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Tillsammans kan vi besegra ensamheten

Januari är midvinter, en vändpunkt. Framför 
oss väntar våren, som förhoppningsvis för 
med sig något nytt.

Eller åtminstone något bekant. En tid då 
världen på nytt fylls av ljud, möten, närvaro 
och nyheter. Jag har hopp och tro att vi går 
mot bättre tider.

Vår vardag har dock ärrats av coronan, som 
också lämnat spår i många människor för 
vilka framtiden inte ser särskilt ljus ut. De 
som är ensamma.

Vi påbörjar vår vändagskampanj den 7 fe-
bruari. Under den bjuder vi in var och en att 
lindra ensamheten. Vi svarar på de ensam-
mas ofta tysta rop genom vår vänverksam-
het, men vi ser också på samhället ur en vi-
dare synvinkel.

Utöver de bekanta evenemangen och träf-
farna förbereder vi i Helsingfors ett jippo in-
för vändagen 14.2, för att föra fram ensam-
hetens många ansikten. Dessa är individens 
rädsla och sorg, känsla av otillräcklighet och 
osäkerhet, men det handlar också om ett 
samhälleligt problem.

Vi hoppas att du också tar initiativ, då var 
och en kan minska ensamheten runt om-
kring sig. Även en liten gärning har betydel-
se. Sista minutens tips för vändagen hittas i 
den här tidningen.

År 2022 har kommit – låt oss tillsammans 
ta det an. Låt oss också se de människor vi 
möter i vardagen, som vandrar bredvid oss, 
men inte ännu tillsammans med oss.

Vi ses – vi ser varandra.  

Maaret Alaranta

Koordinator för social 
välfärd
Röda Korset
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Ledare | 1.2.2022

Olika sorts ensamhet
behöver olika sorts stöd
ANNALENA SJÖBLOM  |  Verksamhetsledare, Åbolands distrikt

Vi läser om oroväckande siffror kring ensam-
het i synnerhet bland unga och äldre. Coro-
naläget har enbart förvärrat situationen. 

Bengt Brülde vid Humanistiska fakulteten, 
Institutionen för filosofi, lingvistik och veten-
skapsteori, Göteborgs universitet, har med sin 
forskarkollega Filip Fors, studerat hur olika 
former av ensamhet påverkar vårt välbefin-
nande och vår lycka. Det finns olika slags en-
samhet:
• Existentiell – vi känner att våra innersta 

tankar och känslor inte går att dela, att ing-
en verkligen lyssnar eller förstår.

• Social – man saknar band till vänner och 
bekanta som man känner samhörighet med 
eller kan anförtro sig åt.

• Emotionell – man saknar en kärlekspart-
ner som man kan anförtro sig åt på djupet.

Ensamhet kan vara frivillig eller ofrivillig. Den 
kan vara objektiv eller subjektiv. Vi kan upp-
leva stark ensamhet fast vi har många socia-
la kontakter och relationer. Vi kan kännas oss 
ensamma även i andras sällskap. Känslan av 
ensamhet överstiger då den faktiska ensam-
heten. En del människor har å andra sidan få 
sociala kontakter utan att känna sig ensamma.
Den amerikanske socialpsykologen John T. 
Cacioppo har tagit fram en handlingsplan för 
hur en individ kan göra för att bryta sin en-
samhet kallad EASE.
E: Extend yourself. Ta första steget till kon-

takt genom att hälsa, småprata och ha 
ögonkontakt med andra människor.

A: Action plan. Fundera ut sammanhang där 
du kan träffa likasinnade och sök dig till 
dem, exempelvis en kör eller förening.

S: Selection. Välj vem du vill bli vän med och 
investera i detta fåtal.

E: Expect the best. Utgå från att människor 
omkring dig vill dig väl.

Det här tycker jag är intressant och funderar 
på vilka metoder och projekt vi i Åboland har 
för att lindra ensamhet. Tänker vi på Extend 

yourself, att ta första steget så kan mathjälpen 
vara ett just sådant ställe där man får kontakt 
med andra. Förutom matkassen handlar mat-
hjälpen också om delaktighet och gemenskap. 
Röda Korset skall alltid ha tid att tala med dem 
som kommer efter sin matkasse. Delaktighet 
och den sociala gemenskapen är minst lika vik-
tig i mathjälpen som själva matpåsen. 

Under punkten Action plan, olika sammanhang 
att träffa likasinnade tänker jag mig projektet 
Kultivera där man via kulturupplevelser och 
evenemang hittar likasinnade och kan ta del 
av en kulturupplevelse tillsammans. Kultur för 
samman och vi är där och möjliggör upple-
velsen.

De tredje punkten i Cacioppos modell handlar 
om selection, att välja vem du vill bli vän med.
Här kan och ska Röda Korset erbjuda menings-
full verksamhet och känslan av gemenskap tex 
genom olika gruppverksamheter, träffpunkter, 
vänverksamhet och evenemang. Vi har dörrar-
na öppna för alla typer av människor och det 
skall vara låg tröskel att kontakta oss.

Sista punkten Expect the best, att utgå från 
att alla vill dig väl är en av Röda Korset huvud-
principer. Vi hjälper alla som behöver hjälp, vi 
vill alla väl. Ett budskap som vi ännu tydliga-
re borde lyftas fram och berättas.

Det sociala stödet är viktigt säger forskarna. 
Vår långvariga vänverksamhet är en av de vik-
tigaste funktion vi har i samhället. I Åboland 
har vi 143 aktiva vänner som oegostiskt ger 
av sin tid till dem som vill ha sällskap. I år 
har vi dessutom två fina projekt som öppnar 
och breddar det sociala stödet ytterligare. Jag 
hoppas ni tar emot projekten med öppna ar-
mar i avdelningarna och tar dessa till en del av 
er verksamhet. Eftersom det finns olika typer 
av ensamhet behövs också olika typer av stöd.

Nu har vi alla tiders chans att erbjuda stödet 
på ett mångfaldigt sätt!

A
n
d
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Ordförandes hälsning

Nu gäller det!
PÄIVI KUNTZE  |  Ordförande, Åbolands distrikt

När jag skriver den här texten närmar sig väl-
färdsområdesvalet, själva valdagen är inkom-
mande söndag och förhandsröstningen tog 
slut igår. Det vill säga att vi vet resultatet när 
tidningen kommer ut. Om du röstade så har 
du påverkat i hur social- och hälsovården ser 
ut där du bor. I denna tidning öppnar vi lite 
hur reformen kan påverka Röda Korsets av-
delningar i framtiden. 

FRK Åbolands distrikt delar årligen ut utmär-
kelsen Årets vän i samband med vändagen 
den 14.2. Utmärkelsen kan delas ut till en per-
son, ett par eller en grupp. Om tidningen hin-
ner komma ut den 1 februari som planerat, så 
hinner du ännu nominera! Alltså om du kän-
ner någon som på ett eller flera sätt har er-
bjudit hjälp och stöd till sina medmänniskor 
och med varmt hjärta gett av sin tid och visat 
omtanke för andra, kan du nominera den för 
utmärkelsen Årets vän. 

Man ska också ansöka om förtjänsttecken! Ef-
tersom det är distriktsstyrelsen som beviljar 
förtjänsttecknen finns det ännu tid att ansö-
ka om dem, ända till den 7 februari. Villkoren 
för förtjänsttecken är 6 års aktivitet inom Rö-
da Korset. Tänk på alla dem som troget ställer 
upp för avdelningen vid olika sammanhang.

I mars blir det igen veckan mot rasism. Di-
striktet ger under veckan ut priset Fördoms-

fri föregångare för en aktör som modigt och 
fördomsfritt arbetat för att människor bemöts 
jämställt och med respekt. Aktörer som bi-
drar till att människor känner ökad tillhörig-
het i det finländska samhället. Att främja po-
sitiva attityder och föra en öppen debatt som 
bygger på fakta är också centralt. Kriterier-
na för Fördomsfri föregångare är att man ar-
betat för etniskt jämlikhet och offentligt talat 
om mångkulturalism. Vi söker personer eller 
gemenskaper som aktivt har arbetat med el-
ler för invandrare, särskilt har bjudit in eller 
tagit med personer med invandrarbakgrund i 
sin verksamhet och märkbart arbetat för et-
nisk jämlikhet.

Välja, rösta, föreslå – en massa olika möjlig-
heter att påverka. Hoppas ni har tagit och tar 
möjligheten att påverka med allvar. Rödakor-
sare är aktiva på olika fronter i livet, och det 
är bra och beundransvärd. 

Coronan har tyvärr igen stoppat mycket av vår 
verksamhet. Vi får vara glada över våra av-
delningsteams, möjligheter för fjärrträff och 
allt annat vi har lärt oss under de senaste två 
åren. Nog klarar vi av det här också! Kämpa 
på och hoppas på att läget förbättras snart!

Ha en bra fortsättning på vintern, trots allt!

Missa inte årets medlemstidning som kommer ut i början av april. Då får 
du veta mer om Röda Korsets klimatarbete lokalt, regionalt och globalt.

Är det något lokalavdelningen skulle vilja informera sina medlemmar om? 
Ta chansen i årets medlemstidning!

Kontakta Andrea Södergård på distriktet, 040 352 9375, andrea.soder-
gard@redcross.fi. Textdeadline är 1.3.2022.

