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Redo att hjälpa
hjälpa överallt i Finland. Även om kriser lätt
får oss att tänka på katastrofer ute i världen,
inträffar till exempel vattenkriser och bränder
kontinuerligt även här i Finland.

Finlands Röda Kors grundläggande uppgift
är att hjälpa när människor behöver hjälp.
Vi har en särskild uppgift i att bistå myndigheterna vid kriser och olyckor. För att alla
överallt i Finland ska kunna lita på vår hjälp
måste vi regelbundet testa vår beredskap.
En gång per stämmoperiod ordnar vi en
beredskapsövning, som förutom testning av
beredskapen även är en möjlighet för oss
att lära oss om och förbättra vår beredskap.

Aktiv synlighet och att fylla insamlingsbössorna under Hungerdagen är av mycket
stor betydelse med tanke på beredskapen
för kommande kriser. Katastroffonden ger
beredskap att hjälpa snabbt när ett behov av
hjälp uppstår. Dessutom skapar det en känsla
av trygghet och tillit att en hjälpande hand
alltid finns nära i nödsituationer när man ser
Röda Korsets frivilliga.

Det senaste testet ordnades alldeles nyss, lördagen den 26 oktober. Droppen 2019 var en
riksomfattande beredskapsövning, vars tema
var hantering av en vattenkris. Rent vatten
är livsviktigt för oss alla, även här i Finland.
Röda Korsets frivilliga och anställda övade
tillsammans på bland annat kartläggning av
hushållens behov av hjälp, ordnande av vattendistribution och evakuering samt ledning i
störningssituationer. Majoriteten av våra avdelningar deltog i den gemensamma övningen,
och många genomförde den i samarbete med
de lokala myndigheterna.

Ett varmt tack för ditt deltagande i både
Hungerdagen och Droppen!

Det var glädjande att se det stora antalet
frivilliga i röda västar som syntes såväl i
gatubilden som i köpcentrum en månad före
Droppen. Under Hungerdagsinsamlingen
visade vi hur vi är närvarande och redo att

Marja Lehtimäki
Organisationsdirektör
Finlands Röda Kors
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Ledare | 1.11.2019

ANNALENA SJÖBLOM | Verksamhetsledare, Åbolands distrikt

Juha Lindström

Människan gjord för gemenskap
Efter den fantastiska höstsamlingen tillsammans med er är det lätt att hitta tema för ledaren i denna tidning.
Programmet under samlingen var rekrytering,
att verka i grupp och kommande strategi. I alla delar hade vi diskussioner i grupp där vi
tillsammans reflekterade över inspirationsföreläsningarna.

är våra lågtröskelmötesplatser en nyckel till
framgång, tror jag.
Gränsen mellan den som behöver hjälp och
hjälparen behöver inte finnas. En kaffestund
tillsammans i grupp stärker samhörigheten och
känslan av att man tillhör ett sammanhang
växer.

I så gott som varje diskussion lyftes känsla av
gemenskap starkt upp. Det är något som vi i
Rödakorsrörelsen under många år byggt upp
och är en stark drivkraft, som går hand i hand
med viljan att hjälpa den som är i en svår eller
utmanande situation.
Ensamhet är en folksjukdom i Finland och
drabbar personer i alla åldrar. Nu har vi alla tiders chans att inkludera personer i olika åldrar
till vår gemenskap som är stark, öppen och inbjudande.

Tillhörighet, att uppmärksamma varandra och
att ingen lämnas utanför är vårt rättesnöre i
all verksamhet. Vi kan bli bättre på att berömma varandra, peppa varandra, lyssna, vara nyfikna, uppmuntra till att påverka, låta alla leda
eller åtminstone vara med och utveckla verksamheten. Då blir det både roligare för alla och
verksamheten kan utvecklas.

En aning kanske vi behöver fokusera och verkligen visa att vi tar hand om alla nya. Vi skall
vara lättillgängliga och våga bjuda in nya. Här

Vi har en fantastiks gemenskap i Åboland. Vi
skall ta vara på den, utveckla den och sprida
vår glädje att få vara med. Tack för att ni finns!

Varför behöver vi
fler medlemmar?

Mentimeterresultat
från diskussionerna
på Höstsamling

Mentimeterresultat
från diskussionerna
på Höstsamling

Varför behöver vi
fler frivilliga?
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Ordförandes hälsning
Patricia Bertenyi

Hungerdagen, höstsamling,
stämman!
PÄIVI KUNTZE | Ordförande, Åbolands distrikt

na som kommer med sina pengar. Någon dag
vill de kanske även komma som bössinsamlare. Eller har tiden gått förbi bössinsamling? Allt
flera säger att de inte har kontanter. En dam
kom även med en strålande idé att Röda Korset kunde börja använda SMS, MobilePay eller
bankkort som man kunde delta med. Jag berättade vänligt, att alla dessa tar jag emot, vad
vill hon använda? Hon ville betala med bankkort!

Nu har jag fungerat nästan 2,5 år som distriktsordförande. Jag börjar så småningom
förstå hur regelbundet en del av vår verksamhet kommer – och sen är det katastroferna,
som inte frågar efter tid och plats.
Hungerdagsinsamlingen är en av de regelbundna punkterna i varje rödakorsares liv. I slutet av
september stod jag igen på Hansatorget med
insamlingsbössan, bankkortsläsaren och stor
iver. Under två förmiddagar fick jag även reflektera hur skoleleverna tog insamlingen: en
jätteskara 5-6-klassister samlade pengar samtidigt som jag. Några kom även till mig och frågade efter råd:

I morgon bär det ut till sjös igen. Höstsamlingen samlar hela Åbolands distrikt till de röda båtarna för en fredag. Ett fint sätt att fira
höstlov. Jag väntar på diskussionerna med er
alla! Och vad blir överraskningsprogrammet?
Som jag nämnde i början så är en del av vår
verksamhet väldigt regelbunden: Nu är det redan dags att börja fundera på Vasastämman.
När jag började, så visste jag ingenting om vad
som händer på en stämma. Men nu vet jag! Vi
kommer att få välja en ny ordförande för Finlands Röda Kors där! Spännande!

