlemsantalet är en utmaning för 
distriktet liksom för hela organisationen.  

Distriktet har under året via insamlingar samlat totalt 44 912 €. Varje avdelning deltog 
aktivt i Hungerdagsinsamlingens som hämtade 43 234 € till katastroffonden. 

Åbolands distrikt har god beredskap för akuta lokala olyckor. Tre 
hemlandshjälpsuppdrag genomfördes under året i Pargas, Åbo och Kimito. Mentalt 
stödgruppen hade åtta uppdrag och Frivilliga räddningstjänsten två uppdrag under året. 
Ny alarmgrupp på Utö (förstarespons) startade sin verksamhet. Gruppen alarmerades 
sju gånger. Distriktet har avtal med Egentliga -Finlands Sjukvårdsdistrikt om 
förstarespons på Utö. 

Förstahjälpgrupperna är 9 till antalet och har aktivt dejourerat under olika evenemang. 
49 personer har fått hjälp under evenemangen. 

Vänverksamheten har fortsatt lika aktivt som tidigare och nya vänner har kommit med 
i verksamheten. Vänkurser och specialkurser om kulturvänner har hållits. På hösten 
startade ett nytt STEA projekt ”Vi ses i byn” vars mål är att utveckla vänverksamheten.  
På vändagen valdes Stig Nervander från Västanfjärd till årets vän.   

Den integrationsstödjande verksamheten har fortsatt aktivt i Pargas och Dragsfjärd. I 
Pargas ges läxhjälp åt barn och unga med invandrarbakgrund och i Dragsfjärd har nya 
kvotflyktingar fått boendestöd och vänner. 

Under veckan mot rasism utlystes årets fördomsfria föregångare. Utmärkelsen gick till 
den mångkulturella gruppen i Pargas avdelning. 

Ungdomsverksamheten har fungerat evenemangsbaserat.  

Det gemensamma sommarlägret med Ålands distrikt hölls i samband med FM 
tävlingarna i förstahjälp på Runsala i Åbo med 8 deltagande barn.  

Distriktet upprätthåller fortsättningsvis beredskap för mottagningscentralverksamhet 
enligt avtal med Migrationsverket.  

Distriktets verksamhet har fått synlighet i Åbo Underrättelser, Radio Vega Åboland och 
på sociala media. Våren 2018 gjordes en ÅU bilaga till alla svenskspråkiga hushåll i 
regionen. Bilagan beskrev vår verksamhet. Tidningen Här och Nu har utkommit fyra 
gånger och avdelningarna har informerats med elva avdelningsbrev under året. 

Ekonomi 

Åbolands distrikt har stabil ekonomi tack vare förmögenheten som erhållits via 
testamenten. Bankverksamheten konkurrensutsattes under året, vilket medförde 
omplacering av bakbundna fonder.  Sättet att bokföra egendomen har ändrats så att 
värdeförändringen på placeringarna från och med 2018 bokförs i resultatet. 
Förändringen var 31.12.2018 -290 961 € vilket leder till att finansierings-verksamheten 
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har ett underskott på -114 633 € (2017: 178 589 €). Bostädernas värde är enligt 
balansen 364 193 €, samma som år 2017. 

Distriktet har erhållit externa bidrag från fonder för olika evenemang. Bokslutet för år 
2018 visar ett resultat på -341 179 €. Kostnaderna för verksamheten uppgår till   -
722 982 € (2017: -404 166 €) och intäkterna till 140 107 € (2017: 169 144€). 

Centralbyrån har stött distriktet med ett verksamhetsbidrag på 84 500 € varav 28 500 
€ är STEA projektstöd. 

Budgeten för år 2019 visar ett nollresultat. Avkastningen från placeringarna är 
budgeterad till 67 000 €. Resten av kostnaderna skall täckas av försäljningsvinster. 

En aktiv portföljförvaltning i kombination med regelbunden uppföljning av kostnaderna 
skall på sikt balansera ekonomin. Aktivt ansökande av bidrag och stöd hjälper till att 
upprätthålla en god kvalitet på verksamheten. 

Allmänt 

Verksamheten är aktiv och omfattande. Personalen jobbar med flera stora helheter 
vilket är utmanande. Via projekt får distriktet mer resurser till att stöda den ordinarie 
verksamheten.  Under kommande år fokuserar vi på medlemsvärvning och rekrytering 
av frivilliga och framförallt på att få unga frivilliga med till verksamheten.  

Finlands Röda Kors Åbolands distriktsstyrelse har framtill 13.4 2019 bestått av 
ordförande Päivi Kuntze, vice ordförande Göran Peltonen och 10 ledamöter. Styrelsen 
har sammanträtt fem gånger under året. 

Detaljer om verksamheten är presenterad i den utförliga årsrapporten 2018. 

 
Mer information: https://rednet.rodakorset.fi/aboland 
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Stämmoperioden 2018–2020 

Principerna styr all vår verksamhet 
Vi är en del av en unik internationell rörelse som är närvarande i lokalsamhällen och bland 
människor överallt i världen. Alla rödakors- och rödahalvmånerörelsens nationella föreningar 
följer samma grundläggande principer och även världens stater ska respektera dem. 

Respekt för våra principer tryggar kontinuiteten i vår verksamhet. De är också ett rättesnöre för 
våra anställda och frivilliga i alla situationer. 

 
 

  Principerna 
Enhet 

I varje land kan endast finnas en rödakorsförening. Den skall vara öppen för alla och dess 
humanitära verksamhet skall omfatta hela landet. 

Humanitet 

Röda Korset viktigaste uppgift och mål är att i varje läge förhindra och lindra mänskligt 
lidande. Dess mål är att skydda liv och hälsa och att skapa respekt för människovärdet. 
Röda Korset främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred 
mellan alla folk. 

Opartiskhet 

Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, raser, religioner, samhällsställning 
eller politiska åsikter. Det arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och därvid 
i första hand hjälpa de mest nödställda. 

Neutralitet 

För att bevara allas förtroende och hjälpa alla offer avstår Röda Korset från att delta i 
fientligheter eller att vid något tillfälle ta ställning vid meningsskiljaktigheter i fråga om 
politik, ras, religion eller ideologi. 

Självständighet 

Röda Korset är självständigt. Även om de nationella rödakorsföreningarna är 
statsmakternas medhjälpare på det humanitära området och var och en är underställd 
sitt lands lagar, skall de behålla en oavhängighet som tillåter dem att alltid handla i 
enlighet med Röda Korsets principer. 

Frivillighet 

Röda Korset är en organisation som frivilligt och osjälviskt ger hjälp. 

Universalitet 

Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella 
rödakorsföreningar har samma rättigheter och skyldigheter att bistå varandra. 

