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Hungerdagen och styrkan i att göra tillsammans
Jag klättrar upp på en kulle längs en smal och
brant sandstig och ser mig omkring. Vyn är
fylld av kyffen, byggda tätt intill varandra, så
långt ögat kan nå. Nästan alla träd är fällda, så
det är omöjligt att söka skydd från den gassande solen. Jag befinner mig i Bangladesh på
lägret Cox’s Bazaar, som inhyser över en halv
miljon människor som flytt Myanmar. Majoriteten av dem är kvinnor och barn som lider av
undernäring.

och personal inom administrativa och ekonomiska uppgifter. Likaså krävs en stor insats
i samband med Hungerdagen, då det behövs
bössinsamlare, resultaträknare, chaufförer,
skolbesökare, bössutdelare, some-administratörer, köksbiträden, brödförsäljare... Ni frivilliga
gör ett enormt arbete för att insamlingen blir
av. Var stolta över er själva och samla ihop ett
bra gäng också för årets Hungerdag. Ingen kan
göra det ensam.

Jag fortsätter min färd och kommer till en liten, anspråkslös skolbyggnad. Därinne sjunger en stor barnskara högt i kör. Jag frågar vår
tolk vad de sjunger om. Tolken svarar: ”Vi är
inte ensamma. Vi kan övervinna våra hinder.”
Det gör mig tårögd, trots att jag försöker hålla tillbaka.

”Tack för att du hjälper till”
Finlands Röda Kors har förbundit sig till att administrera sjukhuset vid Cox’s Bazaar fram
till utgången av året. Biståndsoperationen
är enorm och för att slutföra den behövs er
hjälp. Låt oss tillsammans ordna en storslagen och inbringande Hungerdag, för att försäkra oss om att sjukhuset kan rädda liv och hjälpa människor också i fortsättningen.

Jag återvänder till fältsjukhuset som upprätthålls av Finlands Röda Kors, bredvid det enorma lägret. Tack vare intäkterna som samlades in under Hungerdagen, var det möjligt att
skicka sjukhuset med snabb tidtabell från Finland till Bangladesh förra hösten.

Läs den här tidningen för tips på hur ni får lokal synlighet, rekryterar nya frivilliga och förnyar er insamlingspraxis då användningen av
kontanter minskar.

Från sorg till hopp
Vid lägret Cox’s Bazaar betyder Hungerdagen
kejsarsnitt för kvinnor, då det uppstått allvarliga komplikationer i samband med förlossningen. Kampanjen ger mediciner och god vård för
en liten pojke som opererats för att bli av med
en stor och smärtsam cysta. Hungerdagen
innebär räddade människoliv. Och det är tack
vare alla er frivilliga som deltagit i Hungerdagskampanjen!

Människorna som flytt Myanmar berättar att
de får hopp av frivilliga och anställda vid Röda
Korset och Röda Halvmånen. Hopp om att världen känner till deras trängda läge.
			
Låt oss både ge hopp
och bidra med konkret
hjälp inkommande
Hungerdag!

Den enorma insats som krävs vid sjukhuset slår mig med häpnad. Förutom vårdare, läkare och barnmorskor behövs tolkar, logistikarbetare, väktare, chaufförer, städare, kockar

Raisa Heinämäki
koordinator för Hungerdagskampanjen
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LEDARE XX.X.2018

Om att leda en grupp
Nyss hemkommen från Nynäs gruppledarkurs
95/ 2018 har jag mycket funderat på ledarskap
i olika situationer.

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

Jag har mycket tänkt på att ni i avdelningarna
och gruppledare för olika frivilliggrupper jobbar med ledarskap nästan dagligen. Har Ni själva tänkt på det?

bör också i avdelningarna, grupperna och övningarna ställa tydliga mål, så at alla vet vartåt
vi skall jobba. Detta gör vi verksamhetsplanen,
gruppens årsplan och i övningsplanen. Ta er tid
att fundera på målsättningarna i allt vi gör, på
så sätt höjer vi kvaliteten på all vår verksamhet
framöver.

Från min synvinkel gäller det att skapa det
stöd och de verktyg ni behöver för er uppgift. Här har vi på distriktet och i centralbyrån
mycket att utvecklas ännu.

Till sist men inte minst vill jag lyfta fram vikten
av att ha det roligt -det hade vi verkligen på
kursen! Under tuffa tre dagar (och nätter) hördes ljudliga, höga skratt och gruppkänslan växte för varje dag.

Vi har tillsammans med övriga personalen funderat på fadderbesöken. Där kommer vi att ha
ett coachande grepp och lyssna på vad ni har
för behov och utmaningar. Jag hoppas ni öppet tar emot oss och vågar lyfta fram också de
svåra frågorna. Tillsammans är vis starka och
kan lära av varandra och ofta löser sig problemen, bara man vågar diskutera dem.

I Röda Korset skall vi ha roligt, vi skall sprida
den glädjen som finns i att kunna utveckla sig
i sitt uppdrag och att hjälpa våra medmänniskor. Som ledare är de delvis ditt ansvar att hålla
gruppens humör uppe, sprida glädje, ibland bjuda på dej själv, visa att du är en människa.

Från kursen lade jag också på minnet vikten av
att vara tydlig, ha tydliga mål och tydligt formulera budskapet, som bör vara entydigt.

Jag ser fram emot att få träffa alla er i höst
-med mottot -den som har roligast vinner!

Vår strategi ger de riktgivande målen, men vi

En lång och varm sommar
Päivi Kuntze

En otroligt lång och varm sommar börjar vara
på slutrakan. Ändå vill jag sjunga en finsk sommarhit från några år tillbaka: Vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä… Jag önskar att
ni alla har fått njuta av sommaren, fått samla
krafter inför vinterns mörker och fått nya idéer
att sprida även i FRK-sammanhang.

Ordförande, Åbolands distrikt
Viceordförande i Finlands
Röda Kors fullmäktige

att locka något näraliggande företag med att
stöda vår verksamhet. Om du inte vet vart du
kan anmäla dig eller hur du kan hjälpa, kontakta distriktskansliet. Där får man hjälp i olika frågor.

Jämnt ett år sedan skrev jag om det värdefulla
jobbet rödakorsare från Åboland samt många
andra distrikt gjorde i samband med knivattacken i Åbo. I anslutning till knivdådet i Åbo
höll 138 frivilliga inom psykiskt stöd jour och
mötte cirka 2400 personer. Jag var ganska ledsen, att i stället för en liten minnesstund för
offren på ettårsdagen av händelsen blev det
marscherande i olika varianter. Att protestera
och opponera sig till varandra hjälper inte enligt mitt tycke. Det gäller att vara human, opartisk och neutral. Alltså Röda Korsets första tre
grundprinciper kan vara viktiga livsvisdomar för
alla.

Det händer mycket i Åboland: I skrivande
stund är det två dagar kvar till Oma Röda Korset –utbildningen. Hoppas att alla digimästare
kom och lärde sig mycket om den nya digitala
plattformen Oma Röda Korset. Vi är även med i
ett nytt projekt: Åbolands distrikt tillsammans
med Länsi-Suomen piiri, Lapin piiri och centralbyrån påbörjar i september ett 3,5 år långt
projekt vid namn ”Kohdataan kylillä ja keskuksissa” eller ”Vi ses på byn!” som vi kommer att
kalla det i Åboland. Det här låter spännande
och sådant som är just passande till Åboland!

Hungerdagen närmar sig och nu är det dags att
anmäla sig som bössamlare, eller till och med

Häng med! Vi ska fortsätta att vara Hjälpare
Nära Dig!
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Ta modigt i bruk nya donationssätt
under Hungerdagen
Det blir allt vanligare med betalningar per
kort eller via mobilen. Därför är det nödvändigt att hitta nya insamlingssätt vid sidan av bössinsamlingen för att göra det
lättare för bidragsgivare att engagera sig i
Hungerdagen.

styra medel till avdelningens eget konto.
För detta bör man ingå ett skilt avtal med
företaget. Anvisningar finns på RedNet.
3. Enkelt att donera per SMS
Det lönar sig för insamlarna också att göra
reklam för SMS-bidrag. Insamlingsbössorna
är färdigt utrustade med ett SMS-nummer
för bidrag på 10 euro. I de små broschyrerna
finns också ett alternativt nummer för 5 euros bidrag. SMS-bidraget debiteras direkt på
telefonräkningen.

Bössinsamlarna har alltid varit en bärande
kraft för Hungerdagen och deras synlighet är
oersättlig. Därför är det viktigt att det finns
bössinsamlare ute på fältet som kan berätta om alternativa bidragsmetoder. Det lönar sig
att fördomsfritt bekanta sig med nya bidragssätt och testa åtminstone en ny metod.