- Jag vill inte gå rakt in till främmande
människor och säga ”vill ni ge pengar”. Vad
kan jag göra då?
Jag berättade, att oftast räcker det med att
man tar ögonkontakt och ler. Antingen reagerar människan positivt eller går förbi. Svårare är det inte. Hungerdagen är otroligt välkänt
i hela Finland, men det finns så många olika
penninginsamlingar årligen, att alla bara inte
har möjlighet att delta även om de skulle vilja. Det som glädjer mig alltid är nog ungdomar-

TYCK TILL på Facebook

Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

Ha en fin fortsättning på hösten, ni alla!
Päivi

TA KONTAKT

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

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
CHATTA på Twitter

twitter.com/punainenristi

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

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

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN

SE VIDEOR på Youtube

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

DELA VÅRA BILDER Instagram

RING OCH BIDRA

youtube.com/suomenpunainenristi

instagram.com/punainenristi/

0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)
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Höstsamling 2019

Allas åsikt var viktig under gruppdiskussionerna på Höstsamlingen.

Alla behövs när Röda Korset förs framåt
ANDREA SÖDERGÅRD, text och bild

positiv inställning. Dessa styrkor ska vi värna
om och framhålla när vi rekryterar medlemmar
och frivilliga.

Som tack för våra frivilligas insats under det
senaste året bjöd distriktet in till en gemensam
picknick kryssning med Viking Line den 18
oktober. De 60 anmälda till höstsamlingen
fick under dagen lära sig många tips och trix
för att inspireras som frivillig. Först ut var Örn
Witting.

Människor, resultat eller struktur i fokus
Nästa att äntra scenen var ledarskapskonsult
Marianne Nummela. Hon lärde oss mer om att
verka i grupp och orka som frivillig. Marianne
tog bland annat upp gruppdynamikens olika
faser och att vi är alla är olika. Hon tog hjälp
av en modell för grupputveckling som tagits
fram av Susan Wheelan. Enligt modellen kan
gruppens utveckling delas in i fyra olika faser.
I den första fasen när en grupp är ny vill
gruppmedlemmarna bli accepterade av de
andra, de vill ha trygghet och känna tillhörighet
till gruppen. I det här skedet är gruppmedlemmarna beroende av att den utvalda ledare tar
hand om och leder gruppen. Som ledare är det
viktigt att i den här fasen se till att alla blir
sedda och hörda och att alla är välkomna in i
gruppen.
På det andra stadiet uppstår det ofta
konflikter och meningsskiljaktigheter. Då
har gruppen behov av att ha gemensamma
värderingar och mål samt en klar rollfördelning.

Vilken är din superkraft?
Att ständigt rekrytera medlemmar och frivilliga
är viktigt för Röda Korsets fortlevnad och för
att vi även i framtiden ska ses som en stark
samhällelig aktör. Med en stor dos humor
diskuterade Örn rekrytering för att peppa oss
att våga fråga nya med. Vi fick bland annat lära
oss att Röda Korset är Finlands attraktivaste
förening. I en undersökning svarade 98,5 av de
tillfrågade finlandssvenskarna att de kände till
vad Röda Korset står för. Vi har alltså redan här
en god grund att stå på för att rekrytera nya.
Men vad ger det att bli vår medlem?
Örn kastade tillbaka frågan till publiken och
frågade vilken som är organisationens superkraft. Vad är det som motiverar oss att vara
med och stanna kvar? Svar som bland annat
kom upp var gemenskap, beredskap och en
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Höstsamling 2019

Örn Wittin, producent på Centralbyrån, peppade oss i medlemsrekrytering. Att vi är Finlands attraktivaste förening var en välkommen nyhet.

Den andra gruppen drivs av en vilja att
prestera. De är angelägna om att slutföra
uppgifter och att nå resultat. De har en stark
önska att sätta mål, agera beslutsamt och göra
anspråk på förtjänad belöning.
Den tredje gruppen drivs av en vilja av att
skapa ordning och struktur. De är angelägna
om meningsfull ordning och att saker är
genomtänkta. De har en stark önskan att vara
oberoende praktiska och rättvisa.
En del människor tillhör tydligt den en eller
den andra av dessa tre grupper, men en del kan
också ha en kombination av två eller alla tre
drivkrafterna. Frågorna att ställa är alltså var
just du finns på triangeln och hur det skiljer sig
från andra i gruppen du är aktiv i. Hur märks
skillnaderna i samarbetet med andra?
Resultatet av diskussionen var att alla dessa
olika drivkrafter behövs för att en grupp ska
fungera på ett bra sätt. Även om det ibland
kan vara svårt och irriterande att samarbeta
med någon så diametralt olik från en själv blir
resultatet bättre om vi kan stanna upp och
lyssna på varandra.

Som ledare är det viktigt att stöda samarbetet
i gruppen genom att kommunicera och hantera
de konflikter som uppstår.
Om gruppen lyckas ta sig förbi det andra
stadier uppnår man förhoppningsvis nästa
fas som handlar om tillit och struktur. Nu har
gruppen har fått klarhet i rollerna, har en mer
öppen kommunikation och fokuserar på målet
och uppgifterna. I den fjärde fasen är arbetet
och produktiviteten hög. Gruppen fungerar bra,
alla medlemmar delar teamets mål, alla får sin
röst hörd och beslut och planer fattas gemensamt.
Grupputvecklingen är inte linjär. Förändringar i gruppdynamiken påverkas av att nya
medlemmar kommer med i gruppen, arbetsfältet förändras eller att gamla medlemmar
hoppar av. Då kan gruppen ”gå bakåt” en eller
två faser och behöva hitta sin väg igen. Därför
kan man flera gånger behöva gå tillbaka och
fundera på hur gruppen mår.
En annan intressant aspekt Marianne tog
upp i sin föreläsning var hur vi alla är olika.
Hon tog hjälp av en modell utvecklad av Elias
H. Porter enligt vilken vi alla kan delas in i tre
olika grupper utgående från vad som motiverar
och driver oss framåt. Den första gruppen drivs
av en vilja att hjälpa andra. De motiveras av andras skydd, välgång och utveckling. De har en
stark önskan om att hjälpa andra som genuint
kan ha nytta av det.

Vidare mot stämman
Sista ut på Viking Amorella var Ilpo Kiiskinen,
kommunikationsdirektör på Centralbyrån. Han
berättade om strategiarbetet inför den ordinarie stämman i Vasa juni 2020. Arbetet med
den nya strategin är i full gång och kryssnings-
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Höstsamling 2019
förhöjd profil lokalt och klimatansvar var några
av svaren som kom upp.
Under diskussionen gick ungdomarna och
praktikanterna skilt för att separat diskutera
hur man får fler unga med och hur man får
ungdomar att stanna i organisationen. En viktig
aspekt som kom upp under diskussionen var
behovet av gemenskap i ungdomsgrupperna
och behovet av stöd från de äldre i avdelningarna. Unga har nya och fräscha idéer men de
behöver hjälp att förverkliga idéerna. De har
också en stark drivkraft att känna tillhörighet
med sin grupp.