Organisationens syfte 
• Under alla förhållanden skydda liv och hälsa samt försvara människovärdet och de 

mänskliga rättigheterna 
• Främja samarbete och fred mellan folken 
• Rädda människoliv i det egna landet och utomlands 
• Hjälpa de mest utsatta genom att förebygga och lindra mänskligt lidande 
• Stödja och hjälpa landets myndigheter att göra humanitära insatser såväl i fredstid 

som under krig och väpnade konflikter 
• Bland medborgarna skapa en positiv inställning till solidaritet och biståndsarbete 
• Öka förståelsen för Röda Korsets arbete och allmänt humanitära strävanden 
• Bygga upp sin beredskap och sina verksamhetsförutsättningar. 
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Verksamhet 2018 

Fyra strategiska huvudmål 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hjälpare ute och seglar-frivilligas utbildningskryssning 
Cirka 10 frivilliga från Åboland deltog i den nationella frivilligkryssningen i 
november. Vid det svenskspråkiga bordet gick diskussionen het. 
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Huvudmål 1: Effektiva hjälpinsatser här hemma och 
ute i världen 

Insamlingsverksamhet 

Årets Hungerdag gick bra i hela landet. Nationellt samlades 2,8 miljoner euro till 
Katastroffonden, det är den fjärde bästa insamlingen genom tiderna. I hela landet deltog 13 000 
frivilliga som insamlare. 

I Åboland var resultatet bra 43 233,71, där skolorna samlade 7 855,71. De flesta avdelningarna 
lyckades förbättra sitt insamlingsresultat och samlade totalt 34 958,79 euro. 

 

 

 

 

 

 

  

Insamlingsverksamhet 
Åtgärd Mål 2018 2018 
Hungerdagsinsamlingen 40 000 43 233,71 
Antal insamlare 700 580 
Antal skolelever i grundskolan 250 240 
Antal ämnesföreningar vid ÅA 15 1 
Noviastuderande 60 60 
Avdelningar beredskap för nödinsamlingar 10 10 

47874

94765

61647

39100

70814

51146

109243

57730

51860

44912

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

In
sa

m
la

de
 m

ed
el

, €

Insamlingar till katastroffonden

Hungerdagen Övrigt till katastroffonden Haiti Afrika Filippinerna Syrien Nepal Familjer på flykt Mosul och Aleppo
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Hungerdagen Syrien Övriga Sammanlagt
Dragsfjärd 1 910,40 1 910,40
Hitis 3 271,80 445,00 3 716,80
Houtskär 1 055,79 489,67 337,51 1 882,97
Iniö 624,25 624,25
Kimito 3 889,30 3 889,30
Korpo 2 210,45 2 210,45
Nagu 2 197,80 2 197,80
Pargas 8 260,10 8 260,10
Västanfjärd 1 800,00 1 800,00
Åbo svenska 9 738,90 9 738,90
Avd slgt 34 958,79 489,67 782,51 36 230,97
S:t Olofsskolan 2 190,98
Cygnaeus 1 084,62
ÅA studentkår
Novia 4 580,11
Skolor slgt 7 855,71 7 855,71
Övriga 419,21 405,63 824,84
Övriga slgt 419,21 0,00 405,63 824,84
Sammanlagt 43 233,71 489,67 1 188,14 44 911,52

Insamlingsresultat 2018

 

 
 
  

Hungerdagen i Pargas 

 

Intäkterna som Jullunch ger 
till Åbo svenska går oavkortat 
till katastroffonden 
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Beredskapsverksamhet 

Vårt mål är att varje avdelning har beredskap att ge första hjälp, första omsorg, 
hemlandsbistånd och psykiskt stöd, enligt strategi 2018-2020. 

Vår hjälp skall bestå av beredskap, hjälp under situationer och efterstöd. 
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Beredskapsplanering 
Vårt mål är att det finns tillräckligt med kunniga frivilliga inom larmberedskapen och att 
myndigheterna känner till och kan använda vår beredskap vid behov. 

Under året har vi övat samarbetet med Varsinais-Suomen piiri bland annat INGRID 
myndighetsövningen. Samarbetet stärks hela tiden och vi utvecklas gemensamma arbetssätt för 
olyckor. 

Avdelningarnas beredskap utvecklas och beredskapsutskottet utarbetar anvisningar kring detta. 
Anvisningarna blir färdiga 2019. 

OHTO alarmeringssystemet tas i bruk stegvis av grupperna. 

Distriktets verksamhetsledare har fungerat som beredskapschef. Samordnaren för 
förstahjälpen- och hälsovårdsverksamheten arbetar också med beredskapsfrågor framförallt 
genom att stöda och skola alarmgrupperna i distriktet. 

Beredskapsplanering 
Åtgärd Mål 2018 2018 Deltagare 
Distriktets beredskapsplan Utvecklas Utvecklats genom gemensam 

övning 
 

Avdelningarnas beredskapsplaner  Uppdateras och 
utvecklas 

Under arbete 
Anvisningar avdelningen i 

beredskap utarbetas 

 

Beredskapsövning ordnas  Pargas Kimito, Putte 
Kartövningar 2 st. (Table Top) 

50 
20 

Övningar i grupperna Alla grupper ordnar 
minst en övning 

Grupperna har aktivt övat 
under året 

 

Övning i distriktet Nagu Nagu, INGRID 200 
Vi deltar i finlandssvenska övningar Åboland Nagu, INGRID 200 
Vi deltar i nationella övningar  Arrangerades ej  

 

  

Ingrid övning 
i Nagu 

 

Röda Korsets roll var att inrätta evakueringscentral 
under socialmyndigheten för att ge skydd, registrera 
och ge mentalt stöd. 
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En del av beredskapen är att vara i beredskap för att inrätta nödbonden för asylsökanden. 
Åbolands distrikt har avtal med Migrationsverket från 6.10.2015 om att upprätthålla 
mottagningscentralverksamhet vid behov. För varje enskild enhet krävs förutom avtal även ett 
uppdrag som kan bli aktuellt ifall mängden asylsökanden igen ökar. Under året har inget behov 
av mottagningscentral eller nödboenden funnits. 

 
Mottagningsverksamhet 
Åtgärd Mål 2018 2018 
Nödboende 150 Inget behov 
Mottagningscentral 1 Inget behov 

 

Efter en kris deltar vi i arbetet med att stöda, återuppbygga och stärka det drabbade 
samhället inför framtida utmaningar. 

Att erbjuda psykiskt stöd efter en olycka är den mest väsentliga formen av hjälp. Vi utbildar 
våra avdelningar att känna till vilket behov av hjälp som finns i deras område efter en kris eller 
en plötslig olycka. Avdelningarna samarbetar lokalt med myndigheter och övriga aktörer. 

Vi stärker de frivilligas roll och kunnande i återhämtningsfasen genom att utbilda frivilliga och 
allmänheten i psykiskt stöd. Vi lyfter fram betydelsen av stöd och återhämtning efter en kris och 
Röda Korsets möjligheter att stöda samhället till exempel genom projekt som finansieras ur 
Katastroffonden. Vi stöder avdelningarna i att identifiera och hitta människor i utsatt ställning. 

