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ARI RÄSÄNEN

Kommunikationschefens hälsningar
I JUNI GODKÄNDE FINLANDS RÖDA KORS
ordinarie stämma den nya verksamhetsstrategin.
Samtidigt som vi blickar mot svar på framtidens
utmaningar, firar vi vårt gemensamma jubileumsår med det 100-åriga Finland.

Vi kommer att svara på önskemålen
genast i början av året genom att
lansera en ny webbtjänst för
Röda Korsets frivilliga.

Avdelningarna, också de små, har ivrigt satt
igång med att arrangera festårets hjälparkurser.
På Hjalparraknare.fi kan man följa med antalet
utbildade. Vi kommer att överlåta det 100-åriga Finland en magnifik födelsedagsgåva genast i
början av januari.

Webbtjänstens främsta mål är att det ska vara
så lätt som möjligt för nya frivilliga att komma
med i Finlands Röda Kors hjälparbete.
Ett lika viktigt syfte är att ge nyckelfrivilliga
en behändig kanal för att ordna och marknadsföra evenemang samt kommunicera med andra
frivilliga. Den nya webbtjänsten skall vara lättare att använda än RedNet. Samtidigt får alla frivilliga ett eget användarnamn för att komma åt
tjänsterna.

Ju fler avdelningar som deltar,
desto finare gåva får Finland
i slutet av året.

MARI VEHKALAHTI

Majoriteten av de nya frivilliga kontaktar oss
första gången via webben. Under det gångna
året har vi haft otaliga diskussioner med er fri
villiga om vilka digitala tjänster organisationen
väntas erbjuda. Budskapet är klart: våra webb
tjänster bör vara lättanvända, de måste vara
enkla att hitta och alla Röda Korsets webbtjänster ska fungera med samma inloggningsuppgifter.

Ilpo Kiiskinen
Röda Korsets kommunikationsdirektör

TYCK TILL på Facebook

TA KONTAKT

Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

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

CHATTA på Twitter

Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det skyddar
civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som har förbundit sig
att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en av dem. Röda Korset har rätt att
använda skyddstecknet för att markera sin verksamhet och övervaka användningen av märket.
Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

twitter.com/punainenristi

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

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!

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

DELA VÅRA BILDER Instagram

RING OCH BIDRA

instagram.com/punainenristi

0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)
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LEDAREN 15.11.2017

Hur få fler ungdomar med?
I vår strategi 2018-2020 vill vi fler ungdomar med
i verksamheten. Målet är naturligt om vi vill att
Röda Korset skall vara en levande organisation
även i framtiden. Det är dock lättar sagt än gjort.
Hur skall vi få unga att trivas i vår miljö, där
medelåldern är en bra bit över 50? Hur skall vi nå
de unga, då de i ganska unga år flyttar från orten
för att studera? Ifall vi får en ung vad skall vi göra med hen?

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

jobba med. Förstås skall det passa in i våra principer och värderingar.

De här frågorna funderade vi på under höstens
organisationsdagar och fick en inspirerande föreläsning av Anna Munsterhjälm generalsekreterare
från Allianssi.

Här ar vi alla en nöt att knäcka. Ungdomarna
finns där ute och många av dem vill jobba, med
humanitära värderingar. Kan vi öppet och ärligt
säga att vi tar väl hand om dem som vill med, har
vi en plats för dem i vår verksamhet?

Hon lyfte fram några tips åt oss. Ett av dem var
att då en ny person kommer med så istället för
att passa denne in en befintlig verksamhet låta hen skapa den verksamhet som personen vill

Anna sade: Vill vi ha stora förändringar skall vi vara beredda att också göra stora förändringar!

Jättefin höstsamling och #Reddieresa!
Höstsamlingen som picknickkryssning blev en
storsuccé! Vi var hela 70 ivriga rödakorsare plus
Reddie som samlades på en av höstens vackraste
dagar för att lära oss nytt samt bli bekanta med
varandra. Om jag har förstått rätt så hade Åboland landets största deltagarantal på höstsamlingen. Wow!

Päivi Kuntze
Ordförande, Åbolands distrikt
Viceordförande i Finlands
Röda Kors fullmäktige

Social- och hälsovårdsreformen (Sote) är svår att
fatta, tycker jag personligen. Sandra Bergqvist
från Finlands kommunförbund förklarade läget
för tillfället för oss och för första gången fick jag
en uppfattning om vad Sote på riktigt kan betyda
för oss. Och var Röda Korset kan göra. Finemang.

Åboland och fick redan under Höstsamlingen se
en video från fältsjukhuset i Bangladesh, vart en
del av pengarna har gått.
Ett personligt minne från den här insamlingen var
tre invandrarflickor som kom till mig på Universitetsgatan och frågade var man kan få en insamlingsbössa och en väst. Kårens Röda Kors -kansli var så långt borta att jag ledde flickorna till den
finska SPR. Några minuter senare kom tre glada
splitternya insamlare ut och började sin nya karriär som hungerdagsinsamlare. Vad glad jag blev.

Niklas Guseff från Gräns- och sjöbevakningsskolan hade stora planer för rödakorsare vid en
storolycka till havs. Det som jag inte hann fråga honom var vart skulle alla båtar landa: hjälpare i skärgården kommer ju ofta på plats med båt.
Ärendet är dock säkert planerat.
Och slutligen fick vi information om hur föreningarnas information borde skötas om i framtiden. Social media är bra om man vet vad, hur och
när man informerar. Där tyckte Reddie att vi hade
kommit till dagens viktigaste fråga: Reddie fick bli
somestjärna och där lyckades hen fint!

Medlemsanskaffningen har lyckats på vissa orter
otroligt fint, på andra orter helt acceptabelt. Jag
är glad och stolt för den stora satsningen ni gör
i avdelningarna för att få mera medlemmar. Kanske det även utbyttes goda råd mellan avdelningar på #reddieresa!

Höstens storsatsning är ju alltid Hungerdagsinsamling. Som vanligt lyckades vi bra med den i

Hösthälsningar, Päivi
3

TACK FÖR ATT DU DELTOG I HUNGERDAGEN

MARIA SANTTO

Hungerdagens
intäkter kom omedelbart
i användning
Enligt en första uppskattning inbringade
Hungerdagen, hörnstenen för vår beredskap,
1 250 000 euro via bössinsamlingen. Ett stort
tack till alla som deltog i insamlingen på ett
eller annat sätt!
Alla insatser som görs kring Hungerdagen är
otroligt värdefulla. Veckan efter kampanjen användes en del av de insamlade medlen då vi bestämde oss att lösgöra 500 000 euro ur katastroffonden för att skicka hjälp till sjukhusen
i Bangladesh som stödjer de hundratusentals
människor som flytt från Myanmar.
Redan under Hungerdagen reste två finländska
biståndsarbetare iväg för att hjälpa människor
som drabbats av orkaner i Karibien. Pengar från
insamlingen användes även i Finland då en brand
bröt ut i Vasa.
Insamlingens totalresultat offentliggörs i november. Den slutgiltiga summan räknas även de övriga donationskanalerna som t.ex. bidrag via sms,
webben och mobilappen. Hungerdagens bössinsamling ordnades 14–17.9.2017.

