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Kolumn
En hjälpare nära dig – också i mobilen?
ställe att förvara kontaktuppgifter på och en
smidig plats att administrera verksamhetsgrupper.

På Röda Korset säger vi ofta att vi vill vara närvarande i människors vardag. På det sätt försäkrar vi oss om att hjälpen når fram och vi
snabbt kan svara på hjälpbehovet.

OMA är inte bara ett nytt system. Samtidigt
har vi förnyat våra sätt att göra saker tillsammans. Hundratals frivilliga har deltagit i att planera och testa applikationen, och deras åsikter
har påverkat resultatet. Tjänster som utvecklas
tillsammans blir ständigt bättre.

”Men hur nära är vi en person som
betalar sina inköp via en mobilapp,
kommer överens om hobbyer med
snabbmeddelanden och lyssnar på musik på sin telefon? ”

Tack till alla som varit med om att utveckla OMA!

Det är ingen lätt utmaning, men i framtiden
måste organisationens digitala tjänster vara
precis lika bra och lättanvända som andra aktörers.

Jarkko Mikkonen

Röda Korset har fått en bra start i digitaliseringen, och redan över tusen förtroendevalda och anställda har registrerat sig på OMA, en
digital tjänst för frivilliga. Från och med början
av år 2019 kan nya frivilliga välja ut ett lämpligt
frivilliguppdrag på OMA. Genom tjänsten kan
vi försäkra oss om att vi erbjuder alla dem som
är intresserade en möjlighet att delta i verksamheten, i enlighet med Rödakorsrörelsens
principer.
Det är inte bara nya frivilliga som gagnas av digitaliseringen. För Rödakorsanställda och personer i ansvarsposition är OMA ett säkert

Ilpo Kiiskinen
Kommunikationsdirektör
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Ledare 5.11.2018
Världen behöver Röda Korset
Hungerdagsinsamlingen lyckades i år jättefint
i Åboland. Vi har nått vårt mål om att samla in
40 000 €. Tack till er alla!
Jag har fått höra härliga historier om 90 l rotmos i Västanfjärd, rykande åtgång på rykande soppa i Houtskär och glada insamlare i Åbo.
Jag hoppas ni inser hur viktig del ni är av vår
hjälpkedja - DEN VIKTIGASTE!

Annalena
Sjöblom
Verksamhetsledare

Såg på tians nyheter en kväll och blev mycket
berörd av just den dagens bilder och rubriker.
En liten svältande flicka från Jemen som var
bara skinn och ben, bilder från Sulawesi, Indonesien som just drabbats av en svår jordbävning, massiva översvämningar i Norge, Spanien
och södra Frankrike.

redan är sårbara är de som drabbas
värst. Mer än hälften av Röda Korsets
utryckningar är till områden som direkt
är drabbade av väderrelaterade fenomen. Ytterligare försvåras majoriteten
av våra hjälpoperationen av klimatförändringens följder.”

Den nyligen publicerade klimatrapporten var
inte någon positiv läsning. Gör vi inte något
nu så förvärras läget i snabb takt. Extrema väderleksförhållanden med kraftiga stormar extrem torka eller extrema skyfall ser vi redan
idag runtom i världen. Nu gäller det för var och
en att agera kliamatsmart. På Sitra.fi:s (självständiga Finlands framtidsfond) hemsida kan du
hitta 100 tips som alla kan göra för att minska
koldioxidutsläppen.

“Extrema väderförhållanden behöver
inte leda till naturkatastrofer om vi i
ett tidigt skede kan varna om dem och
agera i tid: rädda liv, upprätthålla levnadsförhållande, förebygga möjligheten
till liv som anpassas enligt klimatet. Nu
vill Rödakorsfederationen hjälpa världen att försnabba anpassande.”

Internationella Rödakorsfederationens generalsekreterare Elhadj As Sy har den 16 oktober
uttalat sig i Haag som medlem av the Global
Commission on Adaptation (Globala kommissionen för adaption) om klimatförändringen såhär:

Det förebyggande arbetet blir allt viktigare både internationellt och lokalt. Vi är en länk i
hjälpkedjan där vi stärker samhällenas och individernas förmåga att klara sig genom kriser.
Vi kan sprida kunskap över att klara sig i 72
timmar vid tex strömavbrott, vi är via katastroffonden en del av hjälpkedjan som förebygger
kommande naturkatastrofer och mänskligt lidande.

” Vi ser realiteten av klimatförändringen, som orsakats av människan, i vårt
dagliga arbete. Vi ser samtidigt hur
ojämnt följderna av klimatförändringen fördelas i världen, de områden som

Testamenteskväll
Onsdagen 28.11 kl. 17-19
på Åbolands distrikt,
Kaskisgatan 13 A 3 vån.

Du behövs - och vi behöver bli fler!

Advokat och Vicehäradshövding Tom
Gustavsson från Schultz & Köhler berättar om testamente och svarar på frågor.
Verksamhetsledare Annalena Sjöblom
berättar om Röda Korsets verksamhet i
Åboland.
Vi bjuder på kaffe, välkommen!
Anmäl dig gärna på aboland@redcross.fi.
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Ordförandes kolumn
Oma-skolning, Hungerdagen och
i väntan på Höstkryssningen!
Några distrikt har hunnit längre än Åboland i
Oma-skolning, en del har ännu mycket att göra. Våra avdelningar har kommit bra i gång med
skolningarna. Jag fick glädjen att få vara med i
Åbo avdelnings Oma-skolning.
Onsdagen den 17.10 samlades vi i distriktkansliet och hade en tre timmars övningspass med
Juha och Christel. Den här skolningen är ingenting man sitter och lyssnar på. Nej, vi hade
datorerna, paddan eller telefonerna i full användning hela tiden och fick starta med att
grunda en egen profil. Där blev det genast
knepigt: om jag fyller i rätt ”modersmålet finska” så hamnar jag på helt fel avdelning och
distrikt. Så här fick jag ljuga lite och berätta att
jag är svenskspråkig. Därefter började allt rulla
vidare. Fylla i egna intressen, kunskaper och
t.ex. om jag har egen bil till förfogande eller
om jag bara vill delta i evenemang inom, säg,
en kvarts resa hemifrån. Man kan till och med
sätta dit eget foto, så det blir lättare att känna
igen andra människor i egna grupper.

Päivi Kuntze
Ordförande

Tsunamin, jordbävningar, översvämningar, eldsvådor, olika krissituationer: Hungerdagsinsamlingen är otroligt välkänt i hela Finland. Så var
det igen trevligt att samla pengar på Hansatorget. Den här gången hade jag även med en
iZettle apparat för bankkortsbetalningar, närbetalning eller MobilePay. Det kändes jättefint
med tanke på hur många ville betala med kort
ifjol. Lustigt nog så var folk väldigt väl förberedda med kontanter den här gången. Så inte
fick jag njuta av min maskin så hemskt mycket
– men kände mig väldigt modern i alla fall! Om
du inte har varit med och samla nånsin gör det
nästa år. Det är roligt, lärorikt och man blir så
glad av alla trevliga människor som man träffar!

Jag förstår väl att det kan kännas besvärligt att
fylla i en massa uppgifter på datorn. Men när
man gjort det en gång så blir allt enklare. Oma
kommer att bli en fin sammanslutning för olika
grupper, informationen sprids snabbt och effektivt och Oma är även väldigt trygg. Tillbaks
till behovet att ”ljuga” sitt modersmål: Sådana här små konstigheter ändras och korrigeras
allt efterhand vi användare märker dom. Så om
du som redan har grundat din egen Oma-profil och tycker nånting inte stämmer, ta kontakt
med Juha eller Christel på kansliet och de för
ärendet vidare till Oma-planerare – eller berättar vad du borde ändra på!