Alarmgrupper och uppdrag 
Vi har uppmanat grupperna att rekrytera fler nya med. Vi har regelbunden kontakt till grupperna, 
deltar i deras gruppkvällar och ordnar små fortbildningar för dem. Genom kontakten ser vi till 
att de frivilliga får tillräckligt stöd för att de ska orka. 

Våra grupper och avdelningar är inmatade i alarmeringssystemet OHTO och anvisningar för 
användandet har getts både under gruppkvällar och i pappersform. 

Vi fortbildar och ordnar gruppkvällar för den nybildade ARU-gruppen (Archipelago Respons Unit). 
Gruppen lyder, liksom Mentala stödgruppen, under distriktet. 

 

Alarmgrupper 
Åtgärd Mål 2018 2018 Deltagare 
Alarmgrupper  3 Utö, ARU, Mentalt stöd,  48 
Mentalt stöd i Åboland 30 medlemmar 

5 ungdomar 
19 

Inga ungdomar 
 

19 

Utö förstaresponsgrupp  9  
Förstahjälpgrupper 9 

109 medlemmar 
5 ungdomar 

9 
90 var av- 
14 ungdom 

 
 

90 

Archipelago Respons Units ARU 2 grupper 
10 medlemmar 

1 grupp 
20 medlemmar 

20 

 

Alarmuppdragen verkar öka lite. Orsaken till detta är avdelningarnas och distriktets aktivitet och 
att med låg tröskel erbjuda hjälp åt myndigheterna. Årets största uppdrag var radhusbranden i 
Kimito, där giftig rök spred sig mot radhus och åldringshem. Röda Korset förberedde sig för att 
evakuera närmare hundra personer. I uppdraget deltog sammanlagt 35 frivilliga. Evakueringen 
behövdes inte eftersom vindförhållandena ändrade och röken ändrade riktning. 
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Alarmuppdrag  

Grupp Medlemmar Uppdrag 

År 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Hemlandshjälpen 46 5 5 
3,  

Åbo, Kimito, 
Pargas 

1 
Pargas 

1 
Korpo 

Mentalt stöd  13 15 15 8 7 8 

Utö EVS 9   5   

Vapepa Kimitoön 124 117 109 

2 
Kimito 
brand 

Raseborg 
efterspaning 

0 2 

Vapepa Pargas 77 80 59 0 2 1 

Totalt 260 217 188 13 10 12 
 

Första hjälpen-grupperna 
Under året har vi haft åtta första hjälpen grupper var av en är Utö första respons alarmgrupp. 
Grupperna finns i Åbo, Pargas, Kimitoön, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö och Utö.  

Första hjälpen-gruppernas verksamhet år 2018 

Grupp Medlemmar Jourtillfällen Antalet hjälpta 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Houtskär 17 13 0 0 0 0 

Kimito 16 15 11 11 10 35 

Korpo 9 11 2 1  2 

Nagu 12 8 0 0 0 0 

Pargas 13 10 
5 2 3 14 8 

Utö 19 9 0 4 evy 
uppdrag 0 4 

Iniö 11 13 0 0 0 0 

Åbo 9 6 2 2   

Totalt 106 90 15 21 24 49 
 
 
Utbildning 
Åtgärd Mål 2018 2018 Deltagare 
Förstahjälpkurser till grupperna  2 st. FHJ 1 

FHJ 2 
Jourkurs 

Dalsbruk ungdomar 1 x FHJ 1 
Pargas ungdomar 1 x FHJ 1 

Iniö fhj-grupp 1 x FHJ 2 
Kimito fhj-grupp 1 x jourkurs 

13 
10 
 

10 
Förstaresponskurs 1 1 14 
Kurs i psykiskt stöd 2 st. grundkurser 

fortsättningskurs 
Fortbildning 

2 grundkurser 21 

Kurs Avdelningen i beredskap (första 
omsorg) 

2 st. grundkurser 1 Kimito 13 

Gemensam gruppledarkurs F-S 
distrikten 

 Slutdelen av kursen i Nynäs 10 
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Frivilliga räddningstjänst 
Vi stärker vår verksamhet som koordinator för Frivilliga räddningstjänsten Vapepa 
Grupperna är inmatade i Alarmeringssystemet OHTO. Vi har utmaningar i dess användning då 
många inte svarar på alarmen eller övningskallelser 

Vi samarbetar med Varsinais-Suomen piiri kring Frivilliga räddningstjänsten. Vi deltar i 
landskapskommitténs och arbetsgruppens möten och koordinerar den svenskspråkiga 
verksamheten. 

I Sydvästra Finlands Vapepa kryssning deltog totalt 80 personer, varav sju var från Åboland och 
fyra från Åland. 

 

Frivilliga räddningstjänst (Vapepa) 
Åtgärd Mål 2018 2018 Deltagare 
Vapepa alarmgrupper Kimito 

Pargas 
Antal ungdomar 10 

Kimito 
Pargas 

Ungdomar 

124 
77 
5 

Efterspanings- och signalkurs Pargas Ordnades ej  
Vapepa ledarkurs  Ordnades ej  

 

  

Grundkurs i psykiskt stöd på Houtskär med Siw Karlsson 
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Huvudmål 2: Vi bygger upp en stark gemenskap och 
främjar välmående och ett tryggt liv 
Vi vill att människors aktivitet i lokalsamhället ökar och att den sociala delaktigheten och 
inflytandet i lokalsamhällena stärks. Vi vill att riskerna för olyckor minskar och att människor, 
befolkningsgrupper och lokalsamhällen har bättre förutsättningar att klara av oväntade 
situationer.  

Hälsopunkter i avdelningarna  

Hälsopunkterna är mötesplatser med låg tröskel och nya i Åboland. På hälsopunkterna svarar vi 
på frågor av människor som oroar sig för sin egen hälsa och ger människor stöd att främja sin 
egen hälsa och sitt välmående. 

Vid hälsopunkterna ordnas gruppaktiviteter som till exempel motions-, närings- och andra 
välmåendegrupper. Hälsopunkterna fungerar också som mötesplatser för vänverksamheten. 

I hälsopunkterna stöder vi välmående i vardagslivet och förebygger hälsa. Vi fokuserar på att 
upptäcka och förebygga livsstilssjukdomar. 

Program som under årets ordnats i Hälsopunkterna är: Kost för äldre, motion för äldre, 
tandhygien, information on kommunens socialtjänster för äldre, blodtrycks-mätning, förhöjd 
blodtryck/för lågt blodtryck, halkolyckor och halkskydd, återupplivning och defibrillering, 
hemolyckor och förebyggande av dem, övervikt-midjemått-motion, 112-dagen, säkerhet i 
hemmet. 

 

Hälsopunkter 
Åtgärd Mål 2018 2018 
Hälsopunkter Pargas, Åbo, Kimito, 

Nagu 
Pargas, Kimito, (Nagu) 

Antal frivilliga 30 6 
Antal kunder 150 80 

 

Vänverksamhet  

Vi minskar känslan av ensamhet.  

Genom mångsidig vänverksamhet stöder vi ensamma bland äldre, ungdomar och invandrare.  