Korpodamer bjöd på något alldeles extra
Efter att vi kommit till Mariehamn och bytt båt
träffades vi i Viking Graces konferensutrymme
för överraskningsprogram. Ulla Alstrand och
Margot Hollsten från Korpovännerna med
förstärkning av Siw Karlsson från distriktskontoret bjöd på komedin ”Solstrålen – Röda
Korset i nötskal” och det var något alldeles
extra. Skrattsalvorna avlöste varandra i detta
dråpliga skådespel som porträtterar vänskapen
mellan Ulla som flyttar in på ett hem för unga
pensionärer och rödakorsvännen Siw och deras
nattliga äventyr på hemmet.
Dagen avslutades med shopping i tax free
butiken och en gemensam middag i Buffet Aurora. Stämningen hölls på topp hela dagen och
var både god och varm. Jag tror de flesta kan
hålla med om att dagen var lärorik och mycket
trevlig.

Marianne Nummela poängterade vikten av att lyssna.

deltagarna fick tillsammans fundera och ge sin
åsikt kring olika strategiska frågor, bland annat
hur vi kan stärka beredskapen och samarbetet
lokalt och vad Röda Korset behöver fokusera
på för att vara en stark aktör i ett samhälle
i förändring. Människan i fokus, pålitlighet,

Ilpo Kiiskinen hjälpte oss blicka framåt mot Stämman och Röda Korsets framtid.
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Ulla Alstrand, Margot Hollsten och Siw Karlsson bjöd på underhållning
på Viking Grace. Siw vikarierade Inga-Britt Sjöström som inte kunde
närvara.

Håll flaggan högt
1.2.2020!
Nästa år i februari ordnar vi igen organisationsutbildning i Åbo för förtroendevalda i avdelningar och distrikt.

röm
Juha Lindst

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!
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Ordinarie stämma i Vasa 2020

Mot ordinarie stämman –
vi ses i Vasa den 6–7 juni 2020!

På Finlands Röda Kors ordinarie stämma
sammanträder vi för att diskutera och besluta om Röda Korsets riktning i framtiden
och organisationens högsta förtroendepersoner. Följande ordinarie stämma ordnas i
Vasa den 6–7 juni 2020.

Inbjudan till ordinarie stämman
Finlands Röda Kors ordnar sin följande ordinarie stämma 6 – 7.6.2020 i Botnia-hallen i
Vasa.
Enligt stadgarna för Finlands Röda Kors
bör styrelsen meddela datum och plats för
den ordinarie stämman senast fyra månader
före mötet.
Under ordinarie stämman har varje avdelning en röstberättigad representant för varje
påbörjat antal av 200 medlemmar. Antalet
röstberättigade representanter baserar sig
på antalet avdelningsmedlemmar föregående
år. Därtill har varje distrikt en röstberättigad
representant som väljs av distriktsstyrelsen
och är medlem av ordinarie stämmans valnämnd.
Under förberedelserna inför mötet bör
följande stadgeenliga ärenden tas i beaktande:
• De propositioner som läggs fram under
ordinarie stämman bör lämnas in till styrelsen senast två månader före mötet, det
vill säga senast 10.4.2020
• Förslag till nya förtroendevalda bör ges
senast 24.4.2020.
• Styrelsen skickar ut en möteskallelse med
ärendelistan senast en månad före mötet.
• Alla ärenden för behandling skickas till
avdelningarna och distrikten per post den
6 maj 2020.

Vid den ordinarie stämman i Vasa beslutar vi
tillsammans om verksamhetsstrategin för de
kommande åren 2021–2023 samt väljer en ny
ordförande för organisationen och förtroendepersoner till styrelsen och fullmäktige.
Anmälan till stämman öppnar i början av nästa
år. Avdelningens styrelse väljer representanter
med rösträtt till stämman, vilkas antal grundar sig
på antalet medlemmar som har betalat medlemsavgiften den 31 december 2019. Stämmohelgen
samlar minst 1 200 aktiva inom Finlands Röda
Kors, såväl frivilliga som anställda.
Program för alla
Den ordinarie stämman är en inspirerande och
effektiv sammankomst även för de medlemmar
som inte är representanter med rösträtt för
sin avdelning. För helgen planeras intressant
program för alla oavsett roll. Lördagskvällen
kulminerar i en gemensam kvällsfest. Platsen är
Botniahallen i Vasa.
Mötesarrangemangen har nu inletts, och
Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt,
dess 37 avdelningar och 3 850 medlemmar har
glädjen att stå värdar för nästa års ordinarie
stämma.
– Välkommen till Vasa! önskar verksamhetsledare
Ricky Berglund.

Vi hoppas att alla avdelningar aktivt
medverkar i beredningen av den ordinarie
stämman och utser en representant till
den. Kom med och påverka!
Finlands Röda Kors, Styrelsen

Mer information:
rednet.rodakorset.fi/node/55997
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Medlemskampanj

Medlemsvärvningen har gett avdelningarna
nya aktiva

Sedan 2018 har mycket gjorts runt om
i landet för att värva nya medlemmar.
Avdelningarnas medlemsvärvning
förtjänar stort beröm, eftersom nya
medlemmar och frivilliga stärker Röda
Korsets beredskap i hela landet. Även
om din avdelning ännu inte deltar aktivt finns det ingenting som hindrar er
från att börja nu!

till avdelningen med tanke på det kommande
årets verksamhet.

Beslut om att värva nya medlemmar i 2020
års verksamhetsplan
Det är bra att i avdelningens verksamhetsplan
skriva in ett tydligt beslut om att värva nya
medlemmar och utöka antalet medlemmar.
Konkreta åtgärder inklusive datum är det bästa
sättet att säkerställa att man kommer att lyckas nästa år. Skriv in datumen och de ansvariga
personerna för bya- och stadsdelsevenemangen i verksamhetskalendern.
Antalet nya medlemmar och frivilliga går
hand i hand. Ju fler frivilliga, desto fler medlemmar, och ju fler medlemmar, desto fler frivilliga.