Hjälpare ute och seglar! Dit ska vi ännu under
farsdagsveckoslutet! Ni kommer att höra mera om kryssningen i följande nummer av Här
och Nu!
Önskar er alla en fin fortsättning på hösten
och även juletid snart! I det här numret av Här
och Nu finns redan berättelser om Jul i Sinnet
-insamlingen, julkalendern och julkort. Och de
har lovat snö till veckoslutet!

Introduktionskurser i vänverksamhet på kommande!

Nagu

Åbo

må 19.11 kl. 12-15.30
Nagu FRK möteslokal
Elbacken 2 lokal 3, Nagu

må 26.11 kl. 17-20.30
Distriktsbyrå
Kaskisgatan 13 A, Åbo

Mer info och anmälning
www.lyyti.in/vankursnagu2018

Mer info och anmälning
www.lyyti.in/vankurs-abo-2018
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INTERNATIONELL ÖVERBLICK

Världens värsta humanitära kris
Text ANNALENA SJÖBLOM
Bild INTERNATIONELLA RÖDAKORSKOMMITTÉN

Blodigt krig, attacker mot sjukhus, koleraepidemi, blockader och matbrist.
Så ser verkligheten ut i Jemen - landet bortom nyhetsrubrikerna där
världens värsta humanitära kris pågår.
Röda Korset och Röda halvmånen levererar
mat och basförnödenheter till befolkningen
som tvingats fly sina hem bort från konflikterna. Via Katastroffonden kan också hälsovård och läkemedel erbjudas till landet där det
dagligen dör människor i sina skador eller av
sjukdomar. Via förorenat vatten sprids just nu
koleraepidemier snabbt.

Jemen ligger längst söder ut på den arabiska
halvön och gränsar till Saudiarabien och Oman.
Landet är ett av de fattigaste i Mellanöstern
och sedan 2015 rasar där ett krig. Hela 22 miljoner människor (80 procent av befolkningen)
behöver humanitär hjälp.
Jemen har drabbats av det värsta kolerautbrottet i modern tid. Tusentals människor har dött
och över en miljon har smittats. Det är en direkt konsekvens av den svåra humanitära situationen.

En central roll i hjälparbetet är att stärka Jemens Rödahalvmåneorganisation att kunna
agera lokalt. Främst förstahjälp, vatten- och
sanitet och evakuering av skadade hör till
dessa uppgifter.

Matpriserna har stigit märkbart och bristen på
rent vatten försvårar ytterligare livet i Jemen.
17 miljoner människor får inte tillräckligt med
mat.

Röda halvmånen i Jemen distribuerar vatten i landets huvudstad Sanaa

5

JUL I SINNET 22.11 –21.12

Start för insamlingen Jul i Sinnet
Stadin ammattiopisto / SPR

Skicka korten i god tid till familjerna
Korten bör delas ut i god tid till familjerna, för
att de inte riskerar att bli oanvända på grund
av en resa eller annan julbrådska. Gåvokortet
gäller 7–26.12.2018.
Hanna Linnakko

Jul i Sinnet-insamlingen inleds med en öppningsceremoni på Helsingfors centralstation torsdagen den 22.11. Yles morgon-tv
sänder direkt från evenemanget. I år berättar morgon-tv om insamlingen redan innan öppningsceremonin, och fortsätter ända
fram till 21.12.2018. I år är insamlingsmålet
1 960 000 euro, vilket ger 28 000 gåvokort.
Värdet på ett gåvokort är 70 euro.
Insamlingen ordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund MLL och Röda Korset tillsammans med Yles morgon-tv, Yle Radio Suomi och
Radio Vega. Insamlingens kommersiella partners är K-butikerna, S-gruppen och Lidl.
Ändringar i utdelningen av gåvokort
avdelningen kan använda för att beställa korten till sig eller direkt till en samarbetspartner.
Korten levereras från FRK:s centralbyrå till de
adresser som uppges i beställningsformuläret,
under veckorna 44–45. Innan dess kontrollerar
FRK tillsammans med MLL:s distrikt att korten
fördelas jämnt och det inte uppstår överlappningar.

Bra att komma ihåg
•
•
•

Det rekommenderas att korten delas ut via
samarbetspartners – alltså kommunens socialväsende, migrationstjänsterna, rådgivningen, församlingarnas diakoniarbete eller annan
samarbetspartner – och beställs från centralbyrån direkt till dem. Därmed behöver avdelningen inte ta hand om förvaringen av
formulär med personuppgifter eller postandet
av namnlistor som frankerat brev.

•
•

Jul i Sinnet-insamlingens webbplats:
www.hyvajoulumieli.fi/sv
Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys
Twitter och Instagram:
#julisinnet @hyvajoulumieli
RedNet (Jul i Sinnet)
rednet.rodakorset.fi/Julisinnet
Ytterligare information från distriktsbyrån
och joulumieli@punainenristi.fi

OBS! Anvisningarna för gåvokortens utdelning
är uppdaterade, bekanta dig noga med dem.
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LINDRA ENSAMHET UNDER JULEN OCH VÄNDAGEN

Synlighet med Jul i Sinnet-evenemang
Ytterligare information:
På RedNet rednet.rodakorset.fi/Julisinnet
Koordinator för socialt välmående
Maaret Alaranta tfn 020 701 2123
Koordinator för medelanskaffningen
Regina Laurén tfn 020 701 2199
Sakkunnig inom kommunikation
Sanni Myllyaho tfn 020 701 2223
Planerare vid MLL Hanna Hokka
tfn 075 2345 581, hanna.hokka@mll.fi
På Åbolands distrikt:
Siw Karlsson tfn 040 771 2820

Vi uppmuntrar avdelningarna och föreningarna att ordna ett gemensamt Jul i Sinnet-evenemang. Evenemanget medför
synlighet och bössinsamlingsmedel. Evenemanget kan ordnas på invigningsdagen
22.11 eller senare under insamlingstiden –
då när människor är i rörelse. Det lönar sig
att även bjuda in media på plats.
Tips för att ordna evenemanget och material hittar du på RedNet (Jul i Sinnet) samt på
MLL:s föreningswebb senast i slutet av oktober.

Vi ses på vändagen!
Ytterligare information:
Koordinator för socialt välmående
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123
RedNet: rednet.rodakorset.fi/vandagen

Under förra årets vändag blev 1200 nya
människor intresserade av vänverksamheten.
Vi uppmuntrar avdelningarna att ordna evenemang och vänkurser så att de nya människorna genast har möjlighet att komma med i
verksamheten.

Kom ihåg Årets Vän 2019!
Utmärkelsen delas ut på vändagen. Vi tar
emot nomineringar inom januari månad till
siw.karlsson@redcross.fi.

Anmäl dig i vändagsgruppen på RedNet och läs
mer om kampanjen!

Glädje och omväxling till julhelgerna på julcafé
Julen är traditionellt en familjefest och därför även den värsta tiden i året för många
ensamma människor. Röda Korsets julcafé
förmedlar starkt, budskapet om att ingen
behöver vara ensam under julen.

bibliotekets tjänster hade besökarna möjlighet
att njuta av julens läckerheter och umgås med
Röda Korsets frivilliga.
Att vara verksam som Röda Korsets frivillig är
ett sätt att fira på julen på. Man kan även delta
genom att baka eller uppträda på julcaféet. På
basen av de goda erfarenheterna är syftet att
öka antalet julcaféer. Mer information och tips
för arrangeringen fås på Rednet (Vänverksamhet). Från materialbanken får du informationsmallar till annonstavlor och tidningsannonser.