Vi berättar om verksamheten och lyfter fram vänverksamheten både nationellt och lokalt. Vi 
ordnar aktivt vänkurser och utvecklar kursernas innehåll enligt det lokala behovet. 

Våra frivilliga träffar sina kundvänner via verksamhet på anstalter och äldreboenden och genom 
hembesök. En viktig del av vänverksamheten är att vara följeslagare till äldre i skärgården som 
ska på läkarbesök. Vänverksamheten kan ske genom regelbunden verksamhet, pop up-
verksamhet eller gruppverksamhet. Vänverksamhet i form av kulturvän i samarbete med 
Kimitokommun startade på hösten 

Distriktet stöder avdelningarna i vänverksamheten. Vi utnyttjar det stöd som centralbyrån 
utarbetat till vännerna. Vi ordnar fortbildning och rekreationsdagar till våra aktiva inom 
vänverksamheten. 

Årets väninsats gick år 2018 till Stig Nervander, som uppvaktades i samband med Västanfjärds 
pensionärers möte den 20.2.2018. 

”Stig på fritiden hjälper människor runt sig så mycket han hinner och har alltid ett 
vänligt sätt mot sina medmänniskor. Stig arbetar som rörmokare och i och med sitt 
yrke är det till honom folk ringer även om det strular på kvällar och helgar. Även med 
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annat hjälper han såväl sommargäster som äldre i Västanfjärd. Den stora 
hjälpsamheten var största orsaken varför Stig valdes till Årets vän.” 

Vi ökar samarbetet med andra lokala aktörer och kommunerna för att kartlägga behovet av 
stöd främst via projektet ”Vi ses i byn”. 

Förnyande av vänförmedlingen 

Vi har introducerat den elektroniska vänförmedling i OMA för avdelningarnas vänförmedlare. 
Ingen har ännu tagit den i bruk och vi utreder regionala förmedlingar. 
 

Vänverksamhet 
Åtgärd Mål 2018 2018 Deltagare 
Vi ökar antalet vänner i Åboland 335 345  
Vi stöder avdelningarnas vänförmedlare Träff vår och höst Vår och höst 10 
Vi får ungdomar med i grupperna 5 Målet har inte nåtts  
Vänkurser (grund- och fortsättningskurs) 2 7 63 
Vi ordnar fort bildning för vänner 2 3 79 
Vi tar i bruk elektroniska vän-
förmedlingen 

4 utbildningar 
2 grupper använder 

Har inte kommit 
igång ännu 

 

Webbvän-verksamhetsgrupper 1 Finns ej ännu  
 

Projektet vi ses i byn 

Åbolands distrikt är med i ett treårigt projekt Vi ses i byn som startade på hösten 2018. Målet 
med projektet är att minska de hemmaboende äldres ensamhet och samtidigt öka deras 
delaktighet i samhället. I projektet utvecklar man uppsökande vänverksamhet, skapar 
vardagliga mötesplatser, utvecklar modeller för vänverksamhet av engångsnatur samt utvecklar 
nätverkssamarbete. Projektet Vi ses i byn är ett delprojekt i Elämänote-projektet som 
koordineras av Ikäinstituutti och Valli (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto). Projektet stöds av 
Veikkaus-intäkter. 

Projektet kom igång i slutet på oktober med ett startseminarium i Helsingfors, där alla delprojekt 
i det stora Elämänote träffades. Under hösten har därför hållits flera vänkurser än planerat för 
att utöka antalet vänner i avdelningarna. Även fortbildningen för verksamma vänner har lockat 
deltagare i form av vänträffar och utbildning om psykisk ohälsa. 

Även samarbete med andra organisationer har etablerats för att dels kunna ha 
utbildningssamarbete men även för att få igång uppsökande verksamheten i projektet. 

 

Samarbetspartners 
Egentliga Finlands minnesförening Gemensam utbildning och marknadsförening 
Fingerroos-säätiöt Samarbete i uppsökande verksamhet 
Seniormottagningar Samarbete i uppsökande verksamhet 
Hemvården Samarbete i uppsökande verksamhet 
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Antal vänner 2014–2018 och antal kunder 2016–2018, ur 
verksamhetsstatistik 

Avdelning 2014 2015 2016 2017 2018 
 Antal 

kunder 
2016 

Antal 
kunder 
2017 

Antal 
kunder 
2018 

Dragsfjärd 16 42 55 45 16  65 82 100 
Hitis 18 18 19 19 19  12 54 12 
Houtskär 4 6 6 7 10   10 12 
Kimito 19 21 26 24 20  46 8 82 
Korpo 16 17 16 16 16  45 71 71 
Nagu  15 15 15 13  30 15 20 
Pargas 44 49 54 53 58  71 236 299 
Västanfjär
d 13 15 14 15 12  20 15 25 

Åbo sv. 67 77 100 143 181  180 95 250 
Totalt 197 260 305 337 345  469 587 871 
 

Integrationsstödjande verksamhet 

Vi ökar vår integrationsstödjande frivilligverksamhet 

Under 2018 har vi fortsatt stöda våra frivilliga att stöda integrationen i Dalsbruk, Pargas och 
Nagu utgående från det lokala behovet. Stöder förverkligas genom språkklubbar, 
läxhjälpsklubbar, boendestöd, hjälp i vardagen och olika evenemang för att skapa gemenskap 
för de nyanlända. Under 2018 startades också två förstahjälpengrupper för invandrare (Kimito 
och Pargas) för att vi vill att invandrare är aktiva aktörer i vår organisation och det finländska 
samhället. Distriktets personal har deltagit i nätverksmöten för tredje sektorn och myndigheter 
i Åbo som jobbar med papperslösa. 

Vi motarbetar diskriminering och rasism 

Vi jobbar aktivt mot rasism och fördomar och stöder avdelningarna i det här arbetet. 
Attitydarbetet är en viktig del av den mångkulturella verksamheten. Under 2018 har vi erbjudit 
avdelningarna praktiska verktyg för att hantera rasistiska eller hotfulla situationer genom att 
göra en kortfattad handbok och erbjuda de frivilliga träningscirkel mot rasism. 

Veckan mot rasism inföll den 19-25.3 och firades framför allt i skolor i Pargas. I samband med 
veckan mot rasism uppmärksammade distriktet en person eller en gemenskap som aktivt 
främjat likabehandling i Åboland. Priset till den mångkulturella gruppen i Pargas avdelning för 
deras arbete med nyinflyttade Pargasbor. Gruppen har bland annat upprätthållit tre 
läxhjälpsklubbar, ordnat handarbetsklubbar, matlagningskurser och språkkurser. 

 

Integrationsstödjande verksamhet 
Åtgärd Mål 2018 2018 Deltagare 
Boendestöd Pargas 

Dragsfjärd 
Dragsfjärd  

Språkklubbar 4 Språkbads- 
diskussioner 

 

Vänfamiljer 10   
Ungdomsgrupper 2 1 10 
Läxhjälpsklubbar 2 4  
Utbildning för vänfamiljer 2 0  
Program mot rasism Träningscirkel 

Temadagar 
Utbildning för dragare  
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Ungdomsverksamhet 

Under 2018 har vi fått ett tiotal nya frivilliga unga i vårt distrikt. Vi har ordnat sju olika 
evenemang riktat till unga.  