AINO TUOMI-NIKULA och 4 månader gamla Vilho samlade
in pengar vid Tresmedersplatsen i Helsingfors.

Kampanjer år 2018
februari
Vändagen
14.2

mars

april

Veckan mot Världshälso
rasism
dagen
19–25.3
7.4

maj

juli

september

novemberdecember

Rödakorsveckan
3–9.5

Olycksfallsdagen
13.7

Internationella
första-hjälpendagen 8.9

Insamlingen
Jul i Sinnet
22.11–24.12

Hungerdags
insamlingen
20–22.9

Världs
aidsdagen
1.12

Olycksfallsdagen
13.4
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HUNGERDAGEN I ÅBOLAND - STORT TACK!

Hungerdagen i Åboland
Text Annalena Sjöblom, tabell Christel Bergman

Vi kan stolt visa att alla våra 10 avdelningar i år
igen aktivt deltog i Hungerdagsinsamlingen. Vårt
mål på att samla 50 000 euro uppfylldes tyvärr
inte, men jämför vi resultatet i övriga Finland
kan Åboland igen vara stolta. Speciellt lyckat har
lunchförsäljningen visat sig vara. Både givarna
var glada över att få äta Hungerdagssoppa samtidigt som de deltog i insamlingen.

Behovet av katastrofhjälp finns hela tiden. Ganska fort efter Hungerdagsinsamlingens inleddes
en nödinsamling för Bangladesh. Finlands Röda Kors har skickat ett fältsjukhus dit för att ta
hand om tusentals flyktingar från Myanmar.

En tydlig trend i insamlingen är att få innehar
kontanter idag. Dessa är också svåra att få att
donera via sms eller via nätet. Här bör vår organisation hitta lösningar på hur donerandet kan
göras smidigare.

HUNGERDAGSINSAMLING

Vår hjälp behövs – både här hemma och ute i
världen.

2017

2016

2015

2014

Dragsfjärd

1 154,87

1 440,92

2 173,45

1 940,68

Hitis

3 633,00

3 231,40

3 415,71

2 673,70

Houtskär

1 488,39

1 181,65

2 070,25

1 209,76

997,45

1 181,94

2 134,45

932,55

Kimito

3 635,40

3 582,27

3 465,16

2 775,32

Korpo

1 531,15

1 573,03

2 341,63

1 843,26

Nagu

1 523,35

808,77

1 944,09

472,65

Pargas

6 923,94

9 680,15

12 027,33

7 348,16

Västanfjärd

1 150,35

1 689,77

2 359,35

1 498,60

Åbo svenska

9 350,24

9 661,97

13 658,48

6 935,48

31 388,14

34 031,87

45 589,90

27 630,16

2 089,65

2 354,84

1 866,50

2 034,38

840,95

1 912,09

1 204,32

2 058,17

Åbo Akademis ämnesföreningar

1 334,62

702,24

1 371,78

1 378,05

Novia

3 389,10

6 188,32

8 691,58

8 285,50

7 654,32

11 157,49

13 134,18

13 756,10

AVDELNINGAR

Iniö

AVDELNINGAR SAMMANLAGT
SKOLOR I ÅBO
S:t Olofsskolan
Cygnaeus

SKOLOR SAMMANLAGT
ÖVRIGA
Åbo Svenska Teater
Andra övriga
ÖVRIGA SAMMANLAGT

HUNGERDAGEN SAMMANLAGT

12 556,75
222,75

88,70

733,23

590,28

222,75

88,70

13 289,98

590,28

39 265,21

Resultatet för 2017 är preliminärt.
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45 278,06 72 014,06 41 976,54

RÖDA KORSET FÖRSTA HJÄLPEN AB

Röda Korset Första Hjälpen Ab
har inlett sin verksamhet
PERTTI SAARELA

RÖDA KORSETS FÖRSTA HJÄLPEN-ENHET inledde sin verksamhet med ett gemensamt seminarium för den fasta personalen
i Nynäs 4–5.9.2017.

Totalt 38 anställda i distrikten och på central
byrån förflyttades till det nya bolaget Röda
Korset Första hjälpen Ab då det inledde sin
verksamhet 1.9.2017.

produkterna köpas med bank- eller kreditkort eller faktureras via FO-nummer. Avdelningarna får
rabatt för första hjälpen-produkter i vanlig ordning.
Varför höjs priserna?
I samband med bolagiseringen omfattas verksamheten vid Röda Korset Första hjälpen Ab av
mervärdesskatten och därför läggs en mervärdesskatt på 24 % på alla våra första hjälpen-utbildningar och –produkter (moms 10 % för böc
ker). I praktiken innebär det här att priset på ett
första hjälpen-intyg höjs till 10 € (inkl. moms 24
%).

Målet är att kunderna inte märker förändringen och att övergången är så smidig som möjligt. Det här har i huvudsak lyckats, även om det
förekommit vissa utmaningar och fördröjningar gällande produktförsäljning och nätbutikens
verksamhet.
Var sker försäljningen
av första hjälpen-produkter?
Röda Korsets Första hjälpen-nätbutik finns på
adressen www.ensiaputuote.fi. Det går fortsättningsvis också att köpa första hjälpen-produkter och -intyg vid distriktsbyråernas utbild
ningscenter samt i affärerna i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, S:t Michel, Uleåborg,
Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo.

Ytterligare information:
Södra Finlands områdeschef
Mirja Sjöberg, tfn 0400 787 135
Västra Finlands områdeschef
Anne Heiskanen, tfn 0400 775 479
Östra Finlands områdeschef
Annamari Komulainen, tfn 0400 158 397
Verkställande direktör
Pertti Saarela, tfn 040 577 2417

Det är bra att komma ihåg att utbudet i affärerna är mindre jämfört med nätbutiken och
öppettiderna begränsade. Vid affärerna kan
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MEDLEMSKAP ÅR 2018

Medlemskapen i Röda Korset förenklas
Vid den ordinarie stämman i Helsingfors
i juni godkändes en förenkling av Röda Kors
ets modeller för medlemskap. Den innebär att
familjemedlemskapet avskaffas från början av
nästa år.

GAMMALT
MEDLEMSMATERIAL
TAS UR BRUK
• F
 rån och med 1.1.2018, då familje
medlemskapet avskaffas, kan gammalt material inte längre användas
(t.ex. broschyrer, flyer, medlemsavgiftsblankett). Sluta använda det
gamla materialet och ta bort det
från sådana platser där det finns
framme.