– Förra julaftonen var jag med på julcaféet i
Halinen i Åbo. Skaran av besökare var väldigt
bred. Vissa hade ingen att fira julen med, andra
ville ha någonting att göra under de långa julhelgerna. Det fanns även en hel del människor
som överhuvudtaget inte firar jul, säger Varpu
Salmenrinne, planerare för socialverksamhet.

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

Också i Tammerfors ordnades förra året en alternativ julafton i biblioteket Sampola. Förutom
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JULENS GÅVOR

En julkalender skapar förväntan inför julen
Röda Korsets julkalender är en traditionell del
av julväntan. I år är kalendrarna illustrerade av
Raimo Partanen och Martta Wendelin. Kalendrarna har redan skickats ut till 130 000 hem.
Rekommenderat pris för kalendern är 12 euro
och den kan även beställas i nätbutiken
rodakorsbutiken.fi tai myynti@rodakorset.fi.

som får gåvan att du bryr dig och vill hjälpa. Bland annat följande Betydelsefulla gåvor finns:
GRÖT FÖR EN HEL BY 10 €
Med hjälp av den här gåvan kan
Röda Korset leverera 30 kg vete- och majsmjöl dit det inte
finns tillräckligt med mat. Tack
vare denna gåva får invånarna
i en hel by en måltid.
EN PROTES TILL EN KRIGSSKADAD I SYRIEN 50 €
Med denna gåva ger du en syrier som har skadats i kriget en
möjlighet att komma på fötter
igen och ett budskap som vi alla
vill höra: Man bryr sig om dig.

Betydelsefulla gåvor
Genom att välja en Betydelsefull gåva ger
du konkret hjälp till någon som befinner sig i
en svår livssituation. Samtidigt visar du den

Beställningar och mer information:
rodakorsbutiken.fi

Gläd någon
med ett julkort

Väggkalendrar
år 2019

Brevmärken

Beställ produkter genom att logga in på organisationsvyn med avdelningens ID rodakorsbutiken.fi.
Mer information och frågor: myynti@rodakorset.fi eller tfn 020 701 2101.
Fler julkort och gåvor finns i Hjälpens värld som utkommer 7.11.
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OMA LÄTTAR DIN VARDAG

OMA är redo att tas i bruk av avdelningarna
Maija Pokkinen

Terttu Ojala, aktiv vid avdelningen i Björneborg, är ivrig över att ta i bruk OMA. – Systemet bjuder på många möjligheter,
när man hittar de rätta menyerna och rutorna, säger hon glatt.

Frivilligas nya digitala tjänst OMA är nu tillgänglig för alla. OMA är ett åskådligt sätt
för både nya och mer erfarna frivilliga att
hitta lämplig verksamhet, och därför lönar
det sig att ta tjänsten i bruk!

Avdelningarna rekommenderas att ta OMAsystemet i bruk i följande etapper:

OMA är en helhet, där avdelningen hittar allt
väsentligt med tanke på sin verksamhet. FRK
ordnar utbildningar runtom i Finland, för att se
till att avdelningsstyrelsen och andra ansvarspersoner blir rutinerade i att använda OMA.
Vid behov kan man få hjälp av en digifadder, en
frivillig som utbildats i användningen av OMA,
som kan stöda avdelningarna på sitt område
med att ta i bruk systemet.

3.

1.
2.

4.

5.
6.

Terttu Ojala deltog i utbildningen av digifaddrar och digimästare i Björneborg. Som styrelsemedlem är hon en av nyckelpersonerna då
OMA tas i bruk vid Björneborg avdelning.

7.
8.

– Tanken är att över tid kommer allt att finnas
på ett och samma ställe, säger Ojala belåtet efter utbildningen.

9.

Ojala fungerar som vänförmedlare och grupphandledare vid stödverksamhet för närståendevårdare, och är ivrig att ta i bruk OMAs nya
digitala vänförmedlingssystem. Trots att OMA
är enkel att bära med sig i smartmobilen, ersätter den inte växelverkan människor emellan:
Ojala anser att det är självklart att människor
fortfarande behövs – både som förmedlare
och som frivilliga i andra uppdrag.

Välj ut en huvudanvändare för OMA vid er
avdelning, alltså en digimästare.
Delta i digifadder- eller digimästarutbildningen eller i en OMA-startworkshop.
Fundera ut en uppgift och roll inom OMA
för varje ansvarsperson.
Gör en egen profil i OMA, meddela till distriktet att ni tar i bruk systemet och be
distriktet om nödvändiga användarrättigheter (J1 för privatpersoner och digimästaren)
Skapa aktivitetsgrupper och märk ut
gruppledare för varje grupp.
Skriv in evenemang, utbildningar och andra
jippon i OMA.
Kom överens om att ta i bruk vänförmedlingssystemet.
Informera medlemmarna vid er avdelning
om OMA och uppmuntra alla att göra en
profil i systemet.
Stöd och hjälp era frivilliga med att ta i
bruk OMA.

Ytterligare information:
På RedNet: rednet.punainenristi.fi/oma
Oma tuki-stödtjänsten, oma.tuki@redcross.fi
På Åbolands distrikt:
Juha Lindström
juha.lindstrom@redcross.fi, 040 172 5882
Christel Bergman
christel.bergman@redcross.fi, 020 701 2500
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HIV- OCH SEXUALHÄLSOARBETE

Hiv- och sexualhälsoarbete redan i 30 år
Marianna Tarvainen

Syftet med arbetet inom sexualhälsa och
hiv har redan i 30 år varit att förhindra
spridande av hiv-smittor och könssjukdomar samt att stöda och främja befolkningens sexualhälsa.
Arbetet inleddes år 1988 med projektet Immuunikato (Immunbrist). I projektet delade
Röda Korsets hälsovårdspersonal och utbildare
ut information kring hiv och aids runt om i Finland. Samma år inleddes hiv-telefonrådgivningen där FRK:s frivilliga stödde och handledde
människor i frågor kring hiv och sexualhälsa.
Riksomfattande hiv-rådgivningstelefon avslutade sin verksamhet 21.6.2018. Finlands
Röda Kors vill varmt tacka alla frivilliga som
i 30 år har gett sitt kunnande och sin tid för
att ge stöd och rådgivning till en stor mängd
människor. Ni har utfört ett fint arbete för att
förhindra hiv-smittor genom att handleda och
stöda människor. Andra former av stöd och
rådgivning har gått om telefonjouren.

det låg tröskel och där utförs hiv-test anonymt. I Åbo fungerar Plus punkts-verksamhet tisdagar kl. 17-19 på Universitetsgatan 24
B, (2 vån.) i Plus punkten kan man gratis och
utan tidsbokning testa sig för HIV och diskutera sjukdomen och hurudant stöd Röda Korset
kan erbjuda. Verksamheten fungerar i Egentliga
Finlands distrikts regi.
Förutom Pluspunktarbetet är fokus idag på
skol- och ungdomsarbete, festivalarbete samt
chat-rådgivning.