Januari: Kick off kväll på Dennis 
Februari: Ungdomarnas filmkväll, smakprov på mångkultur 
April: Veckan mot rasism-seminarium 
Maj: Vårträff för avdelningarnas ungdomsansvariga och ungdomsutskottet 
September: Hungerdagsevenemang 
Oktober: Temaeftermiddag kring beroende. 
December: Besök på utställning om Inbördeskrig på Wäinö Aaltonens museum 

Kommunikationen till unga går via Instagram där man kan se att den största åldersgruppen som 
nås av våra inlägg är kvinnor i åldern 25-34 år. Vi har aktivt jobbat för att bildspråket i våra 
inlägg ska vara sånt som attraherar unga. 

Sommarlägret 2018 arrangerades tillsammans med Ålands distrikt den 13-17.6 på Runsala 
Camping. Årets tema var första hjälpen och barnlägret var en del av de finländska mästerskapen 
i första hjälp. Åtta barn deltog i lägret varav tre deltog i FM-tävlingarna.  

Ungdomsutskottet har gått in för att minska på byråkratin och har gjort om mötesordningen så 
att gruppen träffas första torsdagen varje månad för att planera verksamhet och dela 
information. Kaffeträffarna har ordnats i september, oktober, november och december. I april 
ordnade utskottet ett seminarium tillsammans med Jus Cogens som är ämnesföreningen för dem 
som studerar folkrätt. Inbjudna gäster på seminariet “På Flykt” var Olivia Franck som berättade 
om Röda Korsets arbete med familjeåterförening och Ida Schauman från Finlands Flyktinghjälp 
som berättade om främlingsfientlighetens utveckling i Europa. 

Samarbetet med andra aktörer som jobbar med barn och unga regionalt och lokalt är viktigt för 
utvecklingen av vår verksamhet. 
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Under 2018 har vi berättat om Röda Korsets verksamhet på Åbo walks, SU:s politikerskola, 
Luckans infotillfälle om att jobba utomlands samt deltagit i ICRC:s infotillfälle om 
karriärmöjligheter. 

Även skolsamarbetet är ytterst viktigt för oss. Tack vare samarbetet har över 500 elever och 
studerande lärt sig mer om Röda Korset och vår verksamhet under 2018. 

Samarbetet med skolorna sker både på avdelningsnivå och distriktsnivå. På avdelningsnivå 
samarbetar man bland annat kring Hungerdagen och första hjälpen. 

Distriktet har utfört skolbesök inom första hjälpen, flyktingskap och rasism, kondomkörkort, 
Hungerdagen, drogförebyggande arbete och humanitär rätt. För det mesta har det handlat om 
att håller en lektion, men vi har också hållit morgonsamlingar för bland annat Cygnaeus samt 
Katedralskolan. 

Vi har utfört längre projekt med Katedralskolan i Åbo (kortkurs i humanitär rätt) och lågstadierna 
i Västanfjärd och Hitis-Rosala (Rollspelet På flykt). Rollspelet På flykt utfördes i samarbete med 
Yrkeshögskolan Novia samt avdelningarna i Hitis och Västanfjärd.  

Ungdomsverksamhet 
Åtgärd Mål 2018 2018 Deltagare 
Ungdomsgrupper i Åboland 3 2 20 st, <29 år: 20 
Vi ordnar barnläger tillsammans med 
Åland 

Vi deltar i nationellt 
barnläger i Åbo 

Reddie Kids läger på 
Runsala under FM i 

Första hjälp 

<29 år: 8 

Vi ordnar program för ungdomar Kunskapsbana 8 evenemang 74, <29 år: 60 
Skolsamarbetsavtal 2 avdelningar 0 avdelningar  
Drogförebyggande arbete i skolor 2 skolor 1 skola <29 år: 52 
Program mot rasism 2 skolor 3 skolor <29 år: 70 
På flykt Kimito Västanfjärd <29 år: 47 
Första hjälpen i åk 7 5 skolor 4 lågstadieskolor <29 år: 131 
Kondomkörkort 2 2 grupper <29 år: 15 
Morgonsamlingar  2 skolor <29 år: 300 
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Huvudmål 3: Modig påverkare – vi försvarar 
humanitet med sakkunskap  

Påverkansarbete  

Under 2018 har vi jobbat särskilt för att aktivt nå ut till allmänheten och berätta hur vi lokalt 
stöder utsatta på olika håll i Åboland. Det att vi snabbt kan agera på olika håll i Åboland 
möjliggörs av vårt avdelningsnätverk. 

I början av året utarbetades en kommunikationsplan för distriktets anställda. Tanken med 
kommunikationsplanen är att ge stöd och hjälp i anordnandet och kommunikationen kring 
kurser, avdelningsbrevens innehåll, olika kampanjer och kriskommunikation. 

Vi har jobbat särskilt på att aktivt lägga ut inlägg på sociala medier. Under året har vi satt ut 90 
inlägg på Instagram och över 220 inlägg på Facebook. Vi har ökat antalet följare på båda 
plattformarna. 

Under våra kampanjer lyfter vi upp missförhållanden. Kampanjerna kring Vändagen, Veckan mot 
rasism, Rödakorsveckan samt Hungerdagen återspeglar de viktigaste tyngdpunkterna i 
organisationens verksamhet och avdelningarna uppmuntras att agera under dessa kampanjer. 
Under året har alla våra avdelningar deltagit i Hungerdagsinsamlingen, de flesta har deltagit i 
kampanjen kring vändagen och några enstaka har deltagit i Rödakorsveckan eller Veckan mot 
rasism. 

Vi ökar uppskattningen för frivilliginsatser i samhället 

Att vara medlem i Röda Korset är ett kraftfullt ställningstagande för humanitet och 
medmänskliga värderingar. Varje frivillig stärker vår värdegemenskap genom att vara medlem 
i Röda Korset. Vi stöder avdelningarna att föra en diskussion om värderingar och principer samt 
etiska anvisningar.  

I april släpptes vår egna bilaga “Det här är Röda Korset” i Åbo Underrättelser. Bilagan innehöll 
reportage och intervjuer med frivillig i Åboland, men också en utblick på vad Röda Korset gör 
globalt. Syftet var att ge Röda Korset ett ansikte och att öka uppskattningen för frivilliginsatser 
i samhället. 

Vi har sett till att all vår verksamhet och beslut har genomsyrats av våra principer. Samarbetet 
med myndigheter och medborgare har visat att de erkänt Röda Korsets speciella roll som en 
humanitär aktör.  

