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Rödakorsveckan 6-12 maj
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Juha Lindström

Medlem och/eller frivillig i
Röda Korset?
ANNALENA SJÖBLOM | Verksamhetsledare, Åbolands distrikt

ganisationen, de orkar inte vänta månader
på att få en plats i kedjan av hjälp. Genom
att avdelningarna berättar om behovet av
nya, öppnar vår verksamhet för dem och tar
emot dem med öppna armar, blir vi flera.
Varje gruppledares och styrelses största ansvar är att nya känner sig välkomna och hittar sin plats i verksamheten.

Under pågående rekryteringsperiod har jag
funderat över vad som får en medlem att
skriva in sig i Röda Korset och vad som får
en ny frivillig att komma med i verksamheten. Inför kursen IMPACT (International
Mobilization and Preparation för ACTion, internationella delegatutbildningen) krävdes
en nätbaserad grundkurs där ämnet också
behandlades. Nedan följer några av de tankar som dykt upp som jag vill dela med er
för att underlätta värvingskampanjerna.

Summerar man detta så borde det i praktiken betyda att varje frivillig också är medlem, eftersom vi konkret jobbar för att
oberoende hjälpa dem som är mest i behov
av hjälp.

En blivande medlem kommer med på basen av vad Röda Korset står för: humanitära värderingar, unikhet, globala utsträckning
och opartiskhet. Jag hoppas också att varje
nuvarande medlem starkt känner för dessa.
Som aktiva bör vi också värna och uppfylla dessa värderingar i vårt frivilligarbete och
i synligheten. Vi skall ta emot alla nya frivilliga oberoende av bakgrund och erbjuder dem
meningsfylld verksamhet.

Detta är mina tankar nu på delegatutbildning
med deltagare från Vasa, Uleåborg, Imatra,
Helsingfors, Åbo, Nepal, Danmark, Kenya
och Nordkorea. Vi delar samma värderingar, baserar vår verksamhet på medlemskap
och frivillighet oberoende var på jordklotet vi
befinner oss. Jag berättar mera om kursen i
nästa Här och Nu.

Frivilliga drivs av kraften av att hjälpa, att
det finns ett konkret behov och att du kan
se resultat av ditt arbete. Det här är ett helt
annat motiv än medlemmarnas drivkraft.
De nya aktiva skall snabbt tas emot av or-

Hoppas dessa tankar födde något hos er
också och lycka till med rekryteringen av nya
medlemmar och frivilliga till världens bästa
humanitära organisation.

Välkommen på

Henry dags kaffe!
På distriktskontoret 8.5 kl. 14-17
Kaskisgatan 13 A, 3:e vån., Åbo

Vi bjuder på Henrykaka
i trevligt Röda Kors sällskap

RÖ DA KO RS V E C K A N 6 – 1 2 M A J
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Ordförandes hälsning

PÄIVI KUNTZE | Ordförande, Åbolands distrikt

Jag hittade förra marsmånads text till Här
och Nu. Den hade samma rubrik som den
här och började med följande mening: En
lång, isig och hal vinter börjar så småningom
ge vika för fina vårdagar. Jag känner igen
känslan, den här vintern har varit minst lika lång och hal som förra! Och snö och yra
har det varit även de senaste dagarna! Eller regn.

Patricia Bertenyi

Våren kommer trots allt!

kan motverka rasism inte bara under denna
vecka, utan också i vårt vardagliga liv. Jag
har funderat mycket på den här saken även
i mitt jobb med böcker. Hur bemöter vi olika
kulturer? Var går skillnaden mellan att skämta eller mobba? Jag önskar att många flera
hade tid och möjlighet att bekanta sig med
olika kulturer även i bokform – då skulle olika möten med människor i riktiga livet kanske vara lite lättare.

Avdelningarna börjar så småningom få ihop
sina OMA-sidor. Juha och Christel har hjälpt
och skolat avdelningarna sedan hösten. Det
här med OMA kommer nog att bli jättefint för oss alla – när vi alla väl har kommit
i gång. Ge inte upp om allt inte känns bra i
början. Vi lär nog oss och hjälps åt av varandra! En fiffig sak skulle vara, att bara gå till
ens egna OMA-sidor alltid nu och då. För att
hålla saken levande i minnet!

Klimatförändringen kommer vi att höra om
under vårmötet i Västanfjärd. Jag hörde
Pekka Reinikainen berätta om klimatförändringen redan under Hjälpare ute och seglar –kryssningen. Jag önskar innerligt att
möjligast många av er har möjligheten att
komma med på vårmötet för att höra honom. Lärorikt, även skrämmande men samtidigt med hopp om en bättre framtid.

Veckan mot rasism väntar bakom hörnet i
skrivande stunden. Jag hoppas att vi alla

I väntan på en händelserik, varm, lång vår!
Vi träffas i Västanfjärd i april!

Hjälpare på vift
EVA MOLLGREN | Kimito avdelning

Den 9-11.11 ordnades Auttajat Ulapalla, Röda Korsets nationella frivilligkryssning. Eva Mollgren från Kimito
berättar.

det till hur vi bör göra, genom att tänka bakfram fick man en ny synvinkel. Helgen var
fylld med information blandat med skratt.
Nu har det gått en tid sedan kryssningen,
men samma varma känsla hålls kvar. Sitter och planerar vidare på vårens program i
fhj gruppen. Tänker tillbaka på allt roligt vi
hunnit med under året och hur mycket det
ger att vara delaktig. Ju mera man ger desto
mera vill man ge. Bland annat får man minnen för livet.