Nästa nummer av Här och Nu utkommer i
början av april och går ut till alla medlemmar.
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Vändagskampanj behövs – var och en kan 
minska ensamheten omkring sig 

Joonas B
randt

Vändagskampanjen ordnas i år den 7–20 
februari. Kampanjen kulminerar omkring 
vändagen den 14 februari då vi syns i eve-
nemang, sociala medier och andra medier.  

Med vändagskampanjen lyfter vi fram finlän-
dares upplevelser av ensamhet samt ensam-
hetens effekter på individen och samhället. 
Ensamheten har ökat explosionsartat under 
coronaepidemin. Alla behövs nu för att stärka 
delaktigheten och gemenskapen. 

Kampanjen syftar till att öka medvetenheten 
om ensamhet samt bjuda in nya frivilliga att 
komma med i vänverksamheten. Alla är varmt 
välkomna med – såväl nya frivilliga som de 
som saknar en vän. 

Digitalt material till avdelningarna 

Vi för kampanjen med samma visuella utseen-
de som tidigare år.

• Du hittar det digitala materialet i Röda Kor-
sets materialbank i mappen Vändagen 2022 
(aineistopankki.punainenristi.fi). I material-
banken finns lämpligt material för webben 
och sociala medier såsom bilder, videor och 
webbannonser (banner).  

• Vi utmanar alla finländare att uppmärksam-
ma människorna omkring sig. Dela och be 
andra flitigt dela material i sociala medier – 
tillsammans syns och hörs vi!  

• Vårt budskap är: Alla kan minska ensamhe-
ten runt omkring sig. Även en liten gärning 
har betydelse. Vi ses – Vi ser varandra.  

• I sociala medier använder vi hashtaggarna 
#ViSes och #RodaKorset. 

Vi hoppas på evenemang 

I dessa tider är möten ansikte mot ansikte av 
allt större betydelse för människor. Därför upp-
muntrar vi alla avdelningar att modigt planera 
evenemang för vändagen. I evenemangen ska 
man följa gällande säkerhetsanvisningar med 
hänsyn till coronaläget.  

Planera evenemangen tillsammans och ta med 
också nya frivilliga i planeringen. Centralbyrån 
stöder avdelningarnas evenemang med högst 
150 euro som vanligt. 

Berätta om evenemangen för lokala medier 
och erbjud intervjuer med frivilliga och vänpar 
som är med i vänverksamheten. En meddelan-
demall kommer att utarbetas för avdelningar-
na. 

Efter vändagen är nya människor i farten som 
är intresserade av frivilligverksamhet. Vi ska 
önska dem alla välkomna med i avdelningens 
olika frivilliguppgifter. 

Röda Korset ordnar ett jippo i Helsingfors cen-
trum på vändagen. Budskapet är att vi alla kan 
minska ensamheten omkring oss.

Mer information: 

Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257 
Kommunikationssakkunnig Ada Bergroth, 
tfn 040 610 9447 

Vändagen 14.2



6

Vänverksamhet

Positiv psykologi tema på distriktets vänträff
Text och bild AXEL GRÖNDAHL

Efter några års paus hade vännerna i Åbo-
lands distrikt äntligen möjlighet att samlas för 
en gemensam vänträff vid Kåren i Åbo i mit-
ten av november.

Under den höstiga eftermiddagen den 19.11 
fick vi alla njuta av en gemensam lunch och 
ta del av Stefania Fälts föreläsning om posi-
tiv psykologi och hur det kan tillämpas inom 

Vänträff vid Kåren i Åbo

vänverksamheten. En mycket givande föreläs-
ning med ett intressant ämne som ledde till bra 
och öppna diskussioner bland alla deltagare.

Eftermiddagen avrundades med kaffe, kaka 
och en responsrunda. 

Tack till alla er som deltog i vänträffen, hopp-
as att vi alla kan snart ses igen!

Kommer du att tänka på någon som 
fått frågan ”Vad hörs?” på länge?

Delta i vändagsutmaningen!
1. Ring eller skicka meddelande. 
2. Fråga: Vad hörs?
3. Utmana också andra att delta genom 

att dela en bild av er pratstund. Använd 
hashtaggarna #vadhörs och #viservar-
andra.
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Vänverksamhet

Grundkurs i vänverksamhet (online) 03.02.2022 kl. 17.30-19.30
Anmälan: oma.rodakorset.fi/event/13423

Grundkurs i vänverksamhet (online) 02.03.2022 kl. 17.30-19.30
Anmälan: oma.rodakorset.fi/event/13145 

Grundkurs i vänverksamhet (online) 07.04.2022 kl. 17.30-19.30
Anmälan: oma.rodakorset.fi/event/13146 

Grundkurs i vänverksamhet (online) 05.05.2022 kl. 17.30-19.30
Anmälan: oma.rodakorset.fi/event/13147

Fysiska grundkurser i vänverksamhet kan ordnas vid behov vid distriktsbyrån eller 
vid avdelningen om läget tillåter, kontakta axel.grondahl@redcross.fi.

Julcafé ordnades i Åbo 
Text  ANDREA SÖDERGÅRD

I början av december ordnade vännerna i Åbo 
svenska avdelning julcafé tillsammans med 
Luckan. Evenemanget lockade 35 personer 
och det var både utlottning och sång av duo 
R & R.  

Även i Pargas och Kimitoön planerades att ord-
na julcafé kring julhelgen. Caféerna ställdes 
dock in på grund av det rådande virusläget och 
myndigheternas rekommendationer. 

Kajsa Lindholm

Grunkurser i vänverksamhet våren 2022
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Veckan mot rasism – från ord till handling

Eeva A
nundi

Syftet med Veckan mot rasism är att på-
verka attityderna så att rasismen mins-
kar i samhället.

Veckan mot rasism äger rum igen den 21–27 
mars. I år är temat strukturell rasism.

Man är van att prata om rasism som exem-
pelvis slagord som ropas på gatan. Rasism 
är dock mycket mer än detta: bland annat 
det att en persons namn påverkar möjlighe-
terna att få arbete eller hitta en bostad.

Vi vill att kampen mot rasism ska gå från ord 
till handling. Vi hoppas att alla skulle ta en 
kritisk titt på både sina egna handlingar och 
de omgivande strukturerna.

Ett lätt ställe att börja är att läsa våra riktlin-
jer mot rasism. Du hittar dem på Röda Kor-
sets webbplats: rodakorset.fi> veckan mot 
rasism> riktlinjer mot rasism.

Materialet för sociala medier i 
användning

Under kampanjveckan lönar det sig att de-
la materialet om veckan mot rasism på din 
avdelnings sociala mediekanaler. Material-
et för sociala medier blir tillgängligt för ned-
laddning från materialbanken i februari-mars 
2022. I sociala medier använder vi hashtag-
gen #VeckanMotRasism. 

Mer information om Veckan mot rasism kom-
mer att finnas på RedNet och Röda Korsets 
webbplats. De gamla sidorna motrasism.fi 

har tagits ur bruk.

Att motverka rasism är inte en 
åsiktsfråga

På grundval av FN:s deklaration om mänsk-
liga rättigheter har var och en samma rättig-
heter och friheter oberoende av bland annat 
hudfärg, språk, religion, nationellt eller soci-
alt ursprung. Även i Finland är diskriminering 
förbjuden enligt diskrimineringslagen, och 
strafflagen förbjuder till exempel hets mot 
folkgrupp. 

Man kan således hänvisa till lagstiftningen 
när man stöter på rasism eller blir utsatt för 
rasism. Röda Korset har förbundit sig till att 
främja jämlikhet och rasistiskt tänkande står 
i klar konflikt med våra principer.

Mer information:

Andrea Södergård, 040 3529375,
andrea.sodergard@redcross.fi

Mot rasism

Har du en idé du vill för-
verkliga under veckan 
mot rasism?
Ta kontakt med Andrea!
Kontaktuppgifter finns ovan.
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Mot rasism

Nu öppnar nomineringen för Årets 
Fördomsfria Föregångare

Som tidigare år, delar Röda Korset Åbolands 
distrikt ut utmärkelsen Årets Fördomsfria 
Föregångare under Veckan mot rasism 21-
27.3 till en person, grupp eller samfund i 
Åboland som arbetat för delaktighet, jäm-
likhet och tillgänglighet oavsett språk, na-
tionalitet och kultur. Nu är nomineringsti-
den öppen och vi väntar på ditt förslag.

Genom utmärkelsen vill Röda Korset lyfta fram 
aktörer som främjar jämlikhet i det finländska 
samhället. Utmärkelsen delas ut i Åboland till en 
aktiv aktör eller ett ändamål i regionen.

De nationella kriterierna är fastställda

En fördomsfri föregångare kan vara en aktör som 
genom kontinuerligt arbete eller enstaka hand-

lingar uppfyllt en eller flera av dessa kriterier: 
1. Skapat mötesplatser för personer med olika 

bakgrund, till exempel genom att möjliggöra 
jämlik fritidssysselsättning. 

2. Aktivt jobbat för jämställdhet och mångfald, 
till exempel genom att stöda integreringen av 
de som flyttat till Finland. 

3. Aktivt arbetat mot rasism och diskriminering, 
till exempel genom att konstruktivt ingripa i 
rasistiskt beteende eller genom att identifie-
ra och ändra rasistiska och diskriminerande 
tillvägagångssätt. 