År 1993 inledde FRK Pluspunktverksamheten.
Till Pluspunkterna, som finns i fem städer, är

Möjligheter för frivilliga
inom hiv- och sexualhälsoarbetet
Benjamin Suomela

Är du intresserad av frivilligarbete inom
hiv- och sexualverksamheten? Hitta ditt
eget sätt att delta!
I centrum för hiv- och sexualhälsoarbetet är
hälsorådgivningsverksamheten, samarbetet
med skolor och ungdomsarbetet, festivalverksamheten och chat-rådgivning. Vid hälsorådgivningarna utför frivilliga hälsovårdsproffs
anonyma hiv-tester i fem städer. Inom ramen
för skol- och ungdomssamarbetet ordnar Röda
Korsets utbildade frivilliga kondomkörkort och
gummiutbildningar. På festivaler berättar frivilliga om sexualhälsa för festivalbesökare och
delar ut sommargummin.

Intresserade kan komma med i hiv- och sexualhälsoarbetet genom att ta en webbkurs i hivoch sexualhälsoarbete samt gå modulutbildningar i form av närundervisning. På RedNet
hittar du mer information om kommande utbildningar och olika former av frivilligarbete.

I den nyaste formen av FRK:s hiv- och sexualhälsoarbete, den hälsofrämjande chatten, kan
vem som helst anonymt diskutera frågor i anknytning till rusmedel och sexualhälsa. Chatdiskussionerna leds av Röda Korsets frivilliga
utbildade inom rusmedels- och sexualhälsoarbete. Den hälsofrämjande chatten startar
1.10.2018 och ordnas jämna veckor på måndagar klockan 19–20.30 på sidan Tukinet.

Ytterligare information:
RedNet: rednet.punainenristi.fi/hiv
Planerare av hälsofrämjande arbetet
Marianne Hietaranta, 020 7012172,
marianne.hietaranta@rodakorset.fi
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HÄLSOVERKSAMHET

Kontaktpersonen för hälsoverksamhet i avdelningen har en viktig roll
Text MARJATTA ALAKAHRI

Introduktion och stöd för kontaktpersoner
för hälsoverksamhet
Den anställda som ansvarar för hälsovården i
distriktet introducerar kontaktpersonen i målen och innehållen i programmet för hälsofrämjande insatser samt stödjer hen vid behov.

Roll och huvudsaklig uppgift för kontaktpersonen för hälsoverksamhet
Med hjälp av programmet för hälsofrämjande
insatser strävar man efter att förstärka lokala
gemenskaper så att de kan ta hand om både
den egna hälsan och hela gemenskapens hälsa. Kontaktpersonen för hälsoverksamhet har
en viktig roll när det gäller att upprätthålla och
utveckla de hälsofrämjande insatserna inom
Finlands Röda Kors.

Nödvändig kompetens i uppgiften
Kontaktpersonen för hälsofrämjande insatser behöver inte nödvändigtvis vara utbildad i
hälso- och sjukvård. En förutsättning för verksamheten är kännedom om Finlands Röda
Kors principer och verksamhetssätt samt innehållet i programmet för hälsofrämjande insatser. Dessutom är det bra att förstå var man
kan hitta tillförlitlig hälsoinformation. Av kontaktpersonen förutsätts organisationsförmåga samt god förmåga till växelverkan och tydlig
kommunikation.

Programmet för hälsofrämjande insatser omfattar:
• rusmedelsarbete
• hiv- och sexualhälsoarbete
• Hälsopunkter
• övriga hälsoprogram, såsom kampanjer
kring olyckor i hemmet och på fritiden
I sin roll främjar eller samordnar kontaktpersonen för hälsoverksamhet samarbetet mellan
hälsoaktörer inom avdelningen och distriktet och eventuellt även med samarbetspartner
utanför avdelningen. Kontaktpersonen närvarar vid styrelsens möten åtminstone då hälsofrämjande insatser behandlas.

Hälsopunkter inom
Åbolands distrikt
Kimito avdelning, Engelsbyvägen 1
Hälsopunkt startade i mars 2018
Pargas avdelning, Strandvägen 16
Hälsopunkt startade i september 2018
Korpo avdelning, Utö
Hälsopunkt startade oktober 2018
Åbo Svenska avdelning
Hälsopunkt startar i början av 2019
Mera information:
Kontakta Marjatta Alakahri i distriktet,
marjatta.alakahri@redcross.fi

Kontaktpersonen handleder och motiverar de
frivilliga som intresserar sig för hälsofrämjande
insatser att delta och ordna verksamhet och
evenemang.
Kontaktpersonen har även som uppgift att dela ut information om aktuella frågor när det
gäller hälsofrämjande insatser vid avdelningen
och samla in statistik över verksamheten från
aktörerna samt ordna gemensamma möten för
de frivilliga inom det hälsofrämjande arbetet.

Förbered dig för social- och
hälsovårdsreformen samt för
landskapsreformen

som ger stöd till avdelningarna i förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen
samt landskapsreformen.
Ytterligare information:
rednet.rodakorset.fi/node/52672
Chef för enhet för hälsa och välmående
Maria Viljanen, 020 701 2165,
maria.viljanen@rodakorset.fi

Som det ser ut nu hålls landskapsvalet i maj i
samband med EU-valet. Är din avdelning förberedd för social- och hälsovårdsreformen?
Ingen oro! På RedNet finns ett materialpaket
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HUNGERDAGEN I ÅBOLAND

Hungerdagen i Åboland
Text ANNALENA SJÖBLOM
Bild ANDREA SÖDERGÅRD
Tabell CHRISTEL BERGMAN
Soppförsäljningen i Kimito var en succé. Sista soppan såldes i Kimito S-market färdigportionerad.

år och vi hade några Novia grupper som lyckads samla in via dessa. En ansenlig summa
samlades också via nätbössa av en privatperson som råkade fylla år under insamlingen. Vi
skall prova ut vilka metoder som passar lokalt
och använda oss av det som fungerar.

I år igen har Åboland lyckats utmärkt i insamlingen. Allt fler avdelningar väljer att servera lunch i form av soppa i Kimito, Korpo och
Houtskär samt traditionell ”Protto” (rotmos) i
Västanfjärd. Det visar sig vara lyckat för insamlingens del, även om det är ganska arbetsdrygt
för avdelningen. Jag hoppas ni alla upplever
timmarna av potatisskalande som givande och
stärker avdelningens känsla av gemenskap.

Insamlingen har gjort oss synliga lokalt och
påminner människorna att Röda Korset finns
överallt och att vi kan hjälpa lokalt ifall en

Bristen av kontanter har tagits på allvar i organisationen och i år erbjöds flera alternativ. Mobile Pay anvädns främst av ungdomar, iZettle
som är en kortbetalningsapplikation användes
av Åbo Svenska och lämpar sig kanske bäst då
man har försäljning av något slag. Nätbössor
som kan delas på sociala media vann terräng i

Pargas satsade i år igen på många insamlare, totalt 54. Insamling pågick under alla tre dagar utanför Reimari och
S-market.

I västanfjärd såldes 90 liter Rotmos utanför Knallis och
gamla Samtjänst i Nivelax
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HUNGERDAGSINSAMLING, ÅBOLAND

2018

2017

2016

Dragsfjärd

2 000,00

1 154,87

1 440,92

Hitis

3 231,80

3 633,00

3 231,40

Houtskär

1 055,79

1 488,39

1 181,65

624,25

997,45

1 181,94

Kimito

4 058,15

3 635,40

3 582,27

Korpo

2 210,45

1 531,15

1 573,03

Nagu

2 197,80

1 523,35

808,77

Pargas

8 260,10

7 023,94

9 680,15

Västanfjärd

1 800,00

1 150,35

1 689,77

Åbo svenska

9 904,55

9 350,24

9 661,97

35 342,89

31 488,14

34 031,87

S:t Olofsskolan

2 190,98

2 089,65

2 354,84

Cygnaeus

1 084,62

840,95

1 912,09

1 334,62

702,24

4 901,03

3 289,10

6 188,32

8 176,63

7 554,32

11 157,49

419,21

272,75

88,70

419,21

272,75

88,70

43 938,73

39 315,21

45 278,06

AVDELNINGAR

Iniö

AVDELNINGAR SAMMANLAGT
SKOLOR I ÅBO

Åbo Akademis ämnesföreningar
Novia
SKOLOR SAMMANLAGT
ÖVRIGA
Andra övriga
ÖVRIGA SAMMANLAGT

HUNGERDAGEN SAMMANLAGT
Resultatet för året 2018 är preliminärt.

olycka drabbar. Ett färskt exempel var radhusbranden i Kimito där de drabbade fick
ovärderlig hjälp av Kimito avdelning. Många avdelningars aktiva skolsamarbete ger också en
inblick åt följande generation om Röda Korsets
hjälparbete lokalt och ute i världen.