Sitter här och försöker komma på hur man
ska sammanfatta helgens resa. Hur förklarar
man stämningen när 500 rödakorsare samlas på samma stället? Fantastisk. Varm. Härlig. Helt underbar. Träffade många vänner,
nya som gamla. Samhörighet oss emellan är
obeskrivlig. Härliga föreläsningar, bland annat av Madventures Tunna och Riku. De pratar med en sån inlevelse att det är svårt att
inte bli inspirerad. Fina workshops där vi lärde oss en massa, som hur gör vi för att inte få nya medlemmar. För att sen svänga om

Kom ihåg! Distriktets picknick-

kryssning den 18.10!
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Rödakorsveckan

Rödakorsveckan fokuserar på första hjälpen
kunskap i vardagen
Joonas Brandt

Rödakorsveckan uppmärksammas i år
från den 6:e till den 12:e maj. Avdelningarna får material för en kortfattad och praktisk hjälparkurs som ordnas för barnfamiljer. Kampanjveckans
teman är säkerhet hemma hos barnfamiljer och första hjälpen-färdigheter i
vardagen.
Din avdelning kan delta i kampanjen genom
att ordna hjälparkurser och evenemang för
barnfamiljer där de rör sig – vid rådgivningar, klubbar, bibliotek eller exempelvis på skolor. Samtidigt kan ni få med nya människor i
verksamheten!
•

Hjälparkurs för barnfamiljer är en några timmar lång praktisktinriktad kurs för
barnfamiljer, där man går igenom första
hjälpen-situationer i vardagen, från stukade vrister till näsblödning. Hela familjen är välkommen på kurs.

•

Som stöd för kursarrangören finns instruktioner för kursen och instruktionskort för kursens olika kontroller.

•

Avdelningen kan också ordna ett mindre evenemang och bjuda in barnfamiljer. Under evenemanget kan ni dela ut
checklistan för en trygg vardag och ge
anvisningar för första hjälpen med stöd
av en docka eller teddybjörn. Passa samtidigt på att rekrytera nya frivilliga till avdelningens verksamhet och informerar
om kommande hjälparkurs.

ningens inloggningskoder. Beställ materialet
till din avdelning senast den 23.4 för att få
det i tid.

Synlighet i sociala medier
och på den egna orten
Under veckan är trygghet i vardagen och
första hjälpen-färdigheter synliga teman. På
RedNet hittar ni tips och mallar för pressmeddelanden och informationsblad för
avdelningens kommunikation. Då kampanjveckan pågår lönar det sig att följa med Röda Korsets riksomfattande kanaler på sociala
medier och dela deras inlägg i avdelningens egna kanaler – bland annat en ny första
hjälpen-video är att vänta!
Tryckt material för Rödakorsveckan finns tillgängligt i Röda Korsets nätbutik med avdel-

Ytterligare information:
https://rednet.rodakorset.fi/node/4399
Kampanjkoordinator Sari Byman,
sari.byman@rodakorset.fi
För många bollar i luften? I år kan avdelningarna använda sig av en ny, tryckt
planeringsmall för Rödakorsveckan.
I den skriver avdelningen tillsammans
ner kampanjens viktigaste faktorer: vem
gör vad, när och var. Samma mall kan
användas för att planera kommunikationen kring kampanjen.
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Kolumn

Legobiten sitter fast i barnets hals –
vad gör jag?
Många föräldrar funderar över situationer där ett litet barn kan hamna i
fara. Har jag färdigheter att hjälpa?
Vad kan jag göra för att skydda mitt
barn från olyckor i vardagen?

knivar i diskmaskinen med de vassa delarna
nedåt. Är det tryggt att gå i trappan och bevaras giftiga ämnen utom räckhåll för barn?
Är det enkelt att hitta första hjälpen-utrustning vid behov och kan alla familjemedlemmar använda den? Röda Korsets checklista
för vardagen hjälper att förbättra tryggheten
i hemmet.

Jag har tre barn som alla råkat ut för olyckor som krävt första hjälpen. En av de allvarligaste situationerna var då ett av barnen i
skolåldern trillade genom isen i ett djupt dike. Barnet drog upp sig själv från diket och
kom inomhus, medan jag stod och klädde på
det minsta barnet.

Hjälparkurs ger färdigheter
för hela familjen
På hjälparkursen för barnfamiljer kan vuxna
och barn tillsammans lära sig första hjälpen.
Med hjälp av en docka eller en teddybjörn
kan även ett barn lära sig hur man går till
väga om en legoklosse fastnar i svalget: ”Ett
litet barn ska tas i famnen så att huvudet
placeras lägre än kroppen. Ge ett försiktigt
men bestämt slag med handflatan mellan
skulderbladen, fem gånger. Om du är ensam
och föremålet inte avlägsnas från barnets
svalg, ring nu nödnumret 112.”

Min roll var att klä av de våta kläderna, samt
värma och lugna ner barnet. Samtidigt höll
jag på att förgås av skräck och självanklagelser. Vad kunde jag ha gjort för att förhindra farosituationen?
En annan gång drog ett av barnen till sig en
glasvas som stod på bordet, med ett levande
ljus inuti. Snart stod barnets pannlugg i lågor.
Som tur fanns vi föräldrar nära – elden släcktes snabbt och efter första hjälpen kördes barnet till sjukhuset för att gå på läkarmottagning.