4. Möjliggjort äkta, öppen och uppbyggande, 
faktabaserad och respektfull dialog och rät-
tat till felaktig information 

5. Öppnat dörrar till samhället genom att till ex-
empel skapa jämställda arbetsmöjligheter. 

Skicka in din nominering senast 6.3.2022 via denna länk:
www.lyyti.in/Fordomsfri_foregangare_aboland_22

Ehdota Ennakkoluulotonta edelläkävijää

Suomen Punaisen Ristin piirit myöntä-
vät rasisminvastaisella viikolla maaliskuus-
sa Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnus-
tuksia. Tunnustus annetaan Punaisen Ristin 
ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai yhtei-
sölle, joka on toiminut esimerkillisesti so-
siaalisen osallisuuden, yhdenvertaisuuden 
ja saavutettavuuden puolesta riippumatta 
kielestä, kansallisuudesta tai kulttuurista.

Tunnustuksen tavoitteena on nostaa esille toimi-
joita, jotka edistävät ihmisten yhdenvertaisuut-
ta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tunnustus an-
netaan aktiiviselle toimijalle tai taholle kullakin 
alueella toimivan Punaisen Ristin piirin toimes-
ta. Tunnustus voidaan jakaa vuosittain tai har-
vemmin.

Tunnustuksen antamisen tulee olla huolellises-
ti harkittua ja heijastaa Punaisen Ristin periaat-
teita. Tunnustuksen saaja voi olla pitkän linjan 

toimija tai yksittäisen toiminnon toteuttaja. Tun-
nustuksen saaja voi täyttää yhden tai useamman 
seuraavista kriteereistä. Tunnustuksen saaja on:  

1. Luonut eritaustaisten ihmisten kohtaamis-
mahdollisuuksia, esimerkiksi mahdollistamal-
la yhdenvertaisen vapaa-ajan viettoa  

2. Toiminut aktiivisesti yhdenvertaisuuden ja 
moninaisuuden puolesta, esimerkiksi tuke-
malla maahan muuttaneiden kotoutumista 

3. Toiminut aktiivisesti rasismia ja syrjintää vas-
taan, esimerkiksi puuttumalla rakentavas-
ti rasistiseen käytökseen tai tunnistamalla ja 
muuttamalla rasistisia tai syrjiviä käytänteitä 

4. Mahdollistanut aitoa, avointa ja rakentavaa, 
tosiasioihin perustuvaa ja osapuolia kunnioit-
tavaa vuoropuhelua sekä tarvittaessa oikais-
sut väärää tietoa 

5. Avannut ovia yhteiskuntaan esimerkiksi tuke-
malla yhdenvertaisen työllistymisen mahdol-
lisuuksia

Jätä ehdotuksesi viimeistään 6.3.2022 täällä:
www.lyyti.in/Fordomsfri_foregangare_aboland_22
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Rödakorsveckan firas i 
beredskapsövningens tecken

Joonas B
randt

Den riksomfattande beredskapsövningen 
ordnas den 6–7 maj. Årets tema för Röda-
korsveckan är hjälpberedskap. Alla avdel-
ningar från mindre till större behövs.  

Den riksomfattande beredskapsövningen som 
omfattar hela Finlands Röda Kors ordnas en 
gång per stämmoperiod. Denna gång arrange-
ras övningen under Rödakorsveckan, eftersom 
beredskapen att hjälpa i nödens stund förenar 
hela organisationen.

Övningen pågår i två dagar, från fredag till lör-
dag, vilket gör det möjligt för avdelningar och 
distrikt att öva både tillsammans med frivilliga 
och med myndigheterna.

Många sätt att öva

Huvudtemat för övningen är evakuering. 
Man kan öva hjälpberedskap för exempelvis 
brandsituationer, kemikalieolyckor, grundstöt-
ning eller massinvandring.

Alla nya och alla erfarna frivilliga inom avdel-
ningarna behövs. De som har mer erfarenhet 
av beredskap kan öva att leda och upprätthålla 
situationsbilden. Dessutom behövs också såda-
na frivilliga som exempelvis kan koka kaffe och 
dela mat, fylla i registreringsblanketter, ta hand 
om godstransporter eller prata med de hjälp-
behövande. 

Ett av huvudmålen i Röda Korsets verksam-
hetsstrategi är ”Hjälpen finns nära”. Genom att 
öva evakuering tränar vi för situationer där en 
massa människor snabbt behöver vår hjälp. Vi 
testar och tränar att starta hjälpoperationen 

snabbt, ta alla frivilliga med i uppdraget, sam-
arbeta med myndigheter och andra organisa-
tioner samt leda och upprätthålla situationsbil-
den. 

Evakuering är en av de mest typiska situatio-
nerna där myndigheterna ber om hjälp av Rö-
da Korset.

Anvisningar och färdiga övningsmodeller 
gör det lättare att delta i övningen

Centralbyrån och distrikten utarbetar färdiga 
övningsmodeller som avdelningarna kan an-
passa efter sin egen verksamhetsmiljö. Även 
anvisningar för att sätta upp mål för övning-
en samt för att följa upp och utvärdera dem är 
under arbete.

Övningen är Finlands Röda Kors gemensamma 
beredskapsövning. Förutom avdelningarna del-
tar även centralbyrån, distrikten, Kalkku logis-
tikcentral, de Ungas skyddshus och Kontti-va-
ruhusen i övningen. Även andra organisationer 
och myndigheter kallas med.

Mer information om övningen publiceras 
i februari

Avdelningar kan anmäla sig till övningen från 
och med februari. Information om övningen 
publiceras regelbundet i nyhetsbrevet och på 
Rednet. 

Det rekommenderas att avdelningarna bör-
jar med planeringsarbetet redan i februari. Väl-
kommen med att fira Rödakorsveckan tillsam-
mans i hjälpberedskapens tecken!

Rödakorsveckan
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Rödakorsveckan

I maj övar vi evakuering
Text ANNALENA SJÖBLOM

Hoppas Åbolands alla avdelningar på ett 
eller annat sätt uppmärksammar övning-
en. Innan övningen kan vi tillsammans 
uppdatera beredskapsplanen och ha som 
mål att i övningen öva samarbete på oli-
ka nivåer.

Tillsammans med FBK kan ni till exempel öva 
på en evakueringssituation, där FBK har an-
svar över evakueringsplatsen och Röda Korset 
hjälper till med första hjälpen, mentalt stöd 
och första omsorg.  Vapepa kan hjälpa med 
ledning, logistik och trafikdirigering.

Vi planerar också två större helheter som ni 
får delta i om ni vill. Den ena är en evakue-
ringssituation i Salotrakten tillsammans med 
V-S piiri och den andra en storolycka till havs 
tillsammans med Ålands distrikt. Båda kom-
mer att vara av klassen storövningar och pla-
neringen har börjar.

För den som vill öva i mindre skala kommer 
det att finnas Table Top -övningar (skrivbords-
övningar) att tillgå. Då över man internt i sin 
egen avdelning.

Fantastisk medlemsrekrytering
i Kimito och Houtskär!
Text ANNALENA SJÖBLOM

Stort grattis till Kimito och Houtskär som 
lyckats öka sitt medlemsantal märkbart 
under året.

Medlemsrekrytering är viktig för hela organi-
sationen, det visar hur starka vi är i samhället 
och visar också hur många som undertecknar 
Röda Korsets värderingar. 

Medlemsrekryteringen är en ständigt pågåen-
de kampanj, men oftast är det lättare att gö-
ra den i början av året.

Som Benita Ekholm i Kimito berättade un-

der avdelningsteamset så gäller det att ställa 
upp tydliga mål, våga aktivt fråga och göra det 
helhjärtat som en frivilliguppgift i avdelningen. 
Benita använder sig av en gammal telefonka-
talog, av Fonecta Finder och hon ser inte det 
som omöjligt att knacka dörr heller. Hon sat-
sade tidigare på att fråga den äldre generatio-
nen, men har nu också erfarenhet av lite yng-
re och det är få som svarar nej då hon frågar!

Tack Benita och alla ni andra som aktivt re-
kryterar nya!

Nu önskar vi att ni 

• prickar in dagarna i era kalendrar,
• funderar på hur ni vill öva,
• uppdaterar er beredskapsplan,
• uppdaterar den regionala beredskapspla-

nen.

Vi hjälper förstås från distriktet!

FR
K
 bildarkiv
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Social- och hälsovårdsreformen

Det nya välfärdsområdet

Hur påverkar landskapsreformen de 
åboländska avdelningarna?
Text ANNALENA SJÖBLOM

Från och med 1.1.2023 övergår soci-
al- och hälsovårdstjänsterna från kom-
munerna till de nya så kallade väl-
färdsområdena. I Åboland är det i 
fortsättningen Egentliga Finlands Väl-
färdsområde som sköter bland annat 
primärvård, specialsjukvård, äldreom-
sorg, mentalvård, tandvård, socialarbe-
te och räddningsväsendets uppgifter.

Det här betyder inte att all service från pe-
riferin flyttas till Åbo, utan att det är en och 
samma organisation som ansvarar för din 
hälsa och den service du behöver inom häl-
so- och sjukvård. Flera saker kommer dock 
säkert att förändras. Ett exempel är den di-
gitala servicen som kommer att utvecklas 
och bli en del av vardagen. Vi kan få video-
mottagning till exempel till specialistläka-
re vid behov. Då behöver vi inte resa någon-
stans för att få hjälp.