4. Samla in på nätet
När ni rekryterar bössinsamlare, kan ni föreslå att de grundar en nätinsamling. Nätinsamlingen är en ypperlig insamlingsmetod
för den som är aktiv på sociala medier och
ett personligt sätt att bidra. Det finns två
metoder:

1. Allt fler använder MobilePay
Mobilappen MobilePay hade en halv miljon
aktiva användare i början av maj och antalet växer. Avgiften dras direkt av bankkontot och MobilePay fakturerar inte Röda Korset för att förmedla betalningar. Det finns
två betalsätt:

• Grunda din egen nätbössa
Be dina bekanta donera till din bössa på
oma.punainenristi.fi.

• Att samla in till katastroffonden
Fäst ett klistermärke på insamlingsvästarna med katastroffondens donationsnummer 1001. Sätt också fast en reklam på
mobila donationsmetoder, alltså MobilePay, Pivo och SMS-donationen, på insamlingsbössorna. Klistermärken och reklam
kan beställas avgiftsfritt på Röda Korsets
webbutik.

• Använd Facebook-appen
Facebook har en insamlingsapp, som kan
användas för att samla in medel till katastroffonden. Appen hittar du genom att
trycka på “Samla in pengar” i Facebooks
meny. När insamlingen är skapad, kan du
bjuda in alla dina FB-vänner.

• Följ med avdelningens insamlingspott
Via MobilePay är det möjligt att följa med
hur många donationer just er avdelning
har lyckats håva in. Du kan beställa ett
avgiftsfritt donationsnummer och en QRkod för ändamålet på keräykset@punainenristi.fi. Samtidigt får ni reklam som
fästs på sidan av insamlingsbössan.

5. Beställ och sälj Metrilaku
Metrilaku-lakrits kan beställas i partier på
50 påsar. Försäljningspriset för en halv kilos
påse är 10 euro, varav 4 euro går till försäljaren. Genom att sälja 50 påsar ger ni 200
euro till katastroffonden. Påsen innehåller
10 stycken lakritssnören i olika smaker.
6. Dela ut donationsbrev till postlådor
Har ni redan testat att dela ut donationsbrev direkt till människors postlådor? De
färdiga breven behöver bara förses med avdelningens Hungerdagsreferens, så att intäkterna styrs till avdelningens insamlingspott.

2. Kontaktlös betalning med iZettle
Det lönar sig att överväga användningen av iZettle, särskilt vid stationära insamlings- och försäljningsplatser. iZettle är en
förmånlig apparat som endast kräver en
smarttelefon med internetanslutning och
den avgiftsfria iZettle-appen för att fungera. Centralbyrån ger er användaruppgifter
som styr intäkterna direkt till katastroffonden. iZettle kan också användas för avdelningens egen medelsanskaffning genom att
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Under Hungerdagen vill vi att det ska
bubbla i media!
Text Andrea Södergård
Hungerdagen är en ypperlig chans att visa en
del av Röda Korsets verksamhet på ort och
ställe. Kom därför ihåg att aktivt ta bilder före, under och efter insamlingen. Här följer
några tips och råd om vad du ska tänka på
när du tar hungerdagen ut i cyberspace.

rer. Berätta också hur man anmäler sig som
insamlare. Dela med er av förberedelserna
inför Hungerdagen. Ladda upp en bild på när
ni samlas och planerar insamlingen.
När insamlingen pågår är det dags att visa
var ni är, vad ni gör och hur stämningen är. Ni
kan också gilla och dela andras stämningar
och bra inlägg. Sök på #Hungerdagen, #Nälkäpäivä och #frkaboland för att hitta andras
hungerdagsinlägg.

Utse en SOME-ansvarig i gruppen
Om en person har ansvar för sociala medier,
betyder det att resten av gruppen kan koncentrera sig på andra uppgifter. Om du själv
inte är intresserad av sociala medier, hitta
någon som är. Kanske du känner någon som
tycker det är kul att pyssla på Instagram och
Facebook? Fråga om hen vill hjälpa till och
lägga upp inlägg på Facebook och Instagram
under Hungerdagsinsamlingen.

Om du har mycket tid kan du göra mini-intervjuer med insamlare och donatorer. Ta en
bild i stående format med en smarttelefon.
Fråga namn, varför hen valt att delta i insamlingen och varför hen tycker det är viktigt att
delta.

Det är människorna som gör
Röda Korset

Efter insamlingen är det viktigt att tacka alla som på ett eller annat sätt deltog i insamlingen. Dela även med er av det preliminära
resultatet.

På sociala medier vill vi se bilder av glada
människor och söta djur. Var modig och ta
bilder där man ser personens ansikte, men
kom ihåg att fråga om lov innan du fotar och
laddar upp. Undvik att ta bilder där man bara
ser en massa ryggtavlor.
Berätta gärna vem som är på bilden och vad
hen gör. Om du känner dig väldigt ambitiös
kan du också lägga till ett litet citat av personen på bild, men håll det kort och koncist.

Frågor? Kontakta
Andrea Södergård
Planerare för ungdomsverksamhet
Finlands Röda Kors Åbolands Distrikt
tfn 040 352 9375
E-post: andrea.sodergard@redcross.fi

Exempel:
Lulu har dragit på sig västen och är redo att
gå ut och samla. ”Det här kommer att bli roligt”, säger hon.

Vad sjutton är #Hashtags?!
Hashtags (från engelskans hash, namnet på skrivtecknet fyrkant (#), och
tag, ”etikett” eller ”märkning”) fungerar som etiketter och sökord på sociala medier såsom Facebook, Instagram
och Twitter för att kategorisera inlägg,
bilder och videor och göra dem sökbara
för andra användare.

Märk dina inlägg med hashtaggarna #Hungerdagen, #Nälkäpäivä och #frkaboland. På så
sätt hittar vi på distriktet och andra rödakorsare dina fina inlägg och kan dela dem vidare.

Innan, under och efter insamlingen

Källa: Wikipedia

Låt Hungerdagen synas på er Facebook sida
och Instagram profil redan innan insamlingen. På rednet.rodakorset.fi/hungerdagen hittar du bilder i olika format till olika plattformer.
Låt era följare veta när och hur man kan delta i insamlingen som insamlare och donato-

Glöm inte de traditionella medierna!
Lokala medierna, såsom Åbo underrättelser, Pargas Kungörelser, Annonsbladet och Yle
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DEN NYA DATASKYDDSLAGEN OCH KAMPANJER ÅR 2019

Åboland är viktiga kanaler för rekrytering av
insamlare och bidragsgivare. Liksom på sociala medier det bra att försöka få medierna att lyfta upp Hungerdagen åtminstone tre
gånger: En artikel som efterlyser insamlare,
en om själva insamlingen och slutligen uppgifter om insamlingsresultatet. Som hjälp för
kommunikationen finns färdiga botten för
pressmeddelanden på Rednet. Avdelningen
kan själv fylla i uppgifter för sina lokala evenemang i de färdiga bottnarna.

Bjud in pressen till era evenemang

Den nya dataskyddslagen
innebär förändringar för
insamlingen Jul i sinnet

Kampanjer år 2019

Kontakta redaktionerna för att bjuda in dem
till att rapportera från ert evenemang eller intervjua någon frivillig insamlare. En intressant intervjuperson kan vara en erfaren
Hungerdagsinsamlare eller någon som deltar
för första gången. Man kan mejla eller ringa
redaktionerna och bjuda in dem, men uppgifter om när och var evenemanget ordnas
samt telefonnumret till en kontaktperson
kan vara bra att skicka per mejl.

Kampanjkommunikationen sker per epost.
Avdelningarna har möjlighet att uppge vilka kampanjer de är intresserade av och
vem som ställer upp som kampanjernas
kontaktpersoner. Kampanjmeddelandena
skickas till denna kontaktperson samt till
ordföranden och informatören. Vi kommer
att berätta mer om kampanjkommunikationen i ett senare skede.

Den nya dataskyddslagen påverkar insamlingen Jul i Sinnet och utdelningen av gåvokort. Avdelningarna och föreningarna spelar en allt viktigare roll när det kommer till
att samarbeta med kommunens socialväsende, rådgivningen, skolhälsovården och
församlingarnas diakoniverksamhet.

Avdelningarna kommer också att förses med
aktivitetspaket, som kan användas för evenemangsarrangemang längs med året eller för
att delta i andra evenemang som arrangeras
på orten. Som exempel finns paket om medlemsvärvning och hjälparkursen.

Vi uppmuntrar avdelningarna vid FRK och föreningarna vid MLL att tillsammans ordna lokala Jul i sinnet-evenemang under insamlingen.
På det sättet får insamlingen stor lokal synlighet. Avdelningarna och föreningarna kommer
att få närmare information samt tips på evenemangskoncept, modell för pressmeddelande
och annat material för kommunikationsändamål under hösten.