Det nya fullmäktige bekräftar nästa års medlemsavgifter och fördelningen av dem under sitt
möte i november. Knappt nio procent av alla våra medlemmar är familjemedlemmar.
De måttliga medlemsavgifterna, stödet för den lokala rödakorsverksamheten och ett ställningstagande för humanitet utgör goda skäl att fortsätta medlemskapet.

• N
 ytt medlemsmaterial framställs
till år 2018. Det kan beställas i webbutiken med avdelningens inloggningsuppgifter från och med 1.12.

MEDLEMSAVGIFTER OCH TYPER
AV MEDLEMSKAP 2018
• Årsmedlem 20 €/kalenderår
• Årsmedlem under 29 år 10 €/kalenderår
• Ständig medlem 300 €

INFORMATION OM
ATT FAMILJEMEDLEM
SKAPET AVSKAFFAS

Inkomsterna från medlemsavgifterna delas ut
till avdelningarna enligt samma modell som tidigare. Största delen av medlemsavgifterna går
alltså även framöver till avdelningarna:

• I den medlemspost som avdelningen skickar ut bör man informera om att familjemedlemskapet avskaffas och uppmuntra
medlemmarna att förnya sitt
medlemskap.

• Nya medlemmars medlemsavgift för det
första året tillfaller i sin helhet avdelningen.
• Medlemsavgiften för medlemmar under 18 år
tillfaller i sin helhet avdelningen.
• Mer information om fördelningen i övrigt
finns på RedNet (Råd & Rön/Medlemsvärvningen)

• Information om att familjemedlemskapet avskaffas skickas till
familjer med familjemedlemskap.
Vi informerar också om detta i
tidningen Hjälpens värld (nr 4)
i november.

Ytterligare information:
Distriktsbyråerna
Kampanjkoordinator
Sari Byman tfn 020 701 2201
CRM-planerare
Kirsi Lehtinen tfn 020 701 2197

Låt oss tillsammans ta nya tag
med medlemsvärvningen med det
nya materialet och de enklare
medlemskapsformerna!

RedNet (Råd & Rön/Medlemsvärvningen)
Röda Korsets webbplats (Kom med/Bli medlem)
Informationen uppdateras 1.12.2017. För dem
som blir medlemmar via nätet under december
månad startar medlemskapet 1.1.2018.
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JUL I SINNET 23.11–24.12.2017

Jul i Sinnet-insamlingen startar en dag tidigare
TATU BLOMQVIST

FÖRBIPASSERANDE bjöds på pepparkakor och glögg på Helsingfors järnvägsstation i november 2016.

Insamlingen inleds med en stor invigning på
Helsingfors centralstation, undantagsvis redan
torsdagen den 23.11. På invigningen uppträder
Pete Parkkonen. Yles morgon-tv sänder di
rekt från invigningen.

KOM IHÅG
• Jul i Sinnet-insamlingens webbplats:
www.julisinnet.fi
• Facebook: Hyvä joulumieli -keräys

I år ordnas även ett andra invigningsevenemang
– ett jippo som ordnas av FRK och Mannerheims
Barnskyddsförbund den 24.11 i Vasa. Där deltar
Yle Österbotten. Morgon-tv informerar om insamlingen dagligen fram till 22.12.2017 och insamlingsresultatet offentliggörs nationellt på julafton.

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli
• RedNet (Hyvä Joulumieli)
• Mer information fås från distriktsbyrån eller genom att skicka e-post till
adressen joulumieli@punainenristi.fi

Ge korten till familjerna i god tid
Insamlingsmålet är 2,1 miljoner euro, och sammanlagt 30 000 presentkort värda 70 euro delas ut.
Bara i Åboland delas 228 gåvokort ut till behövande familjer i år. Det motsvarar en summa
på 15 960 euro.

Presentkorten gäller under tiden 7–24.12.2017.
Instruktionerna för utdelning av Jul i Sinnet-presentkort har också uppdaterats, så läs igenom
dem omsorgsfullt.
Insamlingen ordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Röda Korset i samarbete
med Yles morgon-tv, Yle Radio Suomi och Radio Vega. Insamlingens kommersiella partner är
K-matbutikerna, S-gruppen och Lidl.

Jul i Sinnet-korten skickas till distrikten vecka 44
och vidare till avdelningarna under vecka 46–47.
Röda Korset och Mannerheims Barnskyddsförbund väljer ut hjälpbehövande familjer i samar
bete med bland annat diakoniarbetare, rådgivningar och sociala myndigheter.

Ytterligare information:
Koordinator för socialt välmående
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123

Avdelningarna och deras samarbetspartner bör
dela ut korten till familjerna i god tid, så att familjerna hinner använda korten innan julhelgen. Man
bör också kontrollera att varje kort är märkt med
mottagarens namn.

Koordinator för medelinsamlingen
Regina Laurén, tfn 020 701 2199
Informatör Mari Mäkinen, tfn 020 701 2223
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ÅBOLÄNDSK VÄNTRÄFF

ÅBOLÄNDSKA VÄNNER lär sig mer om ensamheten bland äldre

Ensamhet botas bäst med gemenskap
Text och bild Andrea Södergård

Den 5 oktober samlades ett trettiotal glada
vänner till vänträff i Nagu. Temat för träffen
var ensamhet bland äldre och inbjudna gäster
var Kerstin Savolainen som är äldreomsorgsle
dare i Nagu och Raili Svahnström som är ord
förande för Festingarna.

par veckor tillbaka är en ivrig medarbetare på
kontoret.
Ensamhet botas bäst genom att skapa sammanhang och gemenskap för de ofrivilligt ensamma. I det här arbetet är våra Röda Kors-vänner
mycket värdefulla och ni gör ett otroligt viktigt
och gott arbete i era avdelningar.

Ensamheten bland äldre kan se mycket olika ut.
En del trivs ensamma, medan ensamheten för
en del blir en börda, berättade Kerstin Savolainen. En ofrivillig ensamhet kan ha negativa konsekvenser för individen och gör att personen tar
till sig negativa levnadsvanor. Problem med alkohol, spelande och bristande motion och hälsa
är vanliga hos de som är ofrivilligt ensamma. Savolainens föredrag väckte diskussion kring hur
ensamheten ser ut i andra åldersgrupper och
hur man kunde skapa generationsöverskridande
vänverksamhet.

Tack för att ni finns och att ni deltog i årets vänträff!