I flera forum diskuteras också mobila tjäns-
ter (tex hälsocentralbussar) som kan dejour-
era olika dagar på olika platser, där man kan 
få närservice, kanske till och med enklare än 
i dag.

Målet är också att försnabba processerna för 
att få rätt typ av hjälp i rätt tid, då all servi-
ce är under samma tak. Reformen poängte-
rar också ett helhetstänkande och att samar-
betet mellan sjukvård och socialvård stärks. 
Mycket tyngd läggs också på det förebyg-
gande arbetet, en starkare primärvård och 
ett tidigare stöd inom socialvården.

Just nu är många frågor dock öppna och de 
beredande organen arbetar för tillfället un-
der högtryck för att kunna ge den heltäckan-
de service som lagarna förutsätter från och 
med den 1.1.2023.

Röda Korset med i beredningen

I Egentliga Finland är det sjukvårdsdistrik-

tet som administrativt har ansvar för bered-
ningen fram till 2023. I beredningen finns 
flera arbetsgrupper under sex projekthelhet-
er som är: administration; ledning och kun-
nande; serviceproduktion; ICT (det vill säga 
information och teknologi); brand och rädd-
ning; samt kontaktytor. En viktig kontaktyta 
är förstås tredje sektorn men också samar-
beten mellan organisationer i tredje sektorn.

I januari 2022 har projektgrupp för organisa-
tioner skapats, där verksamhetsledare An-
nalena Sjöblom har blivit vald att med-
verka som representant för Röda Korset. 
Gruppen kommer att jobba intensivt fram 
till mars 2022 med frågan hur organisationer 
skall samarbeta i och med det nya välfärds-
området. 

A
nna-Katri H

änninen
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Social- och hälsovårdsreformen

Vad är social- och hälsovårdsreformen?
Social- och hälsovårdsreformen är en reform av hela den offentliga social- och häl-
sovården. Samtidigt reformeras räddningsväsendets tjänster. För närvarande ans-
varar kommunerna och sjukvårdsdistrikten för ordnandet av social- och hälsovår-
den och räddningsväsendet. I framtiden ansvarar välfärdsområdena för att du får 
de social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster som du behö-
ver. Kommunerna ansvarar även i fortsättningen för dagvård, undervisning, idrott 
och kultur. Reformen fokuserar på tjänsterna utifrån ett människoperspektiv.  När 
samhället förändras måste också tjänsterna förändras.

Vilka är de tjänster som välfärdsområdet ordnar?
Exempel på offentliga tjänster är till exempel:  

• primärvård
• specialiserad sjukvård
• sjukhustjänster
• tandvård
• mentalvårds- och missbrukartjänster
• mödra- och barnrådgivning
• socialt arbete för vuxna
• barnskydd
• funktionshinderservice
• boendeservice för äldre
• hemvård
• rehabilitering.

Merparten av de tjänster som välfärdsområdet producerar är offentliga tjänster 
som finansieras med skattemedel. Välfärdsområdet kan producera tjänsterna själv 
eller köpa tjänster av privata tjänsteproducenter. 

Källa: https://soteuudistus.fi/sv/social-och-halsovardsreformen

Hur syns reformen i avdelningens var-
dag?

I detta skede kan vi bara spekulera i den frå-
gan men troligtvis kommer inte vardagen att 
förändras så mycket. Röda Korsets verksam-
het baserar sig på lag och förordning som ti-
digare och den lokala verksamheten på gräs-
rotsnivå kommer att vara minst lika viktig 
i framtiden som idag. Den nya lagstiftning-
en inom social- och hälsovård lyfter starkt 
fram tredje sektorn som ett viktigt komple-
ment till den offentliga sektorn, mycket star-
kare än i dag.

Det som kan ändra är att uppgifterna pre-
ciseras och i allt högre grad baserar sig på 
avtal. Detta har två sidor, dels binder avta-
let vår verksamhet allt starkare, dels för-

tydligas uppgiften. Här kan ett konkret ex-
empel vara färdtjänst som vi ofta diskuterar 
inom vänverksamheten. Avtalen skrivs an-
tagligen också på distriktsnivå med ett Röda 
Kors. Det betyder att vi bör stärka vårt inter-
na samarbete med Varsinais -Suomen piiri 
och Satakunnan piiri. 

I reformen skall vi agera öppet, föra en aktiv 
dialog och inkludera er avdelningar i arbetet. 
I Här och Nu kommer vi att berätta om det 
nyaste i förändringsarbetet och under avdel-
ningsteamsen berätta om aktuella frågor. 

Ert arbete där ute på fälte är och förblir vik-
tigt för den enskilda individen, det är säkert 
både nu och i framtiden.
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Principer i praktiken

De sju grundprinciperna

Principerna väver samman Röda Korset
Text JOHANNA KYLMÄOJA, Utbildningsplanerare på Centralbyrån

Jag hänger upp byke och funderar var-
för det känns så krångligt att ta tag i ar-
tikelns tema, organisationens principer i 
praktiken, på avdelningsnivå. Där bland 
de blöta strumporna och blusarna grubb-
lar jag på vad jag vill säga om principer-
na utan att det lätt blir en saga med fina 
ord och högtflytande meningar. Då byk-
korgen är tom har jag hittat det jag vill 
dela med mig åt dig som läser.

Mitt namn är Johanna Kylmäoja och jag fick 
min introduktion till vad Röda Korset och Rö-
da Korsets principer är, så där på riktigt, i Åbo 
svenska avdelning och Åbolands distrikt. Den-
na artikel skriver jag nu som utbildningspla-
nerare på Centralbyrån, men tankarna som 
kretsar om temat ligger djupt i min åboländ-
ska rödakorshistoria. Välkommen med för att 
ta en glimt in i organisationens principer. 

Vad gör Röda Korset till Röda Korset?

Röda Korsets identitet grundar sig på grunde-
lementet - vad gör Röda Korset till Röda Kor-
set?

De uppgifter och mandat internationella av-
talen om Genèvekonventionerna ger oss och 
den finländska lagstiftningen som ger oss en 
roll som stöd till myndigheter. Ett tydligt ex-
empel är nu senast under coronapandemin 
med all insats frivilliga gett genom vaccine-
ringshjälpen. Vi är en stark frivilligorganisa-
tion som finns överallt i världen och i olika hörn 
av Finland. En frivilligorganisation som är be-
redd att hjälpa då det behövs just vår organi-
sations hjälp. 

Värderingar, i vårt fall våra de sju principer-
na, är en del av organisationens strategiska 
val av identitet. Organisationen har valt att 
dessa principer och värderingar är vad vi är 
och vill vara. Det handlar inte bara om en ra-
diramsa på sju fina ord. Det handlar om ett 
medvetet beslut. Därför är de viktigt att ha 
dem som en röd tråd och ledstjärna i det vi 
gör. Principerna styr vår verksamhet, våra be-
slut och målsättningar. Det handlar om vad 
som gör Röda Korset till Röda Korset. Ibland 

känns det så självklart att det sprids en varm 
känsla i hjärtat. Och ändå kan det ibland kän-
nas lite krångligt då man står där mitt i avdel-
ningens vardag, bland verksamhetsplanering 
och verksamhetsgrupper, styrelsedokument, 
människor som är av olika åsikt och finansi-
ärer som kanske har sina förväntningar som 
man känner på sig att inte är helt okej. Ibland 
är det fullt av människor och känslar. All vill 
bara väl, men det krävs en time out och en 
stund för eftertanke. Det krävs att man ställer 
den viktiga frågan - vad säger våra principer?

Att som frivillig och anställd inom Röda Korset 
leva enligt sin egen värdegrund och organisa-
tionens värdering gör att det man gör känns 
mer betydelsefullt och värt att sträva efter. Det 
ger en känsla av att man får använda sin tid 
och energi på något som känns betydelsefullt 
och rätt. Wau, vilken erfarenhet.  

Som stöd för att se hur principerna syns kon-
kret i det vi gör så kan vi dela upp dem i föl-
jande tre kategorier  

• Principer som styr målsättningarna, 
likt en kompass. Principerna om huma-
nitet och opartiskhet är det vi strävar efter – 
vår ledstjärna. Att lindra mänskligt lidande, 
främja hälsa och medmänsklighet och att 
hjälpverksamheten baserar sig på behovet 
av hjälp, inte på andra bakgrundsfaktorer 
är vad som leder oss i den här kategorin.

• Neutralitet och självständighet är vik-
tiga verktyg för allt vi gör – och det är 
ofta här vi hamnar i den grubblande situa-
tionen vad som är rätt och fel. Det kräver 
diskussion och det kräver att vi är alerta 
och trygga i att vi vet vad vi gör och vad 
Röda Korset är.