Välkommen att utbilda barnfamiljer tillsammans med mig till daghem, bibliotek och
lekparker. Tillsammans skapar vi en engagerande Rödakorsvecka!
Joonas Brandt

I oväntade situationer har jag känt lättnad över
vetskapen att jag kan hjälpa. Jag har gått hjälparkurser och övat mig i att ge första hjälpen.
Under Rödakorsveckan granskas
hemmets säkerhet
Under Rödakorsveckan i maj ligger fokus på
att stärka tryggheten hemma hos barnfamiljer.
I detta ingår förebyggandet av olyckor och att
kunna ge första hjälpen ifall något händer.
Motarbetandet av olyckor i hemmet börjar med
små, men viktiga detaljer. Lägger ni gafflar och

TYCK TILL på Facebook

Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

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

Niina Hirvonen
Hälsovårdsplanerare,
Röda Korsets
centralbyrå

TA KONTAKT

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

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!

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

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN

SE VIDEOR på Youtube

youtube.com/suomenpunainenristi

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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Med siktet på Hungerdagen

Jippon ger synlighet åt Hungerdagen
I fjol gjorde Hungerdagen sitt fjärde
bästa resultat någonsin: 2,8 miljoner i
intäkter. Ta vara på de bästa tipsen för
din avdelning!

i utförandet och publikresponsen var mycket positiv.
Det var skojigt att förverkliga kuddkonstverket, men i praktiken rätt arbetsamt, berättar
Sannamari Kortelainen vid avdelningen
i Vieremä.

Då användningen av kontanter minskar, har
frivilliga en allt viktigare roll när det gäller
att göra Hungerdagen synlig i gatubilden. Att
Hungerdagen lyckades så bra i fjol är tack
vare alla er som fungerade som livslevande
Hungerdagsreklam runtom i landet!

– Vädret var en utmaning för oss. Under
natten härjade en höststorm och kuddinstallationen var utomhus, men den överlevde
rätt bra. Kuddarna och dynvaren fick vi som
donationer av invånarna i trakten. Vi samlade in dem i samarbete med företagaren för
affären Vieremän Aarretupa. Kommunen deltog genom att låta oss använda hörnet av
ett torg.

Här följer några tips på lyckade evenemang.
Praktiska anvisningar hittar du på Hungerdagssidorna på RedNet.
Maria Santto

Nya betalsätt: MobilePay och iZettle
Avdelningarna har varit duktiga på att ta i
bruk nya betalsätt. Över 50 avdelningar har
beställt ett MobilePay-nummer för sin avdelning och många använder katastroffondens
allmänna nummer. iZettle-koder används vid
40 avdelningar.
De bästa resultaten för MobilePay uppnådFRK

Klä statyer i insamlingsvästar
Det här var redan andra gången som flera
avdelningar prydde statyer med insamlingsvästar.
– Vid Libelits avdelning klädde vi en staty
av en skidåkare i västen. Vi postade en bild
på statyn i lokala Facebook-gruppen ”Haloo
kuuluuko Liperi”, bjöd in människor till insamlingen och tackade dem efteråt. Många
gillade inläggen och gav oss positiva kommentarer, berättar Sami Varis vid Libelits avdelning.

des i sådana avdelningar där insamlarna var
välinsatta i hur man använder appen och aktivt erbjöd betalsättet till bidragsgivarna.

Kuddkonstverket symboliserar
att hjälpen finns nära
Kuddkonstverket var en idé som uppstod år
2018, då man ville föra fram budskapet om
Röda Korsets hemlandshjälp. 121 kuddar representerade de 121 brandolyckor där man
använt medel som samlats in under fjolårets
Hungerdag. Avdelningarna fick fria händer

– Vi stod bakom butikskassorna och frågade
alla passerande ifall de använder MobilePay,
förklarar Lisa Fordell vid Esbo svenska avdelning.

Benjamin Suomela

Avdelningen i Tammerfors lyckades med
iZettle särskilt tack vare evenemanget Soppaa ja sukkia på Centraltorget. Vid Östra
Helsingfors avdelning fick man i sin tur goda resultat genom att använda MobilePay då
man samlade in bidrag på arbetsplatser.
Ytterligare information på RedNet:
rednet.rodakorset.fi/node/11635
Christel Bergman christel.bergman@redcross.fi eller 040 4808683
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Principerna i praktiken
Joonas Brandt

Det röda korset är en symbol för skydd.

Vad innebär det att skydda?
hjälpta genom våra egna handlingar. I praktiken innebär det vill exempel att våra frivilliga är välutbildade och handlar ansvarsfullt,
att verksamhetsmiljön är trygg för alla och
att vi tar hand om dataskyddet och tystnadsplikten.

Enligt Röda Korsets stadgar är en av
organisationens grundläggande uppgifter att ”skydda liv och hälsa, försvara människovärdet och de mänskliga rättigheterna”. Med beskydd avses
att sträva efter att allas rättigheter förverkligas och människovärdet respekteras. Men vad innebär det i avdelningarnas vardag?

Röda Korsets verksamhet baserar sig på
jämlikhet och respekt för människan. För
att försäkra oss att dessa premisser uppfylls, lönar det sig att i avdelningen fundera ifall verksamheten når ut till alla som den
är riktad till, eller om det kan finnas hinder
som leder till att de i sörst behov av hjälp
blir utanför. Oftast är det bästa sättet att öka
avdelningens tillgänglighet att ta med målgruppen i planeringen och verksamheten.

När vi jobbar för människor i svagare ställning möter vi personer som av en eller annan orsak inte kan eller vågar stå upp för
sig själva och sina rättigheter. Den frivilliga
kan möta en sådan person i flera olika sammanhang: under en första hjälpen-jour, inom vänverksamhet riktad till äldre personer,
mångkulturell verksamhet eller mathjälpen,
på en flyktingförläggning, på sociala medier
eller under ett larmuppdrag – egentligen var
som helst. Det är bra att tillsammans i avdelningen fundera ifall vi känner igen en person i behov av skydd när vi träffar en sådan.
Uppmärksammar vi situationer som gör personer sårbara och kan vi då handla på rätt
sätt?