Novia är 4900 euro. Ett fint samarbete som redan är en årlig tradition.
Dagens preliminära resultat i Åboland är 44
000 euro, vilket är nästan 5000 euro mer än
året innan. Det exakta resultatet får vi ännu
vänta på, vi har Räkfesten i Åbo och ännu några inbetalningar som väntar oss. I hela landet
samlades 1,17 milj. euro.

17 grupper från YH Novias första årets tradenomstuderanden livade upp Åbo centrum under insamlingen. de arbetar i team med att
skapa ett projekt som de genomför och samlar
in medel för Hungerdagen. Årets resultat för

Jag hoppas ni fortsätter lika aktivt nästa år
med insamlingen som infaller en vecka senare,
dvs 26-28.9.2019.

Anton Westestråhle är en av Åbo svenska avdelnings insamlare utanför delikatessen på Stockmanns varuhus

Stig-Göran Hulden hade alternativ till myntinsamling. Mobile Pay är ett av alternativen till kontanter som troligtvis
vinner terräng i framtiden.
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INGRID

INGRID-övningen en intressant lärdom för alla
Text ANNALENA SJÖBLOM
Bild JUHA LINDSTRÖM

om de evakuerade som socialmyndigheterna
önskade. Röda Korsets roll var att registrera,
ge mentalt stöd och eventuellt första hjälp åt
de evakuerade.

Den stora sjöräddnings- och evakueringsövningen Ingrid lockade över 200 personer
till Pärnäs i Nagu för att öva evakuering och
sjöräddning. Röda Korset på plats för att
bistå myndigheterna.

Syftet med övningen är att öva på samarbete
myndigheter emellan och mellan frivilliga och
myndigheter. I en olycka är Röda Korsets uppgift att bistå myndigheterna där det behövs
och under fredagens övning fungerar samarbetet mellan myndigheterna och de frivilliga
bra men kräver ännu finslipning främst dåd et
gäller informationsgången.

Scenariot för övningen var en stor olycka till
havs där en förbindelsebåt börjat brinna.
På plats vid det provisoriska evakueringscentret deltog 52 frivilliga som hjälpte socialjouren och akutvårdarna i det hjälparbetet.
Frivilliga behövdes också för att koka kaffe,
breda smörgåsar och servera lunch åt både
myndigheter och frivilliga som deltog under
hela dagen.

Vi hade på förhand funderat på de frivilligas
uppgifter, men från Röda Korsets del också
sagt att myndigheterna kan placeras oss på
andra uppgifter enligt behov. Det är en intressant lärdom som vi bör ta från övningen.

Röda Korsets uppblåsbara luftbågetält fungerade som vårdplats åt de skadade. I tälten arbetade främst akutvårdare och läkare,
medan FBK och Röda Korsets förstaresponsutbildade från Utö fick transportera de evakuerade från räddningsbåtarna till tälten.

På övningen Ingrid deltar ungefär 70 frivilliga
från Röda Korset, varav 20 agerar de drabbade. Deltagarna kommer från olika kustområden i Finland, till exempel Åland, Åboland,
Österbotten och Egentliga Finland.

De icke skadade fördes till byggnad där Röda Korset registrerade och fyllde i information
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INGRID

Sara evakuerades från
brinnande båt

Mentalt stöd i Åboland hjälpte Åbo socialjour med att intervjua de drabbade som inte var allvarligt skadade

Text SARA KARLSSON

Vår praktikant Sara Karlsson berättar om hur det var att spela patient på
sjöräddningsövningen Ingrid.

I övningen deltog frivilliga från Åboland och Egentliga Finland. Här våra aktiva Tiina Eriksson, Paola Fraboni och Malin
Gustavsson på paus med nya vänner från Åbo och Reso.

Den 5.10 var det dags för myndighetsutövningen Ingrid i Pärnäs och kl 9.00 drog
det igång. Själv var jag med som patient
och fick åka ut med båt och vänta på att
bli räddad. Som patient hade jag ett rollkort där det stod att jag till exempel hade svullet ben och var vid medvetande.
Vi patienter som åkte ut med båt fick ett
mellanmålspaket med oss och sedan bar
det ut till havs. Efter någon timme blev vi
gruppvis räddade av räddningsbåtar och
kom i land i Pärnäs där nästa räddningspatrull väntade. Jag som hade benet svullet enligt rollkortet kunde inte gå i land så
räddningspatrullen fick bära mig i land.
Vi patienter blev registrerade av polisen
och fick sedan komma till ytterligare en
första responsgrupp som gjorde en grundlig genomgång av våra skador och vårt tillstånd som patienter. En del av patienterna
fick också gå till mentalt stödgrupper som
fann på plats men efter det blev alla friskförklarade och varm köttsoppa väntade.

Utö första respons alarmgrupp kom mangrant till övningen

Som patient lärde jag mig att det är viktigt
att försöka hålla sig lugn och lita på vårdpersonalen. Trots att Ingrid var en övning
så kan jag nog säga att det pirrade i hela kroppen då förstaresponsfrivilliga lyfte mig från en båt till land i en rullstol. På
bilden ser man en patient som bärs på bår,
antagligen från en räddningsbåt på väg till
polisregistreringen. Bilden beskriver den
fina insats alla frivilliga och anställda gör i
en krissituation.

Luftbågetälten restes med hjälp av Röda Korsets delegater
i mycket rask takt på morgonen. Detta tält fungerade som
vår ledningsplats under övningen.
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TEMAEFTERMIDDAGEN KRING BEROENDE

PRAO-ELEVEN BERÄTTAR

Tankeväckande om missbruk
Text FRIDA SJÖBLOM, Socionomstuderande och medlem i ungdomsutskottet
Bild ANDREA SÖDERGÅRD

Temaeftermiddagen kring beroende 27.10
gästades i år av erfarenhetsexperterna Camilla Nyholm och Eila Saapunki från
förbundet Kran. De har båda en missburkarbakgrund. Deras livsberättelser väckte
många frågor och tankar, skriver Frida Sjöblom.
Jag deltog i temaeftermiddagen som handlade om missbruk där två erfarenhetsexperter
berättade om deras livshistoria samt deras liv
då de levde i ett missbruk. Båda erfarenhetsexperterna var kvinnor varav den ena kvinnan hade problem med alkohol medan den
andra även hade problem med tyngre droger.
Gemensamma faktorn var att deras barndom
påminde aningen om varandra med en pappa som inte alltid var så närvarande. Utöver
detta upplevde den ena personen det väldigt
svårt att passa in under hela sin skolgång hon
var väldigt blyg och hade svårt att få vänner.
Den andra personen flyttade med sin familj
väldigt ofta under sin barndom. Hon nämnde
också att hennes familj sällan visade känslor.