Efter kaffet var det dags för Raili Svahnström att
äntra scenen och berätta om Festingarnas verksamhet i Nagu. Klubben ordnar bland annat resor, it-café och fester för att samla äldre i Nagu
och samarbetar även med lokala Röda Kors-vännerna.
Överraskningsgäst på vänträffen denna gång var
Röda korsets egen maskot Reddie, som sen ett

KERSTIN SAVOLAINEN var en av två föreläsare på vänträffen i
Nagu
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IN MEMORIAM

VÄNDAGSKAMPANJEN

Roger Broo 1.10.1945-24.10.2017
både stod i köket och filerade laxen, skar skinkan och serverade julmaten.
Som den ansvarsfulla person Roger var ställde han upp även som sekreterare i avdelningens
styrelse och medlem i distriktsstyrelsen i Åboland. Byråkratin var honom inte främmande efter en livslång gärning inom Åbo Akademi. Att
vara månadsgivare i Röda Korset var en självklarhet för honom.

En trofast åboaktivist i Röda Korset har läm
nat oss. Roger Broo blev 72 år. En kort men
intensiv sjukdom slutade hans vandring.

På sin fritid hann han även ägna sig åt skärgårdsliv och trädgårdsodling i sitt kära Houtskär
tillsammans med en älskad familj och sina barnbarn. Många känner honom för hans arbete med
att utveckla skärgårdens välbefinnande, kulturliv
och förutsättningar för unga att bli bofasta genom hans insatser för Skärgårdsstiftelsen.

Många av oss kommer ihåg honom som den glada hungerdagsinsamlaren med bössan framsträckt; så även när någon katastrof inträffade i
världen och det behövdes många hjälpande bidrag. Roger samlade också med stor framgång
vid Svenska Dagens huvudfest i Åbo. Att för Åbo
Röda Korset skuffa runt kantinvagnen på Åbolands sjukhus gav säkert många där en trevlig
pratstund vid sidan av vårdrutinerna och mången är det även som påminner sig avdelningens
traditionella jullunch där Roger iklädd förkläde

Innehåll i livet och nya krafter hämtade han bl a
genom att vandra på pilgrimsstigarna till Santiago de Compostela. Nu vandrar han på andra stigar - väl värd att minnas av oss alla i Röda Korset.
Rachel Nygård-Taxell och Eivor Huldén

Vi ses på Vändagen!
Vi fortsätter även nästa år att fira vända
gen med temat Vi ses-vi ser. Tillsammans
förebygger vi ensamhet och framhäver be
tydelsen av att se och uppmärksamma våra
medmänniskor.
Vi uppmuntrar avdelningarna att ordna Vi sesvi ser-evenemang och inspirera nya människor
att komma med som frivillig. Varje vän är guld
värd och gör ett viktigt arbete för att minska
ensamheten.

Gå med i vändagsgruppen på RedNet och läs
mer om kampanjen! Sidorna blir färdiga till
årsskiftet.

Att arrangera ett vändagsevenemang tillsammans med andra frivilliga är ett enkelt sätt att
komma med i verksamheten. Det är också ett
bra tillfälle att informera om verksamheten till de
som behöver en vän. Marknadsför därför evenemanget till den breda allmänheten.

Ytterligare information:
Samordnare för socialverksamheten
Andrea Södergård, tfn 040 771 2820
Koordinator för socialt välmående
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123
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TEMADAG KRING BEROENDE

En unik inblick i missbrukets vardag
Text Andrea Södergård, bild Jürgen Ross

Den 28 oktober ordnade Röda Korset och
KRAN rf en gemensam temadag kring beroen
de i Åbo. Inbjudna gäster var erfarenhetsex
perterna Johan Ekroth och Maria Thelen som
berättade om sina liv med och i närheten av
ett beroende.
När Johan Ekroth var sex år gammal drog han
sin första fylla och insjuknade i alkoholism. På
temadagen berättade han om livet tillsammans
med flaskan som till slut förde honom till bäddavdelningen i väntan på döden. Tack vare en
otrolig envishet tog han sig tillbaka från dödens
väntrum och har sedan tre år tillbaka levt ett
nyktert liv efter 34 år som alkoholist. Han berättade om de nya relationerna till sina barn och
sin familj och hur det är att leva som nykter alkoholist.
Maria Thelens 26-åriga son tar droger. Hon berättade om den där natten för några år sedan
när polisen knackade på och hon förstod att sonen missbrukade. Hon berättade hur det är att
leva som medberoende och de svårigheter det
innebär för hela familjen. I dag vill hon hjälpa
andra i samma situation som hon.

TEMADAGEN KRING BEROENDE drog fullt hus i SFVs möteslokal

Marias och Johans berättelser gav oss en unik
inblick i missbrukets vardag och lämnade ingen i
publiken oberörd. Berättelser väckte många frågor om hur en missbrukare resonerar och vilka
stöd som finns för missbrukares anhöriga och vi
skulle lätt ha kunnat avvara en timme till för diskussion.
Tusen tack till Maria och Johan som delade med
sig av sina berättelser. Vi hoppas kunna ordna
liknande temadagar igen.

JOHAN EKROTHS LIV kretsade kring flaskan. I dag är han nykter alkoholist.

MARIA THELEN berättade om medberoendets makt. Hennes
sons missbruk påverkar hela familjen.
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HÖSTSAMLING-KRYSSNINGEN 20.10.2017

Beredskapen och some i fokus på Höstsamling
Text Annalena Sjöblom och Andrea Södergård, bild Juha Lindström och Andrea Södergård

Fredagen den 20 oktober entrade 70 gla
da rödakorsare Viking Amorella för att delta i
Höstsamlingen med temat ”Är vi beredda”.

sjöbevakningsskolan berättade i hur många olika skeden vi kan hjälpa myndigheterna ifall en
dylik olycka sker.
Sist men inte minst talade Laura Johansson (titel) om hur avdelningarna kan ökan sin synlighet på sociala media. Temat gav mycket diskussion från publiken.

Efter sjöfrukost samlades vi i konferensutrymmena där programmet började. Först fick vi höra Sandra Bergqvist från Finlands kommunförbund tala om Vårdreformen (SOTE) och hur vi
kan förbereda oss inom tredje sektorn. Efter
grupparbete där vi funderade på hur vi i avdelningarna kan stöda människors välbefinnande
lokalt testade vi under kaffepausen på registrering. Det var inledningen till temat storolycka
till havs där premiärlöjtnant Niklas Guseff från

I Mariehamn var det dags att byta båt och under hemresan åt vi gemensam buffemiddag samt
umgicks. Vi från personalen tyckte resan var
lyckad och vi hoppas alla trivdes. Jag tror vi gör
om detta!

