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Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse 2019 

Ordinarie verksamhet 

Distriktsbyrån har haft sex anställda under året.  

Den ordinarie verksamheten har under året fortgått enligt plan. Distriktet hade 1714 

medlemmar, vilket är 44 fler än året innan. Totalt fick distriktet 146 nya medlemmar 
tack vare avdelningarnas aktiva kampanjer under året.  

Distriktet har under året via insamlingar samlat totalt 42 849,73 €. Varje avdelning 

deltog aktivt i Hungerdagsinsamlingen. 

Åbolands distrikt har god beredskap för akuta lokala olyckor. Två 

hemlandshjälpsuppdrag genomfördes under året i Pargas och Houtskär. Mentalt 
stödgruppen hade elva uppdrag och Frivilliga räddningstjänsten ett uppdrag under året. 
Förstaresponsalarmgruppen på Utö hade fyra uppdrag. Distriktet har avtal med 

Egentliga -Finlands Sjukvårdsdistrikt om förstaresponsverksamhet på Utö. 

Förstahjälpgrupperna är 8 till antalet och har aktivt dejourerat under 29 olika 

evenemang. 110 personer har fått hjälp under jourtillfällena. 

Vänverksamheten har fortsatt lika aktivt som tidigare och nya vänner har kommit med 
i verksamheten. Vänkurser och specialkurser om kulturvänner har hållits.  STEA projekt 

”Vi ses i byn” har fortsatt aktivt och gjort uppsökande verksamhet vilket man kan se i 
statistiken för vänuppdrag. På vändagen valdes Susan Holmberg från Dragsfjärd till 

årets vän som erkänsla för hennes arbete med flyktingar i Dalsbruk.  

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 förutom läxhjälp fått boendestöd och vänner. 

Ungdomsverksamheten har fungerat evenemangsbaserat och nya öppningar i S:t 

Olofsskolan i Åbo har förverkligats med pilotprojektet Förstahjälpenambassadörer i 
skolan. 

På sommaren hölls sommarklubb tillsammansmed Kimito avdelning. Klubben samlade 

9 barn, flera hade invandrarbakgrund 

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. Tidningen Här och Nu har utkommit fyra gånger och avdelningarna 

har informerats med elva avdelningsbrev under året. Upplagan 1/2019 sändes till alla 
medlemmar. 

Ekonomi 

Åbolands distrikt har stabil ekonomi tack vare förmögenheten som erhållits via 

testamenten. Värdeförändringen av aktieportföljen var vid årsskiftet gynnsam och 
visade en ökning 307 940 € (2018 -290 961 €)  vilket ger finansieringsverksamheten 
har ett överskott på + 405 676 € (2018: -114 633 €). Bostädernas värde är enligt 

balansen 364 193 €, samma som år 2018. 
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Distriktet har erhållit externa bidrag från fonder för olika evenemang. Bokslutet för år 
2019 visar ett resultat på +280 267 €. Kostnaderna för den ordinarie verksamheten 

uppgår till – 373 995 € (2018: -388 313 €) och intäkterna för den ordinarie 
verksamheten till 221 106 € (2018: 140 107 €). 

Centralbyrån har stött distriktet med ett verksamhetsbidrag på 173 000 € varav 76 000 

€ är STEA projektstöd. 

Budgeten för år 2020 visar + 160 €. Avkastningen från placeringarna är budgeterad till 

123 000 €. 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 stöd till unga och flera unga 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. Från 
13.4.2019 har Päivi Kuntze varit ordförande och Jeanette Laaksonen viceordförande. 

Styrelsen har sammanträtt sex gånger under året. 

Detaljer om verksamheten är presenterad i den utförliga årsrapporten 2019. 

 
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 2019 

Fyra strategiska huvudmål 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisationsutbildning Håll flaggan högt 9.2 2019 

Kursen hölls bland andra av våra två nya organisationsutbildare i distriktet, Sari Karrila och Monica 
Nerdrum. 
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Huvudmål 1: Effektiva hjälpinsatser här hemma och 
ute i världen 

Insamlingsverksamhet 
Årets Hungerdag gick bra i hela landet. Nationellt samlades 2,4 miljoner euro till 

Katastroffonden. I hela landet deltog drygt 12 000 frivilliga som insamlare. 

I Åboland var resultatet 42 849,73, där skolorna samlade 9 734,25. Avdelningarnas 

insamlingsresultat var 32 773,93 euro. 

 

 

 

 

 

 

  

Insamlingsverksamhet 

Åtgärd Mål 2019 2019 
Hungerdagsinsamlingen 45 000 42 849,73 

Antal insamlare, totalt 800 717 

Antal skolelever i grundskolan 300 400 

Antal ämnesföreningar vid ÅA och YH Novia 10 1 

Novia-studerande 60 60 

Avdelningar beredskap för nödinsamlingar 10 (i OHTO) 10, varav 6 i OHTO 
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Insamlingar till katastroffonden

Hungerdagen Övrigt till katastroffonden Haiti Afrika Filippinerna Syrien Nepal Familjer på flykt Mosul och Aleppo
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Hungerdagen 26-28.9 2019 

Hungerdagsinsamlingen aktiverade frivilliga på alla håll i Åboland. 

I bilder avdelningsaktiva från Pargas, Korpo, Åbo och Kimito. 

Hungerdagen Syrien Övriga Sammanlagt

Dragsfjärd 1 020,60 1 020,60

Hitis 2 955,00 2 955,00

Houtskär 1 288,70 175,95 1 464,65

Iniö 302,94 302,94

Kimito 3 392,14 3 392,14

Korpo 1 766,33 400,00 2 166,33

Nagu 2 006,18 2 006,18

Pargas 8 099,80 2 557,95 10 657,75

Västanfjärd 4 548,75 200,00 4 748,75

Åbo svenska 7 393,49 1 000,00 8 393,49

Avd slgt 32 773,93 0,00 4 333,90 37 107,83

S:t Olofsskolan 1 924,98

Cygnaeus 2 520,23

ÅA studentkår 103,45

Novia 5 289,04

Skolor slgt 9 734,25 103,45 9 837,70

Övriga 341,55 200,00 541,55

Övriga slgt 341,55 0,00 200,00 541,55

Sammanlagt 42 849,73 0,00 4 637,35 47 487,08

Insamlingsresultat 2019
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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 oss vid behov. 