Ni är inte ensamma med era
funderingar
Trots att det i första hand är myndigheternas roll att se till att människors trygghet
och grundläggande rättigheter garanteras,
bör var och en av oss ha förmågan att känna
igen en person som är i behov av skydd, och
ha mod att se till att personen får rätt slags
hjälp.

Att skydda är att ta ansvar
Vi förverkligar uppdraget att skydda genom
att försäkra oss om att vi inte skadar den

Ytterligare information:
Planerare Aleksi Seilonen,
aleksi.seilonen@rodakorset.fi
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Droppen 2019 närmar sig

Avdelningarnas beredskapsövning Droppen2019 underlättas av färdiga modeller
också bygga upp en mångsidig gemensam
övning. Övningsmodellerna baserar sig på
realistiska störningssituationer där Röda Korsets frivilliga också i verkligheten skulle bistå
myndigheter. Båda övningsmodellerna är designade för att stärka Röda Korsets helhetsberedskap.

19

20

Läs mer om övningsmodellerna på:
rednet.rodakorset.fi/beredskapsovning2019

Under beredskapsövningen Droppen
2019 den 26.10 testas Röda Korsets
beredskap att hjälpa i situationer där
tillgången till rent vatten minskar eller
helt och hållet upphör.
Varje avdelning planerar sin egen
övning runt temat. Färdiga övningsmodeller finns som stöd.

Låt vännerna delta i Droppen 2019
De frivillig vännerna har en viktig roll
i beredskapsövningen Droppen 2019.
Vännerna besitter god lokalkännedom
och har kontakt med personer i sårbar
ställning som kan vara i behov av hjälp.
Den frivilliga kan kontakta sin vän och
fråga hur denna klarar sig – kontrollera att personen har fått information om
störningen och tillgång till rent vatten.

Avdelningarna erbjuds två övningsmodeller
som tagits fram av distrikten och centralbyrån: en övning med låg tröskel, och en mer
avancerad övning som innehåller samarbete mella avdelningar och organisationer. Genom att kombinera dessa kan avdelningen

Vad gör myndigheterna
då en vattenkris inträffar?

Hur kan Röda Korset bistå
i samband med en vattenkris?

Under en vattenkris kan förorenat vatten
orsaka en epidemi. För att få situationen
under kontroll är myndigheternas viktigaste uppgifter att

I samband med en vattenkris fungerar
Röda Korset som myndigheternas stöd.
Frivilliga kan till exempel

•
•

•

•

informera människor om hushållsvattnets kvalitet
ge direktiv gällande vattenanvändningen och eventuella restriktioner
(till exempel uppmana att koka
dricksvattnet)
införskaffa och dela ut rent vatten
vid behov.

•
•
•

Trots att myndigheterna har ansvar för att
bistå människor om en vattenepidemi inträffar, kräver oväntade situation extra
krafter för att alla de som är i behov av
hjälp och information kan nås så snabbt
som möjligt. I dessa situationer behövs
Röda Korset.

•
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kartlägga elektricitets-, vatten- och
värmesituationen i hushåll, samt invånarnas välmående och hjälpbehov
dela ut myndigheternas anvisningar
till kommuninvånare i pappersformat
och via sociala medier
hjälpa myndigheter med att dela ut
rent vatten och förnödenheter
larma efter extra hjälp via Frivilliga
räddningstjänsten
ifall situationen drar ut på tiden, tar organisationen hand om service för de
frivilliga, ordnar arbetsscheman och
ser till att det finns tillgång till material.

Internationellt hjälparbete
Joonas Brandt, FRK

FbA testövning i Samar, förstärkning av hus.

Delegathälsningar från Filippinerna
MICHAELA SÖDERGÅRD | Finlands Röda Kors delegat i Manila

Sedan dryga tre månader tillbaka befinner sig Michaela Södergård på
delegatuppdrag i Manila, Filippinerna där hon jobbar med pilotprojektet Forecast Action.
Befinner mig i Filippinerna sedan dryga tre
månader tillbaka på ett halvårs delegatuppdrag för Finlands Röda Kors. Bor i mångmiljonstaden Manila, som med sina mer än tolv
miljoner invånare är världens mest tätbefolkade stad. Filippinerna består av mer än
7 000 öar och är beläget i det så kallade tyfonbältet som dominerar den västra delen av
Stilla havet. Landets geografiska läge innebär att Filippinerna årligen drabbas av upp
till 20 tropiska stormar under monsunperioden som sträcker sig från juni till december. Det finns inga landmassor som dämpar
effekten av de tropiska stormarna innan de
når land och stormarna har därför ofta förödande konsekvenser för de låglänta, tät-

befolkade kustområdena. Vissa år under
monsunperioden drabbas landet förutom av
tropiska stormar och tyfoner också av skyfall, översvämningar och jordskred. I til�lägg är Filippinerna beläget i den så kallade
”eldringen” (Pacific ring of fire), ett område i
Stilla havet där såväl jordbävningar som vulkanutbrott är vanligt förekommande. Enbart
på de filippinska öarna finns 22 aktiva vulkaner. Det geografiska läget i tyfonbältet och
eldringen innebär att Filippinerna hör till ett
av världens mest katastrofdrabbade länder
(tredje flest naturkatastrofer efter Vanuatu
och Tonga, 2018 World Risk Report).
Finlands Röda Kors har samarbetat med Fi-
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Internationellt hjälparbete
Kollega från PRC