Kampanjförfarandet kommer att utvecklas tillsammans med frivilliga. Särskild fokus kommer att ligga på avdelningsmaterial och -kommunikation.

Mera information under hösten.
Ytterligare information:
Koordinator för social välfärd
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2023
Koordinator för medelsanskaffning
Regina Laurén, tfn 020 701 2199

Så här för vi kampanjer år 2019
•
•

Hanna Linnakko

•
•
•
•

Vändagen 14.2
Samarbetskampanj för ett mer humant
Finland under riksdagsvalet 14.4 (Amnesty, Kyrkans utlandshjälp och Finlands Röda
Kors)
Veckan mot rasism 18–24.3
Rödakorsveckan 6–12.5
Hungerdagsinsamlingen 26–28.9
Beredskapsövning, preliminär tidtabell oktober 2019

Ytterligare information:
Kampanjkoordinator
Sari Byman
tfn 020 701 2201
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OMA RÖDA KORSET OCH FRIVILLIGHET

De frivilligas nya digitala platform är här
En stor del av avdelningarna och vänförmedlingen väntas börja använda Oma Röda
Korset och vänförmedlingssystemet under hösten. Distriktens anställda och utbildade frivilliga, det vill säga digifaddrarna
och digimästarna, hjälper till med ibruktagandet av de nya verktygen. Med hjälp av
de anställda och de digifaddrarna kan man
lära sig använda Oma Röda Korset i en inledande workshop. Det går även att ta i
bruk systemet i avdelningen med hjälp av
en utbildad huvudanvändare, det vill säga
en digimästare. Så har man till exempel
gjort vid pilotavdelningen Västra Helsingfors.

Så här tar du i bruk Oma vid din avdelning:
1. Ta kontakt med distriktet eller anmäl dig till
utbildningen för digifaddrar och mästare.
Utbildningar anordnas runtom i Finland under hela hösten.
2. Ordna en inledande workshop med hjälp
av din digimästare, digifadder eller en distriktsanställd.
3. Fundera över de viktigaste rollerna och
verksamhetsrutinerna, och börja använda
systemet genom att i Oma skapa en stomme av verksamhetsgrupperna vid er avdelning.
4. Börja använda Oma och be avdelningens
frivilliga att logga in i Oma.

- Digimästarens roll har varit riktigt rolig, eftersom hen har fått använda den nya
webbplatsen i testsyfte och verkligen leta efter utvecklingsobjekt. Det är roligt att
ge feedback, eftersom man då får bidra till
att utveckla Oma och därigenom hjälpa andra avdelningars och frivilligas verksamhet
i skedet då Oma lanseras till alla, berättar
Västra Helsingfors digitala mästare Karoliina Pilli-Sihvola.

Mer information:
rednet.punainenristi.fi/oma
rednet.rodakorset.fi/omasvenska

Avdelningens
aktivitet belönas
med medlemmar

Nanna Katavisto, sekreterare vid avdelningen Sydvästra Esbo deltog i pilotskedet och har
tillsammans med andra frivilliga funderat över
hur man ska hjälpa frivilliga som inte är så vana med datorer.

I värvningen av medlemmar och engagerande
av frivilliga finns det ett knep som slår allt: avdelningens egen aktivitet. För att vi ska kunna
stärka vårt hjälparbete och förbättra vår beredskap, behöver vi ännu fler medlemmar och
det innebär rekrytering av frivilliga och medlemmar. Det lönar sig att ta i bruk Oma i alla avdelningar. När verksamheten är synlig på
nätet, hittar folk avdelningens lokala verksamhet. När avdelningen rekryterar nya medlemmar går hela medlemsavgiften på 20 euro för
första året till avdelningen. Beställ den nya
medlemsbroschyren via Röda Korsets nätbutik. Broschyrerna finns på finska, engelska och
svenska.

- Under hösten ordnar vi Oma Röda Korset-kvällar. Under dessa kvällar får de som
inte har en egen dator hjälp med att logga
in i Oma.
Vid avdelningen i Mäntsälä har man planerat att vid behov börja med att skapa e-postadresser till frivilliga, eftersom man behöver en
e-postadress för att kunna logga in i Oma.
Ju fler som använder Oma, desto bättre kommer fördelarna med systemet fram. Kalle Kivimaa, ordförande för avdelningen i Hagalund
efterlyser ännu enklare mottagande av nya
frivilliga och uppgifter av engångskaraktär, såsom anordnande av bössinsamling, i Oma.

Mer information: Projektledare
Tapani Tulkki, tfn 0400 933 966
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PROJEKTEN PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ OCH STÖD ÅT ÄLDRE

Så här samlar du resurserna på din ort
Projektet Pärjätään yhdessä (vi klarar oss tillsammans) aktiverar människor till att stärka
välbefinnandet och tryggheten i den egna närmiljön och delta i frivilligverksamheten. I lokala gemenskaper finns det ett stort antal olika
organisationer, klubbar och föreningar som inte hör till Frivilliga räddningstjänsten Vapepas
nätverk. Exempel på dessa är boendeföreningar, Lions-klubbar och idrottsföreningar.
Avdelningen och kommunen kan tillsammans
ordna ett möte gällande beredskap och förberedelser där man funderar på lokala utmaningar och sätt att lösa dem. De anställda i vårt
projekt hjälper gärna till med råd om hur olika
aktörer kan samlas, förena krafter och förbättra tryggheten i sin gemenskap.
Under hösten turnerar vi runt Finland och
ger handledning i hur man samlar sitt organisationsnätverk. Till exempel är vi med på
Kommunmarknaden i Helsingfors den 12–13
september, FRK:s organisationsdagar den 3 oktober, ombord m/s Soste den 9–10 oktober och
utbildningskryssningen Auttajat ulapalla (hjälpare på fjärden) den 9–11 november. I januari 2019 anordnar vi ett avslutningsseminarium i
Helsingfors.

Youtube: Pärjätään yhdessä (vi klarar oss tillsammans)
Facebook: Välbefinnande och trygghet
Mer information:
Projektplanerare Janne Leskinen,
tfn 020 701 2139 (centralbyrån)
Projektplanerare Mia Vettenranta,
tfn 020 701 2824 (Satakunda distrikt)
Organisationskoordinator
Veli-Matti Ahtiainen,
tfn 0400 398 217 (Lapplands distrikt)

Ansök om projektstöd för att stöda äldre
Stöd åt äldre-projektets mål är att med hjälp
av frivilligverksamhet erbjuda glädje, rekreation, frivillighjälp eller öka välfärd och säkerheten för ensamma äldre som antingen bor
hemma eller på serviceboende. Med stödet
kan man t.ex. förverkliga olika utfärder-, rekreationsevenemang eller fester för att stöda de äldres välmående. Stödet kan inte delas ut som ekonomiskt stöd åt de äldre.

planerar och vad man uppskattar att kostnaderna blir. Stödet utbetalas i efterhand
utgående från rapporten över de verkliga
kostnaderna. Rapporteringen görs via rapporteringsblanketten, till vilken man bör bifoga kopior eller inskannade kvitton över utgifterna. Originalkvitton och räkningar sparas
i avdelningens bokföring. Man kan max söka
om 500 € per projekt.

Avdelningarna kan själva eller i samarbete
med flera avdelningar eller andra samarbetspartners ordna grupper eller evenemang som
ger glädje och ökar de äldres välbefinnande.
Evenemangen kan t.ex. ordnas tillsammans
av frivilliga inom vän- och hälsopunktsverksamheten. Stödet kan användas för bl.a. material-, rese- och matutgifter, samt hyra för
lokalen. Stödet kan inte användas till löner
eller arvoden.

Såväl ansöknings- och rapporteringsblanketten skickas in till distriktets kontaktperson
Rebecca Börman, som förmedlar dem vidare till centralbyrån. Rapporten ska skickas till
centralbyrån senast den 31.10.
Elektronisk ansökningsblankett: https://response.questback.com/suomenpunainenristispr/zcf320elmz
Elektronisk rapporteringsblankett: https://response.questback.com/suomenpunainenristispr/omwezemaie

Stödet söks genom en ansökningsblankett,
i vilken man beskriver den verksamhet man
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VÄNVERKSAMHET I ÅBOLAND

Rullatorrally i Klosterbacken med blixtar och dunder
Text Ulla Stendahl, FRK Åbo svenska avdelning
Det blev blixtar och dunder av Åbo svenska
avdelnings kulturvandring. Nio vänner rullade
den 17 maj iväg med nio åldringar från Hemmet för en kulturupplevelse i form av en guidad tur på Klosterbacken. En del med rullstol
och andra med rullator. Tyvärr ställde vädret
till det för deltagarna. Ösregnet och åskan
fick en del deltagare att vända hemåt tillbaka.
De tappra som tog sig fram till Klosterbacken fick där en guidad tur med Solveig Sjöberg-Pietarinen som var både underhållande
och kunnig. Solveig berättade om alla konflikter innan beslutet togs att trähusen skulle bevaras. Det var mest kvinnor som bodde
där, eftersom det var billigt och gubbarna var
oftast på sjön. Kvinnorna sysslade med allehanda hantverk. Hon berättade om ett par
vars dotter blev skolad och började studera.
Hon skämdes litet för sitt hem så när någon
studentpojke ville följa henne hem stannade
hon vid Vesta och tog avsked.
Bortsett från vädret blev det en givande kulturvandring med intressanta berättelser från
Klosterbacken.

