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Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse 2020  

Ordinarie verksamhet  

Under året fyllde Åbolands distrikt 85 år som firades i oktober i form av ett webbinarium 
som samlade 60 deltagare från hela Åboland. En jubileumstidskrift gavs ut till alla 

medlemmar i Åbolands distrikt med titel ”Framtiden i sikte - Katse tulevaisuuteen”.  

På grund av coronapandemin var distriktet tvunget att omstrukturera sin verksamhet 
ganska radikalt under året. I stort sett har avdelningarnas normala gruppverksamhet 

helt slutat. Däremot har många avdelningar varit aktiva under coronaoperationen som 
pågick från 30.3-30.6. Under operationen arbetade 670 frivilliga i 1530 timmar med 

butikshjälp, stödtelefonhjälp och uppringning till äldre. Nya frivilliga kom med under 
operationen, men på grund av den utdragna pandemin, har inte den normala 
gruppverksamheten fungerat och nya frivilliga inte stannat. Distriktet hade 1683 

medlemmar, vilket är 31 färre än året innan. Totalt fick distriktet 131 nya medlemmar. 
Speciellt Kimito avdelning har lyckats med sin medlemsvärvning och fått 26 nya under 

året.  

Varje avdelning deltog aktivt i Hungerdagsinsamlingen och samlade 33 246,40, vilket 
är 9 603,33 mindre än tidigare år. Gatuinsamlingen var också mycket exceptionell på 

grund av pandemin då få besökte butiker och rekryteringen av insamlare var svår. 
Däremot har nya sätt och metoder att samla in pengar utvecklats.   

Coronaoperationen visade att avdelningarna i Åbolands distrikt har god beredskap. I 
den ordinarie beredskapsverksamheten hade distriktet inget hemlandshjälpsuppdrag, 
medan mentalt stödgruppen hade tre uppdrag. Frivilliga räddningstjänsten hade ett 

uppdrag under året i Pargas. Förstaresponsalarmgruppen på Utö hade sex uppdrag.   

I Åboland finns 7 förstahjälpgrupper. Grupperna har inte dejourerat eftersom 

evenemang inte ordnats pga coronan.  

Vänverksamheten har i år skett mest på distans genom telefonsamtal pga 
coronapandemin. Många nya frivilliga har gått vänkurser och deltagit i olika 

hjälpoperationer tillsammans med kommunerna. Vänkurser och specialkurser har i år 
hållits i större omfattning än tidigare. STEA projekt ”Vi ses i byn” har efter mars 2020 

fått ändra sin verksamhet till kontakter på distans, närmast via Microsoft Teams och 
möten utomhus. På vändagen valdes Ulla-Stina Engström från Åbo till årets vän som 
erkänsla för hennes arbete som vän och vänförmedlare i Åbo svenska avdelning.     

Den integrationsstödjande verksamheten har trots coronan fortsatt i Pargas och 
Dragsfjärd. I Pargas gavs läxhjälp åt barn och unga med invandrarbakgrund delvis på 

distans.   

Inom ungdomsverksamheten har rollspelet ”På flykt” ordnats i Amosparkens skola i 
Kimito. Totalt deltog 140 barn och 70 studerande från YH Novia.  

Distriktets verksamhet har fått synlighet i Åbo Underrättelser, Radio Vega Åboland och 
på sociala media. Tidningen Här och Nu har utkommit tre gånger och avdelningarna har 

informerats med åtta avdelningsbrev under året.  
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Ekonomi  

Åbolands distrikt har stabil ekonomi tack vare förmögenheten som erhållits via 

testamenten. Värdet av aktieportföljen hölls på nära samma nivå 30 402,07 € (2019: 
307 940 €) som året innan, även om aktiekurserna drastiskt sjönk i mars månad på 

grund av coronapandemin. Finansieringsverksamheten har ett överskott på 122 717 € 
(2019: 405 676 €) Bostädernas värde är enligt balansen 364 193 €, samma som år 
2019.  

Distriktet har erhållit externa bidrag från fonder för olika evenemang. Bokslutet för år 
2020 visar ett resultat på – 16 928 €. Kostnaderna för den ordinarie verksamheten 

uppgår till 369 928 € (2019: – 377 348 €) och intäkterna för den ordinarie 
verksamheten till 215 215 € (2019: 221 106 €)  

Centralbyrån har stött distriktet med ett verksamhetsbidrag på 141 707 € (2019: 173 

000 €) varav 65 000 € är STEA projektstöd.  

Budgeten för år 2021 visar + 446 €. Avkastningen från placeringarna är budgeterad till 

115 000 €. Resten av kostnaderna skall täckas av försäljningsvinster.  

En aktiv portföljförvaltning enligt uppdaterade placeringsstrategi godkänd 2020 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. Distriktsbyrån har under året haft sex anställda.  

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 framför allt på att få 

stöd till unga och flera unga med till verksamheten.   

Finlands Röda Kors Åbolands distriktsstyrelse har sedan 18.4 2020 bestått av 

ordförande Päivi Kuntze, vice ordförande Jeanette Laaksonen och 10 ledamöter. 
Styrelsen har sammanträtt sex gånger under året, varav fyra gånger som distansmöten.  

Utskottsarbetet har utvecklats och förtydligats. I distriktet jobbar Frivilligutskott, 

Bredskapsutskott och Finansutskott.  

Detaljer om verksamheten är presenterad i den utförliga årsrapporten 2020.  

  

Mer information: https://rednet.rodakorset.fi/aboland  

  
 
 
 

 

  

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 2020 

Fyra strategiska huvudmål 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stämman 5.9 2020 

Åbolands representanter på stämman som hölls som satellit i Åbo Mässcenter. 
Foto: Sirpa Lehtimäki / SPR Varsinais-Suomen piiri 
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Huvudmål 1: Effektiva hjälpinsatser här hemma och 
ute i världen 

Insamlingsverksamhet 
Årets Hungerdag skuggades av coronapandemin. Trots pandemin var Åbolands distrikts 

Hungerdagsresultatet 33 246,40, vilket var ett bra resultat. P.g.a. coronan deltog inte 

skoleleverna i år som insamlare. 

De nya insamlingsformerna som webbinsamlingsbössa, MobilePay, bankgiron och möjlighet att 

betala med kort via iZettle slog starkt igenom. Ännu är dock den traditionella bössinsamlingen 

viktig. Ca 40% samlades in med insamlingsbössor. 