Avdelningarnas beredskap har utvecklats och beredskapsutskottet har utarbetat anvisningar 

som distribuerats till avdelningarna hösten 2019. Målet är att grunda beredskapsgrupper i varje 

avdelning som vid behov kan bistå myndigheterna. 

OHTO alarmeringssystemet är i aktivt bruk. 

Distriktets verksamhetsledare har fungerat som beredskapschef. Samordnaren för 

förstahjälpen- och hälsovårdsverksamheten arbetar också med beredskapsfrågor framförallt 

genom att stöda och skola alarmgrupperna i distriktet. 

I den nationella övningen DROPPEN deltog 5/10 avdelningar. På Kimitoön samarbetade 

avdelningarna med Kimitoöns vatten. Åbo svenska övade den regionala beredskapsplanen med 

Turun osasto och Pargas genomförde övningen som kartövning. 

Beredskapsplanering 

Åtgärd Mål 2019 2019 Deltagare 
Distriktets beredskapsplan Uppdateras och 

preciseras och övas 
Utvecklats genom samarbete  

Avdelningarnas beredskapsplaner  Uppdateras och 
utvecklas 

Avdelningen i beredskap 
anvisningar till avdelningarna 

 

Övningar i grupperna Alla grupper ordnar 
minst en övning 

Grupperna har övat aktivt  
 

Övning ordnat av distriktet Iniö Polaris, evakueringsövning 
Gustavs 

30 deltagare 
varav 3 från 

Åboland 

Vi deltar i finlandssvenska övningar Ordnas inte detta år Ordnades ej  

Vi deltar i nationella övningar Alla avdelningar deltar 
26.10 

Droppen 26.10 
Kimitoön tillsammans med 
Kimitoöns vatten, Pargas 

kartövning och Åbo svenska 
tillsammans med Turun osasto 

Kimito, 
Västanfjärd, 
Dragsfjärd, 

Pargas och Åbo 
svenska 

Vi deltar i regionala övningar Ordnas av 
regionförvaltningsverket 

Ordnades ej  

 

 

  

Nationell beredskapsövning 
Droppen 26.10 2019 

Benita Ekholm och Leena Fabiansson 
från Kimito avdelning var två av de 
frivilliga som deltog i beredskaps-
övningen Droppen i Kimitoön i oktober.  

Även Åbo svenskas May Ahlqvist, Eivor 
Huldén och Tove Johansson deltog i 
Turun osastos övning. 
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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 2019 2019 
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 framtiden. 

Att erbjuda psykiskt stöd efter en olycka är den mest väsentliga formen av hjälp. Under året har 

kurs i avlastningssamtal hållit. Telefonhjälpkurs planerades också men p.g.a. få deltagare 

inhiberades den.  

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 flera 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. 

Vi fortbildar och ordnar gruppkvällar för den nybildade ARU-gruppen (Archipelago Response 

Unit). Gruppen lyder, liksom Mentala stödgruppen, under distriktet. 

 

Alarmgrupper 

Åtgärd Mål 2019 2019 
Alarmerbara avdelningar 6 (Kimito, Houtskär, Korpo, 

Pargas, Åbo, Iniö) 
5 (Åbo, Pargas, Korpo, 

Kimito, Iniö) 

Mentalt stöd i Åboland 1 grupp/20 medlemmar 1 grupp/ 15 medlemmar 

Förstahjälpgrupper 8 grupper/115 medlemmar 
10 ungdomar 

8 grupper/ 77 medlemmar 

Förstaresponsgrupp UTÖ 9 medlemmar UTÖ 9 medlemmar 

Archipelago Response Unit ARU 1 grupp/20 medlemmar 1 grupp/17 medlemmar 

Alarmerbara via OHTO 250 personer/75 % svarar 
vid alarm 

194 personer / 57 % svarar 
på alarm 

 

Alarmuppdragen hålls på en ganska låg nivå. Det längsta uppdraget handlade om den tragiska 

olyckan i Himos där en Pargasungdom omkom. Förutom mentalt stöd gavs stöd också till skolan 

och allmänheten. Totalt hjälptes 65 personer. 

Polisen förnyade under året sitt alarmeringssätt till Vapepa. Egentliga-Finlands Vapepa grundade 

en alarmeringsring med 3 personer per lokalkommitté som får alarmen via textmeddelande av 

polisen. Det område som alarmet gäller svarar via en Whatsapp-grupp att de tar emot 

uppdraget. Totalt kom 17 förhandsalarm till alarmeringsgruppen i regionen, 3 ledde till samling 

och ett till ett uppdrag. Uppdraget var i Pargas. 
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Alarmuppdrag  

Grupp Medlemmar Uppdrag 

År 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Hemlandshjälpen 21  46 5 
2 (Houtskär, 

Pargas) 

3,  
Åbo, Kimito, 

Pargas 

1 
Pargas 

Mentalt stöd  15 13 15 11 8 7 

Utö EVY 9 9  4 5  

Vapepa Kimitoön 98 124 117 0 

2 
Kimito 
brand 

Raseborg 
efterspaning 

0 

Vapepa Pargas 96 77 80 
1 

(efterspaning)  
0 2 

Totalt 239 260 217 18 18 10 

 

Utbildning 

Åtgärd Mål 2019 2019 Deltagare 
Förstahjälpkurser till grupperna  1 st. FHJ1 

1 st. FHJ2 
1 jourkurs 

Jourtester och gruppkvällar har 
hållits 

 

Förstaresponskurs Beror på STEA projekt Ingen kurs hölls  

ARU gruppen  Fortbildningar 9 st Medeltal 12 /gång 

Kurs i psykiskt stöd 2 st. grundkurs 
1 st. fortsättningskurs 

Ingen kurs har hållits  

Avdelningen i beredskap 2 grundkurser 
1 fortsättningskurs 

1 grundkurs i Pargas 7 deltagare 

Gemensam gruppledarkurs F-S 
distrikten 

Inte detta år Ingen kurs ordnades  

Fortbildningar Table top kartövning, 
Telefonhjälpkurs 

Kurs i avlastningssamtal 
Telefonhjälpkurs inhiberades 

14 deltagare 

 

Första hjälpen-grupperna 
Under året har vi haft åtta första hjälpen grupper varav en är Utös första respons alarmgrupp. 