Kulturvänkurs på Kimitoön den 13.10
Kursen är en kortkurs i vänverksamhet
som riktas åt alla som är intresserade av
att fungera som kulturvän på Kimitoön.

passar för personer i alla åldrar.
Kursen ger dig även en introduktion till Röda Korsets övriga vänverksamhet, som du
senare har möjlighet att fördjupa dig i.

Under kursen får deltagarna lära sig det
mest väsentliga inom vänverksamheten och
efter kursen kan du komma med i Röda
Korsets vänverksamhet som kulturvän. Man
kan även delta i kursen av rent intresse utan att förbinda sig till något.

Under kursen behandlas följande teman:
• Röda Korset och vänverksamheten
• Frivilligas spelregler
• Självkännedom, växelverkan och möten
• Frivilligas egna välmående
• Kultur och välmående
• Kulturutbud på Kimitoön

Då du har gått kulturvän-kursen kan du
fungera som ett frivilligt stöd till en medmänniska, genom att tillsammans besöka kulturevenemang, museum, utställningar
och kurser. På det viset kan du bidra med
att minska ensamheten i samhället. Kursen

Kursen är ett samarbete mellan Röda Korset, Kimitoöns kommun, Sagalund och Luckan i Kimito. Kursen är avgiftsfri.

Anmälningar senast 6.10 via Kimitoöns vuxeninstitut:
https://vuxeninstitutet.kimitoon.fi/kurser/visa/1169-210101-bli-kulturvan-pa-kimitoon
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DISTRIKTETS ÅRSMÖTE

VI SES PÅ BYN!

Åbolands distrikt med i STEA projektet
”Kohdataan kylillä ja keskuksissa”
Text Rebecca Börman
Åbolands distrikt tillsammans med Länsi-suomen piiri, Lapin piiri och centralbyrån påbörjar i september ett 3,5 år långt projekt vid
namn ”Kohdataan kylillä ja keskuksissa” eller
”Vi ses på byn!” som vi kommer att kalla det
i Åboland.

Projektets mål är att minska ensamheten bland äldre samt ökar deras delaktighet och sociala välfärd. Genom att utveckla
frivilligverksamheten och nätverkssamarbete med offentliga sektorn, föreningar och andra tredje sektorns organisationer samt skapa lågtröskel mötesplatser och aktiviteter
och utveckla modeller för vänverksamhet av
engångsnatur hoppas vi kunna förstärka de
äldres förmåga att klara sig i vardagen och
att hantera svårigheter i den.

Bakgrunden till projektet är att befolkningen i vårt land blir allt äldre och de äldre i sin
tur känner sig ensamma och saknar ofta sociala kontakter. Utöver den offentliga service
som erbjuds de äldre så finns ett stort behov
av stöd också av anhöriga och frivilliga som
komplement.

Mer info projektplanerare Siv Karlsson Kontaktuppgifter: Tfn: 040 771 2820

Distriktets
Årsmöte 21.4
på Houtskär
Text Annalena Sjöblom

44 medlemmar från Åboland åkte den vackra april lördagen ut till
Houtskär på årsmöte. Redan i bussen var
stämningen på topp, då
vi sammanstrålade från
Åbo och Kimitoön i St
Karins, där Rödakorsflaggan vajade i vinden (EF distrikt hade också sitt
Årsmöte samma dag i S:t
Karins).

Premierade aktiva frivilliga i Åboland. Övre raden från vänster: Sirkka-Liisa Malmlund, Inger Karlsson, Gunhild Lindström, Ulla-Stina Engström och Majel Johansson.
Nedre raden från vänster: Kerstin Gabrielsson, Greta Mäkeläinen och Pirkko Lehtonen.

Som årsmötets ordförande fungerade Rachel
Nygård-Taxell och besluten klubbades i rask
takt.

Vi blev varmt mottagna av Houtskärs avdelnings ordförande Petra Öhman på det underbara Hyppeis värdshus.

Årsmötets höjdpunkt är alltid medaljutdelningen till de frivilliga som osjälviskt under
många år arbetar som frivillig i någon avdelning. Under mötet tilldelas två silvermedaljer,
4 bronsmedaljer och 15 förtjänsttecken.

Distriktets personal Andrea Södergård berättade om Röda Korsets nya frivillignät OMA
och Christel Bergman om nya dataskyddsreformen GDPR.
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UTBILDARUTBILDNING

Välkommen att delta i Finlands Röda Kors utbildningsprogram för frivilliga utbildare på svenska
Vill du utveckla ditt kunnande och dela med dig av dina egna erfarenheter? Är du bra på
att sporra andra att hjälpa medmänniskor i vardagen? Har du goda kommunikationsfärdigheter? Vill du vara med och sprida humanitära värderingar?
Hösten 2018 erbjuds svenskspråkiga utbildningar inom tre temaområden för dig som vill bli
utbildare inom Röda Korset:
• Ungdoms- och organisationsverksamhet,
• Mångkultur och
• Social verksamhet.
Utbildningen ordnas i Helsingfors.
Utbildarutbildningen består av följande fyra delar:
• En gemensam del i form av en distansuppgift på nätet
• Närundervisning 1: Att handleda i lärande 3-4.11.2018
Lördag 11.00–19.00 och söndag 8.30–15.00
Hotel Helka, Norra Järnvägsgatan 23, Helsingfors
• Närundervisning 2: Specifika innehållsdelar enligt valt temaområde 24-25.11.2018
Lördag 11.00–19.00 och söndag 8.30–15.00
Hotel Helka, Norra Järnvägsgatan 23, Helsingfors
• Undervisningsprov som bedöms av ansvarsperson från distriktet.
Efter genomgången utbildning och godkänt undervisningsprov har du rätt att utbilda nya
frivilliga inom ditt valda ämnesområde.
Läs mer om utbildningarna här: https://rednet.punainenristi.fi/node/51568
Anmälan till görs via länken: https://www.lyyti.fi/reg/Kouluttajavalmennus2018

SUOMENKIELINEN KOULUTTAJAKOULUTUS 2018
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta,
ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa

2.–4.11.

Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa

2.–4.11.

Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus

7.–8.9.

Helsinki

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2018

Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”

3.-4.11.

Helsinki

Sisältöosat
• Henkinen tuki / Psykiskt stöd
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö / Organisation
• Monikulttuurisuus /Mångkultur
• Sosiaalipalvelu / Socialtjänst
• Nuoriso / Ungdom
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11.

Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus

14.-15.10.

Nynäs
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HÄLSA

Poängsättning versus sunt förnuft
Text Paola Fraboni, gruppledare i Fhj-gruppen i Pargas
Det blev att stiga upp tidigt den morgonen och efter en kort natt. Under infomöten
kvällen innan fick vi veta att lite mera om hur
dagen skulle se ut. Och så åkte vi iväg tidigt
på lördag morgon mot Runsala med gänget,
där väntade vår gruppledare på oss. En rolig
uppgift hade vi redan löst så vi visste lite om
var punkterna skulle vara, vi visste att vissa
sträckor skulle ha inneburit springande och
vi hade tänkt ut hur gruppen skulle fungera. När man känner varandra och ha övat tillsammans vet man vad alla kan och vad man
är bra på, vilket gör det lättare för en gruppledare och dela ut uppgifter. Och så iväg med
bussen från Runsala till Åbo centrum!
Vi rörde oss genom hela stad och svettades
och tryckte-och-blåste, vi plåstrade, vi satte förband, vi gjorde triage, vi fyllde i jourblanketter och skötte om patienter med olika krämpor och problematik. Vi var trötta
när vi blev färdiga men ganska nöjda om hur
vi hade jobbat. Mindre nöjda var vi över organisationen som hade lämnat stora luckor
och visade stora brister i kommunikation och
problemlösning. Men uppgifterna var bra och
vi fick öva mycket!

Distriktets tävlingslag (fr. v.): Anna Lönngren, Tove johansson, Stina Söderlund, Paola Fraboni och Anna Backman

Det var roligt att träffa andra som brinner för Röda Korset trots att tid för gemenskap inte fanns, kvällens galamiddag blev
kort för alla var så trötta. Nu vet vi bättre hur en tävling ser ut och kan konstatera att vi tränar inte för tävlingar, vi övar inte enligt poängsättning som ges på tävlingar.