 
 

 

 

 

 

  

Insamlingsverksamhet 

Åtgärd Mål 2020 2020 
Hungerdagsinsamlingen 45 000 33 246,40 

Antal insamlare, totalt 700 444 

Antal skolelever i grundskolan 450 14 skolor deltog 

Antal ämnesföreningar vid ÅA och YH Novia 10 9 

Noviastuderande 90 80 

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

Hungerdagen Övrigt till katastroffonden Afrika Filippinerna Syrien Nepal Familjer på flykt Mosul och Aleppo
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Insamlingsresultat 2020 

    

  Hungerdagen Övriga Sammanlagt 

Dragsfjärd 396,32 30,65 426,97 

Hitis 3 010,00   3 010,00 

Houtskär 775,55   775,55 

Iniö 305,00   305,00 

Kimito 2 549,56   2 549,56 

Korpo 1 224,57   1 224,57 

Nagu 1 038,28   1 038,28 

Pargas 6 868,45   6 868,45 

Västanfjärd 1 195,00   1 195,00 

Åbo svenska 3 880,28 250,00 4 130,28 

Avd slgt 21 243,01 280,65 21 523,66 

Sirkkala Bokmånad 330,00 1 199,20 1 529,20 

ÅA ämnesföreningar 2 974,00   2 974,00 

Novia 8 510,04   8 510,04 

Skolor slgt 11 814,04 1 199,20 13 013,24 

Övriga 189,35   189,35 

Övriga slgt 189,35   189,35 

Sammanlagt 33 246,40 1 479,85 34 726,25 

 

  

Hungerdagen 24-26.9 2020 

Hungerdagsinsamlingen aktiverade frivilliga på alla håll i Åboland. 

I bilder avdelningsaktiva från Åbo, Kimito och Korpo. 
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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 under året testats på allvar i och med flera uppdrag på grund av 

coronapandemin. Under året har beredskapsutskottets arbete preciserats och utskottet har 

sammanträtt 3 gånger. 

OHTO alarmeringssystemet är i aktivt bruk. 

Distriktets verksamhetsledare har fungerat som beredskapschef. Samordnaren för 

förstahjälpen- och beredskapsverksamheten arbetar med beredskapsfrågor framförallt genom 

att stöda och utbilda alarmgrupperna i distriktet. 

 

Beredskapsplanering 

Åtgärd Mål 2020 2020 Deltagare 
Distriktets beredskapsplan Uppdateras och övas Utvecklats genom samarbete  

Avdelningarnas beredskapsplaner  Uppdateras Avdelningen i beredskap 
anvisningar till avdelningarna 

 

Övningar i grupperna Alla grupper ordnar 
minst en övning 

Grupperna har övat mindre 
p.g.a. Corona pandemin 

 
 

Övning ordnat av distriktet Tillsammans med Nagu 
avdelning 

SPR poikkeusoloissa 
föreläsning ordnades 

tillsammans med V-S piiri 

60 deltagare 

Vi deltar i finlandssvenska övningar Ordnas ej Ordnades ej  

Vi deltar i nationella övningar Ordnas ej Ordnades ej  

Vi deltar i regionala övningar Deltar  Ordnades ej  

 

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 2020 2020 
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 hållits. Fyra telefonhjälpkurser har hållits inom distriktet och en 

nationell.  

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. 

Under coronapandemin har frivilliga svarat i stödtelefonen som var avsedd för personer som ville 

ringa och prata om coronan och bekymmer kring den. samtalen var tyvärr få, men kunde säkert 

ha marknadsförts bättre. 

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. 
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Vi fortbildar och ordnar gruppkvällar för första respons-gruppen ARU (Archipelago Response 

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

 

Alarmgrupper 

Åtgärd Mål 2020 2020 
Alarmerbara beredskapsgrupper 
(avdelningar) 

Alla 10 5 (Åbo, Pargas, Korpo, 
Kimito, Iniö) 

Mentalt stöd i Åboland 1 grupp / 20 medlemmar 1 grupp / 14 medlemmar 

Första hjälpen-grupper 9 grupper 7 grupper/ 73 medlemmar 

Första respons-grupp Utö / 12 medlemmar Utö / 11 medlemmar 

Archipelago Respons Unit ARU 1 grupp / 25 medlemmar 1 grupp / 25 medlemmar 

Alarmerbara via OHTO 200 personer 
90 % svarar vid alarm 

211 personer / 58 % svarar 
på alarm 

 

Totalt kom sex förhandsalarm till Mentalt stöd, tre ledde till samling och ett till uppdrag. 

Uppdraget var i Nagu. 

Alarmuppdragen har hållits på en ganska låg nivå. Coronapandemin påverkade att gruppen tidvis 

inte kunde gå på uppdrag fysiskt och att alarmen var få. Senare gick man på fysiska uppdrag 

och beaktade hygienanvisningarna. Mentala stödgruppen har träffats månatligen på Teams och 

några gånger fysiskt. 

 

Alarmuppdrag  

Grupp Medlemmar Uppdrag 

År 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Hemlandshjälpen 21 21 46 0 2 3 

Mentalt stöd  14 15 13 3 11 8 

Utö EVY 11 9 9 6 4 5 

Vapepa Kimitoön 100 98 124 0 0 2 

Vapepa Pargas 111 96 77 1 1 0 

Totalt 257 239 260 10 18 18 

 
 

Utbildning 

Åtgärd Mål 2020 2020 Deltagare 
Första hjälpen-kurser till 
grupperna  

1 st FHJ1 
1 st FHJ2 

2 st jourkurser 
3 jouruppdateringar 

1 jouruppdatering (Åbo/Pargas) 

1 jourkurs 
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3 

Första respons-kurs 1 kurs 1 kurs 14 

ARU-gruppen  Fortbildningar 7 st 
(4 st webbinar) 

Medeltal 10 /gång 

Kurs i psykiskt stöd 5 st informationskurs för första 
hjälpen-grupper 

2 st grundkurser i psykiskt stöd 
Fortsättningskurs enligt behov 

1 kurs har hållits  

Avdelningen i beredskap 
/ Första omsorg 

Första omsorgkurs, Houtskär 
Table top kartövning 

Karis tillsammans med HUP 
Att leda en avdelning i kris 

nätkurs 

13 deltagare 
14 deltagare 

Gemensam 
gruppledarkurs F-S 
distrikten 

Österbotten 13-15.11, teori, 
Nynäs 26-28.3 2021, praktik 

Ingen kurs ordnades pga Corona  

Fortbildningar 1 telefonhjälp kurs 
1 avlastningssamtal kurs 

Undantagsförhållanden och Röda 
Korset, kurs tillsammans med V-

S piiri 

60 deltagare 
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Coronauppdrag  

Sammanlagt har 1043 hjälpaktioner utförts i Åbolands 

distrikts område mellan 30.3-30.6. Efter detta fortsatte 

ännu butikshjälpen i Kimito (avslutades 17.7) och 

uppringningen av åldersgruppen 70-80 år för Åbo stads 

räkning inleddes i juli, där Åbo svenska ringer 

svensktalande i Åbo stad (860 personer). I tabellen 

visas antal hjälpaktioner och vilken typ av hjälp som 

givits under operationstiden. Som uppdrag har vän- 

och stödtelefonerna och uppringningsverksamheten 

varit enkel att utföra trots restriktioner då även 

personer över 70 år kunde hjälpa till. Butikshjälpen har 

på vissa ställen varit utmanande att genomföra 

eftersom så många av de aktiva själv hör till 

riskgruppen. Uppringningsverksamheten har också 

upplevts som positiv eftersom många av dem som 

ringdes upp visade stor tacksamhet över samtalet även 

om största delen hade det bra och fick hjälp av sina 

närmaste. Till övrig hjälp har bland annat avlastning av 

dem som svarat i stödtelefon räknats samt 

matutdelning som gjordes i Kimito. Enstaka 

ekonomiska hjälpaktioner har också givits lokalt. 