Grupperna finns i Åbo, Pargas, Kimitoön, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö och Utö.  

Första hjälpen-gruppernas verksamhet år 2019 

Grupp Medlemmar Jourtillfällen Antalet hjälpta 

År 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Houtskär 13 17 0 0 0 0 

Kimito 15 14 11 10 35 45 

Korpo 11 10 1 1 2 1 

Nagu 8 6 0  0  

Pargas 
10 

5 
4 3 11 8 49 

Utö 9 
4 FHJ + 9 

EVY 

5 EVY 

uppdrag 

4 EVY 

uppdrag 
4 5 

Iniö 13 14 0 0 0 0 

Åbo 6 5 2 7  10 

Totalt 90 77 22 33 49 110 
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Frivilliga räddningstjänst 
Vi stärker vår verksamhet som koordinator för Frivilliga räddningstjänsten Vapepa 

 

Grupperna är alarmerbara via OHTO alarmeringssystemet. Grupperna har aktivt gått genom 

listorna och tagit bort sådana som inte varit aktiva på flera år eller som önskat att de tas bort.  

Vi samarbetar med Varsinais-Suomen piiri kring Frivilliga räddningstjänsten. Vi deltar i 

landskapskommitténs och arbetsgruppens möten och koordinerar den svenskspråkiga 

verksamheten. Grupperna har ordnat övningar i både Kimito och Pargas samt rekryterat nya 

medlemmar. 

I Sydvästra Finlands Vapepa kryssning deltog totalt 70 personer, varav tre var från Åboland och 

fyra från Åland. 

 

Frivilliga räddningstjänst (Vapepa) 

Åtgärd Mål 2019 2019 Deltagare 
Vapepa alarmgrupper Kimito 130 

medlemmar 
Pargas 90 medlemmar 

Kimito  
Pargas  

Ungdomar 

98 
96 
4 

Efterspanings- och signalkurs Kimito Houtskär 13 deltagare 

Vapepa ledarkurs Ordnas i samarbete 
med Svenskfinland år 

2020 

Ordnades ej Ordnades som hybrid 
(fi, sv) i Nynäs, 
1 deltagare från 

Åboland 

 

 

  
Klimatförändring och Röda Korset 

Under årsmötet i april föreläste Pekka Reinikainen från FRK Centralbyrå om klimatförändringen och Röda 
Korsets roll i den. Röda Korset är närvarande då hjälpen behövs när det måste svaras på konsekvenserna av 
klimatförändringen (t.ex. stormskador och extrema temperaturer) eller reflektioner av konsekvenserna (t.ex. 
vattenkriser, hälsokriser och i värsta fall interna eller internationella konflikter). 
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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.  

I hälsopunkterna stöder vi välmående i vardagslivet och förebygger hälsa.  

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 2019 2019 
Hälsopunkter 6 st, Pargas, Åbo, 

Kimito, Nagu, 
Korpo/Houtskär, Utö 

 6 st Pargas, Kimito, 
Nagu, Korpo (Utö), 

Houtskär, Åbo svenska 

Antal frivilliga +40 21  

Antal kunder + 500 Kimito 123, Pargas 40, 
Houtskär 40, Utö 25, 

Åbo 36 

Utbildning för frivilliga i Hälsopunkter 30 kursdeltagare Personlig coaching för de 
ansvariga 

Fortbildning/rekreation 2 per år i samarbete 
med andra 

organisationer 

Hälsopunktsansvarig har 
träffats i Åbo för 

fortbildning 

 

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 och vänverksamhet av engångsnatur. 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 kommuner finns i Pargas och är på gång i Åbo och på Kimitoön. 

Distriktet stöder avdelningarna i vänverksamheten. Vi utnyttjar det stöd som centralbyrån 

utarbetat till vännerna. Vi ordnar fortbildning och rekreationsdagar till våra aktiva inom 

vänverksamheten. Vi ökar samarbetet med andra lokala aktörer och kommunerna för att 

kartlägga behovet av stöd via projektet ”Vi ses i byn”. 
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Vänverksamhet 

Åtgärd Mål 2019 2019 Deltagare 
Vi ökar antalet vänner i Åboland 335 230*  

Vi stöder avdelningarnas vänförmedlare Träff vår och höst Vår och höst 10 

Vi får ungdomar med i grupperna 5 5 7 

Vänkurser (grund- och fortsättningskurs) 2 13 100 

Vi ordnar fortbildning för vänner 2 3 22 

Vi tar i bruk elektroniska vän-
förmedlingen 

4 utbildningar 
2 grupper använder 

Har inte kommit 
igång ännu 

 

Webbvän-verksamhetsgrupper 1 Finns ej ännu  

 

Antal vänner 2015–2019 och antal kunder 2017–2019, ur 

verksamhetsstatistik 

Avdelning 2015 2016 2017 2018 2019 

 Antal 

kunder 

2017 

Antal 

kunder 

2018 

Antal 

kunder 

2019 

Dragsfjärd 42 55 45 16 17  82 100 149 

Hitis 18 19 19 19 4  54 12 18 

Houtskär 6 6 7 10 11  10 12 28 

Kimito 21 26 24 20 26  8 82 63 

Korpo 17 16 16 16 16  71 71 157 

Nagu 15 15 15 13 15  15 20 102 

Pargas 49 54 53 58 64  236 299 307 

Västanfjärd 15 14 15 12 12  15 25 43 

Åbo sv. 77 100 143 181 65*  95 250 197 

Totalt 260 305 337 345 230  587 871 1064 

* Antalet vänner i Åbo svenska har tidigare antecknats fel. 

 

Ur statistiken kan läsas det alltmer ökade behovet av vänverksamhet. På två år har antalet 

vänkunder ökat med det dubbla vilket ger ett stort tryck framöver på att rekrytera nya vänner 

med i verksamheten. 