Vi tränar så att vi får jobbet gjort på bästa
möjliga sätt, vi övar och tar i beaktande att
vi bor i eller nära skärgården där det kan ta
en stund att få hjälp och man behöver ibland
vara praktiskt, kreativ i att hitta lösningar
och ha sunt förnuft.

bundet r.f. som berättar om psykisk ohälsa och hur man bemöter och stöder en
vän med psykisk ohälsa. Vi får också lyssna på erfarenhetsexpert Pamela Kinnunen som föreläser om hur det är att leva
med psykisk ohälsa, skammen och fördomar kring det, och hur det påverkar hennes sociala liv. Dagen avslutas med en
workshop/gruppövning.

Fortbildningsdag för
vänner och andra frivilliga om psykisk
ohälsa den 27.10
Temat för årets fortbildningsdag för
vänner är psykisk ohälsa.

Fortbildningsdagen ordnas på Café Arken
i Åbo kl. 10-15. För maten debiterar vi 20
€/person (icke medlemmar 30 €)

Vi kommer att få lyssna på Nonni Mäkikärki från Psykosociala för-

Anmälning: lyyti.in/vän
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MISSBRUK

GILLESDAGAR

Hälsningar från Gillesdagarna i Sjundeå
Text Sari Karrila, Nynäs Gillesombud för Åbolands distrikts riddare

Nynäs Gilles årliga skolningsdagar, Gillesdagarna, ordnades detta år av Helsingfors och
Nylands distrikts gillesmedlemmar den 35.8.2018 i Sjundeå.

Den mera formella delen av Gillesdagarnas
program bestod av Gillesmöte (årsmöte för
sammanslutningen) och att fira Nynäs Gillets
45 år.

Nynäs Gilles medlemmar består av alla som
skolat sig till Finlands Röda Kors första hjälpen gruppledare.

Det har genom åren skolats ungefär 5000
fhj-gruppledare. Som bäst pågår kurs nummer 95, som är för svenskspråkiga fhjgruppledare. Genom åren har deltagarantalet
för Gillesdagar varierat omkring 130 personer.

Skolningsdagarnas program har uppbyggts så
att det innehåller både repetition, sista rönen inom fhj och social samvaro. Årets Gillesdagars övningsdel var en tio punkters ringövning.

Det är alltid en enastående upplevelse att
träffa Nynäs Gilles riddare från hela Finland och känna den översvallande gemenskapskänslan av nynäsandan.

Genomgående övningstema var mentalt stöd
samt att leda en grupp. Kontrollpunkterna
bestod av fhj, signal- och radioteknik, triage
och att kunna lugna ned inblandade personer/patienter.

Nästa år träffas vi 2-4.8.2019 i Sappee. Ordningsansvariga är Tavastlands distrikts gillesmedlemmar.

DROGFÖREBYGGANDE VECKAN, VECKA 45

Save the date!

Höstseminarium
om missbruk
lördagen den 27.10 kl. 13-16
Folkhälsans Kvartersklubb (obs! ny plats)
Henriksgatan 9, Åbo
Mer info och anmälning kommer senare.
Följ oss på instagram och Facebook!
Världen är full av onödiga saker som har uppfunnits för att lösa små problem, fungerar som
prydnader eller underhåller oss för en stund. Största delen av sådana saker är så gott som ofarliga.
Snus är inte bara onödigt, men även farligt. Det innehåller ca 2500 olika kemiska föreningar, varav i
alla fall 25 har funnits cancerframkallande.
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GRUPPLEDARKURS I NYNÄS

Att vara del av något större, en gemenskap,
Röda Korset
Text Åsa Björklund, gruppledarkurs 95/18

Gruppledarkurs 95/18,

Jag försöker samla mina tankar, men det är
svårt. Mycket har hänt under våra fyra dagar på Nynäs herrgård. Mina tankar flyger
iväg, studsar där inne bland alla intryck och
minne. Vilka ska jag välja, vilka ska jag dela med mig av. Jag har minnen av underbara människor. Minnen av övningar i samarbete, att ge och ta order, kommunikation, första
omsorg, första hjälpen, hjärt- och lungräddning, mentalt stöd. Minnen av samtal med
kursvänner en del djupa samtal en del mindre. Samtal om goda erfarenheter men även
misslyckanden. Samtal om drömmar och visioner på bastubänken, vid sjön. Fruktträdgården, herrgården alla vackra byggnader. De
frivilliga som ger av sin tid och ställer upp
som offer för att jag skall kunna öva mig på
att bli bättre på ledarskap. Att se gemenskapen och glädjen bland de frivilliga.

Här sitter jag nu, augusti månad, nyss hemkommen från gruppledarutbildningsdagar i
Nynäs, Heinola. Dagarna har varit fyllda av
utmaningar, nätter med allt för lite sömn.
Anledningen till att jag anmälde mig till ledarskapsutbildningen är nog att jag alltid vill
utveckla mig själv, lära mig nya saker, våga
utmana mig själv.
Ibland undrar jag, vad är det för människa som utsätter sig för sånt här. Ja, det låter kanske lite negativt men tänk er att man
packar ihop sin pick o. pack och frivilligt går
bland stock och sten, berg och dalar i regn
och rusk, gassande sol och älgflugor runt huvudet för att öva, öva och öva. Öva på att bli
bättre på ledarskap.
Man sitter på kursbänken och lyssnar på inspirerande utbildare, kunniga och duktiga.

Jag tänker på dagarna i november 2017 då vi
inledde vår utbildning, redan där kände jag
att med detta gäng kommer jag att ha mycket roligt.

Man delar med sig av olika erfarenheter, lär
sig av varandras framgångar och motgångar.
Diskuterar och ifrågasätter sig själv och
ibland andra. Lyssnar och försöker ta in så
mycket som möjligt.

Och skrattat har vi gjort, som den gången när vi gick i skogen mellan olika övningar,
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GRUPPLEDARKURS I NYNÄS

Vinnande lag (grupp 1) i terrängtävlingen, ivriga men trötta: Åsa
Björklund, Tove Johansson, Bo Norrgård och Tiina Eriksson

pratade och skrattade vi så mycket så ingen
av oss märkte att vi gått lite fel, si sådär en
2 km. Det är då du vet att du har roligt!
Jag är oerhört tacksam för att jag fick chansen att gå denna kurs. Jag hoppas att den
ordnas snart igen och gärna på Nynäs så
att fler kan ta del av denna speciella herrgård.
Med risk för att låta klyschig men detta är
något jag kommer att bära med mig nära
hjärtat, ett minne för livet.
Får du chansen, ta den!
Grupp 2: Alf Jansson, Pia Karlsson, Stig Hågensen, Paola
Fraboni och Eva Mollgren

Vårdö 20.8.18

Utbildare: Annalena Sjöblom,
huvudutbildare Niina Hirvonen,
Mikko Sipilä, Christine Stockmann-Broo, Rolf Sund och
Marjatta Alakahri
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FACE-TO-FACE-INSAMLINGAR

NEJ TILL RASISM!

Insamlingsvärvarna gör ett värdefullt jobb
Kring hälften av våra insamlingsvärvare talar engelska som sitt huvudspråk. Dra inte
likhetstecken mellan personer med utländsk bakgrund och svindlare. Meddelanden om bedrägerimisstankar i offentligheten och grundlösa polisanmälningar
kommer i framtiden att försvåra insamlingsverksamheten vid både avdelningen
och centralbyrån.

utom kan centralbyrån alltid ge ett säkert besked. Under sommaren har insamlingsvärvarna
åter lyckats anskaffa nya månadsgivare på insamlingsområden vid flera avdelningar. Dörrknackningsinsamling sker både i större städer
och på mindre orter. Insamlingsvärvarna rör sig
också i shoppingcenter, mindre affärer och på
gatan.
Hur känner du igen Finlands
Röda Kors insamlingsvärvare?
• På en mörkblå insamlingsväst med Röda
Korsets logo på vitt botten.
• En rödvit mapp med tomma blanketter för
månadsgivare.
• Namnkort försett med bild och Polisstyrelsens insamlingstillstånd 1.1.2016–
31.12.2020.