Sandra Bergqvist förberedde oss för vårdreformen
Sandra Bergqvist från Kommunförbundet var först ut av föreläsarna på årets
Höstsamling den 20 oktober. I en snabb takt och med mycket kunskap gav
hon oss en överblick av hur planerna för vårdreformen ser ut just nu och vad
reformen innebär i praktiken.
I sin presentation tog Sandra också upp kommunens roll i vårdreformen. När
all vård flyttas till landskapen kommer kommunerna inte längre att ansvara
för social- och hälsovården. Istället ska kommunerna, med stöd och experthjälp av landskapen, främja välfärd och hälsa för kommuninvånarna.
Efter Sandras föreläsning fick kryssningsdeltagarna i mindre grupper fundera på vad hälsa och välbefinnande innebär för dem. Sedan fick grupperna
komma med konkreta förslag på vad man på avdelningsnivå kan göra för att
stödja välbefinnandet och hälsa på den egna orten.
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Storolycka till havs – är vi beredda?
socialmyndigheten de icke skadade. Här är utmaningarna stora kring hur en dylik operation
leds.
Myndigheterna har förberett sig för olyckor och
sjöräddningen har kartlagt ställen där man kan
ta emot tusentals evakuerade från fartyg vid
behov. I Finland finns 7 sådana varav Gyltö är
ett. Gyltö ligger i Korpo och är har använts av
militärens tidigare. På grund av det finns där utrymmen som lämpar sig väl för massevakuering.
Vi fick en inblick i hur en räddningsoperations
skulle ske och i vilka olika uppdrag Röda Korset
skulle behövas på plats. De var ganska många:

NIKLAS GUSEFF

Sjöräddningen i Finland är indelad i två områden. Finska viken från Hangö österut bildar ett
och området från Hangö till Torneo det andra. I
båda dessa fungerar sjöräddningscentraler MRCC i Helsingfors och i Åbo. Sjöräddningsuppdragen varierar från direkta sjöräddningar till sjuktransporter och behovet är naturligtvis störst på
sommaren då många fritidsbåtar rör sig till havs.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Östersjön är ett livligt trafikerat hav. Vi har också mycket persontrafik och redan upplevt några riktiga olyckor samt nära på händelser. Några
exempel är Sally Albatross grundstötningen. Estonia förlsiningen och Amorella grundstötningen.

9.
10.

Ta emot evakuerade vid stranden och visa
dem till byggnaden
Hjälpa vid Triage (klassificering) av skadade
Hjälpa med förstahjälp vårdpersonal
Hjälpa vid inregistrering
Sköta bespisning
Hjälpa med mentalt stöd
Olika logistiska uppgifter (händer och fötter)
Hjälpa med att hitta familjemedlemmar och
få kontakt till anhöriga
Hjälpa vid utregistrering
Anvisa personer till fordon för att slippa hem

I Röda Korsets beredskap ingår alla dessa områden. Vi har Första hjälp, Första omsorg (registrering, bespisning, hemlandshjälpen), mentalt stöd
och Frivilliga Räddningstjänst som kan hjälpa vid
logistik.

Sjöräddningen har tillsammans med andra myndigheter förberett sig för storolyckor till havs
och ganska detaljerat funderat på hur en räddningsoperation kan genomföras. Dessa allas
för MoMeVa () eftersom flera myndigheter tillsammans agerar. Sjöräddningen räddar till havs,
räddningsverket till lands, Polisväsendet sköter
registrering, sjukvårdsdistriktet de skadade och

Nu gäller det för oss att inse hur mycket våra
frivilliga kan göra, satsa på utbildning och framförallt satsa på ledarskap. Dethär vill vi göra under de kommande tre åren!

GRUPPARBETEN ombord
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Sociala medier är en tillgång för Röda Korsets arbete
Innan vi bytte båt i Mariehamn föreläste kommunikatörsexperten Laura Johansson om sociala
medier och hur man kan använda sig av sociala
medier i avdelningen. Laura gav oss tips och råd
om sociala medier i dag och vad man ska tänka
på när man använder dem. Människor, personliga
historier och känsloväckande material fungerar
bra, men det är också bra att ha en krisplan ifall
något går snett.
För de avdelningar som vill ta steget ut i sociala medier är det viktigt att tänka på vad man vill
uppnå, vem man vill nå och vad avdelningen vill
säga åt dem. Laura utmanade alla kryssningsdeltagare till att ladda upp roliga filmklipp, bilder
och inlägg på sociala medier som ger positivt
synlighet för Röda korset och det kom många fina förslag.

LAURA JOHANSSON

Så här namnger du
avdelningens Facebook-sida

Laura Johanssons tips och råd

Centralbyråns kommunikationsenhet rekom
menderar att avdelningarnas Facebook-sidor
namnges enligt formen Finlands Röda Kors
(ort) avdelning. Exempelvis Finlands Röda
Kors Kumlinge avdelning.

... om målsättningen
•
•
•
•

Vad vill vi uppnå tillsammans?
Vem vill vi nå?
Vad vill vi säga åt dem?
Vilka sociala medier är vi bra på? Vilka sociala medier använder de som vi vill nå?

Som profilbild på sociala medier bör
avdelningarna INTE använda:

Steg för steg…
•
•
•
•
•

• Röda Korsets logo
• en cirkulär produktlogo
• skyddssymbolen.

Lyssna
Delta
Skapa socialt innehåll
Väcka uppmärksamhet
Skapa förändring

Ytterligare information:
Webbproducent
Seppo Kujanpää, tnf 020 701 2226
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FRK DRAGSFJÄRDS AVDELNING

NALLARNA får första hjälp under ledning av Anci Henriksson

Trevlig aktivitetsdag i Dalsbruk
Text Kristina Hakola-Wass, FRK Dragsfjärds avdelning, bild Susann Holmberg

Den 29.10 firade FRK Dragsfjärds avdelning sitt
65 års jubileum med en aktivitetsdag för hela
familjen.
Dagen började med en kurs i första hjälpen för
mjukisdjur och dockor. Några ivriga barn kom
och fick råd om vad man skall göra ifall olyckan är framme med sår och andra små olycksfall.
Många plåster, mitellor och sårbindlar fick sin
rätta plats på älskade mjukisar och dockor. Sedan följde lite sagoläsning och aktiviteter i lekhörnan.
Annalena Sjöblom från FRK Åbolands distrikt berättade om Katastroffonden och svarade på frågor från publiken.

LOTTERI och medlemsvärvning

Lite pengar samlades in med ett prisspäckat lotteri och redan nu kunde man köpa lotter till den
årliga adventskalendern med 24 små sockor.
Fram till dragningen kan man köpa lotter till den
i Räpylä i Dalsbruk.
Avdelningens verksamhet och historia presenterades genom väggaffischer, föremål och fotografier som de ansvariga för olika verksamhetsformer hade ställt ihop till små utställningsbord.
Närvarande medlemmar från avdelningen svarade på frågor om såväl utställningarna, medlemskap och de broschyrer som besökarna plockade åt sig.
Till sist bjöd avdelningen på soppa, kaffe och
kaffebröd och en grupp syriska kvotflyktingar
underhöll med dans tillsammans med ungdomar
från avdelningens ungdomsgrupp.