Det arbete som har gjorts sedan förra året för
att värva medlemmar har visat sig vara produktivt. Över hälften av avdelningarna har börjat
använda Oma Röda Korset, medlemsmaterial
har förnyats och olika utbildningar har ordnats.
Som ett resultat av detta har det redan värvats
fler nya medlemmar än totalt under hela
fjolåret.
Fram till mitten av september hade avdelningarna värvat över 2 900 nya medlemmar. Så
många som 71 avdelningar har redan nu ökat
sitt medlemsantal. Över 30 avdelningar hade
fått lika många nya medlemmar som de gamla
medlemmar som hade lämnat avdelningen.
En aktiv medlemsvärvning lyckas när
de frivilliga kommer ihåg att aktivt erbjuda
människor medlemsbroschyren och att bli
medlemmar via Oma Röda Korset. Av de nya
medlemmarna har en stor del kommit med
på allvar: de har även gått med i frivilligverksamheten. Det här är en bra grund för resten
av året och även värvningen av nya frivilliga

Fler människor, mer hjälp
Många avdelningar har märkt att nya aktörer
även för med sig ny inspiration och nya idéer
till avdelningens verksamhet. Med hjälp av Oma
Röda Korset har många avdelningar nått ut till
människor, som annars inte skulle ha nåtts av
avdelningens verksamhet eller kommunikation.
På nationell nivå har man tydligt märkt att
även traditionell värvning ansikte mot ansikte
bär frukt. Det lyckas enkelt med hjälp av den
uppdaterade medlemsflyern.
Beställ gratis medlemsflyers till avdelningen till
evenemang och utbildningar i slutet av året i
Röda Korsets webbutik:
www.rodakorsbutiken.fi.
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Medlemsrekrytering

Frivilliga tipsar
Västanfjärds avdelning och Kimito avdelning har gjort ett fint resultat när det gäller
medlemsrekrytering i år. I Västanfjärd har man fått 29 nya medlemmar medan Kimito
har skaffat 18 nya medlemmar. Även Åbo svenska har ett bra resultat med 25 nya
medlemmar. Vi bad Kerstin Gabrielsson från Västanfjärd och Benita Ekholm från
Kimito att dela med sig av sina bästa tips för medlemsrekrytering.
Kerstin Gabrielsson, Västanfjärds avdelning

Benita Ekholm, Kimito avdelning

1. Våga fråga. Det är egentligen det enda.
Vi har ringt runt och frågat om man vill bli
medlem.

I Kimito avdelning har man fått 18 nya medlemmar det senaste året. Benita Ekholm berättar
att hon tidigare skickat brev för att erbjuda
medlemskap, men att det inte hade så stor
effekt. Hennes bästa tips är därför:

2. Berätta vad Röda Korset gör. De flesta vet ju
nog, men beror lite på vem man pratar med.

1. Fråga dem du stöter på i olika sammanhang.
Det funkar också bra att ringa. Det kan ju
hända att man känner sig lite blyg, men om
man vill ha nya medlemmar måste man bara
våga fråga.

3. Barnfamiljer i fokus. Vi har riktat in oss på
barnfamiljer så att vår förening kan finnas
och fortsätta även i framtiden.
4. Få ett svar direkt. För något år sedan gjorde
jag så att jag pratade med folk i butiken
och sedan satt en lapp i postlådan. Men det
lyckades inte. Man borde få svar direkt.

2. Rör dig och rekrytera på ställen som folk
annars rör sig. Tidigare rekryterade jag till
exempel på Lokaltapiolas kontroll av brandsläckare. Det var lyckat.

Kerstin säger att den starkast drivande och
ivrigaste kraften bakom Västanfjärds medlemsrekrytering nog är Elvi Sundberg.

3. Ta Facebook till hjälp. Jag brukar med jämna
mellanrum lägga upp ett inlägg på min egen
Facebook. Jag brukar alltid avsluta med
sloganen ”ingen kan hjälpa alla, men alla
kan hjälpa någon”, den sammanfattar organisationen på ett bra sätt tycker jag.

- Får man ett jo blir man ivrig och börjar fundera vem man ännu kan fråga. Vi fick två nya idag,
säger Kerstin.

Tre bästa tipsen för rekrytering

Mentimeterresultat
från diskussionerna
på Höstsamling
Vi frågade höstsamlingsdeltagarna vilka deras tre bästa tips för medlemsrekrytering är och här ser ni svaren.
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Oma Röda Korset

Redan nu omkring 6 500 frivilliga
i Oma Röda Korset
Bra att genast kontakta nya frivilliga
Det är bra att snabbt kontakta nya frivilliga.
Meddelandet eller samtalet kan inledas med
tack: tack för att du har anmält dig i Oma Röda
Korset och att du vill hjälpa.
Sedan är det dags att lyssna på nykomlingens
önskemål. Även om du eller din avdelnings
medlemsmästare redan har gått in och tittat vad
den nya personen har angett för intressen och
kompetenser i Oma, är det ändå bra att fråga
vad den nya potentiella aktören är intresserad
av. Det är bra att låta personen själv berätta med
egna ord om sina önskemål och låta hen ställa
egna frågor.

Nya och befintliga frivilliga registrerar
sig mycket aktivt i Oma Röda Korset. I
systemet finns värdefull information för
avdelningen om bland annat de frivilligas
intressen och tillgänglighet för olika
uppdrag.
Under sommaren 2019 gick det inte en endaste
dag utan att någon skulle ha skapat en profil
i Oma. Tack till alla frivilliga för detta! I början
av höstsäsongen har farten varit hisnande. För
tillfället registrerar sig 400–500 nya människor
varje månad i Oma Röda Korset.
I början var det avdelningarnas ansvariga
frivilliga som skapade frivilligprofiler, liksom
förmodligen även du. Och oroa dig inte fastän du
ännu inte skulle ha hunnit skapa en profil – det
går snabbt och du hinner ännu bra.