Michaela tillsammans med medlemmar från barangaystyrelsen, Cagayan i nordöstra Filippinerna. Barangay är den lägsta
administrationsnivån i Filippinerna, motsvarar ungefär kommundelsstyrelse.

derprognosbaserade åtgärder”. Traditionellt
sett bistår ju Röda Korset och andra humanitära organisationer i katastrofsituationer
medan vi inom projektet jobbar med förebyggande åtgärder baserat på meteorologiska prognoser. Tanken är att vi genom vissa
åtgärder kan bidra till att reducera konsekvenserna av extrem väderlek såsom torka, tyfoner och översvämningar och därmed
minska mänskligt lidande, materiella skador
och i bästa fall även rädda människoliv.
Rent konkret innebär detta för Filippinernas del att Röda Korset exempelvis hjälper
till med att förstärka tak och väggar innan tropiska stormar når land, evakuering av
människor och boskap vid hot om översvämning eller distribution av frön som kräver
mindre vatten när torkan hotar risskörden.
Röda Korset har i tillägg till Filippinerna FbA
pilotprojekt i 20 av de mest katastrofdrabbade länderna i världen, från Equador och Peru
i Sydamerika till Malawi, Mozambique, Sudan i Afrika och Bangladesh, Mongoliet och
Nepal i Asien.

lippinernas Röda Kors sedan år 2006 och haft
projekt i landet sedan år 2011. Många kommer säkert ihåg tyfonen Yolanda hösten 2013
och den nödhjälpsinsamling som då gjordes
runtom i distrikten. I tillägg till medel från
katastroffonden sände FRK då en logistik
ERU (Emergency Response Unit), som enheterna för snabb biståndsverksamhet kal�las, till Tacloban och en hälsoklinik till Östra
Samar, två av de värst drabbade områdena
i landet. I dagsläget har Finlands Röda Kors
i tillägg till mig tre andra delegater på plats
här i Manila, Jukka-Pekka Kaasinen som jobbar med katastrofberedskap på regionalnivå
i Asien, logistikdelegat Marjo Leppänen och
FRK delegat Rajeev KC som jobbar med katastrofberedskap för Internationella Rödakorsfederationen.
Som katastrofberedskapsdelegat jobbar jag
tillsammans med Filippinska Röda Korset och
Tysklands Röda Kors med ett pilotprojekt
kallat Forecast based Action (FbA), som på
svenska närmast kunde översättas till ”vä-

11

Vi möter varandra

Var en del av förändringen
– låt oss mötas #människoremellan!
Finlands Röda Kors, Amnesty International och Kyrkans utlandshjälp bjuder alla med i förändringen mot ett
mer rättvist Finland genom kampanjen Människor emellan. Vems historia skulle du vilja ta del av, eller vad
vill du berätta om dig själv? Vems röst
hörs inte i vårt samhälle?

I bästa fall kan möten minska ensamhet,
marginalisering och hatretorik.

Julia Tavast

Delta på plats eller via nätet
Var och en kan delta i mötesutmaningen i sin
egen vardag. För att underlätta utmaningen har arrangörerna skapat så kallade Möteskort, som kan laddas ner på kampanjens
webbplats. Korten kan användas som en del
av den egna avdelningens evenemang och
verksamhet. Ni kan ordna ett helt mötescafé
kring konceptet och be olika aktörer på orten
att komma med och dela sina berättelser.
På webben kan man delta i kampanjen genom att skriva inlägg på sociala medier om
sina betydelsefulla möten och utmana andra att delta med taggen #manniskoremellan och #vainihmisia.

Kampanjen Människor emellan utmanar alla
finländare att möta nya människor med annorlunda bakgrund, och dela sina
berättelser. Vi har alla en egen unik historia,
men också mycket gemensamt – känslor,
minnen och förhoppningar för framtiden.

Ytterligare information: vainihmisia.fi/sv/
Mirva Helenius, kampanjchef,
info@vainihmisia.fi

En testamentsdonation är ett bra beslut
Många organisationer informerar aktivt om möjligheterna till testamentsdonationer. Detta är viktigt även för
Röda Korset. Åbolands distrikt ordnar
testamentskväll i november i år.
För de som funderar på en testamentsdonation ger vi information om vår verksamhet och vi kan även hänvisa dessa personer
till en opartisk jurist som kostnadsfritt kan
hjälpa med att göra upp ett testamente.
Frivilliga kan också hjälpa. Man kan beställa testamentsbroschyrerna i webbutiken och
föra dem till banker och bibliotek. Om du vill
ordna en testamentskväll får du anvisningar
och råd från centralbyrån.
Vi söker även berättelser om donatorer för
att använda i kommunikationen om kampanjen. Känner ni någon som kunde vara villig
att ge ett ansikte till kampanjen? Alla tips är
varmt välkomna!
Ytterligare information:
mia.ekstrom-huttunen@rodakorset.fi eller
tfn 020 701 2193
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Vänverksamhet i Åboland
Även promenadvänkursen är ny. Den hålls
i Kimito den 17 april klockan 14-17. Den är
i första hand tänkt som en fortbildning för
dem som gått en vänkurs. Vi ordnar gärna promenadkurser även i andra avdelningar om intresse finns. Har ni sju intresserade
eller flera kan ni kontakta Siw så håller vi en
kurs. Kursen är 3 timmar.

Nya kurser:
promenadvän och
kulturkompis

Ännu hinner du på vänkurser under
våren. Nyheten i vår är kulturkompis
och promenadvän.

Funderar du på intressebevakning?