JULKALENDER som lottas ut till förmån för vänstipendier i skolorna
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FRK HITIS AVDELNING

Flyktingbesök i Hitis och Rosala 11.8.2017
Text Anita Österberg, ordförande i Hitis FRK avdelning, bild Anita Österberg och Gina Genberg

Fredagen den 11 augusti bjöd Hitis FRK avdelning
alla syriska kvotflyktingar från Dalsbruk för andra gången på sommarutfärd till Hitis och Rosala. Det första besöket skedde i fjolsomras då
fyra familjer anlänt. Med alla frivilliga, en lärare
och en vuxenledare var vi ett femtiotal som njöt
i det fina sommarvädret. Besökarna deltog ivrigt
i repdragning, yxkastning och styltgång på Vikingacentret, som bjöd alla på inträdet.
Lunchen, fisksoppa på gös, avnjöts i hövdingahallens skymning. Det visade sig att fisksoppan för
en del av de senast anlända syrierna var en ganska exotisk maträtt men skärgårdslimpan och
kaffet smakade bra.
Innan vi for vidare till Hitis kyrkby gjorde vi ett
besök i den hemtrevliga småskolan, där dagisbarnen och de blivande förskolebarnen lite blygt
tog emot.
I Hitis kyrkby kom alla intresserat med in i kyrkan från 1600-talet. Från kyrkbacken vandrade vi ner till gräsplanen, där pojkarna och de
unga männen först hade fotbollsmatch. Därefter var det flickornas tur att spela. Eftersom det
blev mycket varmt i solen gick vi så småningom
till ungdomslokalen Furutorp ett stycke ifrån för
saft och kaffe med bullar som Kasnäs Bad bjöd
på.

ANITA ÖSTERBERG svarar på frågor

PAUL WILSON berättar
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FRK HITIS AVDELNING

På lokalen hade vi god tid att umgås innan färjan tillbaka till Kasnäs avgick. De aktiva unga
männen upptäckte en förstärkare och lyckades
koppla in syrisk musik via en telefon. De började
spontant dansa och sjunga till musiken.
Vi tror att dagen blev en fin upplevelse för de
flesta. Pga. att finskan ännu inte löper så bra var
det svårt att föra någon riktig diskussion. Men
slutomdömet är att utfärden var mycket uppskattad.
UTANFÖR Hitis kyrka

KAFFEDAGS på ungdomslokalen

SPONTAN DANS i Furutorp

Ruth Wiberg 95 år
Text Anita Österberg

Hitis Röda Kors avdelning uppvaktade Ruth
Wiberg på hennes 95 års dag 24.9 med ett
fång rosor.
Ruth Wiberg var 12 år i två skilda perioder på
1970 och 1980-talet Hitis avdelnings ordförande. Hon efterträdde Carl Liljeqvist 1971.
Ruth har under årens lopp vävt och stickat
otroliga mängder med fina handarbeten. Hon
har donerat allt hon sålt till Röda Korset. Det
har blivit en summa på över 8 400 € som gått
direkt till katastroffonden.
Vi i Hitis avdelning är mycket tacksamma och
stolta över Ruths insats.
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FEISSARNA

MARKUS LAAKSO

Snabba frågor med tre
utländska yrkesrekryterare
Text Nina Lindblom, sommarpraktikant

Jag bekantade mig närmare med tre personer
som i vardagen arbetar med face-to-face in
samling och rekryterar månadsdonatorer för
Röda Korset på Åbos gator. Många av dem är
tillfälligt i Finland och härstammar från andra
land vilket jag fann intressant och blev nyfi
ken på. Jag tog reda på hur de hittat hit och
vad det är som får dem att brinna för yrket.
EN FEISSARE KÄNNER DU IGEN på blå väst med Röda Kors logon. De rör sig i städer för att samla nya månadsgivare.

Namn: Rida Kamal
Hemland: Pakistan
Varför är du i Finland? För att studera
Hur länge har du jobbat med detta? I 9.5 månader
Hur kom du i kontakt med Röda Korset och jobbet? Mol.fi
Varför fann du det viktigt att jobba för Röda
Korset och rekrytera månadsdonatorer? Vad inspirerade dig? Jag har tidigare arbetat som byråschef och Lead IT utbildare för en amerikansk
icke-statlig organisation i Pakistan. Huvudsyftet
med organisationen var att stärka underprivilegierade grupper genom olika typer av samhällstjänster och aktiviteter. Kärnan i organisationen var
även volontärerna som arbetade med stor iver. När
jag såg annonsen för detta jobb tyckte jag det verkade intressant.
Varför tror du så många engelsk-talande bosatta i Finland är intresserade av att arbeta med face-to-face insamling? Det finns tre orsaker:
1. Majoriteten av utlänningarna kan inte tala finska så detta är därmed ett passande jobb
2. 80 procent av utlänningarna kommer till Finland för att studera och detta jobb erbjuder
flexibla arbetstider
3. Detta jobb fascinerar personer från andra land
eftersom de är nyfikna på att bekanta sig med
finsk kultur. Jobbet handlar om att vara ute i
offentligheten och personen får då möjligheten
att komma i kontakt med lokalbefolkningen.

Varför fann du det viktigt att jobba för Röda
Korset och rekrytera månadsdonatorer? Vad inspirerade dig? Den främsta orsaken för mig var för
att ta reda på mera om finsk kultur och om finländare. Det här jobbet hjälper mig att få mera erfarenhet av kulturen, på samma gång som jag genom
Röda Korset hjälper finländare och andra personer
världen över att få ett bättre liv.
Varför tror du så många engelsk-talande bosatta i Finland är intresserade av att arbeta med
face-to-face insamling? Det finns två möjligheter med jobbet för engelsk-talande. För det första,
möjligheten att lära känna finländare och kanske
hitta nya vänner. För det andra så erbjuder jobbet möjligheten att tala med många människor och
på så sätt få gratis språkövning. Det är en ypperlig
chans att lära sig det finska språket.
Namn: Apostolos
Hemland: Grekland
Varför är du i Finland? Den främsta orsaken är för
att jag är gift med en finsk kvinna och vi har ett
barn
Hur länge har du jobbat med detta? I 7 månader
Hur kom du i kontakt med Röda Korset och jobbet? Jag fick höra om det via en vän i språkskolan.
Varför fann du det viktigt att jobba för Röda
Korset och rekrytera månadsdonatorer? Vad inspirerade dig? Jag är väldigt stolt över att jobba
för en stor humanitär organisation som tidigare
hjälpt mig och min familj då vi var i nöd.
Varför tror du så många engelsk-talande bosatta i Finland är intresserade av att arbeta med face-to-face insamling? Jag tror att finländare kanske inte är världens bästa på att vara sociala och
kommunicera och att jobbet därför kan passa folk
med annan bakgrund.