Viktigt att hitta ett intressant uppdrag
Vad är nykomlingens följande konkreta steg? Är
det en kurs, ett besök i en verksamhetsgrupp
eller en träff med dig eller avdelningens medlemsmästare? Från fall till fall kan det vara något
av dessa eller någonting annat.
Det viktigaste är att ni tydligt kommer överens om fortsättningen. Ju snabbare nykomlingen
tar sina första steg, desto mer sannolikt är det
att din avdelnings nya frivilliga får en trevlig start
på sin hobby och sitt hjälparbete.
Skapa din frivilligprofil i Oma eller logga in i
Oma och se vilka typer av uppdrag de frivilliga på
din egen avdelning är intresserade av:
oma.rodakorset.fi

Värdefull information om intressen och
kompetens
De frivilliga har svarat mycket aktivt på frågorna i
Oma Röda Korset. Nästan alla har angett vad de
är särskilt intresserade av eller vilka saker som
bäst beskriver deras kompetens.
Vi vet också vid vilka tidpunkter de frivilliga
bäst hinner delta i verksamheten – på vardagar,
helger, morgonen, dagen eller kvällen. Också
den informationen finns i Oma. Visste du att 43
procent av de som har skapat en profil, nästan 3
000 frivilliga, bäst kan utföra frivilliguppdrag på
vardagar under dagtid?
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Intressen som de frivilliga har anmält
i Oma
1 Arbeta med barn och unga
2 Arbeta med äldre
3 Stödja en invandrare
4 Handledning och undervisning
5 Organisering av verksamheten
6 Främja hälsa och välbefinnande
7 Samla in medel
8 Arbeta i grupp
9 Internationalism
10 Delta i larmuppdrag
11 Ge första hjälpen

Mer information:
Projektledare Tapani Tulkki, tfn 0400 933 966
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Jul i Sinnet

Insamlingen Jul i Sinnet inleds
Katja Lösönen

För avdelningarna är insamlingen Jul i
Sinnet ett konkret sätt att hjälpa mindre
bemedlade barnfamiljer i Finland. Genom insamlingen, som inleds i slutet av november,
skaffas presentkort för mat till barnfamiljer
som lever under svåra förhållanden. Med
presentkorten kan familjerna köpa mat till
julbordet.
Röda Korset och Mannerheims Barnskyddsförbund, som ordnar insamlingen, lyfter
samtidigt fram fattigdomen bland barnfamiljer och de problem som följer av fattigdomen. Under årens lopp har nästan 288
500 familjer fått stöd tack vare insamlingen.
Insamlingen Jul i Sinnet invigs vid Helsingfors
centralstation torsdagen den 21 november.
Yles morgon-tv sänder direkt från öppningen.
Insamlingsmålet i år är 1 960 000 euro, som
innebär att totalt 28 000 presentkort kan
delas ut. Värdet på ett presentkort är 70 euro.
Insamlingen ordnas av Mannerheims
Barnskyddsförbund och Röda Korset i
samarbete med Yles morgon-tv, Yle Radio
Suomi och Radio Vega. Insamlingens
kommersiella samarbetspartner är Kmatbutikerna, S-gruppen och Lidl.

idé att bjuda in lokala journalister.
Tips för arrangemangen och material
för kommunikationen finns på Jul i Sinnetinsamlingens sidor på RedNet samt i Röda
Korsets materialbank.

Korten till familjerna i god tid
Korten har beställts med en elektronisk
blankett i oktober och skickas från Röda
Korsets centralbyrå till de adresser som har
angetts på beställningsblanketten under
veckorna 45–46.
Vi rekommenderar att alla kort delas ut via
samarbetspartner, det vill säga socialtjänsten,
immigrationstjänster, rådgivningar,
församlingarnas diakoniarbete eller någon
annan samarbetspartner. Om avdelningen har
beställt korten till sig själv är det viktigt att
samarbetspartnerna får korten i god tid, så att
de inte förblir oanvända på grund av försening
eller julbrådska. Presentkortet gäller under
perioden 7–26.12.2019.

Att tänka på
• Jul i Sinnet-insamlingens webbplats:
www.hyvajoulumieli.fi/sv
• Facebook: Jul i Sinnet-insamlingen
• Twitter och Instagram: #hyvajoulumieli,
#julisinnet
• RedNet (Jul i Sinnet)
• Mer information fås från distriktsbyrån och
på adressen joulumieli@rodakorset.fi.
Instruktioner för utdelning av korten finns på
Jul i Sinnet-insamlingens webbplats på RedNet.
Det är bra att läsa noggrant igenom dem.
Mer information:

Synlighet på orterna för Jul i Sinnet-evenemang
Det är bra om avdelningarna och föreningarna
ordnar ett gemensamt Jul i Sinnet-evenemang
på sin ort, eftersom ett evenemang ger
synlighet och bössinsamlingen medel till
presentkorten. Evenemanget kan ordnas på
öppningsdagen, torsdagen den 21 november,
eller senare under insamlingsperioden – när
det är människor i farten. Det är även en bra

Koordinator för social välfärd
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257
Koordinator för medelinsamling
Regina Laurén, tfn 040 719 3158
Kommunikationsexpert
Sari Häkkinen, tfn 040 581 0346
I Åbolands distrikt:
Siw Karlsson, tfn 040 771 2820
siw.karlsson@redcross.fi
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Hungerdagen 26-28.9

Tillsammans lyckades vi i Åboland samla
in 44 000 euro till Katastroffonden
ANDREA SÖDERGÅRD, text | CHRISTEL BERGMAN, tabell | MARJATTA ALAKAHRI, SIW KARLSSON
och ANDREA SÖDERGÅRD, bild

”Vi på distriktet vill
rikta ett varmt tack till
alla bidragsgivare och
alla de 500 frivilliga
som deltagit i insamlingen.
Vi är väldigt tacksamma för all hjälp och
alla bidrag. Särskilt
glada är vi över att rekordmånga frivilliga i
år ställde upp som insamlare.”

Annalena Sjöblom,
Verksamhetsledare

Allt det här kan man åtminstone få av summan vi samlat in
hittills.

Här följer ett bildregn från
årets insamling

Åbo

Korpo
Mer info om bilderna på sida 16!
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HUNGERDAGSINSAMLING, ÅBOLAND

2019

2018

2017

Dragsfjärd

1 020,60

1 910,40

1 154,87

Hitis

2 955,00

3 271,80

3 633,00

Houtskär

1 288,70

1 055,79

1 488,39

302,94

624,25

997,45

Kimito

3 392,14

3 889,30

3 635,40

Korpo

1 766,33

2 210,45

1 531,15

Nagu

2 006,18

1 901,75

1 523,35

Pargas

7 975,40

7 896,46

7 023,94

Västanfjärd

4 019,75

1 800,00

1 150,35

Åbo svenska

9 047,49

9 738,90

9 350,24

33 774,53

34 299,10

31 488,14

S:t Olofsskolan

1 924,98

2 190,98

2 089,65

Cygnaeus

2 520,23

1 084,62

840,95

AVDELNINGAR

Iniö

AVDELNINGAR SAMMANLAGT
SKOLOR I ÅBO

Åbo Akademis ämnesföreningar

1 334,62

Novia
SKOLOR SAMMANLAGT

5 289,04

5 239,80

3 289,10

9 734,25

8 515,40

7 554,32

341,55

419,21

272,75

341,55

419,21

272,75

43 850,33

43 233,71

39 315,21

ÖVRIGA
Andra övriga
ÖVRIGA SAMMANLAGT

HUNGERDAGEN SAMMANLAGT

Resultatet för året 2019 är preliminärt.