 

 

 

 

 

 

Hjälpaktioner 30.3-30.6 2020 

Avdelning 
Hjälpta 

totalt 

Vän-

telefonen 

Upp-

ringning 

Matkasse-

hjälp 

Övrig 

hjälp 

ÅBO 88 9 69 4 6 

PARGAS 543 3 410 127 3 

NAGU 5 0 0 1 4 

KORPO 245 58 123 64 0 

HOUTSKÄR 43 0 42 0 1 

INIÖ 7 0 7 0 0 

KIMITO 107 2 9 64 32 

VÄSTANFJÄRD 0 0 0 0 0 

DRAGSFJÄRD 0 0 0 0 0 

HITIS 5 0 5 0 0 

TOTALT 1043 72 665 260 46 

 

Varje avdelning har deltagit i hjälparbetet och även om inte direkt hjälpbehov har funnits så har 

alla planerat hur de kan svara på kommande hjälpbehov. Utmaningen har varit i att kommunerna 

ganska långsamt svarat på hjälperbjudande som erbjöds i början av situationen. De avdelningar 

som aktivt självständigt inlett hjälpaktioner har också utfört mest hjälpuppdrag. (t.ex. Korpo 

avdelning) 
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Tabellen visar antalet frivilliguppdrag fördelat på de olika uppdragen. Totalt har det i Åbolands 

distrikt utförts 1525 frivilligtimmar under tiden 30.3-30.6. Dessa är troligtvis dessutom räknade 

i underkant. 

 

Frivilliguppdrag 30.3-30.6 2020 

 Frivilliga 

totalt 

Vän-

telefon 

Uppring-

ning 

Matkasse-

hjälp 
Avlastning 

Organisa-

tion/ 

ledning/ 

avlastning 

Person-

timmar 

ÅBO 75 2 6 0 8 59 143 

PARGAS 300 94 33 118 4 51 887 

NAGU 15 0 0 4 3 8 32 

KORPO 117 12 40 52 0 13 137 

HOUTSKÄR 29 0 10 5 0 14 28 

INIÖ 6 0 2 0 0 4 9 

KIMITO 105 37 0 23 1 44 252 

VÄSTANFJÄRD 4 0 0 0 0 4 4 

DRAGSFJÄRD 6 0 0 0 0 6 8 

HITIS 10 0 0 8 0 6 25 

TOTALT 667 145 91 210 16 209 1525 

 

Corona pandemin lugnade sig under sommaren och den konkreta hjälpen tog sommarpaus. Åbo 

stad ville ha hjälp med att ringa 70-80 åringar för att höra hur de mår och vid behov erbjuda 

stadens tjänster. Uppdraget kom till Turun osasto som koordinerar uppringandet av 18 000 

personer. Av dessa är 800 svensktalande och framtill årsskiftet hade Åbo svenska avdelning 

ringt 600 personer. I uppringandet har 20 tal frivilliga deltagit.  

I november begärde också Pargas stad hjälp med att ringa 690 äldre i kommunen. Alla 

avdelningar i Pargas område deltog i uppringandet. 

 

 

 

  

Utdrag ur rapport från 17.12.2020 av uppringandet 
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Coronatiden syntes också i vår kommunikation på sociala medier: 
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Första hjälpen-grupperna 
Under året har vi haft sju första hjälpen-grupper, varav en är Utös första respons-alarmgrupp. 

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

Första hjälpen-gruppernas verksamhet 

Grupp Medlemmar Jourtillfällen Antalet hjälpta 

År 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Houtskär 17 10 0 0 0 0 

Kimito 14 15 10 1 45 2 

Korpo 10 13 1 0 1 0 

Nagu 6 0 0 0 0 0 

Pargas 4 9 11 0 49 0 

Utö 
4 FHJ + 9 

EVY 
11 EVY 

4 EVY- 

uppdrag 

6 EVY-

uppdrag 
5 6 

Iniö 14 10 0 0 0 0 

Åbo 5 5 7 2 10 3 

Totalt 60 73 33 9 110 11 

 

Frivilliga räddningstjänst 
Vi stärker vår verksamhet som koordinator för Frivilliga räddningstjänsten Vapepa 

 

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

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

 

Frivilliga räddningstjänst (Vapepa) 

Åtgärd Mål 2020 2020 Deltagare 
Vapepa alarmgrupper Kimito 

Pargas 
Kimito  
Pargas  

Ungdomar 

100 
111 
4 

Vapepa grundkurs  Teams 19 

Efterspanings- och signalkurs Karis mars 7.3 (HUP) 
Pargas hösten  

Karis 7.3 1 deltagare från 
Åboland 

Grundkurs i första omsorg Karis mars 8.3 (HUP) 
Pargas område 

(Houtskär)  

Karis 8.3 
 

13 deltagare 

Truppledarkurs, oljebekämpning 16-17.5 i Nagu Inhiberades pga 
coronan 

 

Vapepa ledarkurs Ordnas som hybrid 
2021 (fi/sv) 

Ordnades ej  
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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.  

På hälsopunkterna stöder vi välmående i vardagslivet och förebygger hälsa. 

Under året ordnades hälsopunktsverksamhet endast under januari och februari på grund av 

coronapandemin, som sedan lade all verksamhet på paus under det resterande året.  

Program som normalt brukar ordnas i hälsopunkterna är: kost för äldre, motion för äldre, 

tandhygien, information om kommunens socialtjänster för äldre, blodtrycksmätning, förhöjt 

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 2020 2020 
Hälsopunkter 8 st 

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

Houtskär, Åbo svenska 

Antal frivilliga 
 

40 Houtskär 1, Pargas 2, 
Åbo 1, Kimito 2 

Antal kunder 300 Kimito 12, Pargas 24, 
Houtskär 6 (42) 

Utbildning för frivilliga i Hälsopunkter 30 kursdeltagare 0 

Fortbildning 2 per år (CB) 
2 per år (distriktet) 

Inga fysiska träffar. 
Fortbildning via 

CB/Teams. 

 

Vänverksamhet  
Vi minskar känslan av ensamhet.  

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

Via projektet Vi ses i byn har målgruppen varit de äldre, men vi har även satsat på att få yngre 

frivilliga med i verksamheten och har startat chatvänverksamhet i Åboland. 

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, genom 

hembesök samt 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. 
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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. 