Namn: Hamed
Hemland: Iran
Varför är du i Finland? Jag blev antagen till Master-programmet vid Åbo Akademi.
Hur länge har du jobbat med detta? I två veckor
Hur kom du i kontakt med Röda Korset och jobbet? Jag gick till Röda Korsets lokala kontor i Åbo
och fick då höra om jobbmöjligheten.

18

JULKALENDRAR, KORT OCH PRESENTER

Stämningsfulla kalendrar inför julen
Röda Korsets julkalender är en traditionell del av
väntan på julen. I år har vi två kalendrar, illustrerade av Raimo Partanen och Martta Wendelin.

svår livssituation. Samtidigt visar du den som
får gåvan att du bryr dig och vill hjälpa.
Betydelsefulla gåvor är bland annat:

Kalendrar har skickats till 135 000 hem.
Rekommenderat pris för kalendern är 7,90 euro
och man kan också beställa den i nätbutiken
rodakorsbutiken.fi eller myynti@punainenristi.fi.

GRÖT FÖR EN HEL BY
10 €
Med hjälp av den här gåvan
kan Röda Korset leverera 30
kg vete- och majsmjöl till områden där det inte finns tillräckligt med mat. Tack vare
denna gåva får invånarna i en
hel by en måltid.
EN VÄN TILL DEN ENSAMME
25 €
Denna gåva förändrar en ensam människas vardag. Med
hjälp av denna gåva får en ensam människa sällskap och
trygghet av en frivillig vän och
ett budskap som alla vill höra:
Någon bryr sig om dig.

Även i år har Röda Korset i samarbete med Yle
Fem gjort en Buu-klubbens kalender. Kalendern
kan man beställa från Yle yleshop.yle.fi.
Betydelsefulla gåvor
Genom att välja en Betydelsefull gåva ger du
konkret hjälp till någon som befinner sig i en

Beställningar och mer
information:
rodakorsbutiken.fi

Julkort
Gläd någon med
ett julkort. Portot för
julkorten är betalt.

Kalendrar

Ljusstake

Våra nostalgiska
väggkalendrar sprider
glädje hela året.

En tidlös ljusstake som
representerar gediget
finländskt hantverk.

Beställ produkter genom att logga in på organisationsvyn med avdelningens ID rodakorsbutiken.fi.
Mer information och frågor: myynti@punainenristi.fi tai tfn 020 701 2211.
Fler julkort och gåvor finns i Hjälpens värld som utkommer 8.11.
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ETT NYTT MENTORSKAPSPROGRAM FÖR FRIVILLIGA STARTAR

Mentorn delar sina arbetslivsfärdigheter
med invandrare
Röda Korset främjar integrationen av asyl
sökande genom att erbjuda dem möjligheter
att bekanta sig med finländska arbetslivet.

– Den som vill hjälpa kan vara mentor också
under en kort tid. Mentorskapet är ett sätt att
överföra sina egna kunskaper till invandrare och
personer som riskerar att marginaliseras, säger
Pauli Heikkinen, verksamhetsledare vid Egentliga Finlands distrikt, som varit med om att utveckla projektet.

Det nationella projektet, som stöds av Accenture,
kartlägger färdigheterna hos asylsökande vid
flyktingförläggningar och stöder deras möjlig
heter att komma in i arbetslivet genom en 1–3
veckor lång praktisk arbetslivsorientering (PRAO).

Just nu är utvecklingen av mentorskapsprog
rammet igång och ett pilotprojekt är i startgroparna. I framtiden kommer programmet att
använda sig av Röda Korsets digitala färdighetsmärken. Arbetslivsprojektet har tre deltidsanställda vid Röda Korsets distrikt i Egentliga
Finland, Uleåborg samt vid Helsingfors och
Nylands distrikt.

– Hittills har projektet inte egentligen märkts av
vid Röda Korsets lokalavdelningar, men det här
kommer att ändras. Vi startar ett mentorskapsprogram som är en alldeles ny form av frivilligverksamhet, berättar projektchef Miska Keskinen.
Frivilliga spelar en viktig roll
Mentorskapet förutsätter inte en lång arbetskar
riär, utan motivationen är det viktiga. Röda Korsets frivilliga som är i arbetslivet kan erbjuda sina
kunskaper och ge sitt stöd till asylsökande eller
nya kommuninvånare som redan beviljats uppehållstillstånd. De kan öppna dörrar till det finländ
ska arbetslivet och upplysa om praxis när det gäller arbetssökande, arbetsplatser och arbetskultur.

Kartläggningen av kompetenser och arbetslivs
orienteringen kommer att förverkligas vid alla
flyktingförläggningar som administreras av
Röda Korset.
Ytterligare information:
Projektkoordinator
Miska Keskinen, tfn 040 546 6440

ASYLSÖKANDE – kompetenskartläggning och arbetspraktik (PRAO)
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PROJEKTET STARTTIVOIMAA HJÄLPER INVANDRARE OCH KVOTFLYKTINGAR

Stöd i vardagssysslorna försnabbar integrationen
HANNE-MIIA OLLIKAINEN

Projektet Startkraft, som främjar integratio
nen av invandrare och kvotflyktingar, har nu
pågått i ett år. Att få stöd i vardagssysslorna
har klart varit en av de verksamhetsformerna
som bäst stöder integrationen.
I praktiken delas hjälpen in i tre faser. Under den
första träffen går den frivilliga och personen
som integreras igenom praktiska saker kring
hem och boende. Under den andra träffen bekantar de sig med närliggande service och vardagssysslor. Den tredje träffen går ut på att
delta i någon lokal verksamhet.
Just nu finns det Vardagshjälpsgrupper på 13
orter och hjälpen sker alltid lokalt.
Hur kan din avdelning delta?
Projektet har verksamhet i fyra distrikt och
redan under det första året har man samlat in
goda erfarenheter när det kommer till att starta
verksamheten och bygga samarbetsnätverk.

VARDAGSHJÄLPENS TEMAKVÄLL i Tammerfors våren 2017.

VAD ÄR STARTKRAFT-PROJEKTET?

Ni kan exempelvis börja med att ta kontakt med
personen som ansvarar för integration i kommunen och inleda ett samarbete. Ifall kommunen
ska ta emot nya invånare är det ett enkelt och
effektivt sätt att starta vardagshjälpen. Vardagshjälpen är en konkret och kortvarig verksamhet
dit också nya frivilliga har lätt att komma med.

• Målgruppen för projektet är asylsökande och kvotflyktingar som fått
uppehållstillstånd.
• Utvecklar modeller för integration och
stärker samarbetet mellan organisationer, kommuner och myndigheter.

Vad händer nu?
Det är viktigt att utveckla integrationsmodeller
och stöda frivilliga, så att främjandet av integration lyckas så bra som möjligt och för att det ska
vara möjligt att reagera på utmaningar. Nu fokuserar man särskilt på att utveckla och förverkliga arbetshandledning för frivilliga. Det är också
viktigt att skapa nätverk och avtalspraxis mellan
myndigheter och organisationer.