Camilla Nyholm, Mette Strauss och Eila Saapunki från
Kran gästade temaeftermiddagen kring beroende

kar och frågor. Jag tycker att det var otroligt
starkt av dem att öppna upp om problemet
som annars oftast inte tas upp.
Erfarenhetsexperterna gör ett otroligt viktigt arbete då de berättar om sina liv, dels på
grund av att sprida lärdom om det tabubelagda ämnet men också på grund av att det kan
ge motivation till andra människor som lider
av missbruk att kämpa för att bli frisk.
Jag tackar de modiga erfarenhetsexperterna
som gör ett otroligt viktigt arbete samt tänker på alla dem som kämpar med att bli av
med ett missbruk.

Efter berättelserna fick vi som lyssnade ställa frågor till dem. Det tyckte jag var väldigt
bra eftersom berättelserna väckte många tan-

Min praoperiod på Röda Korset
Text SARA ÖSTERBACKA

att det var så enkelt och för att det gick så snabbt.

Den åttonde oktober började min prao-period på
Röda Korset i Åbolands distrikt. Jag skulle jobba där fem dagar. Det var ganska svårt för mig att
hitta ingången till arbetsplatsen till först så jag
blev några minuter försenad på första dagen.

Andra uppgifter jag gjorde var till exempel att laminera lite papper, arkivera tidningsurklipp, sortera
i hyllor och tvätta hjälmar, glasögon och skåp. Jag
hade inte förväntat mig att det faktiskt skulle vara roligt att utföra såna små uppgifter, men det var
det.

Alla anställda var väldigt snälla och det gjorde mig
att se fram emot att spendera min prao-tid där.
De visade mig runt, berättade om Röda Korset och
vad de jobbar med i Åbolands distrikt. De förklarade också för mig vad Röda Korsets mål är, t.ex. att
förhindra och minska mänskligt lidande. Fast jag
fick förstås utföra lite mindre uppgifter.

Jag fick också följa med på ett möte. Jag satt tyst
och lyssnade på när de anställda planerade och
pratade om olika saker. Mötet var ganska långt
och det blev lite tråkigt att bara lyssna på prat i
två timmar.

Min första uppgift var att plocka ut varor och ställa dem fram på mötesbordet. Sedan skulle jag sortera dom vart dom hör hemma. Samma dag skulle
jag också skanna papper och sedan sortera dom i
en mapp. En annan uppgift jag fick som jag tyckte väldigt mycket om var att paketera julkort som
skulle skickas till alla medlemmar i Röda Korset i
Åbolands Distrikt. Jag tyckte att det var roligt för

Under min prao-tid så lärde jag mig mycket. Allt
från hur man skannar papper i en underlig kopieringsmaskin till Röda Korsets principer. Innan mina
prao-dagar visste jag inte hurdan enorm insats Röda Korset har gjort för världen. Jag är tacksam för
att jag fått spendera fem dagar på Röda Korset i
Åbolands Distrikt.
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PSYKISK OHÄLSA

VI SES I BYN

Fortbildningsdagens lärdom: Bekräfta människan!
Text SIW KARLSSON

Den 27.10 hölls fortbildningsdag för FRK
vänner på Arken i Åbo, totalt 16 frivilliga deltog i skolningen.

För att sköta om och upprätthålla vår psykiska
balans uppmanas vi att sköta om vår hälsa genom att fästa vikt vid de grundläggande faktorerna. Vila, sömn, motion, sociala kontakter
(vänner) hör till de grundläggande saker som
vi bör se att fungerar. Känns det jobbigt, ska vi
våga be om hjälp och märker vi att nån har det
svårt kan vi erbjuda vår hjälp. Det viktigaste
som vi kan göra i att hjälpa personen med psykisk ohälsa är att bekräfta henne.

Verksamhetskoordinator Nonni Mäkikärki
från psykosociala förbundet berättade om psykisk hälsa och psykisk ohälsa, vad det betyder
och vad vi kan göra för vår hälsa. Världshälsoorganisationen WHO beskriver psykisk hälsa
som ett tillstånd där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar, samt kan
engagera sig i arbete och samhället. I vardagligt tal kan man säga att en människa som har
psykisk hälsa känner sig tillfreds med sin tillvaro och har förmåga att ta hand om sig själv i
olika situationer i livet. Vid psykisk ohälsa behöver det inte alltid vara fråga om en psykisk
sjukdom, utan det kan vara fråga om mindre
allvarliga psykiska besvär. Man kan känna sig
orolig, ångestfull, nedstämd och på något sätt i
obalans.

Dagen avslutades med en föreläsning av erfarenhetsexperten Pamela Kinnunen som berättade om sitt liv med en psykisk sjukdom.
Hennes berättelse var tankeväckande och ärlig. Alla deltagare blev berörda och beundrade
hennes mod att ställa upp med sin livsberättelse.
Alla gick hem med mera kunskap och förståelse om psykisk ohälsa i bagaget. Tror att vi igen
påmindes om de viktiga sakerna för att sköta
om vår egen psykiska hälsa.

Vi ses i byn -projektet har startat i Åboland
Text ANNALENA SJÖBLOM

förberedda och kunna förutspå olika problemsituationer.

Målet med projektet är minska ensamhet
bland äldre samt ökar deras delaktighet och
sociala välfärd. Vi stärker också deras förmåga
att klara sig i vardagen och att hantera svårigheter i den. Detta gör vi genom att utveckla
frivilligverksamhet i form av uppsökande vänverksamhet, skapa lågtröskel mötesplatser,
utveckla modeller för vänverksamhet av engångsnatur samt genom nätverkssamarbete.

4. Stärka stödet för frivilliga samt öka deras
kunnande. Nå ut till nya frivilliga genom
att utveckla utbildningar i uppsökande arbete och vänverksamhet.
Vi kommer att vara i kontakt till nuvarande
vänner, socialmyndigheter och kommunen seniorrådgivare för att kartlägga situationen lokalt. Målet är att hitta nya vänner och utveckla
nya mötesplatser med låg tröskel för seniorer
som lider av ensamhet.

Projektets delmål är
1. Öka antalet mötesplatser för hemmaboende äldre ute i kommunerna.

Vi hoppas ni i avdelningar ser detta som en
möjlighet att utveckla er verksamhet med hjälp
av oss.

2. Säkerställa att de äldre klarar sig i vardagen genom att bygga upp stödnätverk av
frivilliga tillsammans med andra organisationer,

Som projektledare fungerar Siw Karlsson,
siw.karlsson@redcross.fi, tfn 040 771 2820
(mera om Siw på sidan 21).

3. Öka de äldres färdigheter att klara av svåra situationer i vardagen genom att utbilda och handleda de äldre att vara
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KORT OCH GOTT

Veckan för förebyggande rusmedelsarbete äger rum 5–11.11.2018

Frivilligas gatuenkäter ett
verktyg för påverkansarbetet

Röda Korset koordinerar åter i år genomförandet av temaveckan för förebyggande rusmedelsarbete tillsammans med EHYT rf. Vi fortsätter uppmuntra till diskussion kring ämnet
men nu är målgruppen ungdomar och temat är
snus. Användning av snus har ökat betydligt
och snus är även farligare än tobaksrökning.
Avdelningarna uppmuntras till att förverkliga olika evenemang ensamma eller i samarbete med andra organisationer. Av rusmedelsfrågesporten görs en version för avdelningarnas
bruk med betoning på snus. Rusmedelsarbetets kontaktpersoner i distrikten ger anvisningar om hur man kan förverkliga frågesporten.
Avdelningen får en liten ersättning för att förverkliga frågesporten. Affischer för veckan kan
man ladda ned från veckans sidor eller hämta
från distriktsbyrån.