 

Vi uppträder modigt och försvarar våra värderingar och principer 
Åtgärd Mål 2018 2018 
Vi utarbetar en kommunikationsplan Distriktet Utarbetad 
Lokal media, mediauppföljning 250 artiklar 230 artiklar+radioinslag 
Här och Nu 
 

Här och Nu 4 nr/år 
10 Avdelningsbrev 

Här och NU 4 nr/år 
11 avdelningsbrev 

Facebook 1500 följare 1025 
Instagram 300 följare 300 

 

Mediauppföljning 2014 2015 2016 2017 
Facebook 560 803 853 997 
Ungdomar på Facebook 154 193 204 207 
Övrig social media Ungdomar 

har Twitter 
sida och 

Instagram 

Ungdomar 
har Twitter 
sida och 

Instagram 

Förenings- 
bloggen 

Instagram 
aktiverad 

Mediauppföljning 
(tidning) 

158 219 236 190 
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Vi försvarar humaniteten  

Vi har försvarat humanitet och gjort våra principer kända i vår verksamhet och i 
kommunikationen och även stött avdelningar i deras kommunikation utåt. Det är en 
förutsättning för vår humanitära biståndsverksamhet. 

Respekt för humanitär rätt utgör grunden för att Röda Korset även i framtiden ska kunna arbeta 
som hjälpare överallt. Att sprida information om humanitär rätt är en av Röda Korsets 
grundläggande uppgifter i världen. Vi ordnar utbildningar och sammankomster om humanitär 
rätt.  

 

Humanitär rätt 
Åtgärd Mål 2018 2018 Deltagare 
Seminarium i humanitär rätt 1 1 6 
Humanitär rätt som tema i gymnasier 1 1 4 
Kurs i Humanitär rätt Åbo Ordnas i Åbo 2019  

 

 

  

Distriktets bilaga i 
Åbo Underrättelser 
i april 2018 
Genom personintervjuer, 
reportage och gallupar 
ville vi lyfta Röda Korsets 
verksamhet lokalt och ge 
organisationen ett 
ansikte. 
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Huvudmål 4: En attraktiv frivilligorganisation som 
förnyar sig själv  

Vi är bra för medlemmar, frivilliga och anställda 

Vi vill att Finlands Röda Kors frivilligverksamhet är inspirerande och anpassar sig efter 
förändringar i livssituationer. Vi vill vara en god och eftertraktad arbetsplats där de anställda 
mår bra.  

Stöd till avdelningarna 

Vår lokala närvaro är en styrka i hela rödakorsrörelsens verksamhet. Vi erbjuder meningsfylld 
verksamhet lokalt och tar i bruk nya sätt att engagera sig. 

Vi har regelbundet kontakt till våra avdelningar och vi upplever att tröskeln att ta kontakt till 
distriktet är lågt. Vi har inlett utvecklandet av fadderverksamheten som på allvar körs igång 
2019. 

Vid varje styrelsemöte informerar styrelsemedlemmarna om vad som är på gång i 
avdelningarna. 

Fadder: 

Marjatta Alakahri:  Korpo och Houtskär 
Siw Karlsson:  Dragsfjärd och Hitis 
Christel Bergman:  Västanfjärd 
Andrea Södergård:  Iniö och Pargas 
Juha Lindström:  Åbo svenska 
Annalena Sjöblom:  Kimito och Nagu 

 

Avdelningsdagboken används för att underlätta statistikföringen och vi ser till att avdelningarna 
har uppdaterade med material och vet var de hittar materialet.  

 

 

Vi stöder avdelningarna 
 Mål 2018 2018 Deltagare 
Medlemsvård Medlemsbrevbotten Ej förverkligats  
Medlemsvärvning Anvisningar för hur 

nya medlemmar tas 
emot 

Kick off event för nya 
medlemmar 

I avdelningsbrevet 
 
 

Inte ordnats av 
distriktet 

 

Vi belönar våra frivilliga Årets frivilliga utses Inte utsetts  
Vi ordnar regionmöten på hösten Åbo 

Nagu 
Hitis 

Åbo 
Nagu 
Kimito 

15 
12 
16 

Vi gör fadderbesök på våren 10 avdelningar 4 besök 
Pargas 

Iniö 
Västanfjärd 

Åbo 

 

OMA utbildning  Distriktet 
Åbo 

Korpo 

Personalen 
7 
4 

Vi ordnar organisationsutbildning för nya 
förtroendevalda 

Januari-februari Januari 8 
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Målinriktad medlemsvärvning 

Ett medlemskap är ett eftertraktat ställningstagande för humanitära värderingar.  

Tyvärr har medlemsantalet sjunkit med 80 personer under året. Målet har varit att varje 
avdelning skall öka sitt medlemsantal med 10 %, vilket inte har förverkligats. Antalet 
ungdomsmedlemmar har också sjunkit, vilket kan vara en följd av att Stämman 2017 beslöt att 
ta bort familjemedlemsskapsrabatten. 

 

Medlemmar 
Åtgärd Mål 2018 2018 
Vi stöder avdelningarna att värva 
medlemmar 

1 800 medlemmar 1670 

Vi ökar antalet ungdomsmedlemmar 200 146 
Vi ökar antalet aktiva 900 423 

 

Medlemsantalet 2012-2018  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dragsfjärd 100 98 103 121 109 108 103
Hitis 77 76 68 67 70 70 69
Houtskär 58 53 52 48 49 57 63
Iniö 66 64 59 59 73 67 62
Kimito 133 132 129 141 142 147 144
Korpo 95 97 94 100 107 108 97
Nagu 78 74 71 83 93 85 80
Pargas 591 574 551 577 566 548 514
Västanfjärd 141 134 128 131 124 122 116
Åbo svenska 461 443 412 450 434 438 422
Totalt 1 800 1 745 1 667 1 777 1 767 1 750 1670
Varav 
ungdomsmedlemmar 200 183 158 169 174 176 146
finskspråkiga medlemmar 254 239 235 258 270 264 247  
 

Antal frivilliga 2014-2018, ur verksamhetsstatistik 

 

Avdelning 2014 2015 2016 2017 2018 

Dragsfjärd 17 121 130 50 45 
Hitis 11 32 29 16 16 
Houtskär 12 26 33 21 20 
Iniö     10 
Kimito 117 190 113 60 45 
Korpo 35 33 49 29 28 
Nagu  140 25 35 26 
Pargas 101 130 120 50 133 
Västanfjärd 18 25 30 15 18 
Åbo svenska 100 270 300 172 82 
Totalt 411 967 829 448 423 
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Utmärkelser 

Finlands Röda Kors har under året beviljat följande utmärkelser: 

Silvermedalj 

Helena Bruun, Pargas 
Kerstin Gabrielsson, Västanfjärd 

Bronsmedalj 

Pirkko Lehtonen, Pargas 
Greta Mäkeläinen, Pargas 
Stina Söderlund, Pargas 
Margareta Blumenthal, Åbo svenska 

Åbolands distriktsstyrelse 
har beviljat följande 
förtjänsttecken: 

Lena Elgabsi, Korpo 
Elisabet Johansson, Korpo 
Majel Johansson, Korpo 
Gunhild Lindström, Korpo 
Inger Karlsson, Pargas 
Gunborg Lindstedt, Pargas 
Sirkka-Liisa Malmlund, Pargas 
Oili Pyysalo, Pargas 
Mona Blok-Andersen, Åbo svenska 
Ulla-Stina Engström, Åbo svenska 
Eivor Huldén, Åbo svenska 
Anita Jansson, Åbo svenska 
Kristina Nordström, Åbo svenska 
Gunvor Sandström, Åbo svenska 
Ulla Stendahl, Åbo svenska 
 
  

Premierade aktiva frivilliga 
Årsmötets höjdpunkt är alltid utdelningen av utmärkelserna till 
de frivilliga som osjälviskt under många år arbetat som frivillig i 
någon avdelning. Under mötet i Hyppeis Värdshus på Houtskär 

tilldelades två silvermedaljer, 4 bronsmedaljer och 15 
förtjänsttecken. 