  

Årets vän 2019 

Susan Holmberg från Dalsbruk blev 
utsedd till Årets vän 2019. 

I motiveringen framgår det att Susan 
möter människor med respekt, 
intresse och vänlighet. Hon har ett 
naturligt sätt att vilja uppmärksamma, 
glädja och stöda andra människor. 
Vidare står det att Susan har verkat 
som rödakorsvän i många år och varit 
en pålitlig och outtröttlig vän. 
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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. Alla som gått en vänkurs 

har blivit uppmanade att göra sin profil i OMA. 

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 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. 

Under året 2019 har det hållits 10 vänkurser och 3 fortsättningskurser i vänverksamhet samt en 

promenadvänkurs. Man har hållit flera kurser än planerat för att utöka antalet vänner i 

avdelningarna. Även fortbildningen för verksamma vänner har lockat deltagare i form av 

vänträffar och utbildningsdagar. Under fortbildningsdagen behandlades bemötande av en person 

med minnessjukdom och kursen psykiskt stöd för vänner ingick i dagens program. 

Dryga 1000 personer har nåtts genom olika infomöten och tillställningar, där man berättat om 

projektets målsättning. 

Samarbete med andra organisationer har etablerats. Under året har samarbete diskuterats med 

cirka 38 olika aktörer, närmast kommuners representanter och olika föreningar. Syftet med 

kontakterna har varit att berätta om projektets verksamhet samt att få samarbetskumpaner för 

att tillsammans göra aktiviteter som gagnar projektets målgrupp. Ett exempel på detta kan 

nämnas samarbete med FSU, som utbildar unga IT-handledare för seniorer. De träffar 

seniorerna på allmänna platser. Nu kan de unga handledarna besöka kunder hemma i sällskap 

av en Rödakors vän. Sålunda kan de äldre som mår så pass dåligt att de inte kan komma ut till 

allmänna platser få hjälp hem, vilket inte annars skulle ha varit möjligt p.g.a. 

säkerhetsföreskrifter. 

 

Samarbetspartners i projektet Vi ses i byn 

Egentliga Finlands minnesförening Gemensam utbildning och marknadsförening 

Fingerroos-säätiöt Samarbete i uppsökande verksamhet 

Seniorhem och mottagningar Samarbete i uppsökande verksamhet och aktiviteter 

 

Kommuners hemvård Samarbete i uppsökande verksamhet och aktiviteter 

FSU IT-handledning med en RK vän med på hembesök 

Folkhälsan Samarbete gällande utbildningar 

Församlingar Samarbete i uppsökande verksamhet 

 

Kommuner Samarbete med kultursekreterare och 

idrottsinstruktörer 

Pensionärsföreningar 

 

Samarbete i uppsökande verksamhet, samt 

gemensamt ordnande av verksamhet 

 

Skolor med yrkesutbildning 

 

Samarbete med att ha program på träffpunkterna, 

samt att sprida information 

Luckan Samarbete och utrymme 
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Vänverksamheten fyllde 60 år 

I maj firades den stora svenskspråkiga vänfesten i Åbo. Festen gick av stapeln i Arken, Åbo Akademis 
utrymmen. Dit samlades över 90 vänner från Österbotten, Nyland och Åboland. I samband med kaffe och 
födelsedagstårta delades vän-smycken ut till alla närvarande vänner, en gest för att tacka vännerna för deras 
betydelsefulla arbete. 

Sinnenas promenad 

Under sinnenas promenad fick man dofta, se, lukta och känna allt vad den 
vackra Vårdbergsparken hade att erbjuda en vacker höstdag i oktober 
tillsammans med en rödakorsfrivillig. Deltog gjorde boare från Hemmet och 
Seniorfestdeltagare. 
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Integrationsstödjande verksamhet 
Vi ökar vår integrationsstödjande frivilligverksamhet 

Under 2019 har vi fortsatt stöda våra frivilliga att stöda integrationen i Dalsbruk, Pargas och 

Nagu utgående från det lokala behovet. Stödet förverkligas genom språkklubbar, 

läxhjälpsklubbar, boendestöd, hjälp i vardagen och olika evenemang för att skapa gemenskap 

för de nyanlända. Under 2019 startades en läxhjälpsklubb i Dragsfjärd. I januari startades en 

internationell frivilligpool med arbetsspråket engelska för att erbjuda meningsfull sysselsättning 

för utbytesstuderande och andra inflyttade i Åbo. Gruppen är gemensam för Åbo svenska och 

Ruissalon osasto. Den 11.11 ordnades ett fortbildningsseminarium för frivilliga inom den 

integrationsstödjande verksamheten med temat traumatiserade flyktingbarn med psykoterapeut 

Ann-Christin Qvarnström-Obrey. På kvällen hölls en föreläsning för allmänheten på samma 

tema.  Vi har dessutom två nya utbildare inom mångkultur. 

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 2019 har vi 

genomfört Vecka mot rasism och spridit vårt jämlikhetsbudskap genom sociala medier och tryckt 

media. 

Veckan mot rasism inföll den 18 - 24.3 och firades framför allt i skolor och på Humana i Pargas. 