Västanfjärd
Kimito

Åbo
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Hungerdagen 26-28.9
Pargas
Bilder på sida 14:
Hungerdagssoppa i Korpo församlingshem. bild fr. v.: Torgils Bäckman,
Margot Hollsten, Sanna Bergholm, Majel
Johansson, Iris Ojala, Inger Österlund,
Inger Björklund, Inger Wiklén.
Frivilliga från Åbo svenska avdelning
trivdes i torsdagens solsken.
Elever från S:t Olofsskolan i Åbo var
tidigt igång på torsdag morgon.

Åbo
Bilder på sida 15:
Rotmosförsäljningen gick som smort i Västanfjärd.
Soppan stod varm i Kimito avdelningslokal under
fredagen. Tarja och Titte serverade.
Bilder på den här sidan:
Stämningen på topp i Pargas. I år hade avdelningen
rekordmånga insamlare. Vid Tokmanni stod Stig,
Sirkka och Anneli.
Även Reddiehunden var ute och samlade under
Hungerdagen i Åbo tillsammans med en grupp från
Novia yrkeshögskola.

Elevernas maskeradparad stor
succé

Jubilarer donerade defibrillator

Clowner, nallar och prinsessor deltog i välgörenhetsjippot i
Västanfjärds skola.

Fin idé och insats i Västanfjärd! Mats Hagman och Magnus
Nyman överräcker defibrillatorn till Pertti Metso.

Den 11 oktober ordnade Västanfjärds skola
Maskeradparad till förmån för Hungerdagen.
Eleverna hade på förhand frågat sponsorer
som betalade en viss summa för varje varv
barnen sprang. För varje varv hängdes det
också upp en ballong i klätterställningen. Eleverna var jätteduktiga. De 200 ballongerna tog
snabbt slut och allt som allt sprang skolans 40
eleverna hela 567 varv vilket inbringade över
2 000 euro till Hungerdagen. Verkligen ett kul
sätt att hjälpa!

Några vänner höll en gemensam födelsedagsfest och i stället för gåvor till dem, kunde man
göra en inbetalning för välgörenhet. Med en
del av gåvosumman donerade dessa personer
en defibrillator till Västanfjärds Röda Kors
avdelning. Gåvan mottogs av avdelningens ordförande Pertti Metso på Hungerdagen. Tanken
är att defibrillatorn skall placeras på ett synligt
ställe där den är till hjälp för allmänheten.
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Hälsopunkter

Kom och må bra på Röda Korsets Hälsopunkter
MARJATTA ALAKAHRI

På Hälsopunkten får du tips och råd om hur du kan ta hand om din egen och din familjs
hälsa och välmående. När hälsopunkten är öppen kan man delta i tematräffar, mäta
blodtryck eller bara komma och prata om hälsa och välbefinnande. Tematräffarna sker i
samarbete med regionala patientorganisationer. De frivilliga på hälsopunkten ger ingen
vård, men har tystnadsplikt. Alla våra tjänster är gratis.

Hälsopunkter inom Åbolands distrikt
Houtskär hälsopunkt
Församlingshemmet på Houtskär, Näsbyvägen 258, Houtskär
Öppet 13.11 kl. 14.00-15.30 och 11.12 kl. 14.00-15.30
Hälsopunktansvarig Jaana Rosendahl, 045 215 4854, rosenjaa@ahoo.fi
Kimito hälsopunkt
Kimito avdelningens lokal, Engelsbyvägen 1, Kimito
Öppet första tisdagen i månaden kl. 13.00-14.30
Hälsopunktansvarig Maina Fabritius, 0500 744 923
Nagu infopunkt
Nagu avdelnings lokal, Elbacken 2, lokal 3
Hälsopunktansvarig Roger Öhman, 040 741 0380, roger.ohman86@gmail.com
Pargas hälsopunkt
Pargas avdelningens lokal, Humana, Strandvägen 16, Pargas
Öppet 12.11 kl. 13.00-15.00 och 10.12 kl. 13.00-15.00
Hälsopunktansvariga:
Viveca Pyy, 040 765 6570, viveca.pyy@gmail.com
Linda Pyy, 040 590 6106, lindapyy@gmail.com
Stina Söderlund, 040 737 0968, stina.soderlund@parnet.fi
Utö hälsopunkt
Vapenlagret, Utö byväg
Öppet 13.11 kl. 17-18 och 17.12 kl. 17-18
Hälsopunktansvarig Brita Willström, 040 583 5590, brita.willstrom@uto.fi
Åbo svenska hälsopunkt
Åbo Svenska avdelnings lokal, Röda Kors Punkten, Gillesgården, Auragatan 1 G (Loftet)
Öppet 20.11 kl. 18-19
Hälsopunktansvarig Tove Johansson, 040 767 3624, tjohanss@abo.fi
Benjamin Suomela

Mera information:
Marjatta Alakahri,
marjatta.alakahri@redcross.fi
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Vändagen 14 februari

Tillsammans kan vi få ett slut på ensamheten
På Vändagen har vi återigen en unik möjlighet
att förena våra krafter och lyfta fram lösningar
på ett allvarligt samhällsproblem: ensamheten.
Genom vändagskampanjen ”Vi ses” diskuterar
vi erfarenheter och konsekvenser av ensamhet,
uppmuntrar människor att se människorna runt
omkring sig samt bjuder in folk till Röda Korsets
verksamhet.

städerna. Det är alltid värt att ordna ett evenemang! Centralbyrån stöder evenemang med
högst 150 euro.