 

Vänverksamhet 

Åtgärd Mål 2020 2020 Deltagare 
Antalet vänner i Åboland  450  253  

Antalet kunder  900  289  

Vi stöder avdelningarnas vänförmedlare  Träff vår och höst  Träff på våren/på 
hösten i samband 

med 
jubileumswebinariet 

 

Vi får ungdomar med i grupperna  10  21  

Grundkurs i vänverksamhet 8 kurser / 56 deltagare 15 kurser (en del 
riktades till hela 
Svenskfinland) 

92 

Vi ordnar fortbildning för vänner  4 kurser / 40 deltagare A:Psykiskt stöd för 
vänner 7 kurser 

B:Telefonhjälparkurs 
4 kurser 

C: Minska psykisk 
belastning 2 kurser 

A: 44 deltagare 
 

B: 44 deltagare 
 

C: 29 deltagare 

Fortsättningskurs i vänverksamhet 4 kurser / 25 deltagare ordnades ej  

Vi tar i bruk 
elektroniska vänförmedlingen  

4 avdelningar använder  
(Pargas, Nagu, Åbo, 

Kimito) 

3 st regionala 
vänförmedlingar 

öppnades 2020 men 
togs inte i aktivt bruk  

 

OMA Röda Korset (hur många vänner 
har skapat sin vänprofil)  

70 vänner  15  

Digiystävät IT handledare 25 handledare Samarbete med 
FSU:s projekt 

10 

Uppsökande verksamhet i avdelningar 5 avdelningar 4 avdelningar  

Träffpunkter/Virtuella kaffestunder under 
coronan 

5 (Kimito, Åbo, Nagu, 
Pargas, Korpo) 

2 tillfällen i Kimito 
20 tillfällen i Pargas 

7 deltagare 
132 deltagare 

 

Antal vänner 2016–2020 och antal kunder 2018–2020, ur verksamhetsstatistik 

Avdelning 2016 2017 2018 2019 2020 

 Antal 

kunder 

2018 

Antal 

kunder 

2019 

Antal 

kunder 

2020 

Dragsfjärd 55 45 16 17 2  100 149 3 

Hitis 19 19 19 4 1  12 18 1 

Houtskär 6 7 10 11 14  12 28 2 

Kimito 26 24 20 26 12  82 63 18 

Korpo 16 16 16 16 23  71 157 47 

Nagu 15 15 13 15 12  20 102 50 

Pargas 54 53 58 64 79  299 307 115 

Västanfjärd 14 15 12 12 0  25 43 10 

Åbo sv. 100 143 181 65* 110  250 197 43 

Totalt 305 337 345 230 253  871 1064 289 

 

Antalet vänkunder har minskat radikalt under pandemiåret. Dels har all vår gruppverksamhet i 

de äldre boenden och följesslagarverksamheten varit på is pga. restriktionerna. Alla 

telefonsamtal till vännerna är inte heller statistikförda.  
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Förnyande av vänförmedlingen 

Vi har introducerat den elektroniska vänförmedlingen 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. Totalt finns det 15 vänprofiler gjorda i distriktet. 

Projektet Vi ses i byn 

Åbolands distrikt är med i det treåriga projektet 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. 

Året 2020 började bra med många planer för uppsökande verksamhet och samarbete med olika 

föreningar i syfte att öka de äldres välbefinnande och sociala delaktighet. Tyvärr kom pandemin 

och satte stopp för många planerade sammankomster. Under våren i pandemins början fick vi 

flera frivilliga med till olika hjälpaktioner, därav hölls ovanligt många vänkurser via Microsoft 

Teams (som även riktades till hela Svenskfinland), som en inkörsport till verksamheten. Det 

hölls 13 fortbildningskurser, som stödde frivilligarbetet under coronapandemin, dock ingen 

traditionell fortsättningskurs i vänverksamhet. Totalt blev det 28 kurser, både grundkurser och 

fortbildningskurser, såsom psykiskt stöd för vänner, telefonhjälparkurs och kurser i hur minska 

psykisk belastning. Den sistnämnda var specifikt avsedd för att stöda de frivilliga att orka i 

frivilligarbetet. Totalt utbildades 209 personer, vissa kurser hade deltagare från hela 

Svenskfinland. 

Samarbete med andra organisationer har fortsatt under året. Vi var tvungna att planera om vår 

verksamhet och hitta nya metoder för att nå de äldre. Redan i april började vi ha virtuella 

eftermiddagskaffen via Microsoft Teams till äldreboenden och hemmaboende seniorer. Vi hann 

med 22 kaffestunder och totalt 138 deltagare. 

Även Sinnenas promenader, där frivilliga promenerar med seniorer och upptäcker naturen och 

omgivningen med alla sina sinnen, kunde verkställas under den lugnare coronaperioden. Dessa 

promenader utomhus var populära och verksamheten har blivit bestående i två avdelningar. 

I samarbete med FSU:s projekt och Lokal Tapiolas bidrag kunde vi donera surfplattor till 

äldreboenden i Åboland. De programmerades till enkelt användbara plattor av FSU och 

personalen utbildades i att använda dem. På detta sätt kunde anhöriga ha kontakt med sina 

nära som bodde på anstalt, då det inte var möjligt med fysiska möten.  

Årets vän 2020 

Ulla-Stina Engström från Åbo blev utsedd 
till Årets vän 2020. 

I motiveringen framgår det att Ulla-Stina 
har sedan sin pensionering på ett 
mångsidigt sätt engagerat sig i Röda 
Korsets vänverksamhet i Åbo. Hon har 
sedan år 2014 koordinerat 
vänverksamheten i Åbo i rollen som 
vänförmedlare. Det är henne man tar 
kontakt med om man känner sig ensam och 
behöver en vän, men också om man själv 
vill bli rödakorsvän och delta i arbetet med 
att lindra ensamhet. Hon ordnar träffar för 
vännerna och stöder dem i deras 
frivilliguppdrag. 

Ulla-Stina deltar aktivt och energiskt i 
avdelningens olika evenemang och 
insamlingar. Ulla-Stina är också själv 
rödakorsvän och besöker en äldre på ett 
boende i Åbo. 
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De nya verksamhetsformerna har inspirerat till nya möten med nya målgrupper. Pga kravet på 

digitala apparater och kunnande att använda dem, har det varit svårt att nå de mest utsatta 

hemmaboende. Vi har en pekplatta inom hemvården, där vårdaren kan möjliggöra ett möte 

mellan den hemmaboende personen och hens anhöriga. 

 

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 

Hjärtförbundet Samarbete i informationsspridning 

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 

Villa Vinden Samarbete och utrymme 

 

  

Startdag för funktionell träning 

I januari startades ett samarbete med Åbo svenska 
pensionärer, Villa Vinden, Åbo stads idrottsinstruktör, 
motiongruppens ledare Johan Lindberg samt Röda 
Korsets projekt ”Vi ses i byn”. Man ville erbjuda äldre 
personer ett testtillfälle på Villa Vinden där man testade 
muskelstyrka och balans hos de intresserade. Tillfället 
lockade över 40 personer som tog del av information om 
motion, hjärnhälsa och hjärthälsa. 
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Integrationsstödjande 
verksamhet 
Vi ökar vår integrationsstödjande 

frivilligverksamhet 

Frivilliga stöder integrationen av nyfinländare i 

Dalsbruk, Åbo och Pargas utgående från det lokala 

behovet. Stödet förverkligas genom språkklubbar, 

läxhjälpsklubbar och cykelverkstaden Sykkeli i 

Pargas. 

Under undantagstillståndet våren 2020 fortsatte en 

del av läxhjälpen på distans i Pargas. Engelska 

språkiga gruppen i Pansio kunde inte fortsätta och 

läget under hösten har gjort att gruppen inte har 

fortsatt. 

I februari planerades en utbildningsdag för den 

engelskspråkiga gruppen, men ingen anmälde sig. 

Distriktets personal har deltagit i nätverksmöten med 

centralbyrån. 