Distriktet deltog också i ett stort evenemang mot rasism tillsammans med Varsinais-Suomen 

piiri och andra aktörer. Evenemanget hette Rasismi veks och bjöd in skolelever att på genom 

roliga aktiviteter uppmärksamma rasism och diskriminering. 
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Integrationsstödjande verksamhet 

Åtgärd Mål 2019 2019 Deltagare 
Boendestöd Enligt behov Dragsfjärd, Pargas, 

Nagu 
Totalt: 46 hjälpta 
Nyinflyttade: 44 

Män: 17, <29: 12 
Frivilliga: 5 

Språkklubbar 2 2 
Pargas & Åbo 

Totalt: 36 hjälpta 
nyinflyttade: 30 

Män: 13,  <29: 13 

Frivilliga: 10 

Vänfamiljer  Pargas och Dragsfjärd, 
Nagu 

Kunder totalt:74 

Män: 20, <29: 7 

Frivilliga: 15 

Ungdomsgrupper 2 1 Totalt: 7 

Nyinflyttade: 7 

Män: 3, <29: 3 

Läxhjälpsklubbar Enligt behov 4 Totalt 27 

Varav pojkar: 13 

Frivilliga: 8 

Fortbildning 3 1 Totalt: 6 
Nyinflyttade: 0 
Män: 0, <29: 0 

Program mot rasism Utveckla 
skolprogrammet, 

utveckla samarbetet 
med andra föreningar 

16 programpunkter 

under veckan mot 

rasism 

1 000 nådda 
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Ungdomsverksamhet 
Under 2019 har vi satsat på att synas i de ungas vardag. Vi har bland annat deltagit i olika 

studerande-evenemang vid ÅA och besökt skolor. Morgonsamlingar har vi hållit i samband med 

Hungerdagen för S:t Olofsskolan, Cygnaeus och Västanfjärds skola. Gummiskola har utförts. För 

elever i Pargas svenska gymnasium och Katedralskolan har vi erbjudit lektioner i humanitär rätt. 

Mer om det under rubriken ”Vi försvarar humanitet”. 

Vi har deltagit vid olika mässor för att synas bland unga, till exempel Gulnäbbsakademin 

tillsammans med frivilliga från Åbo svenska, Career Start Expo och Kielikarnevaali tillsammans 

med Varsinais-Suomen piiri. 

Under årets första halva ordnade vi Kaffeträff för unga. Ungdomsstrategin 2020, veckan mot 

rasism och planering av lunchseminarium om humanitärt bistånd har varit på agendan. 

Ungdomsutskottet avslutade sin verksamhet i maj 2019 på grund av för lite intresse. Unga som 

är intresserade av frivilligverksamhet hänvisas i fortsättning till Turku Humanities group och 

deras verksamhet. 

I juni ordnade vi sommarklubb för barn på Kimitoön tillsammans med Kimito avdelning. Klubben 

lockade nio deltagare med modersmålet svenska, finska och arabiska. Under fyra dagar övade 

klubbdeltagarna på första hjälpen, fick besök av brandbilen, besökte stranden och Sagalund och 

ordnade disco. Efter några år med ganska litet deltagarantal, beslöt distriktet att inte längre 

ordna läger för barn. 

 

 

 

Distriktet har under året upprätthållit och utvecklat sina samarbetsnätverk. Till våra 

samarbetsparter hör: ämnesföreningen för folkrättsstuderande Jus Cogens, Statsvetenskapliga 

klubben vid Åbo Akademi och Erasmus Student Network. Distriktet har deltagit i möten för 

ungdomsaktörer inom tredje sektorn. 

Genom vårt samarbete med skolor från grundskolenivå till högskolor har vi under 2019 nått 

1930 unga under 29 år. Det betyder att nästan 2000 personer har fått höra vem vi är, vad vi 

gör och vad vi står för. 

Samarbetet med skolorna sker både på avdelningsnivå och distriktsnivå. Nio av tio avdelningar 

samarbetar med skolor på orten. Man samarbetar bland annat inom Första hjälp, jämställdhet, 

global fostran, mångkultur och flyktingskap, vänskap och insamlingar. Totalt har avdelningarna 

nått 482 lågstadieelever, 172 högstadieelever och 300 studerande på högskolenivå. Det innebär 

att avdelningarna har nått 950 unga under 29 år. 

Under året startade projektet med ambassadörerna och är ett samarbete mellan Röda Korset 

och S:t Olofsskolan. Projektet handlar om att distriktet utbildat elever i årskurs 9 som i sin tur 

lär ut förstahjälpenkunskaper åt elever i årskurs 8. Totalt utbildades 25 elever. Målet är att 

projektet skall fungera som en modell också för andra skolor och skolan är ivrig att föra 

konceptet vidare, 
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Ungdomsverksamhet 

Åtgärd Mål 2019 2019 Deltagare 
Ungdomsgrupper i Åboland Vi utvidgar grupperna och 

utvecklar verksamhet 
enligt de ungas idéer 

2 Totalt: 19 
Varav pojkar: 1 

Frivilliga ledare: 3 
<29 år: 19 

 

Vi ordnar barnläger tillsammans med 
Åland 

Vi ordnar dagsläger i 
Kimito, Pargas och Åbo 

Dagsläger i Kimito Totalt: 9 
Varav pojkar: 5 

<29 år: 9 
Frivilliga ledare: 4 

Vi ordnar program för ungdomar Studieresa till Stockholm Ordnades ej  

Skolsamarbetsavtal 4 avdelningar Ingen avdelning har 
avtal 

Alla 10 avdelningar 
har haft 

skolsamarbete 

Drogförebyggande arbete i skolor Inga skolor   

Program mot rasism 2 skolor 3  

På flykt Ordnas 2020 Ordnas 2020  

Första hjälpen i åk 8 Projekt Första hjälpen 
ambassadörer åk 8 S:t 
Olofskolan i Åbo hösten, 
Pargas, Kimito, Korpo, 
Nagu, Iniö på hösten 

Förstahjälpen utbildning 
i St Olofsskolan för 

ambassadörer 

25 deltagare 

Kondomkörkort 2 skolor 2 skolor: St Karins 
svenska, Dragsfjärd 

40 

 

 

 

  

Förstahjälpenambassadörer i S:t Olofsskolan 

Under hösten rekryterades ungdomar i St Olofsskolans årskurs 9 för att bli ambassadörer i Förstahjälp. 
Ambassadörernas uppgift är att instruera övriga elever i förstahjälp. Pilotprojektet har varit framgångsrikt både 
i skolan och för Röda Korset. 



 

23 
 

Huvudmål 3: Modig påverkare – vi försvarar 
humanitet med sakkunskap  

Påverkansarbete  
Under 2019 fortsatte vi jobba för att nå ut till allmänheten och berätta hur vi arbetar lokalt på 

olika håll i Åboland. Vi har också aktivt lyft teman som säkerhet i hemmet, Röda Korsets 

principer, mänskliga rättigheter, jämlikhet, första hjälpen, beredskap, globalt biståndsarbete för 

att nämna några. Satsningen har också synts i allokeringen av personresurser. 