Om du misstänker att du träffat en bluffvärvare, ta kontakt med centralbyråns koordinator
för face-to-face-insamlingar. Kontrollera också av insamlingschefen ifall avdelningen fått
information om face-to-face-insamlingar på
sitt insamlingsområde. Ni kan också fråga distriktet om saken för säkerhets skull. DessLaura Kotila

Tilläggsuppgifter:
F2F-koordinator
Vesa-Matti Salomäki, tfn 020 701 2014
F2F-regionkoordinator
Tuomas Mattila, tfn 020 701 2339
F2F-regionkoordinator
Markus Högmander, tfn 020 701 2309

Tack till alla för ert arbete mot rasism!
Jag vill tacka mitt team, vår hembas Röda
Korset och alla som vandrat den långa och
ibland också gropiga vägen för att utveckla arbetet mot rasism och för påverkan. Vi
har fått jobba med kollegor, våra samarbetsorganisationer, nätverk och tusentals
människor på olika håll i Finland. På fem
år ordnade vi hundratals egna evenemang
och deltog i hundratals tillställningar som
arrangerats av andra.

och se utvecklingen i samhällsdebatten kring
rasism, hatprat, diskriminering och jämlikhet
under ett halvt årtionde. Vi har varit med om
att skriva ett kapitel i historien om “rasismen i
Finland”.

Under veckan mot rasism förde vi en engagerad kampanj med ett leende på läpparna tillsammans med hundratusentals finländare. Vi
var synliga såväl på gatan som i sociala medier.

Arbetet mot rasism och för främjandet av jämlikhet fortsätter och jag kommer att jobba
med er kring temat också i fortsättningen.

Vi har också skapat dialog mellan olika grupperingar. Detta är viktigt, eftersom vi inte kan
få förståelse för varandra utan ett sakligt och
respektfullt diskussionsklimat.

Janette Grönfors, tfn 020 701 2156
Koordinator för projektet Nej till rasism! och
sakkunnig inom rasismbekämpande arbete.

Det har varit lärorikt att stå i främsta ledet
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PÅ FLYKT

Seminarium om människor på flykt
Text Jenny Vuorenlinna, bild Andrea Södergård
Några dagar innan valborgsfestligheterna
drog igång passade Röda Korsets ungdomsutskott på att ordna vårens efterlängtade
seminarium. Liksom förra året var seminariet ett samarbete med folkrättsföreningen
Jus Cogens vid Åbo Akademi. Den här gången
var temat för kvällen ”På flykt”, med fokus på
människors flykt undan krig och konflikter.

Den andra inbjudna talaren var Ida Schauman, sakkunnig inom flyktingfrågor på Finlands Flyktinghjälp. Hon berättade med inlevelse om de attitydförändringar som skett
gällande flyktingar under de senaste åren,
både i Finland och ute i Europa. Från att ha
varit relativt enade om att människor i behov
av hjälp ska hjälpas, har människors åsikter tydligt polariserats sedan 2015, då stora
mängder flyktingar började ta sig till Europa.

Seminariets första talare, Olivia Franck, har
under de senaste fem åren arbetat med personefterforskning inom det brittiska Röda
Korset. Bosatt i Storbritannien har hon fungerat som en länk i återföreningen av familjemedlemmar, något som Röda korset arbetar
med runt om i hela världen.
Orsaken till att familjemedlemmar splittras kan variera, men oftast är konflikter, naturkatastrofer eller tvingad migration bakomliggande faktorer. Olivia lyfte fram hur
fruktansvärt det kan vara för människor att
förlora de man älskar allra mest, och hur viktigt det är att Röda Korset kan bidra till att
återförena dessa familjer. Arbetet i sig kräver kunskap om olika kulturer och god
människoinsikt, men också en stor mängd tålamod. Ibland kan letandet ta många år, men
varenda återförening gör att jobbet i slutändan är värt det.

I sitt arbete på Flyktinghjälpen jobbar Ida
med att skapa kontakter mellan samhället
och personer som flytt till Finland, men också till att motverka ojämlikhet och fördomar.
Människors uppfattning om nyanlända personer påverkas starkt av hur medier rapporterar om ämnet, något som också lyftes fram
under seminariet.
Slutligen vill vi tacka våra talare som gjorde
seminariet väldigt lyckat, samt de engagerade lyssnarna som deltog.

Kom med som frivillig
på rollspelet På flykt
Den 2.10 kommer distriktet i samarbete med
studerande från Novia att utföra rollspelet På
flykt i Västanfjärds skola på Kimitoön. Genom
rollspelet får eleverna en liten inblick i hur
det är att vara på flykt.
Nu söker vi frivilliga som vill genomföra rollspelet tillsammans med oss. Kom med och
skapa en upplevelse för eleverna i Västanfjärd och Hitis-Rosala skola.
Rollspelet utförs dagtid och under skoltid.
Anmäl ditt intresse till Andrea Södergård, tfn
040 352 9375, andrea.sodergard@redcross.fi.
Ingen tidigare erfarenhet behövs!
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Centralstyrelsen och den operativa ledningen
besökte Genève
Text och bild Annalena Sjöblom
Årets seminarium med styrelse och den operativa ledningen tog i år plats i Genève. Förutom eget seminarium och styrelsemöte besökte vi även Rödakorskommittén och Rödakorsfederationen. Därutöver hade vi en guidad tur i stan i Henry Dunants fotspår.

ICRC (International Red Cross Comittee)
Samarbetet med de nationella rödakorsorganisationerna är mycket viktigt. Ju starkare
nationella Röda Kors vi har desto bättre klarar vi av svåra situationer själva och kan också hjälpa andra.

Henry Dunant grundade Röda Korset (kommittén) för att skydda och vårda skadade i
krig (första Genèvekonventionen 1864).
Generaldirektör Mr Baltahasar Staehelin gav
oss en överblick över världsläget och konflikternas natur.

Director of Operations Dominik Stillhart
presenterade det operativa arbetet vid kommittén.

Konflikter idag präglas av att de pågår länge
och att parterna saknar intresse av att lösa
dem. I medeltal pågår en konflikt i 36 år. Det
betyder att ICRC har varit tvungna att ändra sitt sätt att hjälpa och att de allt mer jobbar på en politisk nivå istället för att förmedla akut hjälp.

Budgeten för fältarbetet har nästan fördubblats sedan åren 2011 och 2012, det vill säga från och med den arabiska våren. Idag
går 40 procent av budgeten till operationer
i Afrika, 30 procent till mellanöstern och 15
procent till Asien. År 2011 gick 15 procent till
mellanöstern. Operationerna är störst i Syrien, därefter kommer Irak, Sydsudan, Yemen,
Nigeria och Somalien. I Myanmar är Röda
Korset den enda hjälporganisationen på plats
tack vare det nationella Röda Korset.

En utmaning är att Röda Korsets principer
och värderingar allt oftare ifrågasätts. Det
innebär att det blir allt viktigare att lyfta våra principer i olika sammanhang och att upprätthålla ett gott rykte.
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Monument utanför ICRC:s huvudbyggnad

Just nu är risken för mellanstatliga konflikter stor. Som en följd av flyktingvågen 2015
kan man se en militarisering av stater också i
västvärlden.

ICRC har kontakt med 281 olika icke statliga militära grupper. Några av dem är klassade som terrororganisationer. En färsk observation är att dessa har kontakt med varandra
över kontinenterna.

“We have to build more sustainable
humanitarian impact and a more effective strategic influence in both
state and non-state armed groups.”

Den största oron för herr Stillhart är att så
många hjälparbetare dödas. Under år 2017
omkom tio delegater och redan i år har fyra
dödats. Rödakorsemblemet respekteras inte längre, vilket gör hjälparbetet mycket riskfyllt.

Konflikterna präglas idag av splittring. Att ta
sig från Aleppo till Damaskus i Syrien medför 60 olika gränsöverskridningar där områden styrs av olika parter. För att förflytta sig
i området bör ICRC ha någon form av förhållande till alla dessa, vilket är en utmaning i
hjälparbetet.

“As more instable the world is the
more need there is for Red Cross but we have to act as ONE!”

Internationella Rödakorskommitténs huvudbyggnad restaurerades
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IFRC (The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)
Den internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen grundades efter andra
världskriget för att hjälpa flyktingar, lindra
epidemier och lindra följderna av naturkatastrofer. Federationen är takorganisationen
för de nationella rödakorsorganisationerna
och motsvarar FN eftersom organisationen
sammanför stater.

krig. Konflikten har i sin tur lett till att hundratusentals människor i dag är på flykt, varav
350 000 är barn.

Federationen koordinerar de nationella rödakors- och rödahalvmåneorganisationerna
i världen. Det betyder att federationen kan
agera neutralt överallt i världen.

Enligt generalsekreterare Elhdj As Sy är de
största utmaningarna i världen just nu ”The 3
D:s”; disaster, disease och displacement. Det
vill säga katastrofer, sjukdomsepidemier och
människor på flykt. Folk måste kunna lita på
Röda Korset i dessa frågor.

“The Federation is a community of
committed careers.”

Finlands Röda Kors är en viktig samarbetspartner i de internationella organen. Vi är
viktiga i federationen framförallt tack vare
vår kunskap om ERU-beredskapen (Emergency Response Units) samt i kommunikationsoch IT-frågor.

“We don’t have a world war - we have
a world in war.”