• Som grundelement har vi principer-
na frivillighet, enhet och universalitet.
Vi är en stark frivilligorganisation som väl-
komnar alla med i teamet, våra frivilliga 
mår bra och känner att de får göra en be-
tydelsefull insats. Vi är en organisation med 
kolleger runt om i världen och beredskap 
att hjälpa var än vår hjälp behövs.
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Principer i praktiken

Värdediskussioner gör principerna kon-
kreta

Ibland grubblar jag på varför det är så viktigt 
att diskutera, ordna workshops och utbilda om 
Röda Korsets principer och värderingar. Åter-
kommer dock alltid till att min bästa lärdom 
om vad Röda Korsets principer är och hur de 
syns i vår verksamhet som frivilliga och an-
ställda har jag fått genom att jag fått gå på oli-
ka utbildningar, jag har fått diskutera, funde-
ra, grubbla och ibland ifrågasätta tillsammans 
med andra. Oj oj oj vad vi i vår avdelningssty-
relse ibland var av olika åsikter och då någon 
av oss förstod att ställa den viktiga frågan – 
vad säger våra principer – så kom vi vidare i 
beslutsfattandet.

Och alla de härliga världsförbättrardiskussio-
nerna på olika frivilligkryssningar eller studie-
resor, blir helt knäsvag av minnena. Värdeba-
serad diskussion kan lätt hamna i skymundan 
då vi vill vara effektiva och hålla oss till sa-
ken. Utan diskussioner, gemensamt grubblan-
det, forum där vi kan vara av olika åsikter så 
glöms de lätt bort. Hoppas ni i avdelningarna 
har möjlighet att ibland ha lite mer uppluck-
rad agenda och tidtabell att ni även får fördju-
pa er i en värdebaserad diskussion.

Principerna som osynliga röda trådar

Då vi har tid och kunskap att beakta principer-
na i vårt dagliga arbete blir de en del av vår 
identitet som frivilliga och anställda. Värde-
grunden blir en ”fingertoppskänsla och intui-
tion”, en osynlig röd tråd i det vi gör. Att lära 

sig om principerna och utveckla sin fingertopp-
skänsla om vad principerna står för och hur de 
syns i allt vi gör är en del av vår beredskap. 
Då vi sedan är i en hjälp- eller krissituation är 
principerna en del av vår ryggmärg och en na-
turlig del av beslutsfattandet och handlings-
kraften. Och då känner vi oss betydligt tryg-
gare i vårt engagemang. 

Till slut vill jag ännu återkomma till hur vik-
tigt det är att vi i allt vi gör kommer ihåg vil-
ken organisation vi är med i och hur våra prin-
ciper är ett strategiskt val och bör vara med 
i det vi gör. Till sist kör jag ännu ett upprop 
för mera tid för värdebaserad diskussion och 
världsförbättrardiskussioner på bastutrappan, 
Viking Lines hyttkorridor eller runt styrelsebor-
det då det känns svårt att fatta beslut. Prin-
ciperna är en del av vad som gör Röda Korset 
till Röda Korset. De är mer än bara fina ord.

Johanna Kylmäoja 
Utbildningsplanerare på Centralbyrån 
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Inom sociala verksamheten satsar vi på att 
stöda vänner att skriva in sig i OMA och att ta 
i bruk den regionala vänförmedlingen. Vi föl-
jer med och är aktiva i landskapsreformen och 
satsar stort på projekten Mathjälpen och Kul-
tivera. Vi samarbetar också med centralbyrån 
kring ett nytt socialt projekt via STEA som pla-
neras för år 2023.

Vi deltar aktivt i kampanjer som Vändagen, 
Veckan mot rasism, Rödakorsveckan, Hunger-
dagen och Jul i sinnet. Vi hoppas också på att 
frivilligkryssningen kan bli av med temat Prin-
ciples in action.

Distriktets verksamhet 2022

Det här fokuserar vi på 2022
Text ANNALENA SJÖBLOM  |  Bild FRK BILDARKIV

Nytt år nya tag, med strategi och treårsplan i bakgrunden har distriktssty-
relsen bestämt våra tyngdpunkter år 2022.

Tiina Eriksson och Paola Fraboni deltog i storövning 
Ingrid 2018

Projektet Kultivera har startat

De övergripande målen handlar om att öka 
medlemsantalet, antal frivilliga och hur många 
alarmerbara vi har för beredskapssituationer. 
Som mätverktyg använder vi oss av de digita-
la plattformarna OMA och OHTO samt statis-
tikuppgifterna från avdelningarnas verksam-
het. I framtiden hoppas vi att våra plattformar 
gör att rapporteringen mer online och att vi in-
te behöver besvära er med statistikfrågorna i 
början av varje år.

Inom beredskapen kommer vi att satsa 
mycket på synlighet under olika kampanjer 
och övningar. Storövningen i maj kommer att 
vara en stor nationell kampanj som vi hoppas 
uppmärksammas i media. Vi ordnar grundkur-
ser enligt behov och hoppas på att åboländ-
ska frivilliga deltar i utbildningen om 10 k camp 
som är en kurs där man lär sig bygga upp och 
upprätthålla en evakueringsläger för 10 000 
personer. Dessutom uppmuntrar vi frivilliga att 
delta i gruppledarkurser.

Beredskapsplanering är alltid i fokus, likaså 
samarbete med både myndigheter, distrikt och 
andra organisationer.
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Årsklocka 2022

Avdelningsstödet är vår viktigaste uppgift 
och vi hoppas på många möten. Faddrarna går 
igenom självutvärderingsverktyget och utbild-
ningar i OMA ordnas vid behov. Vi marknadsför 
centralbyråns bokföringssystem till avdelning-
arna och utvecklar verksamhetsgranskningen.

Vår administration sköter vi på bästa sätt 
och vi satsar på personalens välmående, hål-
ler ekonomin i balans och följer Green Office 
programmet.

Hela planen i sin helhet hittar du här:
rednet.rodakorset.fi/node/13058.

Distriktets verksamhet 2022
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Ungdomsverksamhet

Röda Korset besökte ungdomsgårdar 
i Houtskär och Iniö
Text och bild ANDREA SÖDERGÅRD

I slutet av hösten tog sig Andrea ut 
på vägarna för att besöka barn och 
unga i Houtskär och Iniö tillsam-
mans med stadens ungdomsarbe-
tare.

I oktober besöktes Vesterlid i Houtskär. 
Eftermiddagen började med lek och stoj 
tillsammans med barnen i lågstadieål-
dern. Efter att alla skurit sin frukt till den 
gemensamma fruktsalladen och ätit sig 
mätta tog vi en stund för att tillsammans 
fundera på vänskap. Vad är viktigt hos 
en vän? Vilka styrkor har jag som vän? 
Vi avslutade dagen med att alla fick skri-
va och kommentera varandras styrkor.

Senare på eftermiddagarna var det ton-
åringarnas tur att mötas upp i Vesterlid. 
Det rullades Sushi och Andrea berätta-
de kort om Röda Korsets hjälpverksam-
het i Finland och ute i världen.

I slutet av november var det Iniös barn 
och ungas tur för ett besök av Röda Kor-
set. Med julen kring hörnet pysslade vi 
julkort tillsammans med de yngre barnen 
och funderade över vem som kunde pig-
gas upp av ett julkort. Finns det någon 
som firade jul ofrivilligt ensam i år? Hur 
känns ofrivillig ensamhet jämfört med egen-
vald ensamhet?

Med ungdomarna spelade vi spel tillsammans 
och funderade kring olika saker. En del av dem 

hade precis gått en kurs i första hjälpen så Rö-
da Korset var mycket bekant för de flesta. Och 
det har vi bara att tacka de aktiva avdelning-
arna på Houtskär och Iniö för!

TYCK TILL på Facebook
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

BERÄTTA OM EVENEMANGEN
Lägg ut era evenemang på nätet.
rednet.rodakorset.fi

RING OCH BIDRA
0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

TA KONTAKT
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det skyd-
dar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som har förbun-
dit sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en av dem. Röda Korset har 
rätt att använda skyddstecknet för att markera sin verksamhet och övervaka användningen av 
märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi.

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER 
Instagram
instagram.com/punainenristi/

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt 
avdelningsmaterial under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt 
med myynti@rodakorset.fi.
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Ungdomsverksamhet

Kompiskunskap på läsordningen i Åbofemma
Text och bild ANDREA SÖDERGÅRD

I slutet av oktober besökte Andrea fem-
morna i Cygnaeus skola i Åbo. Temat för 
workshopparna var vänskap och ensam-
het.

Under workshop fick eleverna ett tomt pap-
per framför sig som de skulle göra med en li-
ten bok. Vi började med pärmen där man fick 
skriva sitt namn. På fick de sen skriva fem po-
sitiva ord från ordmolnet som de tyckte be-
skrev dem.

Nästa uppgift, på nästa sida av boken var att 
skriva ner hurdana egenskaper som kommer 
fram när man möter nya människor. Tillsam-
mans funderade vi på skillnaderna i de eg-
na styrkorna och egenskaperna tillsammans 
med andra, om det var lätt att hitta positiva 
egenskaper.

Till näst funderade vi vilka sorts egenskaper 
som är viktiga hos en vän. Varje mänsklig re-

lation är annorlunda, men ofta uppskattar vi de 
egenskaper hos människor som är viktiga för 
oss. Det här var en övning att få syn på just 
såna egenskaper. Det fanns inget rätt eller fel.

I vissa grupper hann vi också fundera kring 
hur ensamhet känns. Var i kroppen och hur 
kan man beskriva den känslan. I anslutning 
till det funderade vi också kring praktiska sätt 
att bryta ensamheten. Det kan vara att le mot 
någon man möter på vägen till skolan eller gö-
ra en god gärning.