Det nya är kulturkompis-vänkurs i Korpo.
Det är en vanlig grundkurs i vänverksamhet men där man även får information om
vad en kulturkompis gör. Pargas stad är samarbetspartner och har avtal med vissa kulturställen så att vännen kommer in antingen
gratis eller med billigare inträdesavgift.

Den 9.4 ordnar vi en infokväll om intressebevakning kl 18-20 tillsammans med Folkhälsan i Pargas. Platsen är Folkhälsanhuset
på Munkvikvägen 31. Under kvällen berättar hemförlovningshandledare Ida Merilä om
klientavgifter och juristen Tom Andersson talar om intressebevakning.

Vänkurs

Tid

Plats

Anmälning

Grundkurs i Pargas

4.4 kl. 17-20

Humana,
Strandvägen 16

www.lyyti.in/vankurs-pargas-april-2019

Fortsättningskurs i
Kimito

8.4 och 10.4
kl. 17-20

Rödakorslokalen,
Engelsbyvägen 1

www.lyyti.in/vanfortbildning-kimito-2019

Promenadvänkurs i
Kimito

15.4 kl 14-15

Rödakorslokalen,
Engelsbyvägen 1

www.lyyti.in/promenadvan-kimito

Grundkurs i Korpo

17.4 kl. 14-17

Korpo församlingshem, Tallbackavägen 2

www.lyyti.in/vankurs-korpo-2019

FRK Åbolands distrikts
Årsmöte
Funderar du på

Lördagen 13.4 2019
i Västanfjärd
intressebevakning?
Bjärkas gård, Västanfjärdsvägen 655

Den 9.4 ordnar vi en infokväll om intressebevakning kl. 18-20 tillsammans med Folkhälsan i Pargas. Platsen är Folkhälsanhuset
på Munkvikvägen 31. Under kvällen berätArrangemang
tar hemförlovningshandledare Ida Merilä om
klientavgifter och juristen Tom Andersson taBusstransport,
tiderna och
lar om intressebevakning.

Program
11.00 Ordförande för Västanfjärds avdelning
		 Pertti Metso önskar välkommen
11.10 Pekka Reinikainen, Klimatförändringen
och Röda Korset
12.00 Musik och utmärkelser
12.30 Lunch
13.00 Stadgeenligt Årsmöte
14.30 Kaffe med tilltugg
15.00 Hemfärd

hållplatserna:

9.00 Pargas, bustis
9.30 S:t Karins utanför stadshuset
10.30 Kimito, Arkadia
11.00 Västanfjärd
Bussen startar tillbaka efter mötets slut ca.
kl. 15.00.
Från Houtskär, Korpo, Nagu, Åbo och Iniö rekommenderar vi samåkning till Pargas eller
S:t Karins mot reseersättning.

Anmälning senast 12.4 till

www.lyyti.in/frkabolandarsmote2019

Välkommen!
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Kort och gott

Rodakorset.fi förnyas
Den nya tekniska plattformen är Episerver
som även används vid Sveriges och Norges
Röda Kors. Både Rodakorset.fi och dess undersidor som publiceras senare kommer att
ligga där. Projektet genomförs av IT-företaget Digia och inleddes i februari. Mer information om hur projektete framskrider
kommer att finnas i Här och Nu och på RedNet.

I år förnyas webbplatsen Rodakorset.
fi. I projektet satsar vi på en ny fräsch
layout samt mångsidigt och användarvänligt innehåll.
Tjänsten förnyades senast år 2010 och den
nuvarande tekniska plattformen är redan
föråldrad. Till exempelvis är den inte anpassad för mobiler och surfplattor. Även
innehållet behöver uppdateras.

Ytterligare uppgifter: webbproducent Sari
Keskinen, sari.keskinen@rodakorset.fi

Också du kan delta i arbetet med att bekämpa fallolyckor!
Visste du att:
• Fallolyckor orsakar en betydande del av
olycksfallen som kräver sjukvård och leder till att människor omkommer.
• I takt med att befolkningen åldras, ökar
också antalet fallolyckor. 80 procent av
olyckorna som drabbar finländare över
65 år är fallolyckor.
• Användningen av rusmedel inverkar på
fallolyckorna: årligen dör över 100 personer av att de faller medan de är berusade. Då personer åldras, försvagas den
redan försämrad balansen och motoriken
av rusmedelsanvändning

Som frivillig inom den hälsofrämjande verksamheten har du en viktig roll i arbetet att
minska fallolyckor och deras följder. Vid hälsopunkterna är det naturligt att ta upp fallolyckor och rusmedelsanvändning i samband
med övrig hälsoupplysning. Frivilliga inom
rusmedelsarbete är vana vid att ta upp rusmedelsanvändning och kan också ta fallolyckor i beaktande i samband med sin
verksamhet. Ni kan också ordna temaevenemang som behandlar förebyggandet av fallolyckor.
Anvisningar och ytterligare information:
rednet.punainenristi.fi/terveyspisteet.

Frivilliga sökes till Helsinki City Running Day
SUL

Röda Korset är en av samarbetspartnerna i löpevenemanget Running Day som ordnas den 18.5 i år. I fjol deltog 14 000 löpare i
evenemanget, som arrangeras i maj varje år.
I år behövs sammanlagt 50 frivilliga för att
ta hand om vätskestationen som finns längs
med löprutten. Vätskestationen ligger i Helsingfors centrum, i närheten av Finlandiahuset.
Eftersom det är många löpare kommer det
att vara liv och rörelse vid stationen hela dagen. Arbetsturerna för frivilliga är ändå bara
några timmar och uppgifterna är enkla.