Kampanjer vi har lyft är Vändagen, Veckan mot rasism, Rödakorsveckan, Hungerdagen samt Jul 

i sinnet. 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 har jobbat särskilt på att vara aktiva på sociala medier. Under året har vi satt ut 177 inlägg 

på Instagram (90 inlägg 2018) och 712 inlägg på Facebook (220 inlägg 2018). Vi har ökat antalet 

följare på båda plattformarna.  

Under hösten har vi jobbat på att ta fram en grafisk profil och ”tone of voice” för våra sociala 

medier. 

Särskilt mycket synlighet har vi fått tack vare projektet Vi ses i byn. 

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. 

Årets första nummer av Här & Nu gick ut till alla våra medlemmar och innehöll en presentation 

av avdelningarna verksamhet och styrelser. 

Facebooksidan Röda Korset ungdomar har avslutats. 

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 2019 2019 
Vi utarbetar en kommunikationsplan Avdelningarna. Justerar 

distriktets plan. 
Vi väntar på CB:s material. 
Distriktets plan justerad. 

Lokal media, mediauppföljning 260 artiklar 316 artiklar+ 9 radioinslag 

Här och Nu 
 

Här och Nu 4 nr/år varav nr 
1 går till alla medlemmar 

Här och Nu 4 nr/år varav nr 
1 gick till alla medlemmar 

Avdelningsbrev 11 avdelningsbrev 11 avdelningsbrev 

Facebook 1125 följare 1 153 följare 

Instagram 306 följare 370 följare 

 

Mediauppföljning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Facebook 560 803 853 997 1025 1153 

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 

Instagram: 
300 följare 

Instagram: 
370 följare 

Mediauppföljning 
(tidning) 

158 219 236 190 212 316 
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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.  

I januari fortsatte kortkursen i humanitär rätt i Katedralskolan. På hösten ordnade vi 

föreläsningar (2x70min) i Pargas Svenska Gymnasium. 

Under ett veckoslut i april ordnades grundkurs i Humanitär rätt. Det var den första 

svenskspråkiga kursen på länge. Tanken var att efter kursen starta en humanitärrättsgrupp för 

frivilliga, men intresset var svagt och distriktet tog ett strategiskt beslut att satsa på att 

informera om humanitär rätt för att på sikt bygga förståelse för ämnet. 

 

Humanitär rätt 

Åtgärd Mål 2019 2019 Deltagare 
Seminarium i humanitär rätt    

Humanitär rätt som tema i gymnasier 1 2 4 Katedralskolan 
16 Pargas svenska 

gymnasium 

Kurs i Humanitär rätt Åbo 1 7 

Humanitär rättsgrupp för frivilliga 1 0  

 

 

  

Turku Red Cross Humanities Group 

I januari startade en ny engelskspråkig frivilligpool i Åbo svenska avdelning. Gruppen är ett 
samarbete mellan Åbo svenska och Runsala avdelning. 
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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 har körts igång 

under året. Sammanlagt gjordes 13 fadderbesök till 9 avdelningar där årets huvudtema var att 

gå igenom Verkstygsduken. Verktygsduken är material för att utveckla föreningar med att 

strukturera upp sin verksamhet och att skapa tydliga planer. Materialet är framtaget av projektet 

FöreningsKICK. 

Regionmötena ordnades i början av hösten och samlade totalt 44 aktiva. 

Höstsamlingen ordnades som picknick-kryssning och samlade 59 deltagare. 

Temat var Tips & Trix och innehöll medlemsrekrytering (Örn Witting) att leda 

en grupp (Marianne Nummela) och kommande strategi (Ilpo Kiiskinen). Som 

överraskningsprogram hade Korpo sin fantastiska Rödakors-revy Solstrålen – 

Röda Korset i ett nötskal. 

Distriktsstyrelsen följer med avdelningarnas verksamhet genom att vid varje 

möte ha en avdelningsgenomgång där varje styrelsemedlem informerar 

andra styrelsemedlemmarna om vad som är på gång i sin avdelning. 

Fadder: 

Marjatta Alakahri:  Korpo och Houtskär 

Siw Karlsson:  Dragsfjärd och Hitis 

Christel Bergman:  Västanfjärd 

Andrea Södergård:  Iniö och Pargas (till sommaren) 

Juha Lindström:  Åbo svenska 

Annalena Sjöblom:  Kimito, Pargas (från sommaren) och Nagu 

 

  

Regionmöte i 

Västanfjärd 

I början av varje höst träffar 
distriktspersonalen och 
avdelningarnas nyckelfrivilliga 
på tre regionala möten. 
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Vi stöder avdelningarna 

 Mål 2019 2019 Deltagare 
Medlemsvård Här och Nu 1/2019 

medlemsutskick 
Här och Nu 1/2019 

medlemsutskick 
1509 tidningar 
skickades ut 

Medlemsvärvning Kampanj inleds 
Avdelningarna 

motiveras till att hålla 
öppet hus  

Avdelningarna 
motiveras genom 

fadderbesök och via 
avdelningsbrev 

 

Vi belönar våra frivilliga Höstsamlingen Höstsamling 59 deltagare 

Vi ordnar regionmöten på hösten Pargas 
Houtskär 
Kimito 

Pargas 
Houtskär 

Västanfjärd 

15  
8 
21 

Vi gör fadderbesök på våren 10 avdelningar 13 besök / 
 9 avdelningar 

 

Pargas 3 
Iniö 2 

Västanfjärd 
Åbo svenska 

Hitis 
Dragsfjärd 

Nagu 
Kimito 2 
Korpo 

Vi ordnar organisationsutbildning för nya 
förtroendevalda 

Februari 
 

Februari 9 

OMA OMA utbildningar 9 st. 
 