 

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. Undantagstillståndet inföll 

just under veckan mot rasism, vilket gjorde att alla evenemang under veckan inhiberades. 

 

Integrationsstödjande verksamhet 

Åtgärd Mål 2020 2020 Deltagare 
Boendestöd Enligt behov Dragsfjärd, Pargas Frivilliga: 6 

Migranter: 50 

Språkklubbar Enligt behov 2 
Pargas & Åbo 

Frivilliga: 5 
Migranter 20 

Vänfamiljers stöd för kvotflyktingar Enligt behov Dragsfjärd Frivilliga: 4 
Antalet migranter: 10 

Ungdomsgrupper Internationella 
gruppen 

2 
Åbo och Pargas utfärd 

Frivilliga: 10 
migranter: 20 

Läxhjälpsklubbar 5 klubbar 2 Frivilliga: 7 
Deltagare: 12 

Pojkar: 4 

Fortbildning 1 fortbildning 0  

Program mot rasism Inkluderande 
avdelningar 

Småskalig 
somekampanj pga 
undantagstillstånd 

600 nådda 

 

Ungdomsverksamhet 
Under 2020 har vi jobbat för att långsiktigt öka närvaron och nätverket med unga i deras miljö. 

Vi har inlett samarbete med studerandekåren vid Åbo akademi, Åbolands teaterskola och 

Unginfo. Röda Korset sitter också med i styrgruppen för Unginfos projekt kring vägledande 

ungdomstjänster i Åbo. 

På grund av coronapandemin har vi inte kunnat besöka skolorna i vanlig utsträckning. Innan 

pandemi hann vi ändå genomföra rollspelet På flykt och vänskapsverkstäder i Amosparkens 

skola i Kimito. Sirkkala skola deltog i bokmånaden kring hungerdagen och vi besökte även 

Sarlinska skolan i Pargas för uteverkstäder. Ämnesföreningarna vid Åbo akademi deltog i 

hungerdagsutmaningen och andra insamlingar. 

Cykelverkstaden Sykkeli 

Sykkeli är en ny gör-det-själv-verkstad i 
Pargas, Hannu Lahtinen hjälper dig att 
fixa din cykel 
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På grund av coronapandemin ser vi att ensamheten har ökat för unga när distansstudierna ökat. 

Därför började vi med chattvänverksamheten under 2020. 

Under 19 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. Åbo svenska avdelning 

tog gruppen till en ungdomsgrupp och hade en träff under året. Tyvärr gjorde pandemin att 

gruppen inte kunde träffas och nya utbildningar till skolan kunde inte hållas. Konceptet är tydligt 

och intressant så verksamheten upptas så fort det igen är möjligt. 

 

Ungdomsverksamhet 

Åtgärd Mål 2020 2020 Deltagare 
Ungdomsgrupper i Åboland 2 grupper 0  

Vi ordnar barnläger 
tillsammans med Åland 

Ordnas ej Ordnades ej  

Vi ordnar program för 
ungdomar 

Frivilliguppdrag av 
engångsnatur 

Sinnenas promenad  

Skolsamarbetsavtal Vid behov Ingen avdelning har avtal Alla 10 avdelningar 
har haft 

skolsamarbete 

Drogförebyggande arbete i 
skolor 

Ordnas ej Ordnades ej  

Program mot rasism Stöder avdelningarna i att 
ordna veckan mot rasism 

Inhiberad  

På flykt Kimito, Amosparkens skola Kimito, Amosparkens skola 70 studerande 
140 barn 

Första hjälpen i åk 8 (In 
Action program) 

Kimito, Pargas, Nagu, Korpo, 
Iniö 

Har inte förverkligats  

Förstahjälpenambassadörer 
åk 8 

S:t Olofsskolan 
25 ambassadörer 

Ingen utbildning hölls på 
grund av pandemin 

 

Kondomkörkort Vid behov   

Global fostran Sprider info om Röda Korsets 
skolprogram i global fostran 

Bokmånad i Sirkkala skola 240 elever 

Sekaisin chat på svenska Utvecklas som helhet i landet Vi deltar i utvecklandet av 
chatten 

 

 

  

Chatvänverksamhet Bokmånad i Sirkkala skola 

På flykt i Amosparkens skola Uteverkstäder i Sarlinska skolan 
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Huvudmål 3: Modig påverkare – vi försvarar 
humanitet med sakkunskap  

Påverkansarbete  
På grund av coronapandemin har behovet av kommunikation ökat markant under 2020. Vi har 

jobbat aktivt för att rekrytera nya frivilliga, informera hjälpbehövande, berätta om vårt 

hjälparbete för både frivilliga, medlemmar och allmänheten. 

Under 2020 har vi också organiserat och utarbetat arbetsrutiner för planering, genomförande 

och utvärdering av kommunikationsinsatserna på sociala medier. 

Under året har vi laddat upp 388 inlägg. Av dem är 231 inlägg på Facebook och 157 inlägg på 

instagram. Coronarelaterad information har stått för närmare 50 procent av alla inlägg. Antalet 

följare har ökat under hela året.  

Utöver det har vi lyft Vändagen, Veckan mot rasism, Hungerdagen och Jul i sinnet. På grund av 

undantagstillståndet hamnade rödakorsveckan i skymundan. 

2020 var också året då distriktet fyllde 85 år. Det firades med att ge ut jubileumstidningen 

”Framtiden i sikte – Katse tulevaisuuteen” till alla medlemmar i september. I oktober ordnades 

också ett jubileumswebbinarium med futuristen Niko Herlin och Mentaltränaren Christoph Treier. 

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. 

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 2020 2020 
Vi utarbetar en kommunikationsplan Justerar 

kommunikationsplan 
Distriktets plan justerad 

Kommunikationsutbildning  5 avdelningar 1 workshop 

Lokal media, mediauppföljning 200 artiklar 239 artiklar+ 10 radioinslag 

Här och Nu 
 

4 nr/år Här och Nu 3 nr/år 
Jubileumstidning 1539 st 

Avdelningsbrev 11 brev 8 avdelningsbrev 

 Situationsrapport och 
instruktioner under coronan 

12 st situationsrapporter 
19 st instruktioner 

Facebook 1 250 följare 1 333 följare 

Instagram 400 följare 461 följare 

 

Mediauppföljning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Facebook 560 803 853 997 1025 1153 1 333 

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 

Instagram: 
461 följare 

Mediauppföljning 
(tidning) 

158 219 236 190 212 316 239 
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Inlägg som nådde flest på Facebook under 2020: 

Inlägg med störst räckvidd på Instagram under 2020: 
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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 oktober ordnades grundkurs i Humanitär rätt tillsammans med Österbottens svenska distrikt 

med deltagare från hela Svenskfinland. Gymnasiekursen kunde inte ordnas på grund av 

coronapandemin. 

 

Humanitär rätt 

Åtgärd Mål 2020 2020 Deltagare 
Seminarium i humanitär rätt Vid behov   

Humanitär rätt som tema i gymnasier 1 kurs 0 0 

Kurs i Humanitär rätt 1 kurs 1 20 

Humanitär rättsgrupp för frivilliga Vid behov 0  
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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 fortsatt med fadderverksamheten Sammanlagt gjordes 5 fadderbesök 

till 4 avdelningar.  