• Projektet genomförs i 34 kommuner.
Redan 25 organisationer deltar och
500 människor har kommit på lokala träffar.
• Finansieras av EU:s asyl-, migrationsoch integrationsfond.
Läs mer på RedNetistä (Tieto ja taito/
Starttivoimaa).

Ytterligare information:
Planerare av frivilligverksamheten Ismo Nuutinen, tfn 020 701 2160 • Regionsanställd vid Tavastlands
distrikt Hanne-Miia Ollikainen, tfn 0400 170 237 • Regionanställd vid Savolax-Karelens distrikt Piia
Jounila, tfn 040 737 2179 • Regionanställd vid Sydöstra Finlands distrikt Ulla Laakso, tfn 040 860
1053 • Regionanställd vid Egentliga Finlands distrikt Miska Keskinen, tfn 040 546 6440
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MALLA TIRKKONEN

Välkommen till utbildardagar
i Jyväskylä
Utbildardagarna 2018 ordnas på hotell Laajavuori i Jyväskylä 20–21.1.2018.
Dagarna består av en uppdatering om den egna utbildningslinjens innehåll och ett vidsträckt
utbud av övrigt program som upprätthåller och
fördjupar utbildarfärdigheterna. Dessutom erbjuds information om hur de frivilligas utbildningssystem utvecklas och hur projektet framskrider. Vi får också vara de första att testa de
nya utbildningsmodulerna som är gemensamma
för alla frivilliga.
Anmälningslänk, ytterligare information och
programmet finns på RedNet (Vapaaehtois
kouluttajat).

Vill du hjälpa ungdomar
i en svår livssituation på webben?
De ungas skyddshus söker frivilliga jourhavande
till Sekaisin-chatten, där ungdomar får diskutera anonymt och konfidentiellt om sådant som
de går och grubblar på. Vanliga orsaker att vända sig till chatten är bland annat ångest, relationsproblem och depression.

Personalförändringar
i Materialgruppen
Materialgruppen vid centralbyråns kommunika
tionsenhet är organisationens eget team för marknadsföring och reklam. Gruppen planerar och förverkligar kommunikationsmaterial för alla kanaler.

Frivilliguppdraget är flexibelt och kan utföras
var som helst. Den som vill kan dejourera hemifrån eller på det närmaste skyddshuset. Jour
turerna för Sekaisin-chatten, som koordineras
av Föreningen för Mental Hälsa i Finland, ordnas
främst på kvällar och ett typiskt skifte pågår
i en timme.

Materialgruppens medlemmar är koordinator
Merja Tummunki, AD Suvi Hämäläinen, copy
writer Hanna-Leena Karjalainen, grafisk designer Tanja Korpilahti, praktikant inom grafisk
design Ella Koponen samt översättare
Riia Johansson-Rouvinen.

Frivilliga bör vara minst 23 år och ha gått en
utbildning. De ordnas tillsvidare på orter med De
ungas skyddshus. Skyddshusens proffs inom
kris- och familjearbete fungerar som stöd för
frivilliga.

Berätta hur vi kan hjälpa!
Du kan kontakta materialgruppen per e-mail
aineistot@punainenristi.fi eller beställa material genom ett beställningsformulär i material
banken (aineistopankki.punainenristi.fi).

De ungas skyddshus finns i Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Vanda. Utöver webbjouren välkomnar vi nya frivilliga till vår verksamhet!

Ytterligare information:
Materialgruppens koordinator
Merja Tummunki, tnf 020 701 2200

Ytterligare information:
Kris- och familjearbetare
Petri Laiho, tnf 040 726 1307
Är du intresserad av annan frivilligverksamhet
vid de Ungas skyddshus? Kontakta ditt närmaste skyddshus rodakorset.fi/ungasskyddshus.

Julkort från distriktsbyrån
Kom till distriktsbyrån eller beställ:
www.lyyti.in/joulu-jul-2017
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Kommande händelser!
Jubileumsåret lider mott sitt slut och
verksamheten fortsätter enligt vår
nya strategi 2018-2020.
November
•
•
•

Håll flaggan högt!

Avdelningarnas höstmöten
Distriktsstyrelsemöte 23.11
Jul i Sinnet-insamling 25.11-24.12

December
•
•

27.1 ordnar vi igen organisationsutbildning
i Åbo för förtroendevalda i avdelningar och
distrikt. Jag hoppas ni informerar främst ny
valda, men också för alla andra aktiva om
kursen. Under kursen går vi igenom avdel
ningens uppgifter och nya arbetssätt som är
på intågande. Dessutom diskuterar vi mycket!

•

Internationella aidsdagen 1.12
Julkaffe med öppet hus på distriktsbyrån 12.12
Julstängt 21.12.2017-7.1.2018

Januari
•
•

Fortbildningsdag för vänner och
följeslagare i samarbete med Åbo
svenska församling i Åbo
Håll flaggan högt!-organisationsutbildning 27.1

Februari
•
•

Vändagen 14.2
Årets vän

Mars
•
•

Veckan mot rasism 19-25.3
Val av årets Fördomsfria föregpångare

April
•

Distriktets årsmöte 21.4 i
Houtskär

Maj
•
•

Rödakorsveckan 3-9.5
Henrydag kaffe med öppet hus
på distriktsbyrån

Juni
•
•

Sommarläger för barn
FM tävling i Förstahjälp i Åbo

Distriktsbyråns
öppethållningstider
före julen:
måndag - fredag 10-16
23

REDDIES första möte

REDDIE på höstsamlingskryssningen på M/S Viking Amorella

Reddies resa har börjat
I mitten av september flyttade den röda lilla hunden Reddie in på kontoret
på Kaskisgatan. Under hösten har han bland annat varit på vänträff i Nagu
och höstsamlingen på Viking Line. Nu är han nyfiken på vad ni gör ute i
avdelningarna och vill gärna komma och besöka er.
Hjälp till att skapa mer synlighet för Röda Korset och det fina arbetet ni gör.
Ju fler personer som nås av vårt arbete desto större chans har vi att locka
nya medlemmar och frivilliga.
Allt du behöver göra är att
1. Bjud in Reddie till din gruppkväll genom att kontakta distriktsbyrån
2. Ta en bild på Reddie och gruppmedlemmarna
3. Ladda upp på sociala medier under hashtaggarna #reddiesresa och
#frkaboland.

GOD JUL

JULKAFFE

OCH

på distriksbyrån

GOTT NYTT ÅR

(Kaskisgatan 13 A, 3. vån., Åbo)

Distriktsbyrån firar jul och har stängt

från den 21 december 2017.
Vi öppnar igen den 8 januari 2018.

tisdagen den 12 december
kl. 10-17

Dejourering vid beredskapsfrågor:
Annalena Sjöblom, 0400 838 675
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