I bilden ovan tagen i Hyppeis i övre raden från vänster: Sirkka-
Liisa Malmlund, Inger Karlsson, Gunhild Lindström, Ulla-Stina 
Engström och Majel Johansson. Nedre raden från vänster: 

Kerstin Gabrielsson, Greta Mäkeläinen och Pirkko Lehtonen. 

I bilden nedan tilldelades utmärkelser vid regionmötet i Åbo till 
personer som inte kunde vara på plats på Årsmötet. Från 

vänster: Stina Söderlund, Margareta Blumenthal, Oili Pyysalo, 
Gunborg Lindstedt, Gunvor Sandström och Eivor Huldén.  
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Organisation 

Distriktets årsmöte 
Distriktets årsmöte hölls den 21 april på Houtskär. Sammanlagt deltog 43 medlemmar i mötet. 
19 av 23 röstberättigade medlemmar deltog vilka representerade 8/10 avdelningar. Programmet 
bestod av diginytt och information om GDPR reformen. Medaljer och förtjänstmärken delades 
ut.  

Mötet godkände verksamhetsberättelsen och fastställde bokslutet för år 2017, samt godkände 
arbetsplanen och budgeten för år 2018.  

Distriktsstyrelsen, valnämnden och utskotten 
Distriktet leds av distriktsstyrelsen. Som ordförande har Päivi Kuntze verkat, som vice 
ordförande fungerade Göran Som sekreterare verksamhetsledare Annalena Sjöblom fungerat. 

 

 Antal möten Antal paragrafer 

Distriktsstyrelsen 5 101 

Finansutskottet 5 50 
Hälso- och 
beredskapsutskottet 3 34 

Socialutskottet 3 34 

Ungdomsutskottet 7 evenemang Diskussionsträffar 
 

Distriktsstyrelsen år 2018  

Päivi Kuntze, ordförande,   Åbo   
Göran Peltonen, viceordförande,   Pargas   
Catrine Huhta    Dragsfjärd   
Stig Hågensen,    Pargas  från årsmötet 
Eva Högnäs   Hitis   
Sari Karrila   Iniö   
Monica Nerdrum   Åbo  från årsmötet 
Linda Nummelin   Pargas  till årsmötet 
Yvonne Nymalm-Rejström  Nagu   
Tarja Santavuori-Sirkiä  Korpo   
Helena Schmidt   Houtskär   
Stina Tiainen   Kimito   
Guje Viitanen   Västanfjärd   
Annalena Sjöblom, sekreterare 

Valnämnden 

Sverker Engström (ordförande)  Pargas 
Anita Österberg   Hitis 
Susanne Piekkala   Kimito 
Inger Österlund   Korpo 
Ulla-Stina Engström   Åbo svenska 
Rachel Nygård-Taxell   Åbo svenska 
Annalena Sjöblom, sekreterare 
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Utskotten  

Finansutskottet 
Päivi Kuntze, ordförande  Åbo 
Bror Berg   Pargas 
Christel von Frenckell-Ramberg  Åbo 
Tony Jäntti   Åbo 
Rachel Nygård-Taxell   Åbo 
Göran Peltonen   Pargas 
Annalena Sjöblom, sekreterare 
  
Beredskapsutskottet 
Monica Hellberg, ordförande  Kimito 
Nina Alopaeus   Pargas 
Stig Hågensen   Pargas 
Alf Jansson   Pargas 
Roland Karlsson   Åbo 
Tarja Santavuori-Sirkiä  Korpo 
Annalena Sjöblom och Marjatta Alakahri, sekreterare 
 
Socialutskottet 
Kristina Hakola-Wass, ordförande  Dragsfjärd 
Ulla Alstrand   Korpo, från maj 
Monica H ellberg   Kimito, från maj 
Helena Lindström   Pargas 
Ulla Stendahl   Åbo 
Stina Tiainen    Kimito, till maj 
Rebecca Börman, sekreterare våren 
Siw Karlsson, sekreterare, hösten 
 
Ungdomsutskottet 
Maria Höglund, våren 
Linn Arola, våren 
Sofi Degerth, våren 
Anna Korkman, hösten 
Sofia Nylund, hösten 
Frida Sjöblom, hösten 
Jenny Vuorenlinna 
Andrea Södergård, sekreterare  

Distriktets revisorer 
Som ordinarie revisor har CGR samfundet PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi) med CGR 
revisor Maria Merne som ansvarig revisor fungerat. 

Representation  

Åbolands distrikt har representation i: 

FRKs fullmäktige 
Päivi Kuntze, viceordförande 

FRKs förlikningsnämnd 
Tove Johansson 

FRKs revisionsutskott 
Rachel Nygård-Taxell 
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Administration 

Distriktsbyrån 
Distriktsbyråns uppgift är att koordinera Röda Korsets verksamhet regionalt samt handleda och 
stöda avdelningarna i deras arbete.  

Som distriktets verksamhetsledare har Annalena Sjöblom fungerat. Distriktsbyrån disponerar 
vederlagsfritt enligt överenskommelse med Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt om ett 
kontorsutrymme för sin verksamhet på Kaskisgatan 13 A i Åbo. 

Distriktet äger en bil, Renault Grand Scenic som under året medkörts 6 310 km, totalt 68 142 
km.  

Personal 
 

Distriktsbyrå 

Marjatta Alakahri Samordnare för 
förstahjälpen och hälsovård  

Christel Bergman Byråsekreterare, 55 %  

Rebecca Börman Samordnare för social- och 
ungdomsverksamhet 

Moderskapsledig 
11.8.2018- 

Siw Karlsson Projektledare Moderskapsvikarie 
1.10.2018- 

Juha Lindström Organisationsmedarbetare/ 
Projektplanerare  

Annalena Sjöblom Verksamhetsledare  

Andrea Södergård 
Samordnare för social-, 
mångkultur och 
ungdomsverksamhet 

1.1.2018- 

   
Praktikanter 
Jenny Jönsson Kontorshjälp, 1 ggr/vecka 1.1–31.12.2018 

Oda Nordli Söderman Samhällspedagog, Novia 15.2–30.4 2018 

Sara Karlsson Samhällspedagog, Novia 4-30.6, 13.8-12.10 2018 

Julina Rantala Socionomstuderande Novia  
   
I Pargas avdelning via Åbolands distrikt 
Andreas Ek Verksamhetssekreterare 1.1.2018-28.2.2018 

Matilda Norrmén Verksamhetssekreterare 1.3.2018- 

 

  

Verksamhets-
sekreterarens 
tillbakablick 
Andreas Ek hade 
utställning i Pargas 
Bibliotek över sin tid 
som verksamhets-
sekreterare i Pargas 
avdelning, Andreas 
är utbildad fotograf. 
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Personaladministration 
Distriktet håller personalmöten varje vecka där aktuella händelser gås igenom. 