Under Corona pandemin infördes sk. avdelningsteams som under själva Corona operationen 

hölls 6 gånger och samlade 52 deltagare. Teams-möten fortsatte under hösten månatligen, 

sammanlagt 4 gånger och samlade mellan 5-18 deltager. 

Regionmöten döptes om till avdelningsforum och hölls i september och samlade totalt 26 aktiva. 

Distriktet fyllde 85 år och uppmärksammade detta genom ett jubileumswebbinar som samlade 

53 deltagare. I Webbinariet föreläste futuristen Niko Herlin och mental tränare Christoph Treier.  

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 / Linda Pyy:  Korpo och Houtskär 

Siw Karlsson:   Dragsfjärd och Hitis 

Christel Bergman:   Västanfjärd 

Andrea Södergård:   Iniö och Pargas  

Juha Lindström:   Åbo svenska 

Annalena Sjöblom:   Kimito och Nagu 

 

 

Vi stöder avdelningarna 

Åtgärd Mål 2020 2020 Deltagare 
Medlemsvård Kommunikationsutbildning Kommunikationskväll 

hölls i Pargas 
13 deltagare 

Medlemsvärvning Kommunikationsutbildning Avdelningarna 
motiveras genom 
fadderbesök, via 

avdelningsbrev och 
avdelningsteams 

 
 

 
 

 

Vi belönar våra frivilliga Stämman 
Höstsamling 

Stämman 
Jubileumswebinar 

7 
53 

Vi ordnar regionmöten på hösten Åbo 
Korpo 

Västanfjärd 

Avdelningsforum 
8.9 
10.9 

 
17 
9 

Vi gör fadderbesök på våren 10 avdelningar 5 besök / 
4 avdelningar 

 

Pargas 2 
Åbo svenska (höst) 

Kimito 

Korpo 

OMA OMA utbildningar 5 st. 
300 frivilliga i OMA 

1 kurs 
303 inskrivna 31.12, 
113 nya under 2020 

24 varav 19 från 
Åboland 
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Jubileumstidning 

Aktuella trender och framtiden inom organisationen var teman 
för jubileumstidningen som skickades till alla medlemmar. 

 

Avdelningsfaddrarna 

Alla avdelningar har tilldelats en fadder för att stöda styrelsen i sitt arbete. 

Digihopp 

Nya sätt att kommunicera med 
avdelningar togs i bruk under 2020. 

 



 

28 
 

Målinriktad medlemsvärvning 
Ett medlemskap är ett ställningstagande för humanitära värderingar. Distriktet har minskat med 

31 medlemmar. Kimito avdelning har gjort ett fint arbete och värvat 26 nya under året.  

 

Medlemmar 

Åtgärd Mål 2020 2020 
Vi stöder avdelningarna att värva 
medlemmar 

1800 medlemmar 
300 finskspråkiga 

1683 

Vi ökar antalet ungdomsmedlemmar 200 131 

Vi ökar antalet aktiva 800 558 
Oma 303 

 

Medlemsantalet 2012 - 2020  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dragsfjärd 100 98 103 121 109 108 103 99 89

Hitis 77 76 68 67 70 70 69 65 63

Houtskär 58 53 52 48 49 57 63 58 55

Iniö 66 64 59 59 73 67 62 59 58

Kimito 133 132 129 141 142 147 144 157 175

Korpo 95 97 94 100 107 108 97 97 101

Nagu 78 74 71 83 93 85 80 80 77

Pargas 591 574 551 577 566 548 514 532 515

Västanfjärd 141 134 128 131 124 122 116 143 140

Åbo svenska 461 443 412 450 434 438 422 424 410

Totalt 1 800 1 745 1 667 1 777 1 767 1 750 1670 1714 1683

Varav 

ungdomsmedlemmar 200 183 158 169 174 176 146 148 131

finskspråkiga medlemmar 254 239 235 258 270 264 247 255 249  
 

Antal frivilliga 2014-2020, ur verksamhetsstatistik  

 

Avdelning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dragsfjärd 17 121 130 50 45 45 6 

Hitis 11 32 29 16 16 9 5 

Houtskär 12 26 33 21 20 30 21 

Iniö     10 21 17 

Kimito 117 190 113 60 45 52 28 

Korpo 35 33 49 29 28 29 49 

Nagu  140 25 35 26 20 25 

Pargas 101 130 120 50 133 110 270 

Västanfjärd 18 25 30 15 18 18 11 

Åbo svenska 100 270 300 172 82 95 136 

Totalt 411 967 829 448 423 429 558 
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Antal frivilliga i OMA 

De flesta avdelningar har aktivt tagit i bruk OMA Röda Korset. Kurser och evenemang som är 

avgiftsfria marknadsförs via OMA och nya har skapat profil i systemet. Utmaningar finns ännu i 

att få avdelningarna att kontakta de nya och hitta lämplig verksamhet för dem. Nya under år 

2020 113 st och sammanlagt var 303 inskrivna.  

 
Utmärkelser 

Finlands Röda Kors har under året beviljat 

följande utmärkelser: 

Guldmedalj 

Carola Eriksson, Kimito 

Leena Fabiansson, Kimito 

Marlene Strandberg, Kimito 

Silvermedalj 

Benita Laaksonen, Kimito 

Monika Vesalainen, Kimito 

Karin Ojala, Korpo 

Tiina Eriksson, Pargas 

Viveca Pyy, Pargas 

Bronsmedalj 

Mona Björkman, Iniö 

Rolf Nylund, Åbo svenska 

 

Åbolands distriktsstyrelse har beviljat 

följande förtjänsttecken: 

Catrine Huhta, Dragsfjärd 

Mira Öhman, Pargas 

Leif Blomberg, Åbo svenska 

Senita Lindström-Paasonen, Åbo svenska 

Camilla Sandell, Åbo svenska 

 

  

Premierade aktiva frivilliga från Kimito på Westers gård 

Från vänster: Marlene Strandberg, Carola Eriksson, Monika Vesalainen, Benita Laaksonen,  
Leena Fabiansson. 
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Organisation 

Stämman 
Ordinarie stämman som skulle hållas i Vasa i juni flyttades till september 5.9 på grund av 

pandemin. Presidiet satt i Vasa och hade satelliter som deltog i mötet på 10 olika ställen. Åboland 

deltog tillsammans med Varsinais-Suomen piiri via Åbo. Åboland hade 7 / 12 officiella 

representanter på plats från 5 avdelningar. Valnämndens ordförande Christel von Frenckell-

Ramberg presenterade personerna till personvalen för både centralstyrelse och fullmäktige. 

Mötet valde organisationens styrelse och till ordförande Elli Aaltonen. Till fullmäktiges 

viceordförande valdes Päivi Kuntze. Mötet godkände också organisationens strategi för åren 

2021-2023 med temat glädje, hopp och förtroende. 

Distriktets årsmöte 
Distriktets årsmöte hölls den 18 april via teams på grund av Corona pandemin. Sammanlagt 

deltog 19 medlemmar i mötet. 19 av 21 röstberättigade medlemmar deltog vilka representerade 

9/10 avdelningar. På grund av Corona läget hölls enbart mötet och inget program hölls. 