Anmäl dig via Oma senast 6.4.2019: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1686. Mer information fås av Eeva Arrajoki tfn 020 701
2274.
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Medlemsvärvningskampanjen

Nu finns nytt material för medlemsrekrytering
Videor och bilder i materialbanken
På RedNets sidor om medlemsrekrytering
hittar du material som ni kan använda och
dela med er. På RedNet hittar du också en
länk till materialbankens bildkorg, där ni kan
välja bilder och videor att använda i avdelningens kommunikation.

I januari startade Röda Korsets medlemsrekryteringskampanj som i år har
två huvudbudskap: “Som medlem är
du en hjälpare”, talar till människors
vilja att hjälpa, och ”Ge en liten stund
för att bli hjälpare”,
poängterar hur snabbt och enkelt man
kan bli medlem.

•

Bilder att dela på sociala medier: ”Kaffekoppsbilder” är speciellt designade för att
rekrytera nya medlemmar. Bilderna kan
användas till exempel för att berätta hur
intäkterna från medlemsavgifter används
för att utbilda frivilliga inom vänverksamheten.

•

Videor: I bildbanken finns också två videor, båda med versioner av varierande
längd, som lämpar sig för olika kanaler.
Två av videorna finns också på Röda Korsets Facebook-sida, därifrån de kan delas
direkt: https://www.facebook.com/pg/
punainenristi/videos/

RedNets medlemsrekryteringssidor finns på
adressen: rednet.punainenristi.fi/
jasenhankinta. Hela materialet kan användas
året runt och uppdateras under våren.

Det lönar sig att använda de här budskapen
när ni rekryterar nya medlemmar.

Man kan också bli medlem via
smarttelefonen
Nu är det enklare än någonsin att bli medlem, då en ny kanal för att skriva in sig som
medlem och betala medlemsavgiften öppnats i Röda Korsets Oma-tjänst. Man kan
bli medlem via sin smarttelefon och betala medlemsavgiften via nätbanken. Det går
också att beställa en faktura.

Beställ nytt tryckt material
från nätbutiken
• Medlemsbroschyren lämpar sig för att
värva nya och dela ut vid evenemang.
Broschyren finns på finska, svenska och
engelska.
• Medlemsaffisch (A2) finns på finska och
svenska
• Rollups för evenemang (avgiftsbelagda)
finns på finska och svenska
• Välkomna era nya medlemmar med medlemsvykort och använd korten som inbjudan till evenemang (gammal modell)
• Häfte med kontantkvitton (gammal modell)

De som anmält sig som frivilliga erbjuds
medlemskap då de loggar in sig på Oma.
Om du själv ännu inte hunnit betala din
medlemsavgift, kan du göra det via Oma:
netapps.fi/spr-liity/

Gör er beställning genom att logga in i nätbutiken med avdelningens inloggningsuppgiter.

Frivilligverksamhetens försäkringar har uppdaterats
I samband med förändringen höjdes ersättningsbeloppen och olycksfallsförsäkringarnas
omfattning utvidgades.

Bekanta dig med försäkringarna:
rednet.rodakorset.fi/forsakringar
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Årets vän 2019

Andrea Södergård

Susan Holmberg fick utmärklsen årets under vändagsveckan. i motiveringen framgår att hon möter människor med
respekt, intresse och vänlighet.

Susan Holmberg Årets vän i Åboland
ANDREA SÖDERGÅRD

Förvånad och överraskad. Så beskriver Susan Holmberg känslorna när hon
fick veta att hon blivit utsedd till Årets
vän 2019.

tiv roll i att ta emot kvotflyktingfamiljerna
som kommit till Dalsbruk. Hon har koordinerat, samlat ihop möbler, förberett och inrett
lägenheterna innan de nyanlända flyttat in.
När de väl har flyttat till orten har hon ställt
upp som hjälp och stöd för familjerna. På
frågan varför hon har valt att ställa upp svarar hon tid.

– Det känns riktigt rörande. Min första reaktion var jag? Vadå? Tänk att jag i hela Åboland. Det känns fint och överraskande. Det
finns många människor som skulle vara värda utmärkelsen, säger Holmberg strax efter
prisutdelningen i Hannahemmet i mitten av
februari.

–Efter att barnen blivit stora och jag jobbar
deltid har jag tid och då tycker jag att det
känns bra att jag kan göra nytta, säger hon.

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

Vad tycker du är viktiga egenskaper för
en bra vän?
– En bra vän ska vara pålitlig, kunna lyssna och finnas tillhands, vara omtänksam och
glad och trevlig att umgås med och diskutera, säger Holmberg.

– Jag har alltid varit en människa som bryr
mig. Jag skickar gärna kort eller ringer. Jag
ringer hellre än textar. Jag tycker det är fint
att höra den andras röst, säger Susan.
De senaste åren har hon tagit en mycket ak-

Utmärkelsen ”Årets väninsats” delas årligen
ut i samband med vändagen till någon som
är omtänksam, glad, har tid för och bryr sig
om sina medmänniskor.
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Sommarskoj med Röda Korset

Andrea Södergård

Förra årets läger ordnades på Runsala i Åbo. Gemenskapen var stor.

Anmälningen till sommarklubbarna
har öppnat
Pyssel, utfärd, äventyr och första hjälpen. Låter det som någonting för dig?
Den här sommaren ordnar vi sommarklubbar i Pargas och Kimitoön i samarbete, med lokalavdelningarna.

Pargas sommarklubb
Den 3-6.6 kl 9-16.30
Humana,
Strandvägen 16

Under fyra dagar gör vi roliga saker tillsammans, pysslar och åker på utfärd. Sommarklubbarna är tvåspråkiga och riktar sig till
dig som är 10-13 år gammal.
Klubbarna har ett begränsat antal platser
och platserna fylls i anmälningsordning.