Federationens uppgift är att stöda de nationella Röda Korsen som omfattar 12 miljoner
frivilliga runtom i världen.

År 2017 härjade rekordmånga 400 naturkatastrofer runt omkring i världen. Tidigare år har
det rört sig om ungefär 80 naturkatastrofer
på ett år. Röda Korset är alltid först på plats
eftersom Röda Korset finns i de flesta länder.
Det lokala Röda Korset klarar sig dock sällan
ensam i en naturkatastrof och det internationella samarbetet är därför viktigt.

Tidigare var federationens hjälparbete projektbetonade, men nu är arbetet mer långsiktigt. Kriserna är mångfasetterade. I till
exempel Bangladesh startade krisen med
översvämning som senare ledde till inbördes-

Generalsekreterare Elhdj As Sy berättar om federationens arbete
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Pandemier väntas vilket år som helst. I
år beredde man sig på att influensaviruset H7N1 skulle mutera till att även börja smitta människor, men så hände lyckligtvis inte.
I dag är 66 miljoner människor på flykt,
varav 6,4 miljoner är flyktingar i sitt eget
hemland. Största delen av flyktingarna
söker sig till grannländerna medan endast en bråkdel lyckas ta sig till Europa,
Kanade eller USA.
Jemilah Mahmood, chef över strategi, gemenskap och resurser berättade
att ungdomen nu är på agendan. Alla har
problem med att få fler unga med i verksamheten.
Strategi 2030 skrivs som bäst och unga
har varit med och gett sin bild av hur Röda Korset kommer att se ut i framtiden.
Deras stora oro är klimatet och hur det
kommer att påverka oss. De unga fundera också på digitaliseringen. Vad ger det
för möjligheter och nya innovationer?
Under resan besökte vi också den finska
ambassaden och ambassadör Terhi Hakala.
Över 40 organisationer har sitt säte i Genève, varav de största är FN och Röda
Korset. Hon beskrev Genève som världen
i ett nötskal.
Hakala har så gott som veckovis kontakt med både Rödakorsfederationen och
-kommittén och får mycket realistisk rapportering också om svåra konfidentiella frågor.
Med på ambassadbesöket var också läkare Eero Lahtinen från WHO. Hans största oro inom sin bransch är epidemier och
han anser att influensaepidemier är det
största hotet.
Hans andra oro gäller läkemedelstillgången i världen. Hur garanterar man att det
finns tillräckligt med läkemedelsresurser
ifall en epidemi sprids?
Resan avslutades med en rundvandring i
Henry Dunants fotspår i Genève.

”The Broken Chair” monumentet i hjärta av Genève. Monumentet är ett ställningstagande mot landminor och klusterbomber. I bakgrundern syns FN:s huvudkontor.

Det var fint att få besöka hjärtat av Röda Korset tillsammans med hela ledningen för Finlands Röda Kors.
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Frivillig, kläck idéer och
delta i tävlingen

Ännu hinner du till sjöss!
På frivilligkryssningen Auttajat ulapalla (hjälpare på fjärden) (9–11 november) får du verktyg
till välbefinnande för frivilliga, utveckling av frivilligledning och möjlighet att välkomna och rekrytera nya människor. Anmälan är öppen till
den 16 september eller så länge det finns lediga platser.

Vi letar efter idéer till en ny form av nationell
pop up-nätfrivillighet. De bästa idéerna presenteras under kryssningen Auttajat ulapalla
(hjälpare på fjärden) och idékläckarna får senare delta i utvecklingen av den nya verksamheten. I tävlingen eftersöker vi frivillighet på
nätet eller frivillighet som genomförs webbaserat. Kriterierna är att vilken frivillig som helst
ska kunna göra det som en engångsföreteelse
och att verksamheten främjar människors välbefinnande och/eller ökar gemenskapen.

Mer information om och anmälan till kryssningen:
https://rednet.rodakorset.fi/Horisont

Arbetsgruppen för projektet Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi (frivillighetens digitala ekosystem) väljer ut några genomförbara förslag och bjuder de frivilliga som lämnat in
förslagen på kryssningen. För dem som bjudits
in till kryssningen (två frivilliga/förslag) är resan gratis. Tävlingen är öppen till den 30 september.

Hur skulle De hemlösas natt
kunna synas på er ort?
Röda Korset har deltagit i evenemang under
De hemlösas natt och avdelningarna kan delta
på sin egen ort. Hemlöshet är ett samhällsproblem. Det är den mest extrema formen av fattigdom och försämrar den hemlösa personens
välbefinnande och människovärdiga liv. FN-dagen mot fattigdom och utslagenhet hålls den
17 oktober.

Mer information och tävlingsblanketter:
RedNet/Osastotoimisto/Vapaaehtoistoimintaa
verkossa

Mer information och tips på deltagande: I
RedNet/Vänverksamhet,
evenemangsmodeller
Mer information: planerare för social verksamhet Matti Hetemäki, tel. 020 701 2189,

Närståendevårdares
må bra-dagar
Må bra-dagarna för närståendevårdare ger
kraft i vardagen. Under hösten 2018 anordnas
må bra-dagarna i Päiväkumpu i Karislojo den
30–31 augusti och i Ikalis den 11–12 oktober.

Välkommen till slutseminariet
för projektet Starttivoimaa
(startkraft)

Mer information och anmälan:
www.omaishoito.fi
Jaana Vilhunen

I projektet har vi utvecklat modeller för integration i första skedet i nära samarbete med
frivilliga, organisationer, kommuner och myndigheter. Projektet är igång i distrikten Tavastland, Satakunda, Egentliga Finland, Sydöstra Finland och Savolax-Karelen. Slutseminariet
anordnas den 7 november i Helsingfors i samarbete med det nationella organisationsnätverket för mottagande och integration.
Mer information: RedNet/Starttivoimaa

På bilden från vänster: Riitta Matilainen, Reino Partanen och Maija Komulainen. Utbildare är en första hjälpen-gruppmedlem från FRK-avdelningen i Varkaus.
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Avdelningar, utnyttja
Bättredag-bidrag

Förändringar i
kriterierna för
förtjänstmedaljerna

Avdelningarna kan ansöka om Bättredag-understöd till projekt samt för att starta verksamhet och utveckla den. För samma verksamhet kan beviljas högst 300 euro i understöd
per år. Ansökningen om understöd är fortlöpande. Beviljade understöd utbetalas retroaktivt jämte rapportering och kostnadsspecifikation.

Kriterierna för beviljande av förtjänstmedaljer har ändrats. Det är inte längre ett krav att
man tidigare ska ha beviljats en bronsmedalj
för att man ska kunna beviljas en silvermedalj.
Det räcker att personen är medlem och varit
frivillig i minst 20 år. Om personen tidigare har
beviljats en förtjänstmedalj i brons, ska det ha
gått minst 10 år sedan dess.

Projektunderstöd beviljas för mångkulturella projekt och projekt som stöder integration
samt förebyggande projekt som främjar hälsa
och välbefinnande. Projektet måste genomföras av frivilliga och baseras på ett lokalt behov.
En förutsättning för understödet är att verksamheten är ny. Det finns även önskemål om
att den ska bli en permanent del av avdelningens verksamhet. Understödsbeloppet uppgår
till 500–2 000 euro per år.

Numera är kriterierna för beviljande av en förtjänstmedalj i brons medlemskap och minst 10
års frivilligverksamhet. Om personen har beviljats en förtjänstmedalj måste det ha gått
minst fyra år från det innan en förtjänstmedalj
i brons kan beviljas.
Om personen tidigare inte har beviljats förtjänstmedalj, kan man ansöka om det i samband med ansökan om förtjänstmedalj i såväl
silver som brons (rätt att bära förtjänstmedalj).
Det går dock inte att få en förtjänstmedalj i
guld som första medalj, utan beviljande av den
förutsätter att personen har tidigare beviljats
en förtjänstmedallj antingen i silver eller brons.

Adlibris har donerat 5 000 euro till läxläsningsklubben. Avdelningen kan ansöka om understöd till klubbar som är på väg att starta sin
verksamhet eller befintliga, fungerande klubbar. Understödet kan användas till klubbens
verksamhetskostnader och det uppgår till
högst 150 euro per klubb och år. Understöd utdelas så länge pengarna som Adlibris har donerat räcker.

Mer information: Sekreterare
Outi Sanmark, tfn 020 701 2222, RedNet/Avdelningsbyrå/Anvisningar och blanketter

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

Kom på teater!

Vem skulle kunna vara
kontaktperson för avdelningens
hälsovårdsverksamhet?