Alla nya genast med i verksamheten
Under 2019 fick vi genom kampanjen så många
som 2 200 nya personer, som är intresserade
av Röda Korsets verksamhet och av att lindra
ensamhet, att lämna sina kontaktuppgifter till
oss. Därför är det särskilt viktigt att erbjuda
information och kurser genast efter vändagen.
Kurserna kan marknadsföras under vändagsevenemangen. Kom ihåg att anmäla kurserna även i
Oma.
Läs mer: RedNet > Råd & Rön > Vändagen

Slutspurt för kommunikationen
Kampanjen ”Vi ses” som blivit bekant för många
får i år ett nytt utseende i det färska kampanjmaterialet. Materialet kan beställas i Röda
Korsets webbutik, och det är värt att utnyttja det
mångsidigt vid olika typer av evenemang.
De lokala medierna vill ha autentiska berättelser om verkliga människor, och även den stora
allmänheten är intresserade av sådana. Skulle
det ännu finnas någon öppen och entusiastisk
frivillig inklusive vän inom vänverksamheten på
din ort som de lokala medierna skulle kunna
intervjua?
I kampanjen på sociala medier kan alla
delta, även avdelningar som inte har någon
vänverksamhet. För kommunikationen på
sociala medier får du hjälp av de färdiga
materialen som centralbyrån har producerat.

Mer information:
Koordinator för social välfärd
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257
Kommunikationsexpert
Tuuli Daavittila, tfn 040 589 3414

Men sedan lite åboländskt
I Åbo startade vänskapscafét i fjol på
vändagen och på besökarnas begäran har
vi haft ytterligare två caféer på våren. Nu
på hösten fortsätter Åbo svenska avdelning
med vänskapscafé på Luckan i Åbo. Man
kan bara droppa in på en kopp kaffe och
sitta och prata en stund. Kanske andra
avdelningar vill testa på konceptet inför
vändagen?

Under evenemangen presenteras
vänverksamheten och nya
vänner lockas med
Under de senaste åren har Vi ses-kaféerna varit
populära. Dessutom ordnade några avdelningar
i fjol lyckade Lär känna någon ny-/Hitta en ny
vän-/Lär känna en okänd-evenemang i de större

Lär känna någon ny
Det nya evenemanget Lär känna någon ny,
som ordnades förra vändag, var en succé
i Jyväskylä. De frivilliga bjöd på kaffe och
diskussionerna handlade om allt från vädret
till djupare ämnen.

bord fanns det en frivillig, berättar Polvi.
Enligt Polvi kom förbipasserande gärna in
på kaffe. Speciellt fint var det att se hur bra
diskussioner som uppstod mellan människorna.
– Deltagarna var i mycket olika åldrar, men de
hittade saker mellan himmel och jord att prata
om. Vi pratade om ensamhet och berättade
även om vänverksamheten och medlemskap.
Evenemanget Lär känna någon ny är ett bra
sätt att uppmuntra folk till att se och lägga
märke till andra människor runt omkring sig.
Även ett kort samtal, en liten gest eller bara
ett leende kan vara betydelsefullt i en ensam
människas liv.

Verksamhetsledaren för avdelningen i Jyväskylä,
Päivi Polvi, berättar att arrangemangen var
enkla. Det behövdes en handfull frivilliga och en
lokal för kaffestunden.
– Vi reserverade ett utrymme i ett kafé invid
gågatan. Vi frivilliga gick längs gågatan och
lockade in människor på kaffe. Ibland vägledde
jag människor att sätta sig vid borden i kaféet,
ibland satt jag själv med som sällskap. Vid varje
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Vi ses i byn

Nytt från projektet Vi ses i byn
SIW KARLSSON

Projektet Vi ses i byn, vars syfte är att
minska på ensamheten bland de äldre
är egentligen ett sätt att utveckla den
rådande vänverksamheten. Det treåriga
projektet har nu pågått i ett år.

Samarbetet med olika föreningar har även
startat med gemensamma tillfällen och
evenemang. Sammankomsten med Recycle
IT-handledare och rödakorsvänner var ett
populärt tillfälle. Tanken är att en senior kan
boka tid med en ung IT-handledare och en
rödakorsvän och få hjälp med sina digitala
bekymmer. Handledningen kan ske hemma,
men målsättningen är att den ska ske på
offentliga platser.

Under detta år har uppsökande verksamhet
för att hitta de ensamma gjorts på flera orter.
Samarbetet med äldreomsorgen har etablerats och resulterat i olika aktiviteter mellan
rödakorsvänner och seniorer. Regelbundet
program på lågtröskelmötesplatser, som till
exempel avdelningarnas lokaler, är på gång.
Tanken är att man regelbundet skall ha något
program på mötesplatsen. Dit kan personer
komma på en kopp kaffe, lyssna på något
intressant och uppleva gemenskap.

Information om projektet har getts i olika
sammanhang till över 700 personer och det
märks att många har hört om projektet och vi
får även förfrågan om att komma och berätta
om Vi ses i byn. Projektet är ju inte ännu halvvägs, så vi hinner ännu nå många människor
och sprida kunskap om verksamheten.

Välkommen på vänkurser!
Grundkurser på svenska
Pargas 25.11 i Humana kl. 17-20 (Strandvägen 16)
Anmälning senast 22.11: https://www.lyyti.in/vankurs-nov19-pargas
Åbo 26.11 på Röda Korsets distriktsbyrå kl. 17-20 (Kaskisgatan 13 A)
Anmälning senast 24.11: www.lyyti.in/vankurs-abo-nov19
Grundkurs i vänverksamhet ger en introduktion i Röda Korsets vänverksamhet och färdigheter
för arbetet som frivillig vän. Efter att de frivilliga har avlagt kursen kan de agera som Röda Korsets vänner och delta i önskade fortsättningskurser.

Fortsättningskurser på svenska
Åbo 13 och 18.11 på Röda Korsets distriktsbyrå kl. 17-20 (Kaskisgatan 13 A)
Anmälning senast 10.11: www.lyyti.in/fortsattningskurs-van-abo
Korpo 27.11 i Korpo församlingshem kl. 9-15 (Tallbackavägen 2)
Anmälning senast 25.11: www.lyyti.in/fortsattningskurs-van-korpo
Fortsättningskurs för vänverksamhet är avsedd för dem som vill fördjupa kunskaperna och färdigheterna i att vara en vän. Den ger redskap för utmanande situationer och betonar vikten av
att ta hand om det egna välbefinnandet och ger fler redskap för detta.