Workshopen baserades på Röda Korsets nya 
digitala läromedel Kompiskunskap. Materialet 
innehåller texter, uppgifter och videor kring 
vänskap, ensamhet, självkännedom och om 
att möta motgångar. Materialet är gratis och 
kan fritt användas både i klassen och inom 
vänverksamheten för unga. Du hittar materi-
alet här: https://www.sproppimateriaalit.fi.
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Kouluttajakoulutus

Haluatko vapaaehtoiskouluttajaksi?
Kouluttajakoulutuksemme valmentaa si-
nut vetämään koulutuksia muille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille ja suurelle yleisölle. 
Päämäärämme on osaava vapaaehtoiskou-
luttaja, joka kykenee innostamaan muita.

Opintokokonaisuus koostuu ohjatusta ope-
tusharjoituksesta ja useista osioista, jotka 
järjestetään joko etänä tai lähikoulutuksena. 

Kevät 2022

Koulutuksen nimi

Koulutuksen nimi

Päivämäärä

Päivämäärä

Kellonaika

Kellonaika

Syksy 2022

Löydät tiedon yhteisten osioiden sisällöstä 
vapaaehtoiskouluttajien sivustolta RedNeti-
stä: rednet.punainenristi.fi/node/6357.

Kiinnostuitko? Voit hakea kouluttajakoulu-
tukseen piirisi kautta. Keväällä 2022 järjes-
tetään kouluttajakoulutuksen yhteiset osiot 
sekä maalis-huhtikuussa muutamia opinto-
kokonaisuuden sisältöosioita.

Kouluttajapäivät                   
Viestinnän kouluttajien sisältöosa

22.–23.1.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 26.–27.2. täynnä

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 1.3. 17–18

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 8.3. 17–19:30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 26.3. 10–17

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 5.4. 17–18

Kouluttajien verkkokurssi 1.3.–31.5. 

Ensivastekouluttajakoulutus 3.–6.2. 

Ensivastekouluttajien täydennys 4.–6.2.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat: 
Henkinen tuki, humanitaarinen oikeus, 
terveyden edistäminen (päihdetyö), ystävätoiminta

9.4.

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 4.10. 17–18

Valmiuskouluttajien sisältöosat 9.–11.9. 

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 29.9.–2.10.

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 11.10. 17–19:30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 29.10. 10–17

Kouluttajien verkkokurssi 1.10.–31.12.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 11.–13.11. 

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 
(mm. ne, joita keväällä ei järjestetä)

19.–20.11.

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 22.11. 17–18

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN AIKATAULU 2022
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Studiecentralen Sivis stödjer utbildningar
Sivis är en vuxenläroanstalt som sysslar 
med fritt bildningsarbete. Sivis medlemmar 
består av organisationer med riksomfattan-
de verksamhet. En av medlemmarna är Fin-
lands Röda Kors.

Sivis strävar efter att främja aktiv medborgar-
verksamhet genom att stödja medlemsorganisa-
tionernas utbildningsarbete. Sivis arrangerar ock-
så egna utbildningar för sina medlemmar samt 
producerar material, publikationer och undersök-
ningar om organisationernas utbildningar. Sivis 
erbjuder också ekonomiskt stöd för Röda Korsets 
utbildningar.

Ansök om stöd via Sivisverkko

Stöd som beviljas för utbildningar är för nuvaran-
de 29 e/lektion. Från början av nästa år är stödet 
33 e/lektion.  Stödet från Sivis kan täcka högst 
55 % av utbildningens faktiska kostnader. 

Om din avdelning arrangerar utbildningar som 
föreläsningar, seminarier eller webbinarier re-
kommenderas det att avdelningens utbildnings-
ansvarig skapar användarkoder till Sivisverkko. 
Sivisverkko är Sivis eget system där utbildning-
arna antecknas. Systemet fungerar också som 
förvaltningssystem för Röda Korsets utbildning-
ar. I Sivisverkko finns uppgifter om Röda Korsets 
samtliga utbildningar och utbildade på ett och 
samma ställe, och exempelvis separata statisti-
kenkäter över utbildningar behövs därmed inte.

Utbildningar som kan stödas av Sivis ska vara 
minst en lektion (45 min). Antal deltagare ska va-
ra minst sju, av vilka majoriteten ska vara över 
15 år gamla. Antalet deltagare kan vara färre, om 
det finns en grundad anledning till det.

Leena Koskela

Sivisverkko finns på adressen sivisverkko.
ok-sivis.fi (på finska). Om du använder tjänsten 
på din avdelnings vägnar rekommenderas det att 
du ansöker om användarrättigheter för organisa-
tionsansvariga. 

Utarbeta en plan före utbildningen och en 
redovisning efter den

En plan över utbildningen ska sparas i Sivis-
verkko före utbildningstillfället. Du behöver in-
te göra planen själv från början utan kan utnytt-
ja de uppgifter som antecknats i Sivisverkko om 
de mer än 30 utbildningar som genomförts av Rö-
da Korset. Dessa utbildningsmodeller har valide-
rats med studiepoäng och kan kompletteras med 
en responsenkät, och det är möjligt att skriva ut 
intyg och kursbeskrivningar ur systemet direkt ef-
ter att utbildningen har avslutats.

Efter tillfället ska man redovisa utbildningen. 
Redovisningen ska innehålla uppgifter om utbild-
ningens deltagare, de faktiska kostnaderna, pro-
grammet och lektionerna. För utbildningar som 
varar mer än sex timmar ska deltagarnas för- och 
efternamn, e-postadresser och kön alltid medde-
las.

Mer information om Sivisverkko och närmare an-
visningar för användningen av systemet finns på 
Sivis webbplats samt på Rednet: rednet.punai-
nenristi.fi/node/54763 (på finska). Även distrik-
tens utsedda Sivis-kontaktpersoner hjälper vid 
behov.

Kontaktperson på Åbolands distrikt:

Juha Lindström, 040 172 5882,
juha.lindstrom@redcross.fi

Avdelningen utbildar
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RedNet i siffror

• 15 000 användarkonton
• 68 000 webbplatser
• 470 000 individuella användare per år

Planeringen av en modern och lättanvänd-
bar tjänst har påbörjats.

Du har kanske under den senaste tiden deltagit i 
ett webbinarium eller en verkstad om förnyandet 
av RedNet. Under evenemangen har man kart-
lagt vilka funktioner och verktyg de olika avdel-
ningarna, distrikten och centralbyrån behöver för 
sin kommunikation. Samtidigt har man utrett vil-
ka funktioner man ska fokusera på mest.

Kartläggningen är viktig, då RedNet efter roda-
korset.fi är Röda Korsets mest använda tjänst. 
RedNet används varje år av nästan en halv mil-
jon individuella användare.

Ett av planeringens viktigaste mål har varit att 
se till att Röda Korsets olika system fungerar till-
sammans oberoende av vad tjänsten heter. Där-
för är det möjligt att en del av funktionerna i 
fortsättningen ordnas till exempel i Oma Röda 
Korset -tjänsten. Det kan också hända att Red-
Net-namnet helt och hållet tas ur bruk.

Digitala system sammanjämkas

Det har funnits behov för förnyelsen och utred-
ningen, då den snart 10 år gamla RedNet till sin 
teknik och sin funktionalitet är föråldrad och in-
te lämpar sig för mobilanvändning. Många av 
de ursprungliga funktionerna har tagits bort och 
flyttats till nya system, till exempel till Oma Rö-
da Korset eller webbplatsen för Punainen Ris-
ti Ensiapu.

I förnyelsen har bärande teman varit att de nya 
sidorna ska vara användarvänliga, sökbara och 
lokalt anpassade. I framtiden ska det vara lätt-

Ännu hinner du med på evenemanget Hjälpar-
na i Aulanko, nästa nationella utbildningseve-
nemanget för frivilliga! För första gången är 
det även möjligt att delta i evenemanget på 
distans. Nu har du alltså möjlighet att ta del 
av veckoslutets program från din hemsoffa och 
enligt dina egna tidtabeller.

Läs mer om evenemanget och hur du kan del-
ta på distans på rednet.rodakorset.fi/hjalpar-
naiaulanko. Uppgifter om distansprogrammet 
kommer att uppdateras på sidan.

are att hitta information i tjänsten än i nulä-
get, sidorna ska vara mer tillgängliga, och in-
loggningen och användningen ska vara smidiga. 
Även i framtida system kommer avdelningar och 
distrikt att ha sina egna sidor, som de själva an-
svarar för att upprätthålla. 

Man kan inte ersätta en webbplats med 
sociala medier

Även om många avdelningar delar information 
inom verksamhetsgrupperna till exempel på Fa-
cebook och WhatsApp, krävs det vid sidan om 
de kommersiella sociala mediekanalerna en egen 
webbtjänst för Röda Korset, vars funktioner och 
utveckling vi själva kan påverka. I egenskap av 
en beredskapsorganisation vill vi se till att syste-
met alltid kan användas när det behövs.

Besluten om att förnya RedNet fattas under den 
kommande våren. Om utbildning och stöd för att 
förnya avdelningarnas egna sidor berättas mer i 
det skede när utvecklingen av tjänsten har fram-
skridit tillräckligt.