Kimitoöns sommarklubb
Den 10-13.6 kl 9-16.30
Rödakorslokalen,
Engelsbyvägen 1

Stipendium för deltagaravgiften kan beviljas
dem som av ekonomiska eller sociala orsaker annars skulle ha svårt att delta i lägret.
Skicka en fritt formulerad ansökan via e-post
till Andrea Södergård på Åbolands distrikt.

Pris 60 euro
(inkl. lunch och mellanmål)
Sista anmälningsdag:
12 maj 2019

För mer information:
Andrea Södergård, andrea.sodergard@
redcross.fi eller 040 3529375
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Unga i Åboland
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Intresserad
av att
aktivera dig i
Röda Korset?

Distriktets ungdomsgrupp träffas första torsdagen i månaden vanligtvis kl 16.30 på
distriktskansliet i Åbo. På kaffeträffarna diskuterar vi vad som är på gång inom Röda Korset
och spånar idéer inför framtiden. Ifall du är
under 30 och vill veta mer om aktuella frivillig-uppdrag inom Röda Korset eller hjälpa till
vid olika evenemang inom Röda Korset är det
här rätt plats för dig! Du behöver ingen tidigare erfarenhet av Röda Korset för att komma
med i gruppen, den är öppen för alla.
Nästa träff ordnas den 4.4 kl. 16.30 på distriktskontoret. På träffen fortsätter vi planera
det gemensamma lunchseminariet med ämnesföreningen för folkrätten jus cogens som
kommer äga rum i slutet av mars.
Nyfiken?
Kontakta Anna Korkman,
anna.korkman@abo.fi.

We can do so
much more
together
We are proud to announce Turku’s English-speaking Red Cross volunteer group, the
Åbo/Turku Red Cross Humanities Group. We
are part of both the branches of Åbo Svenska and Ruissalo.

We warmly welcome new volunteers to
join us! Feel free to attend our next meeting on Wednesday 17 April, at 17.00
in ASA building, Vänrikinkatu 3, Room
A309.

The group is principally engaged in humanitarian issues, and we will be hosting and
participating in events and activities here in
Turku.

Keep smiling.
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In memoriam

Gulle (Gurli) Tallgren 1925-2019
TOM & PER GRANQVIST

”Nu ska pojkarna på läger!”
Så började vår bana i Röda Korset. Citatet
var vår mormor Gulles ord till Åbolands distrikts dåvarande verksamhetsledare, Solveig Basilier. Röda Korsets barnläger var
populära då, och Gulle ville försäkra sig om
att barnbarnen fick plats. Så hon vandrade
iväg till distriktsbyrån och anmälde oss.
Vår mormor Gulle (Gurli) Tallgren brann för
Röda Korset och engagerade sig på många
sätt. Som medlem sedan 1956 var hon med
och ordnade klädinsamlingar, blodgivning,
mottagning av flyktingar, medelsanskaffning
på sätt och annat.
På 70-talet flyttade familjen Tallgren från
Åbo till Grankulla. Gulle blev sekreterare i
Grankulla avdelning och hjälpte med energi och engagemang till att få avdelningen att
blomstra igen. År 1991 flyttade Gulle med
man tillbaka till Åbo, där hon engagerade sig
i Åbo svenska avdelning. Många åbolänningar känner henne från Röda Korsets räkfester
och julluncher, som drog in stora summor till
Katastroffonden.
Damkommittén vid Åbolands Distrikt och
FRK Åbo svenska avdelning, med verksamhetslokalen Hörnan, var hennes andra hem.
Hon var styrelsemedlem i Åbo svenska avdelning 1992 – 2000, avdelningens vice
ordförande 1993 - 2000 samt ansvarig för
hemlandshjälpen 1995 – 2000.

Gulle Tallgren fick Finlands Röda Kors förstjänstmedalj i
guld på vårmötet i april 2016.

Att hjälpa och finnas till för andra var viktigt
för vår mormor, och hon var bra på att engagera andra. För oss båda blev Röda Korsets barnläger som mormor anmälde oss till
startskottet för våra banor inom organisationen.

jag både deltagare och ledare på Röda Korsets läger. Senare har jag frivilligjobbat för
brittiska Röda Korset. Mina erfarenheter från
alla läger, kurser och projekt jag deltagit i
har gett mig så ofantligt mycket.
Gulle somnade hastigt in efter en sjukdomsattack 22.1.2019. Vi vill med denna text
hedra hennes minne och tacka för den inspiration hon gav oss.

Tom: För mig blev det två läger som deltagare. Efter det har jag bland annat varit på
biståndsuppdrag i Afrika och varit aktiv inom
första hjälpen och frivilliga räddningstjänsten.

Med saknad

Per: Under min barn- och ungdom agerade

Tom & Per Granqvist
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Varmt välkommen på
vänverksamhetens
60 års jubileumsfest
När: lördagen den 11 maj 2019 klockan 11–15
Var: Åbo Akademi, Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
Program
• välkomsthälsningar
• musik av Brahe Djäknar
• allsång
• jubileumsbrunch
• festtal av Mikael Lindfelt, dekanus, fakulteten för
humaniora, psykologi och teologi, ÅA
• Korpo avdelning hälsar till festpubliken
• födelsedagskaffe med tårta
Sista anmälningsdag är 7.4.2019. Anmälan via
https://www.lyyti.in/vanjubileum2019
För mera information, kontakta Siw Karlsson
siw.karlsson@redcross.fi eller tfn 0407712820.

”VÄNNER ÄR BLOMMORNA I LIVETS TRÄDGÅRD.”
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