Mötet godkände verksamhetsberättelsen och fastställde bokslutet för år 2019, samt godkände 

arbetsplanen och budgeten för år 2020.  

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. 

Nya instruktioner och anvisningar för utskottsarbetet har utarbetats och nya medlemmar 

rekryterats till utskotten under hösten 2020. Utskottsarbeten började med egna separata träffar 

varefter en gemensam workshop hölls gällande distriktets verksamhetsplan 2021-2023. 

 Antal möten Antal paragrafer 

Distriktsstyrelsen 6 104 

Finansutskottet 4 42 

Hälso- och 

beredskapsutskottet 
2  

Socialutskottet 1  

Fivilligutskottet 2  

Distriktsstyrelsen år 2020  

Päivi Kuntze, ordförande   Åbo svenska   

Jeanette Laaksonen, vice ordförande  Pargas    

Catrine Huhta    Dragsfjärd   

Stig Hågensen   Pargas   

Eva Högnäs   Hitis   

Sari Karrila   Iniö   

Monica Nerdrum (-18.4)  Åbo  

Alexandra Lehtinen (18.4-)  Åbo 

Yvonne Nymalm-Rejström  Nagu   

Tarja Santavuori-Sirkiä   Korpo   

Helena Schmidt   Houtskär   
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Stina Tiainen   Kimito   

Guje Viitanen    Västanfjärd   

Annalena Sjöblom, sekreterare 

 

 
 

 

 

Valnämnden 

Sverker Engström, ordförande   Pargas 

Petra Öhman   Houtskär 

Susanne Piekkala   Kimito 

Inger Österlund   Korpo 

Monica Nerdrum   Åbo svenska 

Rachel Nygård-Taxell   Åbo svenska 

Annalena Sjöblom, sekreterare 

Utskotten valda 9.9 2020 

Finansutskottet 

Päivi Kuntze, ordförande   Åbo svenska 

Bror Berg   Pargas 

Christel von Frenckell-Ramberg  Åbo 

Tony Jäntti   Åbo 

Rachel Nygård-Taxell    Åbo 

Göran Peltonen   Pargas 

Johan Berg   Åbo   

Annalena Sjöblom, sekreterare 

  

Distriktsstyrelsens möte i september 

Distriktsstyrelsen övergick under våren till delvis distansmöten. Medlemmarna har varit tacksamma över 
att inte behöva resa långa sträckor för att delta. 
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Beredskapsutskottet  

Sari Karrila, Ordförande  Iniö   

Jerker Hagström   Pargas  

Stig Hågensen   Pargas  

Ann-Sofie Holmberg   Pargas  

Tarja Sirkiä   Korpo  

Tove Johansson   Åbo  

Marja- Riita Ståhlberg   Åbo  

Eivor Huldén   Åbo  

Linda Pyy och Annalena Sjöblom, sekreterare 

 

Frivilligutskottet  

Jeanette Laaksonen, ordförande  Pargas 

Ulla Alstrand   Korpo 

Sirkka Koivunen   Pargas 

Monica Nerdrum   Åbo 

Betul Gyeler   Pargas 

Emelie Rabb   Åbo 

Annemo Palmroos-Broos  Nagu 

Axel Gröndahl, expert   Ungdomsverkstaden Troja 

Siw Karlsson och Andrea Södergård, sekreterare 

Distriktets revisorer 
Som ordinarie revisor har CGR samfundet PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi) med CGR 

revisor Maria Merne som ansvarig revisor fungerat. 

Representation  
Åbolands distrikt har representation framtill stämman 5.9.2020 i: 

FRKs fullmäktige 

Päivi Kuntze, viceordförande 

FRKs förlikningsnämnd 

Tove Johansson 

FRKs revisionsutskott 

Rachel Nygård-Taxell 

FRKs valnämnd 

Christel von Frenckell-Ramberg 

 

Från 5.9.2020 i: 

 

FRKs fullmäktige 

Päivi Kuntze, viceordförande 

FRKs vapaaehtoislinjausvaliokunta 

Tove Johansson 

Kontti-johtokunta 

Annalena Sjöblom 
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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. Egentliga -Finlands 

sjukvårdsdistrikt har varit i kontakt till distriktet gällande förnyande/uppgörande av hyresavtal. 

Distriktet äger en bil, Renault Grand Scenic som under året medkörts 3 014 km, totalt 79 095 

km.  

Personal 
 

Distriktsbyrå 

Marjatta Alakahri 
Samordnare för 

förstahjälpen och hälsovård 
- 28.2.2020 

Linda Pyy 
Samordnare av beredskap 

och hälsovård 60 % 
2.3.2020- 

Christel Bergman Byråsekreterare, 55 %  

Rebecca Börman 
Samordnare för social- och 

ungdomsverksamhet 
1.1.2020-12.3.2020 

Siw Karlsson Projektplanerare 1.10.2018-31.12.2020 

Juha Lindström Organisationsutvecklare  

Annalena Sjöblom Verksamhetsledare  

Andrea Södergård 

Samordnare för 

kommunikation och 

frivilligverksamhet 

 

Dominic Spennert Civiltjänstgörare 1.6-22.8.2020 

   

Praktikanter 

Jenny Jönsson Kontorshjälp, 1 ggr/vecka 1.1–31.12.2020 

Mari Virta-Lupala 

Vapaaehtois- ja 

järjestötoiminnan 

ohjaaminen 

7.1-7.3.2020 

Linda Pyy 
Socionomstuderande 

Turku AMK 
10.2-1.3.2020 

Adéle Winberg Socionomstuderande Novia 21.1-19.2.2020 

Anna Palmen Socionomstuderande Novia 10.8-9.10.2020 

Elizabeth Packalén Socionomstuderande Novia 10.8-9.10.2020 

Julia Nylund Socionomstuderande Novia 12.10-8.11.2020 

Annika Hellström Socionomstuderande Novia 12.10-8.11.2020 

Emira Johansson Socionomstuderande Novia 1.10-16.12.2020 

Mia Henriksson Socionomstuderande Novia 23.11-8.12.2020 

   

I Pargas avdelning via Åbolands distrikt 

Henry Sundblom Verksamhetssekreterare 15.1-31.12.2020 
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Personaladministration 

Distriktet håller personalmöten varje vecka där aktuella händelser gås igenom. Från och med 

våren ordnades möten per teams och personalen träffades två gånger per vecka. 

Korta månatliga enskilda samtal med personalen har hållits. Välmående i arbete följs upp av 

centralorganisationen två gånger per år med en s.k. puls-enkätförfrågan. Resultatet gås igenom 

med hela personalen. Under året har vårens enkät gett ett medeltal på 4,39 och på hösten 3,72 

av högst 5 poäng.  

Personalhälsovård har från centralt håll upphandlats på nytt och Terveystalo valdes som ny 

aktör. 

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

Åbolands sjukhus samt lunchsedlar. 

Samarbete 
Grundvalarna för Röda Korsets hjälpberedskap är samarbete och partnerskap.  