Information om hur förnyelsearbetet framskri-
der finns på RedNet: rednet.punainenristi.fi/RN2 
(på finska).

RedNet förnyas

Delta i evenemanget Hjälparna i Aulanko 
på distans den 1–3 april 2022

Digital utveckling
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Röda Korsets erfarenheter av naturkatastrofer 
visas på Heureka

Bjud in skolorna till ett ordäventyr 
tillsammans med Muminfigurerna

Projektet OIL SPILL förbättrade beredskapen 
för stora och långvariga olyckor
Målet med det treåriga projektet OIL SPILL, 
som avslutades vid årsskiftet, var att för-
bättra beredskapen för oljeolyckor i Öster-
sjöområdet. 

Finlands Röda Kors viktigaste mål var att infö-
ra en aktionsmall för att leda och samordna frivil-
ligverksamheten vid stora och långvariga olyckor. 
I Egentliga Finland berättade man om aktions-
mallen som utvecklats under detta och föregåen-
de projekt vid utbildningar, övningar samt möten 
med organisationer och myndigheter. Man samar-
betade såväl nationellt som internationellt. 

Projektet gav värdefulla lärdomar och er-
farenheter:

• Organisationerna måste göra hjälpen de er-
bjuder känd, så att myndigheterna lättare ska 

Röda Korset har deltagit i planeringen av 
utställningen Mitt i katastrofen på veten-
skapscentret Heureka, där besökarna ges 
möjlighet att fördjupa sig i naturkatastro-
fernas värld. 

Utställningen visar berättelser om biståndsarbe-
tare från Röda Korset och föremål relaterade till 
dem. Berättelserna finns också i Heurekas under-
visningsmaterial kring utställningen.

Kampanjen Bokmånad är riktad till elever i 
lågstadieåldern och erbjuder ett enkelt sätt 
att samarbeta med andra skolor på din ort. 

Kampanjens förnyade visuella utseende pryds av 
Tove Janssons härliga Muminfigurer. Muminböck-
ernas budskap speglar Röda Korsets värden på 
många sätt – dörren är alltid öppen för dem som 
är behov av sovplats och värme, och alla får va-
ra med. 

Genom kampanjens läromaterial dyker läsaren 
in i texterna i boken Onnelliset aakkoset av Pau-
la Nivukoski. I de roliga digitala uppgifterna åker 
man ut på ordäventyr, reflekterar över betydel-
ser och hittar på berättelser. Uppgifterna är också 
lämpliga för att behandla andra texter än material-
et i boken Onnelliset aakkoset.

Ett viktigt element i utställningens framställning 
är de audiovisuella videokonstverk som gör det 
möjligt för besökarna att uppleva stora naturkraf-
ter. Utställningen lämpar sig för besökare i alla 
åldrar som är intresserade av ämnet, och den är 
öppen till slutet av hösten 2023.

Mer information:
heureka.fi/katastrofienkeskella

Vid sidan av att njuta av läsningen samlas det un-
der Bokmånaden in medel till katastroffonden. 
Elevernas lässtunder skrivs in i Bokmånads läs-
pass, varefter de förändras till bidrag som görs av 
läsfaddrar. 

Bekanta dig med kampanjen och dess läromaterial 
på sproppimateriaalit.fi. Även svenskspråkiga upp-
gifter finns nu tillgängliga. Gå till Temaveckor och 
evenemang och välj Bokmånad. Insamlingsmate-
rialen går att ladda ned från webbutiken på roda-
korsbutiken.fi/skolmaterial.

Mer information ges av medelanskaffningsplanera-
ren Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki@rodakorset.fi.

kunna identifiera för vilka uppgifter det är möj-
ligt att anlita frivilliga.

• Myndigheterna och organisationerna mås-
te tillsammans göra upp utbildnings- och öv-
ningsplaner samt komma överens om hur olika 
organisationer ska användas till stöd för myn-
digheterna. Organisationerna måste inkluderas i 
planeringen och genomförandet av övningar.

• I Finland samlar Frivilliga räddningstjänstens 
(Vapepa) organisationsnätverk frivilliga hjälpa-
re vid stora olyckor. I länder som saknar mot-
svarande arrangemang måste organisationer-
na komma överens om vilken organisation som 
ska samordna och leda hela frivilligfältet. Frivil-
liga räddningstjänstens aktionsmall och Röda 
Korset som samordnare av den väckte stort in-
tresse även i de övriga länderna.

Samarbete med Mumin och Heureka
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Ny handbok för hur man ordnar mathjälp

Webbgrupp för hälsofrämjande arbete har startats

Förebygg halkolyckor

Personer i arbetsför ålder råkar ut för många hal-
kolyckor och följderna syns årligen som avsevär-
da kostnader och sjukledigheter.  

Det lönar sig att använda materialet för kam-
panjen Håll dig på benen, till exempel på avdel-
ningens temakvällar eller med vänverksamhet-
ens klienter. Den egentliga kampanjperioden är 
i januari, men materialen kan utnyttjas när som 
helst under vintern.

• Kampanjmaterialet och tips för att förebygga 
halkolyckor finns på adressen pysypystyssa.fi.

Under coronaepidemin har verksamheten för mat-
hjälp utvidgats i många avdelningar. Vi delar ut 
mathjälp på egen hand och tillsammans med sam-
arbetspartner på över 100 orter.

Till stöd för de frivilliga har en ny introduktions-
handbok, Bli frivillig i mathjälpsverksam-
heten!, publicerats. Handboken innehåller anvis-
ningar och tips för hur man ordnar mathjälp samt 
material som kan vara till hjälp när man vill star-
ta upp och utveckla verksamheten.

Ladda ner handboken från https://ruoka-apu.fi/
ruoka-avun-jarjestajille/tutkimukset-ja-oppaat/. 
Den finns både på svenska och finska.

Handboken har sammanställts i samarbete mel-
lan Röda Korset och Kirkkopalvelut ry inom pro-
jektet Osallistava yhteisö.

De frivilliga inom det hälsofrämjande arbetet upp-
rätthåller Hälsopunkter, utför rusmedelsarbete och 
arbete inom sexuell hälsa samt hjälper till att före-
bygga olyckor. Vanligtvis samlas de frivilliga i loka-
la aktionsgrupper, där de planerar verksamheten 
och får träffa andra frivilliga.

Eftersom det inte finns aktionsgrupper på alla or-
ter, har Röda Korset startat en virtuell aktions-
grupp för frivilliga på Oma Röda Korset. Vilka fri-
villiga som helst med intresse för att främja hälsa 
kan gå med i gruppen efter att ha gått en web-
butbildning i hälsofrämjande arbete. 

Berätta om matutdelningen i din avdelning 
på ruoka-apu.fi.

På ruoka-apu.fi publiceras information om mat-
hjälpsevenemang som ordnas av olika aktörer. 
Tack vare webbplatsen kan hjälpmottagare, sam-
arbetspartner och de som vill donera mat enkelt 
hitta matutdelningar. 

Via webbplatsen kan din avdelning enkelt och 
kostnadsfritt informera om kommande matutdel-
ningar.

Mer information och registreringsanvisningar: 
ruoka-apu.fi/sv.
Du får mer information om mathjälp av kontakt-
personen för mathjälpen i ditt distrikt eller av 
centralbyrån: Petra Lemmetty, planerare av so-
cial välfärd, tfn 040 620 4373.

I aktionsgruppen får du information om riksom-
fattande verksamhetsmöjligheter och utbildningar. 
Genom den kan du lära känna andra frivilliga i ditt 
område som är intresserade av samma frågor. 

• Webbutbildningen finns på spr.fi/teverkkopere-
hdytys (på finska).

• Webbgruppen för hälsofrämjande arbete finns 
i Oma på spr.fi/oma. Ansök om medlemskap 
i den nationella aktionsgruppen med namnet 
Terveyden edistämisen vapaaehtoiset.

Välkommen med!

• Den nya webbutbildningen Arjen turvatunti ger 
tips för att förebygga olyckor hemma och på 
fritiden. Utbildningen lämpar sig för alla och 
finns tillgänglig på adressen sproppimateriaa-
lit.fi under Arjen turvatunti (på finska).

• Annat infomaterial kan du beställa från Röda 
Korsets webbshop på punaisenristinkauppa.fi/
se/. Börja använda exempelvis checklistor för 
att snabbt kartlägga farliga platser hemma och 
på fritiden. Anvisningar och tips för använd-
ningen av listor finns i RedNet: rednet.punai-
nenristi.fi/node/56442

Hälsa och välfärd
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Röda Korset hjälper världen över

Finlands Röda Kors stöder tyfon-
drabbade Filippinier
Text ANDREA SÖDERGÅRD

Finlands Röda Kors beviljade 100 000 euro ur 
Katastroffonden för att hjälpa de som drab-
bats av tyfonen Rais framfart på Filippiner-
na i mitten av december. Tyfonen slog till den 
16.12 och redan den 22.12 hade beslut om bi-
draget fattats. Tyfonen Rai beräknas påver-
ka åtminstone 7.3 miljoner människors liv och 
det är frågan om den kraftigaste stormen som 
uppmätts under 2021.