Utvecklingssamtal har under år 2018 hållits en gång samt kortare diskussioner månatligen. 
Välmående i arbete följs upp av centralorganisationen två gånger per år med en s.k. puls enkät 
förfrågan. Resultatet gås igenom med hela personalen. Under året har vårens enkät gett ett 
medeltal på 4,37 och på hösten 4,32 av högst 5 poäng.  

Personalhälsovård köps via Mehiläinen och under året har speciell uppmärksamhet fästs vid 
ergonomi.  

Personalen har Virike sedlar för att upprätthålla arbetshälsan och möjlighet till personallunch på 
Åbolands sjukhus samt lunchsedlar. 

Samarbete 
Grundvalarna för Röda Korsets hjälpberedskap är samarbete och partnerskap.  

Samarbete med de andra distrikten 

• Finlandssvensk beredskapsövning 
• Distriktsordförande och verksamhetsledarträff 2x/år  
• Gemensam dag med Helsingfors-Nylands distrikt, Ålands distrikt och Österbottens 

distrikt 
• Samarbetsträffar med Varsinais-Suomen piiri hålls regelbundet 

Samarbete med andra organisationer 

• LokalTapiola 
• Kimitoöns kommun 
• Pargas stad 
• SVF Bildning 
• Yrkeshögskolan Novia 
• Åbo Akademi 
• Åbo Akademis studentkår 
• Åbo svenska församling 
• Åbo yrkesinstitut 
• Åbonejdens Alzheimerförening 
• Sjöräddningsföreningarna 

Ekonomitjänster 

• Ekonomitjänster sköts som köptjänst av centralbyrån sedan 2012. 
• Löneräkningen sköts som köptjänst av centralbyrån sedan 2012. 
• IT-tjänster sköts som köptjänst av centralbyrån. 
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Ekonomi 

Ekonomi i balans 
Ett av de stora nationella målen i FRK:s strategi är att hela organisationen skall ha ekonomin i 
balans år 2018-2020.  

Distriktet har framgångsrikt sökt externa bidrag från fonder för olika evenemang. 
Förmögenheten har stigit i värde under de tre första kvartalen, men sjönk kraftigt under det 
fjärde. Årsskiftet var alla aktiekurser låga och påverkar årets resultat kraftigt.  

 
 
 

Medelsanskaffning 
 

Följande fonder har understött distriktets verksamhet under året: 

Bidrag 
Fonder € 
Svenska fruntimmersföreningen i Åbo, vänverksamhet 5 000 
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, Förstahjälp och hälsopunkter 15 000 
C G Sundells stiftelse, barn och ungdomsverksamhet 9 000 
Waldemar von Frenckell stiftelse, publikation 5000 
7:de mars fonden, läxhjälpen 2500 
William Thuring stiftelse, Hälsopunkter 1000 

 

Medelsanskaffning 
 € Budget, € 
Kontti bidrag 41 000,00 41 000 
Medlemsavgifter 8 471,00 8 500 
Adresser, kort, julkort 11 847 10 200 

 
  

Vår ekonomi är i balans 
Åtgärd Mål 2018 2018 
Vi söker externa bidrag 30 000 57 000 
Vi har en effektiv placeringsförvaltning 7 % värdeökning 1-3: 5,69 % 

4: -6,84 % 
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Ekonomisk analys 
Bokslutet för år 2018 visar en förlust på – 341 179,02 €. Största orsaken till den stora förlusten 
är att sättet att bokföra placeringsegendomen har ändrats. Kostnaderna för den ordinarie 
verksamheten uppgår till -392 784 € (2017: -352 665 €) och intäkterna till 140 107 € (2017: 
169 144 €). 

Den ordinarie verksamheten visar ett underskott på -252 677 €, (2017: -183 521 €) mot 
budgeterade -184 883 €. 

 

 
 

Verksamheterna har i många fall överskridit budgeten. Överskridningarna beror i första hand på 
vissa oförutsägbara utgifter samt två uteblivna projekt inom mångkulturella och förstahjälpen- 
och hälsovårdsverksamheten.   

Under året har organisationsbidragen från centralbyrån hållits på samma nivå (56 000 €). Under 
året lyckades vi komma med i ett STEA finansierat projekt ” Vi ses i Byn” för tiden 1.9.2018-
31.12.2021. 

Distriktets placeringar gav en avkastning på 162 271 €. Dividenderna och räntor har influtit mer 
än budgeterat 75 050 € (65 500 € i budget). Hyresinkomsterna var 22 688€. 
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Värdet på placeringsportföljen har under året minskat med 317 707 €. Orsaken är det låga 
värdet på aktieportföljen vid årsskiftet 31.12.2018. 

 

 
 
 
 
 
 
  

55 %

19 %

8 %

18 %

2018, Totalt 2 046 377 € 

Aktier

Fonder

Masskuldebrev

Bostadsaktier

45 %

33 %

7 %

15 %

2017, Totalt 2 364 084 € 

Aktier

Fonder

Masskuldebrev

Bostadsaktier

12 %

34 %

7 %

47 %

Finansiering, 209 516 € 

Hyresintäkter

Dividender

Räntor

Försäljningsvinster
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Avdelningar 

 
Avdelningarnas ordförande, vice ordförande och sekreterare: 

 
Dragsfjärd Catrine Huhta  

 Gunilla Söderholm 
 Maria Bärling  

 
Hitis  Desiré Roman 

Elvi Johansson 
Clara Henriksdotter-Puranen 

 
Houtskär Petra Öhman 

 Eija Jalas 
 Christa Stenwall 

 
Iniö   Eeva Vuola 

Marja Lundell 
Nina Grandell 

 
Kimito Susanne Piekkala 

Viveka Nordman 
Hannele Johansson 

 
Korpo Inger Wiklén 

 Tarja Santavuori-Sirkiä 
   Inger Österlund 

 
Nagu Yvonne Nymalm-Rejström 

 Ramona Lindroos 
 Linus Söderlund 

 
Pargas Göran Peltonen 

 Kristina von Weissenberg 
 Stina Söderlund 

 
Västanfjärd Pertti Metso 

 Julia Lundsten 
 Guje Viitanen 

 
Åbo svenska Eivor Huldén 

 Marja-Riitta Ståhlberg  
 Monica Nerdrum 
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