Unga Teatern från Esbo är en turnerande nationell teater, som sätter upp pjäsen ”Gullivers nya resor” från och med september. Medan pjäsförfattarna Harriet Abrahamsson och
Paul Olin skrev pjäsen, träffade de lågstadieelever och asylsökande barn i Finland. Dessa
möten gav upphov till pjäsen som baserar
sig på den klassiska berättelsen av Jonathan
Swift. Som en del av pjäsen ingår ett grupparbete för publiken som baserar sig på material
som arbetats fram tillsammans med Röda Korset och Finlands Flyktinghjälp. Under spelsäsongen samarbetar teatern med Hungerdagen.
Föreställningarna går på finska och svenska.

Kontaktpersonen handleder och motiverar frivilliga som är intresserade av att främja hälsa
till att delta och genomföra verksamhet som
främjar hälsa (bl.a. hälsopunkter, rusmedelsarbete, sexualhälsa och andra hälsoprogram).
Kontaktpersonen erbjuds utbildning i uppgiften
och aktuell, hälsorelaterad information skickas till hen. Rollen är en av de ansvarspersoner
som utnämns på J2-kortet.
Mer information:
Distriktens hälsovårdsplanerare Marjatta Alakahri, marjatta.alakahri@redcross.fi

Ytterligare information: www.ungateatern.fi
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FÖRTROENDEVALDA

KOMMANDE HÄNDELSER

PARGAS AVDELNING

Kommande
händelser!

Förtroendevalda i
Åbolands distrikt

September

Distriktsstyrelse

•

Päivi Kuntze, ordförande
Göran Peltonen, viceordförande
Catrine Huhta
Stig Hågensen
Eva Högnäs
Sari Karrila
Monica Nerdrum
Yvonne Nymalm-Rejström
Tarja Santavuori-Sirkiä
Helena Schmidt
Stina Tiainen
Guje Viitanen
Annalena Sjöblom, sekreterare

•
•

Ungdomsutskottets träff med Åbo
svenska 12.9
Distriktsstyrelsemöte 26.9
Hungerdagen 20-22.9

Oktober
•
•
•
•
•
•

Utskotten

•

Finansutskottet

•

Päivi Kuntze, ordförande
Bror Berg
Christel von Frenckell-Ramberg
Tony Jäntti
Rachel Nygård-Taxell
Göran Peltonen
Annalena Sjöblom, sekreterare

Rollspelet På Flykt i Västanfjärds skola 2.10
Ungdomutskottets träff 3.10
Myndighetsövning Ingrid i Pärnäs 5.10
Skärgårdshjälpens slutövning på Själö
6.10
Vänförmedlarträff 9.10
Fortbildningsdag för vänner i Åbo
27.10
Höstseminarium om missbruk i Åbo
27.10
Verksamhetsgranskarutbildning på
svenska i Åbo 27.10

November
•
•
•
•

Hälsovårds- och
beredskapsutskottet

Utbildarutbildning, del 1 3-4.11
Frivilligkryssning Hjälpare till havs Auttajat ulapalla 9-11.11
Distriktsstyrelsemöte 21.11
Utbildarutbildning, innehållsdel 2425.11

December
•

Monica Hellberg, ordförande
Nina Alopaeus
Stig Hågensen
Alf Jansson
Roland Karlsson
Tarja Santavuori-Sirkiä
Marjatta Alakahri, sekreterare
Annalena Sjöblom, sekreterare

•
•

Arbisföreläsning humanitär rätt i Åbo
4.12
Julkaffe på distriktskansliet 12.12
Distriktsbyrån har julstängt 20.12-

Pargas avdelning
utvecklas och förnyas!

Socialutskottet
Kristina Hakola-Wass, ordförande
Ulla Alstrand
Monica Hellberg
Helena Lindström
Ulla Stendahl
Rebecca Börman, sekreterare

Nu kan du kontakta avdelningen på:
Röda Korset i Pargas – Paraisten
Punainen Risti
frkpargas_parainen

Ungdomsutskottet
Sofi Degerth
Anna Korkman
Frida Sjöblom
Jenny Vuorenlinna
Andrea Södergård, sekreterare

WhatsApp: 040 673 2077
pargas@avdelning.rodakorset.fi
parainen@osasto.punainenristi.fi
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Juha Lindström

Andreas Ek

”Tre år med Röda Korset”
Text Matilda Norrmén

Inför Röda Kors-veckan i maj ställde Andreas
Ek ut fotografier i Pargas Bibliotek. Utställningen gick under namnet ”Tre år med Röda
Korset” och motiven var från den omfattande verksamheten som Pargas Röda Kors har.

de ihop utställningen med avdelningens olika verksamhetsområden i åtanke. Det fanns
fotografier från vännernas utfärder, Vapepas
övningar, Mångkulturella gruppens verksamhet och mycket mer.

Andreas, som fungerade som avdelningens
verksamhetssekreterare under åren 20152017, hade en unik inblick i verksamheten på
orten under den tiden. Han deltog aktivt i de
olika evenemangen, övningarna och jippona
som ordnades under åren. Till utbildning var
han fotograf och alltid då han var på plats
hade han systemkameran med. På våren valde han ut de bästa fotografierna och bygg-

Vernissagen hölls 2.5, som en öppning för
Rödakorsveckan 3–9.5.2018, och avdelningen tackade då Andreas för det fina arbete
han gjort de gångna tre åren. Hela majmånad kunde utställningen besökas och beundras. Många frivilliga kunde se sig själv eller bekanta på fotografierna och tillsammans
uppskatta det fina arbete som gjorts de senaste åren.

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

SE VIDEOR på Youtube

youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

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

RING OCH BIDRA

0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 2000
Redaktör: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv. Ombrytning: Centralbyrån, grafisk planerare Tuuli Honkanen, aineistot@punainenristi.fi
Översättning: Grano, Mikaela Remes
Distriktssidornas redaktion: Finlands Röda Kors Åbolands distrikt, Kaskisgatan 13 A, 20700 Åbo 020 701 2500, aboland@redcross.fi
Redaktör: Annalena Sjöblom, 0400 838 675, annalena.sjoblom@redcross.fi
Ombrytning: Juha Lindström, 040 172 5882, juha.lindstrom@redcross.fi
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REDDIE KIDS LÄGER PÅ RUNSALA

Årets barnläger var en solskenshistoria
Text Andrea Södergård, bild Wilma Johansson, Sylva Kivikoski, Malin Lundberg,
Joni Nikander och Andrea Södergård

Årets barnläger ordnades på Runsala campingområde onsdagen den 13 till söndagen
den 17.6. Åtta barn och sju ledare njöt av soliga och varma sommardagar i det natursköna Runsala. Dagarna var fyllda av lek, sim och
förstås första hjälpen som i år var lägrets
huvudtema.
Lägrets höjdpunkt var lördagen då tre av lägerdeltagarna deltog juniorserien i de nationella tävlingarna i första hjälpen. Reddie kids
laget bestod av Saga Keihäs, Ester Lillhannus
och Julia Ulenius och slutade på en fin femte plats.
Lägerbarnen som inte deltog i tävlingarna
fick en guidad rundtur i Åbo slott och undersökte noggrant slottets vindlande gångar.
Lördagen avslutades med tältdisco där det
dansades ”La macarena” och limbo. Det var
verkligen ett toppenslut på en toppenvecka!

Tälten kom direkt från Röda Korsets centrallager.
Fler bilder och videor från årets läger hittar du på distriktets Instagram @frkaboland.

Vår lägerby timmarna innan ålännignarna anlände
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Myndighetsövning INGRID
5.10 i Pärnäs

Sjöbevakningen ordnar myndighetsövning fredagen 5.10 kl. 9-17 och har bjudit
Röda Korset att delta. Övriga myndigheter är polis, sjukvårdsdistriktet, räddningsverket och socialmyndigheterna.
Målgrupp: Avdelningarna, Förstahjälpgrupper, ARU och EVY grupper, Mentalt stöd
		samt Vapepa.
Plats:

Pärnäs Sjöbevakningsstation, Skärgårdsvägen ...

Övningen simulerar en storolycka till havs där personer evakueras till evakueringscenter i
Pärnäs sjöbevakningsstation. Röda Korsets uppgift är att bistå myndigheterna:
•
•
•
•

Polis i registrering,
Socialmyndigheterna i mentalt stöd,
Räddningsverket i inrättande av evakueringscentral med bespisning och
Sjukvårdsdistriktet med förstahjälpen

I anmälan bör du välja vad du vill delta i. Vi hoppas många från avdelningarna i Nagu, Korpo
och Houtskär deltar.
För övningarna behövs också markörer. Anmäl er via samma länk och välj om ni vill fungera som markör (patient, evakuerad). Möjligtvis behövs markörer som kan bli transporterade med helikopter.
På frågor svarar Annalena Sjöblom 0400 838 675, annalena.sjoblom@redcross.fi
eller Tommi Virtanen 020 701 2405, tommi.virtanen@redcross.fi.

Anmäl senast 16.9.2018: www.lyyti.in/INGRID
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