 

200 frivilliga i OMA 

Pargas 
Hitis 

Kimito 
201 inskrivna 31.12 

8 
8 
7 

Medlemsutskick 

Första numret av Här & Nu gick ut till alla medlemmar. 
I den presenterade avdelningarna sin verksamhet 

Rekryteringstips 

Praktikanterna utarbetade 
rekryteringstips för avdelningarna 
utgående från Höstsamlingens 
experter. 
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Målinriktad medlemsvärvning 
Ett medlemskap är ett ställningstagande för humanitära värderingar. Avdelningarna harv gjort 

ett fantastiskt jobb med medlemsrekryteringen vilket har lett till att Distriktet ökan med 44 

medlemmar. Framförallt Västanfjärds och Kimito avdelning ökade sitt medlemsantal markant, 

men också Åbo Svenska avdelning och Pargas avdelning har vuxit. 

 

Medlemmar 

Åtgärd Mål 2019 2019 
Vi stöder avdelningarna att värva 
medlemmar 

1900 medlemmar 1714 

Vi ökar antalet ungdomsmedlemmar 200 148 

Vi ökar antalet aktiva 1000 
OMA 200 frivilliga 

429 
Oma 201 

 

Medlemsantalet 2012 - 2019  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dragsfjärd 100 98 103 121 109 108 103 99

Hitis 77 76 68 67 70 70 69 65

Houtskär 58 53 52 48 49 57 63 58

Iniö 66 64 59 59 73 67 62 59

Kimito 133 132 129 141 142 147 144 157

Korpo 95 97 94 100 107 108 97 97

Nagu 78 74 71 83 93 85 80 80

Pargas 591 574 551 577 566 548 514 532

Västanfjärd 141 134 128 131 124 122 116 143

Åbo svenska 461 443 412 450 434 438 422 424

Totalt 1 800 1 745 1 667 1 777 1 767 1 750 1670 1714

Varav 

ungdomsmedlemmar 200 183 158 169 174 176 146 148

finskspråkiga medlemmar 254 239 235 258 270 264 247 255  
 

Antal frivilliga 2014-2019, ur verksamhetsstatistik 

 

Avdelning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dragsfjärd 17 121 130 50 45 45 

Hitis 11 32 29 16 16 9 

Houtskär 12 26 33 21 20 30 

Iniö     10 21 

Kimito 117 190 113 60 45 52 

Korpo 35 33 49 29 28 29 

Nagu  140 25 35 26 20 

Pargas 101 130 120 50 133 110 

Västanfjärd 18 25 30 15 18 18 

Åbo svenska 100 270 300 172 82 95 

Totalt 411 967 829 448 423 429 
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Utmärkelser 

Finlands Röda Kors har under året beviljat följande utmärkelser: 

Guldmedalj 

Monica Hellberg, Kimito 

Silvermedalj 

Ulla Alstrand, Korpo 

Bronsmedalj 

Kerstin Drugge, Kimito 

Britta Funck, Kimito 

Viveca Nordman, Kimito 

Inger Österlund, Korpo 

Stina Mollgren, Västanfjärd 

Åbolands distriktsstyrelse har beviljat 

följande förtjänsttecken: 

Anne Lassfolk, Pargas 

Widar Nyberg, Pargas 

Mikaela Sundman, Pargas 

Sonja Tobiasson, Pargas 

 

 

 

 
 

  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 Västanfjärd, Bjärkas gård tilldelades en guld och en 
silvermedalj, 5 bronsmedaljer och 4 förtjänsttecken. 

Övre raden från vänster: Viveca Nordman, Inger Österlund, Sonja Tobiasson, Britta Funck, Anne Lassfolk och 
Kerstin Drugge. 

Nedre raden från vänster: Stina Mollgren, Monica Hellberg och Ulla Alstrand. 
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Organisation 

Distriktets årsmöte 
Distriktets årsmöte hölls den 13 april i Västanfjärd. Sammanlagt deltog 38 medlemmar i mötet. 

18 av 22 röstberättigade medlemmar deltog vilka representerade 7/10 avdelningar. Programmet 

bestod av den mycket uppskattade föreläsningen av Pekka Reinikainen FRK Internationella 
enheten om Klimatförändringen och Röda Korset. Medaljer och förtjänstmärken delades ut. 

Mötet godkände verksamhetsberättelsen och fastställde bokslutet för år 2018, samt godkände 

arbetsplanen och budgeten för år 2019.  

Distriktsstyrelsen, valnämnden och utskotten 
Distriktet leds av distriktsstyrelsen. Som ordförande har Päivi Kuntze, Åbo svenska avdelning 

verkat, som vice ordförande fungerade Jeanette Laaksonen, Pargas avdelning. Som sekreterare 

verksamhetsledare Annalena Sjöblom fungerat. 

 Antal möten Antal paragrafer 

Distriktsstyrelsen 6 101 

Finansutskottet 3 32 

Hälso- och 

beredskapsutskottet 
1 11 

Socialutskottet 2 20 

Ungdomsutskottet 3 Planeringsmöte 

 

Distriktsstyrelsen år 2019  

Päivi Kuntze, ordförande,   Åbo svenska   

Jeanette Laaksonen, vice ordförande  Pargas   från årsmötet 

Göran Peltonen, vice ordförande   Pargas   till årsmötet 

Catrine Huhta    Dragsfjärd   

Stig Hågensen   Pargas   

Eva Högnäs   Hitis   

Sari Karrila   Iniö   

Monica Nerdrum   Åbo   

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 svenska 

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 

Monica H ellberg   Kimito, från maj 

Helena Lindström   Pargas 

Ulla Stendahl   Åbo svenska 

Siw Karlsson, sekreterare 

 

Ungdomsutskottet  

Anna Korkman, våren 

Sofia Nylund, våren 

Frida Sjöblom, våren 

Jenny Vuorenlinna, våren 

Jessica Sjöblom, våren 

Andrea Södergård, sekreterare  

Distriktets revisorer 
Som ordinarie revisor har CGR samfundet Pricewaterhouse Coopers 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 7 939 km, totalt 76 081 

km.  