Samarbete med de andra distrikten 

• Distriktsordförande och verksamhetsledarträff   

• Finlandssvensk beredskapsträff 

• Samarbetsträffar med Varsinais-Suomen piiri hålls regelbundet 

• Österbotten svenska distrikt 

Samarbete med andra organisationer 

• LokalTapiola 

• Kimitoöns kommun 

• Pargas stad 

• Åbo stad 

• SVF Bildning 

• Opintokeskus Sivis 

• Yrkeshögskolan Novia 

• Åbo Akademi 

• Åbo Akademis studentkår 

• Åbo svenska församling 

• Åbo yrkesinstitut 

• Åbonejdens Alzheimerförening 

• Sjöräddningsföreningarna 

• Åbolands teaterskola 

• Luckan unginfo 

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 och god förvaltning 
Ett av de stora nationella målen i FRK:s strategi är att hela organisationen skall ha ekonomin i 

balans år 2018 - 2020. För att uppnå detta uppdaterade distriktets placeringsstrategi 2020-2025 

under året med ett långsiktigt perspektiv. 

Distriktet har under året sökt externa bidrag från fonder för olika evenemang samt erhållit 

Corona stöd på 15 000 € från LokalTapiola Sydkusten 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsgranskningen 

Stadgeenlig revision utförs i distriktet regelbundet och samarbete med centralbyrån har stärkts. 

Avdelningarnas verksamhetsgranskning har utvecklats så att distriktet har sex utbildade 

verksamhetsgranskare som avdelningarna kan välja granskare ifrån.  Granskarna har erbjudits 

utbildning. Tre avdelningar har granskare valda ur poolen. 

Organisationskunnandet i avdelningarna 

Organisationsutbildning har erbjudits och hållits för nya förtroendevalda. Utbildningen har hållits 

av frivilliga organisationsutbildare. 

 

God förvaltning 

Åtgärd Mål 2020 2020 
Regelbunden revision  2 gånger per år 2 gånger/år  

Vi ordnar organisationsutbildning för 
nya förtroendevalda 

Februari Februari, 13 deltagare 

Verksamhetsgranskarpolen tas i bruk 6 utbildade granskare 6 utbildade granskare 

Fortbildning för kassörer och 
verksamhetsgranskare  

Januari, 10 deltagare Januari, 11 deltagare 

 

 

 

 

 

  

Vår ekonomi är i balans 

Åtgärd Mål 2020 2020 
Vi söker externa bidrag 50 000 46 000 

Vi har en effektiv placeringsförvaltning 5 % värdeökning 6,05 % 

Testamenteskväll ordnas Hösten Ordnades inte 

Organisationsutbildning Håll flaggan högt! 1.2 2020 

Utbildningen samlade både gamla och nya aktiva. Som organisationsutbildare 
fungerade Monica Nerdrum (på bilden) och Sari Karrila. 
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Medelsanskaffning 
 

Följande bidragsgivare har understött distriktets verksamhet under året: 

Bidrag 

Organisation  

Svenska fruntimmersföreningen i Åbo, vänverksamhet 3 000 

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, Förstahjälp och hälsopunkter 29 000 

C G Sundells stiftelse, barn och ungdomsverksamhet 6 000 

Waldemar von Frenckell stiftelse, publikation 5 000 

LokalTapiola Sydkusten 15 000 

OK Sivis 6 252 

 

Medelsanskaffning 

 € Budget, € 

Organisationsbidrag 76 672 74 932 

Medlemsavgifter 7 217 8 362 

Adresser, kort, julkort 15 789 15 000 

 

Ekonomisk analys 
Bokslutet för år 2020 visar en förlust på -16 928 €. Värdeförändringen på placeringsportföljen 

visar +29 182 €. Kostnaderna för den ordinarie verksamheten uppgår till –369 928,44 € (2019: 

-373 995) och intäkterna till 215 215,54 € (2019: 221 106 €). 

Den ordinarie verksamheten visar ett underskott på –163 098 €, (2019: -156 243 €) mot 

budgeterade -194 919 €. 
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37 
 

På grund av organisationsförändring så har kostnadsställen bytt plats. I välmående och 

socialverksamhet ingår också förstahjälpengruppverksamhet. Beredskapen har överskridit 

budgeten rejält vilket till en del kan förklaras med coronapandemin. Däremot har 

organisationsutvecklingen gått under budget. Här är en orsak överföringen av personalkostnader 

till beredskap från organisationsverksamhet.  

Under året har utdelningen av organisationsbidragen från centralbyrån reviderats med 

indikatorer enligt hur de strategiska målsättningarna uppfyll. För distriktet betyder det en 

märkbar ökning till 75 220 (tidigare 56 000 €). Under året har vi deltagit i ett STEA finansierat 

projekt ” Vi ses i Byn” som hämtat 56 035 € bidrag till distriktet. 

Distriktets placeringar gav en avkastning på 112 074 €. Dividenderna och räntor har influtit 

mindre än budgeterat 74 203 € (78 000 € i budget). Avkastnigen från hyresbostäderna var 17 

434 €. 

 

 

 

Balansvärdet på placeringsportföljen har under året försiktigt ökat 10 034 € även om 

börskurserna kraftigt sjönk under våren på grund av coronapandemin. Förmögenheten har hållit 

samma fördelning som föregående år. 

 

 

21 %

18 %

12 %12 %

13 %

7 %

3 %

4 %

4 %
2 %3 %1 %

Finansiering, 368 033 € Organisationsbidrag

Stea

Övriga bidrag

Hyresintäkter

Dividender

Räntor

Försäljningsvinster

Donationer

Produktförsäljning

Medlemsavgifter

Jourersättningar

Övriga intäkter

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Åboland egendom utveckling 2004-2020



 

38 
 

  

Distriktets ekonomi är stabilt och förmögenheten och är den största orsaken till att distriktet kan 

ha en omfattande verksamhet. Förmögenheten har under många år förvaltats väl och ökat i 

värde under alla år tack vare ett aktivt finansutskott och gynnsam ekonomisk utveckling på lång 

sikt. 

 

 

 

 

 

  

56 %

21 %

7 %

16 %

2019, Totalt 2 322 652 € 

Aktier

Fonder

Masskuldebrev

Bostadsaktier

Åbolands distrikt fyllde 85 år 

Alla rödakorsmedlemmar i Åboland bjöds in till jubileumswebbinarium i 
oktober med lysande föreläsare. 

56 %

22 %

6 %

16 %

2020, Totalt 2 330 317  € 

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 

Anna Fihlman 

 

Houtskär Petra Öhman 

 Eija Jalas 

 Jaana Rosenblad 

 

Iniö   Mona Björkman 

Lotta Söderlund 

Nina Grandell 

 

Kimito Susanne Piekkala 

Monica Hellberg 

Hannele Johansson 

 

Korpo Inger Wiklén 

 Tarja Santavuori-Sirkiä 

   Inger Österlund 

 

Nagu Yvonne Nymalm-Rejström 

 Fred Sundén 

 Tove Dahlén 

 

Pargas Jeanette Laaksonen 

 Widar Nyberg 

 Linda Pyy  

 

Västanfjärd Pertti Metso 

 Mariette Funck 

 Julia Lundsten 

 

Åbo svenska Alexandra Lehtinen 

  Camilla Sandell 

 Monica Nerdrum 

 