Skyfall, översvämningar och jordskred är någ-
ra av konsekvenserna av stormen. Även trafik 
och kommunikationsförbindelserna är på flera 
ställen avbrutna och vattentillgången är störd. 
Stormen gjorde så att sädesskörden gått för-
lorad och ca 139 000 byggnader förstörts helt 
eller delvis. Man har ingen exakt siffra på an-
talet döda.

Mat, vatten och skydd första prioritet

Med medlen ur Katastroffonden stöds Filippi-
nernas Röda Kors biståndsoperation via inter-
nationellt Röda Korset. Filippinska frivilliga och 
biståndsarbetare har bland annat delat ut vat-
ten, hygienförpackningar, mat och skydd på de 
drabbade områdena. Filippinska Röda Korset 
skalar också upp kritisk hälsovård på öar för-
störda av tyfonen för att hindra spridningen av 
Covid-19 och dödliga vattenburna sjukdomar.

- Just nu behövs mest dricksvatten, mat, 
skydd och nödvändiga hushållsförnödenhet-

er samt återförening av familjer. Mera långva-
rig hjälp behövs till exempel för att återupp-
rätta inkvartering och näringsgrenar samt för 
att minska risker som katastrofer orsakar, sä-
ger Eve Savonkari, federationen katastrof-
hanteringsdelegat på plats i Manila.

Klimatförändringen tyfonerna starkare

Filippinerna Röda Kors har förberett sig för 
stormen genom att till exempel stöda myn-
digheter att evakuera människor och reser-
vera biståndsförnödenheter i beredskapslager. 
Men på grund av klimatförändringen har stor-
marna blivit allt kraftigare och kommer oftare. 
Det är allt svårare att återhämta sig från dem.

- På de flesta tyfondrabbade områden är fattig-
domsprocenten högre än genomsnittligt och 
många samhällen är beroende av jordbruk och 
fiske. Tyfonen har förstört skörden vilket kom-
mer att påverka människors utkomst i synner-
ligen hög grad under de kommande månader-
na. Hjälpbehovet kommer att fortsätta länge, 
sägen Savonkari.

Texten är en förkortad version av artikeln 
”Hjälpbehovet kommer att fortsätta länge” 
som finns på punainenristi.fi. Uppdaterad 
med nya siffror om antalet påverkade från 
IFRC ”Philippines: Mounting health crisis after 
super typhoon”.

Röda Korset i Filippinerna är beredda att hjälpa efter tyfoner, men klimatförändringen gör stormarna allt kraftigare. 
Fotot taget 2018 då tyfonen Yutu slog till.

Joonas B
randt
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Internationella Röda Kors Kommittén 
har valt ny president

Mirjana Spoljaric Egger kommer ta över 
presidentskapet inom Internationella Röda 
Kors Kommittén. Hon efterträder Peter Mau-
rer som avslutar sitt värv i september 2022 ef-
ter 10 år som president. Spoljaric Egger jobbar 
för närvarande för FN:s utvecklingsprogram. 

Nuvarande president Peter Maurer säger i 
ett pressmeddelande på ICRC:s sidor att stra-
tegiska vision, stark internationell erfarenhet 
och en bred diplomatiska bakgrund är några 
av de förmågor som Spoljaric Egger tar med 
sig in i den nya rollen som president.

- Jag är säker på att hon kommer vara en 
inflytelserik och godhjärtad påverkare för 
människor påverkade av väpnad konflikt och 
våld, säger Maurer.

Spoljaric Egger säger att det är en stor ära och 
ett stort ansvar att ta emot jobbet som presi-
dent för ICRC.

- Jag har länge beundrat organisationen för 
dess globala uppdrag. Jag kommer att strä-
va att betona behoven hos de mest sårbara 
och hedra de otroliga effekterna av kommit-
tén arbete i konfliktsituationer världen över, 
säger hon.

Spoljaric Egger börjar sin roll som president 
den första oktober 2022. Då börjar hennes för-
sta fyraåriga mandatperiod varefter hon kan 
bli återvald.

Internationella Röda Kors Kommittén (ICRC) 
representerar Rödakorsrörelsen i krig och 
konflikt enligt mandat som fastställts i Ge-
nèvekonventionerna. Kommittén utbildar i den 
humanitära rätten och ser till att krigets lagar 
följs. Till kommitténs uppgift hör bland annat 
att skydda civila, militärer och frihetsberöva-
de personer samt att skydda och vårda såra-
de och sjuka. Kommittén hjälper också till at 
efterforska och återförena splittrade familjer.

Röda Korset hjälper personer med funk-
tionsnedsättning i Nepal

Genom projektet vill man stärka personernas 
röst och hjälpa dem hitta sin egen näring.

Ännu för ett par år sedan var nepalesiska Gita 
Boshwokarma, 34, rädd för att lämna hem-
met. Hon vill inte träffa andra människor, som 
vanligtvis först lade märke till att hon är blind 
på ena ögat. Diskrimineringen förvärrades av 
att Bishwokarma också är fattig, kastlös och 
kvinna.

År 2019 förändrades hennes liv, när hon fick 
höra att Röda Korset i Nepal driver ett projekt 
för att förbättra livet för personer med funk-
tionsnedsättning. Hon blev medlem i kommit-
tén för en lokal stödgrupp för personer med 
handikapp. På mötena fick hon lära sig om vil-
ka rättigheter, utmaningar och lösningar som 
finns för personer med funktionsnedsättning.

Idag är medlem i en grupp för kvinnor, ett 
andelslag och andra lokala nätverk. Hennes 

självförtroende har förbättrats. Nu är hon inte 
lika rädd för att prata med andra människor.

- Först nu har jag börjat leva, säger hon.

Finlands Röda Kors stöder projektet

Bishwokarma är en av många som fått stöd 
genom projektet som stöd av Röda Korset i 
Finland, Danmark och Hongkong. Inom pro-
jektet har man startat stödgrupper, förbättrat 
basservicen och ökat möjligheterna och att fö-
rebygga katastrofer.

- De människor som nåtts av projektet sit-
ter inte längre hemma, utan är nu en aktiv 
dela av samhället. De förstår sina förmågor 
och rättigheter och arbetar i nätverk perso-
ner med funktionsnedsättningar, säger Sush-
ma Shrestha som är landskoordinator i Ne-
pal för Finland Röda Kors.
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AvdelningsteamsInternationellt

Avdelningsteamsen (alltid kl. 17-19) hålls 
för en smidigare kommunikation mellan av-
delningarna och distriktet. Varje gång går vi 
igenom vad ni har för aktuellt på gång och 
drar nytta av varandras erfarenheter. Vi på 
distriktet får också en bättre bild över hu-
rudant stöd ni behöver. Även kontaktperso-
nerna för varje område är varmt välkomna 
med!

Inom projektet bevilja personer med funk-
tionsnedsättning bidrag för att hitta en egen 
näring.

En del av Röda Korsets utvecklingspro-
jekt

Genom långsiktiga utvecklingssamarbeten vill 
Finlands Röda Kors bygga upp friska och tryg-
ga samhällen och stärka det lokala Röda Kor-
sets verksamhet. 

I utvecklingssamarbetena fokuserar Finlands 
Röda Kors på att hjälpa de mest sårbara, så-
som barn, gravida och ammande kvinnor, äld-
re, sjuka och personer med funktionsnedsätt-
ning. FRK jobbar långsiktigt och förebyggande 
för att förbättra hälsoarbetet bland de mest ut-
satta. Särskilt fokuserar man på att förbättra 
mödrars och barns hälsa samt den sexuella 
och reproduktiva hälsan.

Genom utvecklingssamarbetet vill man också 
stärka människors och samhällens kunskaper 
och färdigheter att identifiera risker och förbe-
reda sig för dem samt lindra krisernas effekter. 

Utvecklingssamarbetet genomförs alltid till-
sammans med det lokala Röda Korset eller 
Röda Halvmånen.

Över 60 procent av utvecklingssamarbetet rik-
tas till Afrika och över 30 procent till Asien. 

Finlands Röda Kors utvecklingssamarbete fi-
nansieras av utrikesministeriet och EU samt 
privata bidragsgivare och företagspartner.

Texten är en bearbetad version av artikeln 
”Först nu har jag börjar leva” som hittas på 
https://www.rodakorset.fi/vart-arbete/inter-
nationellt-bistand/utvecklingssamarbete/

Visst deltar någon från din avdelning?
Text ANNALENA SJÖBLOM

Här är datumen och teman för 
vårens teams 
10.2 Kommunikation: medlemmar,

frivilliga, grupperna
10.3 Mathjälpen
7.4 Inför Rödakorsveckan:

Beredskapsövning
12.5 Inför Hungerdagen
9.6 Tema öppet

Teams-länkar finns i avdelningsbrevet!
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OFRIVILLIG ENSAMHET
ÄR FÖRÖDANDE FÖR MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE.

VÄNNER DÄR DE
BEHÖVS.

Röda Korset förmedlar
MAN KAN RINGA, MEJLA,
TA EN PROMENAD ELLER
BESÖKA EVENEMANG
TILLSAMMANS

FÖRTROGEN RELATION
KAN BRYTA

STÄLL UPP SOM
FRIVILLIG VÄN

LÄR KÄNNA
EN VÄN FRÅN
RÖDA KORSET

REDAN
ENSAMHETS-
SPIRALEN.EN

LÄS MER: RODAKORSET.FI/ABOLAND