Personal 
 

Distriktsbyrå 

Marjatta Alakahri 
Samordnare för 

förstahjälpen och hälsovård 
 

Christel Bergman Byråsekreterare, 55 %  

Rebecca Börman 
Samordnare för social- och 

ungdomsverksamhet 

Moderskapsledig 

11.8.2018-31.12.2019 

Siw Karlsson Projektplanerare 
Moderskapsvikarie 

1.10.2018-31.12.2019 

Juha Lindström Organisationsutvecklare  

Annalena Sjöblom Verksamhetsledare  

Andrea Södergård 

Samordnare för 

kommunikation och 

ungdomsverksamhet 

 

   

Praktikanter 

Jenny Jönsson Kontorshjälp, 1 ggr/vecka 1.1–31.12.2019 

Eric Rimón Socionomstuderande Novia 18.3-8.4.2019 

Linn Blomqvist Socionomstuderande Novia 30.9-1.11.2019 

Tove Roos Psykologistudernade ÅA 2.10-30.11.2019 

Marecia Johansson Socionomstuderande Novia 21.10-17.11.2019 

Janina Nordgren Socionomstuderande Novia 17.10-18.12.2019 

   

I Pargas avdelning via Åbolands distrikt 

Matilda Norrmén Verksamhetssekreterare 1.3.2018-28.2.2019 

Katriina Levo Verksamhetssekreterare 
1.3-31.10.2019 via 

Pargas stad 

Personaladministration 

Distriktet håller personalmöten varje vecka där aktuella händelser gås igenom. 

Utvecklingssamtal har under år 2019 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 4,20 och på hösten 4,40 av högst 5 poäng.  

Personalhälsovård har köpts via Mehiläinen. 

Personalen har Virike sedlar för att upprätthålla arbetshälsan och möjlighet till personallunch på 

Åbolands sjukhus samt lunchsedlar. 
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Samarbete 
Grundvalarna för Röda Korsets hjälpberedskap är samarbete och partnerskap.  

Samarbete med de andra distrikten 

• Distriktsordförande och verksamhetsledarträff   

• Finlandssvensk beredskapsträff 

• Samarbetsträffar med Varsinais-Suomen piiri hålls regelbundet 

Samarbete med andra organisationer 

• LokalTapiola 

• Kimitoöns kommun 

• Pargas stad 

• SVF Bildning 

• Opintokeskus Sivis 

• 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 sedan djupdykningen vid årsskiftet 2018 - 2019. 

För första gången ordnades ett ekonomiseminarium under hösten för finansutskottet och 

distriktsstyrelsemedlemmar. Under dagen gicks distriktets förmögenhet, driftsekonomi och 

framtidsutsikter igenom.  

 

 

 

Medelsanskaffning 
 

Följande bidragsgivare har understött distriktets verksamhet under året: 

Bidrag 

Organisation 48 509 € 

Svenska Kulturfonden, kulturkompis 4 000  

Svenska fruntimmersföreningen i Åbo, vänverksamhet 3 500 

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, Förstahjälp och hälsopunkter 23 000 

C G Sundells stiftelse, barn och ungdomsverksamhet 9 000 

Waldemar von Frenckell stiftelse, publikation 5 000 

William Thuring stiftelse, Hälsopunkter 1 000 

OK Sivis 1 838 

Svenska folkskolans vänner SFV bildning 1 171 

 

Medelsanskaffning 

 € Budget, € 

Kontti bidrag 41 000 41 000 

Medlemsavgifter 8 423 8 500 

Adresser, kort, julkort 7 410 10 200 

 

  

Vår ekonomi är i balans 

Åtgärd Mål 2019 2019 
Vi söker externa bidrag 50 000 48 500 

Vi har en effektiv placeringsförvaltning 6% värdeökning 24 % 

Avdelningarnas ekonomiuppföljning Fortbildning för kassörer och 

verksamhetsgranskare 

Ekonomiseminarium för 

förtroendevalda 14 
deltagare 
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Ekonomisk analys 
Bokslutet för år 2019 visar en vinst 280 267 €. Orsaken till vinsten är aktiernas värdeförändring 

vid årsskiftet som visar + 307 940 €. Kostnaderna för den ordinarie verksamheten uppgår till - 

- 373 995 € (2018: -388 313) och intäkterna till 221 106 € (2018: 140 107 €). 

Den ordinarie verksamheten visar ett underskott på – 156 243 €, (2018: -252 677 €) mot 

budgeterade -197 732 €. 

 

 

 

Verksamheterna har i stort sett följt budgeten.  

Under året har organisationsbidragen från centralbyrån hållits på samma nivå (56 000 €). Under 

året har vi deltagit i ett STEA finansierat projekt ” Vi ses i Byn” som hämtat 76 000 € bidrag till 

distriktet. 

Distriktets placeringar gav en avkastning på 218 606 €. Dividenderna och räntor har influtit mer 

än budgeterat 86 510 € (67 000 € i budget). Hyresinkomsterna var 22 198 €. 
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Värdet på placeringsportföljen har under året ökat med 276 275 €. Orsaken är det betydligt 

högre värdet på aktieportföljen vid årsskiftet 31.12.2019 (+ 621 000 €). 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 %

23 %
16 %

5 %

22 %

4 %
0 %

Finansiering, 330 075 € 

Centralbyrån Stea Understöd

Hyresintäkter Dividender Räntor

Försäljningsvinster

55 %

19 %

8 %

18 %

2018, Totalt 2 046 377 € 

Aktier

Fonder

Masskuldebrev

Bostadsaktier

56 %

21 %

7 %

16 %

2019, Totalt 2 322 652 € 

Aktier

Fonder

Masskuldebrev

Bostadsaktier
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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   Mona Björkman 

Lotta Söderlund 

Nina Grandell 

 

Kimito Susanne Piekkala 

Viveka Nordman 

Hannele Johansson 

 

Korpo Inger Wiklén 

 Tarja Santavuori-Sirkiä 

   Inger Österlund 

 

Nagu Yvonne Nymalm-Rejström 

 Fred Sundén 

 Sofi Degerth 

 

Pargas Jeanette Laaksonen 

 Widar Nyberg 

 Stina Söderlund 

 

Västanfjärd Pertti Metso 

 Julia Lundsten 

 Guje Viitanen 

 

Åbo svenska Eivor Huldén 

 Marja-Riitta Ståhlberg  

 Monica Nerdrum 

 