I samband med evenemanget SuomiAreena i
juli testade frivilliga i Satakunta modigt en ny
verksamhetsform. I ett gemensamt pilotprojekt
utvecklade Satakunta distrikt och dess frivilliga en gatuenkät som en ny form för Röda Korsets påverkansarbete.
Påverkansarbete anses ofta vara synonymt
med lobbying, men den här piloteringen innebar möten människor emellan, diskussioner
och att lyssna på åsikter. Anställda och frivilliga, som fått en två timmars snabbutbildning,
ställde nästan 300 förbipasserande frågor om
deras trygghetskänsla. Svaren sparades med
en gång via mobilen eller ett pappersformulär.

ept-verkosto.fi

Gatuenkäten är en modell för att kartlägga
hjälpbehov och åsikter – vare sig det handlar
om en attitydkampanj eller omfattande elavbrott. Vidareutvecklingen av modellen fortsätter under Rödakorsveckan. Vad visade enkäten
då? Till exempel att 85 % av de svarande hade
kontrollerat eller förbättrat säkerheten hemma
hos sig under det senaste året.

Ytterligare
information:
www.ept-verkosto.fi/
kysyminenkannattaa

Ytterligare information: Kommunikationsdirektör Ilpo Kiiskinen, 020 701 2015

UTBILDARUTBILDNING 2019
Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån,
senast 1 månad före början av kursen
Utbildardagar: Riksomfattande fortbildning och
kompletterande utbildning för utbildare

19-20.1.

Tammerfors

Innehållsdel för utbildare av första hjälpen -grupper

1-3.3.

Nynäs

Fortbildning för första insatsen -utbildare

22-25.8.

Nynäs

Innehållsdel för beredskapsutbildare

12-14.4.

Nynäs

Gemensam del som webbkurs:
”Det unika Röda Korset”

Hösten 2019

Webbaserad utbildning

Verktygsdel: ”Att handleda i lärande”

2-3.11.

Helsingfors

Innehållsdel för utbildare av första hjälpen -grupper

8-10.11.

Nynäs

Innehållsdelar

24-25.11.

Helsingfors

12-13.10.

Nynäs

• Efterspaning
• Kommunikation
• Första omsorgen

• Psykiskt stöd
• Humanitär rätt
• Organisationsverksamhet
• Kulturell mångfald

•
•
•
•

Socialtjänst
Ungdomar
Rusmedelsarbete
Pensionärshandledare

Fortbildning för beredskapsutbildare
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MEDLEMSVÄRVNINGSKAMPANJEN INLEDS 2019

Medlemsrekryteringskampanj inleder året 2019
Är du redo att rekrytera nya
medlemmar till Röda Korset till
din avdelning i Åboland?

så en beställning på förnyade medlemsflyers
från Rödakorsbutiken och var beredda på att
dela kampanjen i era egna och avdelningens
Facebook-profiler.
För att växa behöver en avdelning på 100 medlemmar 8–10 nya aktiva, och en avdelning på
300 medlemmar 25 till 30 nya aktiva. Hur når
vi vårt mål? Medlemsmästarnas erfarenhet visar att svaret summeras så här: bjud in folk,
berätta för dem om verksamheten, och bjud in
dem igen.

I januari inleds en nationell medlemsrekryteringskampanj – vi utmanar dig och din
avdelning att delta!
En färsk medlemsenkät visar att medlemskap
och frivillighet upplevs gå hand i hand. Frivillighet är den överlägset viktigaste orsaken att bli
medlem i Röda Korset. Näst viktigaste orsaken
är att en vän eller bekant bjudit in en i verksamheten. Som tredje orsak uppgavs deltagandet på en kurs av Röda Korset.

Nu har vi chans att växa och nå vår
målsättning med över 2000 medlemmar i Åboland!

Tillväxtmålet gällande medlemmar, frivilliga och
unga aktiva, som definieras i verksamhetsstrategin, kan nås endast om alla är med. Gör allt-

Ytterligare information:
rednet.rodakorset.fi/medlemsvarvningen
Projektchef Tapani Tulkki, 0400 933 966

Mathjälpen stöder de allra mest utsatta
Mathjälpen har blivit ett livsvillkor för otaliga
mindre bemedlade finländare. Över 100 000
personer i Finland uppskattas ty sig regelbundet till livsmedelsutdelning.

vändig för de personer som statens skyddsnät
inte lyckas nå.
Mathjälpen är en värdefull verksamhetsform som
bistår de allra mest utsatta och har gett avdelningarna upp till tiotals nya frivilliga. Är er avdelning intresserad att delta i mathjälpen? Ta
kontakt!

Redan på nio orter delar Röda Korsets frivilliga
regelbundet ut mathjälp för mindre bemedlade.
De livsmedel som delas ut är huvudsakligen donationer från lokala samarbetspartners: affärer,
partihandeln, livsmedelsindustrin och lunchrestauranger. Därtill deltar 32 avdelningar i att dela
ut mathjälp som administreras av EU. Mathjälpen
från EU består av konserver och torrvaror.

Ytterligare information:
Jari-Pekka Hietsilta
(jari-pekka.hietsilta@rodakorset.fi)
samt rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu
På sidan finns instruktioner och information om
mathjälpsverksamheten samt utbildningsmaterial för frivilliga.

Vår utredning visar att mathjälpen gör det möjligt
för mindre bemedlade hushåll att spara pengar
från matutgifter och i stället lägga dem på nödvändiga mediciner, stöda barns hobbyer och betala räkningar i tid. En tredjedel av dem som är i
behov av mathjälp lider av kroniska sjukdomar, en
femtedel har problem med mental hälsa och upp
till 40 procent tampas med skulder –alla dessa
faktorer påverkar uppehället. Mathjälpen är nöd-

Informera oss om ni är intresserade av mathjälpsverksamheten och behöver instruktioner,
information eller utbildningsmaterial på svenska,
så levereras översättningar enligt behov.
I Pargas avdelning fungerar mathjälpen som en
del av hemlandshjälpen.

Nästa nummer av Här och nu 1/2019 kommer vi att distribuera till hela medlemskåren (upplaga
1650 ex.) i Åboland. Vi uppmanar alla avdelningar att aktivt berätta åt oss om vad ni har för planer, gärna ordna ett Öppet hus - tillfälle för era medlemmar som vi kan berätta om i tidningen.
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KORT OCH GOTT

Min praktik
på Åbolands distrikt
Text SARA KARLSSON

Håll flaggan högt
9.2.2019!

Hungerdagen

Ingrid övning i Pärnäs, Nagu

Praktiken gav inblick i Röda Korsets ungdomsverksamhet.

Nästa år i februari ordnar vi igen organisationsutbildning i Åbo för förtroendevalda i avdelningar och distrikt.

Jag började min praktik redan under våren
2018 och avslutar praktiken nu under hösten. Som samhällspedagogstuderande är Röda Korset Åbolands distrikts ungdomssida en
perfekt praktikplats. Under min långa praktikperiod har jag fått lära mig mycket och jag har
fått vara med på en hel del. Under våren satsade jag på att bekanta mig med Röda Korset
som organisation och fick jag följa med på planering av barnläger. Under hösten var jag redan bekant med organisationen så då fick jag
börja på min utvecklingsarbeten för praktiken
som bland annat vara att informera studerande om Hungerdagsinsamlingen och kartlägga
svenskspråkiga verksamheter för ungdomar i
Åbo och Åboland.

Vi hoppas ni informerar främst nyvalda,
men också för alla andra aktiva om kursen. Under den går vi igenom avdelningens uppgifter och nya arbetssätt som
är på intågande. Dessutom diskuterar vi
mycket!

Under hösten har jag också fått vara med på
ungdomsutskottets träff, nätverksträff med
aktörer för papperslösa, nätverksträff med aktörer inom den svenskspråkiga ungdomsverksamheten och en del annat. Så jag kan inte
säga annat än att praktiken varit väldigt givande och jag är väldigt nöjd. Jag har fått jobba
självständigt och träffat arbetsgrupper i och
med nätverksträffarna.
Jag har lärt mig mycket om de olika aktörerna
inom ungdomsverksamheten i Åboland och hur
Röda Korset samarbetar med dessa. Jag har inte heller missat det nya frivilligsystemet Oma
som kommer att tas i bruk precis nu. Jag tror
att Oma kommer att bli en fungerande plattform för alla frivilliga och kommer förhoppningsvis locka ungdomar.
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SIW KARLSSON

JULEN 2018

Siw Karlsson började
jobba hos oss den 1
oktober
Mitt namn är Siw Karlsson och jag har
börjat på Röda Korset, Åbolands distrikt
som moderskapsvikarie för Rebecca Börman. Jag är vårdlärare och har jobbat de
senaste 14 åren på vuxenutbildningen
för närvårdare vid Åbo yrkesinstitut (arbetsspråket där var finska).
Jag skall ha hand om vänverksamheten
samt planeringen av det nya projektet
”Vi ses i byn”. Ser fram emot att få vara
en del av teamet som skall skapa modeller för att aktivera och göra de äldre delaktiga i vardagen och i samhället.

Distriktsbyråns
öppethållningstider
19.11-14.12:
måndag - fredag
10-16

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/

Julkort från distriktsbyrån
Kom till distriktsbyrån eller beställ:

www.lyyti.in/joulu-jul-2018
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: Sanni Myllyaho, 020 701 2223, sanni.myllyaho@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv. Ombrytning: Centralbyrån, grafisk planerare Tuuli Honkanen, aineistot@punainenristi.fi
Översättning: Mikaela Remes, Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 2231, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
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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PARGAS

Nya Humana i hjärtat av Pargas

Pargas avdelning har ny verksamhetslokal
Text och bild MATILDA NORRMÉN

I mitten av september öppnade nya Humana upp sina dörrar på Strandvägen i hjärtat
av Pargas.

in på Malmen, d.v.s. till centrum av Pargas. Ordförande och verksamhetssekreteraren, Matilda
Norrmén, kollade in alla tomma lokaler i centrum och hittade några som var passliga för
avdelningen. Hela styrelsen bekantade sig med
de två bästa utrymmena och ett beslut gjordes
rätt så snabbt. En drömlokal för avdelningen
var tom och efter några besök och ett styrelsemöte beslöt styrelsen att en flytt skulle ske.
Nycklarna till lokalen fick de redan 3.9 och
snabbt ville de flytta in. Den 17.9.2018 öppnade
den så kallade “nya” Humana sina dörrar.

År 2001 flyttade Pargas avdelning in i en fin
stor lokal på Brunnsvägen i Pargas tack vare Nordkalk Oy Ab, många företagsmedlemmar
och talkoarbete. Lokalen döptes till Humana
och Pargas avdelning hade för första gången i
historien all sin verksamhet samlad under samma tak. År 2015 gjordes en lite större satsning
på lokalen och utrymmet fick ett nytt lyft, men
dessvärre kunde konstateras att lokalen inte
längre passade avdelningens verksamhet lika
bra som den gjort tidigare.

Humana finns nu på Strandvägen 16 AL 1, i hjärtat av Pargas. Verksamhetssekreteraren är på
plats på måndag, onsdag och torsdag kl. 915. Alla avdelningens kurser, möten och träffas
sker i det nya välutrustade utrymmet. Avdelningens nya motto är “Är dörren öppen, bjuder
vi på kaffe”. Hjärtligt välkomna, alla!

Försiktigt har tankarna om ett nytt verksamhetsutrymme krupit sig in hos styrelsemedlemmarna och på hösten 2018 tog ordförande
Göran Peltonen tag i saken. Tanken var att
kartlägga möjligheten för avdelningen att flytta

Grundkurs i Psykiskt stöd i Pargas 20.11-4.12 2018
Kursen ordnas under tre kvällar, tisdagen 20.11, torsdagen 29.11
och tisdagen 4.12.2018 kl. 17-20.
Kursplatsen är FRK Pargas avdelnings lokal Humana på Strandvägen 16.
Kursdragare: Röda Korsets Psykiskt stöd utbildare psykolog Mira Öhman
Mer info och anmälning www.lyyti.in/psykisktstodpargas
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VÄSTANFJÄRD

Elever upplevde en dag på flykt i Västanfjärd
Text SARA KARLSSON
Bild STIG HÅGENSEN

Rollspelet På Flykt genomfördes tillsammans med studerande från Novia och Röda
Korsets frivilliga.

lärde sig om flyktingskap genom erfarenheterna från rollspelet. Under dagen fanns det program som var roligt och en del som upplevdes
som tråkigt, som att fylla i massor med papper
i migrationsverket. Ändå var de flesta eleverna nöjda med dagen. Ett lyckat projekt i Västanfjärd!

Den 2.10 var vi till Västanfjärd och hade rollspelet På Flykt för lågstadieelever i Västanfjärds skola och Hitis-Rosala skola. Stämningen
var på topp och vädret var mulet men varmt.
Rollspelet spelades av Novia studeranden, lärare och frivilliga från Röda Korset. Barnen delades in i fem familjer på tio personer och resan
startade i Somalia inne i skolan. Under resan från Somalia till Finland fick eleverna pröva
på två flykter då militären kom, mat i ett Röda
Korset flyktingläger, eleverna fick registrera sig
hos polis och migrationsverk.
I flyktinglägret serverades endast ris och under flykten var det viktigt att hålla ihop familjen och att inte lita på människohandlarna som
familjerna träffade på vägen. I rollspelet övade eleverna på samarbete, problemlösning och

Risutdelning vid flyktinglägret

Passkontroll vid gränsen ut ur Somalia

Vid polisregistreringen
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Föreläsning tisdagen den 4.12

HUMANITÄR RÄTT
– VAD ÄR DET?
kl. 18.00–19.30 (8 €)
Åbo svenska arbetarinstitut, Kaskisg. 5
gatuplan, Föreläsningssalen rum 109.
Anmälning via Åbo svenska arbetarinstitut senast 3.12.
Kort introduktion i den humanitära rätten som
strävar efter att reglera effekterna av väpnade
konflikter. Humanitär rätt bygger på Genèvekonventionerna som ger Röda Korset särskilt mandat
att skydda civila, krigsfångar och sårade soldater. Föreläsningen ordnas i samarbete mellan Åbo
svenska arbetarinstitut och Röda Korsets Åbolands distrikt.
Föreläsare är Röda Korsets humanitär rätt utbildare Andrea Södergård, pol. mag. i folkrätt.

GOD JUL

JULKAFFE

OCH

på distriksbyrån

GOTT NYTT ÅR

(Kaskisgatan 13 A, 3. vån., Åbo)

Distriktsbyrån firar jul och har stängt

onsdagen den 12 december
kl. 10-17

Vi öppnar igen den 7 januari 2019.

från den 21 december 2018.
Dejourering vid beredskapsfrågor:
Annalena Sjöblom, 0400 838 675
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