Kom ihåg Årets Vän 2020!
Röda Korset i Åboland utser årligen utmärkelsen ”Årets vän” i samband med vändagen
till en omtänksam person som har tid för sina medmänniskor, hjälper med varmt hjärta
och bryr sig om andra.
Kampanjen är öppen för alla så vem som helst kan nomineras. Vi tar emot nomineringar
inom januari månad till siw.karlsson@redcross.fi.
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Programtips för vänner

En promenad för alla sinnen
LINN BLOMQVIST, text | ANDREA SÖDERGÅRD, bild

En vacker höstdag i oktober ordnades Sinnenas promenad i Vårdbergsparken. På promenaden kombinerades generationsöverskridande umgänge med aktivering för både kropp och
knopp.

I den hektiska vardagen är det lätt att glömma
lite bort hur mycket olika dofter, färger, ljud
och detaljer som vi får uppleva under en helt
vanlig dag. Speciellt då vi rör oss i bekanta
miljöer och längs med samma rutter så gott
som dagligen: till jobbet, till skolan eller till
matbutiken för att handla, är risken stor att
vi inte använder våra olika sinnen aktivt för
att känna in vår omgivning. Enligt forskning
mår emellertid hjärnan bättre om vi håller
den i skick genom att träna de olika sinnena.
Det gör gott för knoppen att utsätta sig för
nya saker eller att göra bekanta saker på nya
sätt. Detta var ett tema som blev aktuellt när
Röda Korset ordnade ”Sinnenas promenad” i
Vårdbergsparken torsdagen den 10 oktober.
Promenaden förverkligades som en del av
programmet vid SeniorFest som pågick under
tre dagars tid på Villa Vinden. Sammanlagt var
vi 12 personer som promenerade tillsammans,
inklusive volontärer och personal från Röda
Korset. Promenadens deltagargrupp blev en
trevlig blandning av människor i olika åldrar,
med olika etniciteter och ur olika språkgrupper.
Vad gör man då på en ”Sinnenas promenad”
är det kanske många som undrar? Jo, precis
som benämningen antyder, är man ute och
promenerar och använder sina sinnen. Det hela gick till så, att vi samlades utanför Hemmet
varifrån vi gick en runda tillsammans genom
den vackra och höstliga Vårdbergsparken.
Längs med vägen hade vi placerat några
punkter där vi stannade till och deltagarna
uppmanades att använda något av sina
sinnen. Vilka olika ljud kan man höra i en park
mitt i centrala Åbo, till exempel? Och vad
doftar hösten egentligen? Summa summarum
av promenaden var att vi alla lägger märke till
olika saker i vår omgivning. Synen och hörseln
är de sinnen vi har lättast att använda, medan
dofter och känselsinnet inte aktiveras lika
enkelt.

Unga och äldre njuter av en vacker höstdag i Vårdbergsparken. En vacker oktoberdag tog några av Röda Korsets frivilliga med seniorer ut på en promenad där sinnena aktiverades
på olika sätt.

lite ostadigt innan, hade vi vädergudarna på
vår sida då torsdagen kom. Vi fick ett alldeles
ypperligt höstväder, vindstilla och en strålande
sol som lyste upp de färggranna lövträden i
parken. Det är nog något speciellt med att
röra sig utomhus i en vacker miljö, tillsammans
med andra människor. Jag tror att vi alla som
deltog hade en positiv känsla inombords
efteråt. Åtminstone jag får ett leende på
läpparna ännu idag då jag tänker tillbaka på
promenaden. Naturen och sinnesstimuleringen
hjälper en att faktiskt vara här och nu och
glömma bort vardagens bekymmer. Testa du
också att aktivera dina sinnen nästa gång du
är ute på promenad - varför inte tillsammans
med en vän!

Som alltid då man ordnar något program
utomhus, får man vara lite nervös över hur
vädret ska bli. Kommer det regna och vad
gör vi då? Vi följde med väderleksrapporten
under veckans gång och trots att det varit
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Kort och gott
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Hej på er alla rödakorsare!
Mitt namn är Linn Blomqvist och jag är en
sista årets socionomstuderande vid Yrkeshögskolan Novia. Under oktober månad praktiserar jag på distriktsbyrån
några veckor och kommer främst att vara
inkopplad i projektet Vi ses i byn och vänverksamheten. Det är intressant att få ta
del av och lära sig om den värdefulla frivilligverksamheten som bedrivs runt om
i regionen. Genom att erbjuda våra medmänniskor närvaro, empati och förståelse
bidrar vi till en mer välmående befolkning. Jag hoppas under min praktikperiod
kunna bidra med någon ny idé eller förslag om hur man kan jobba för en hållbar
och inspirerande frivilligverksamhet. Som
socionom vill jag jobba för att människor
i olika åldrar ska få känna samhörighet,
gemenskap och ha en meningsfull vardag
- oavsett ålder, etnicitet, utbildning, kön
eller livssituation.

Ute på frivilliguppdrag under Sinnenas promenad i Vårdbergsparken.
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Röda Korsets podcast ute nu!
Gott, Rött och lite Blandat är en podcast från Röda
Korset på svenska. Den är riktad till dig som tycker
om att hålla på med frivilligarbete. Podden fokuserar
på det som sker på svenska i Finlands Röda Kors,
både lokalt och globalt. En viktig del av podden är
avdelningarnas verksamhet och det praktiska kring
vår organisation. Podmakare är Örn Witting.
I det första av fyra pilotavsnitt gästas Örn bland
annat av vår alldeles egna Annalena Sjöblom som
pratar om Hungerdagen i Åboland. Gästar gör också
Anna Stenman från Österbottens svenska distrikt.
Podden skickas till alla våra frivilliga via eloqua, rednet och e-mail. Man kan kan lyssna och ge respons
på podden på poddens RedNetsida:
https://rednet.rodakorset.fi/grolb

Testamenteskväll
tisdagen 19.11 kl. 18
i Humana,
Strandvägen 16, Pargas

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!
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Utbildning

Skulle du vara en bra skolbesökare?
Om du är intresserad av en utbildning för skolbesökare ska du kontakta din distriktsbyrå!

I samarbete med skolorna har vi en fin möjlighet
att nå ut till hela åldersgrupper. Som skolbesökare
får du lära känna barn och unga samt göra Röda
Korset känt i skolor och på läroanstalter.

Skolmaterialen i användning
i avdelningarna
Vi vill stödja lärarna i deras viktiga fostringsarbete
och erbjuda högkvalitativa och kostnadsfria undervisningsmaterial till stöd för undervisningen.
Röda Korsets material för skolor och läroanstalter
innehåller information om livet på olika håll i världen:
om globala utmaningar, krigets lagar, ensamhet,
rasism, första hjälpen, rusmedel samt olika sätt att
hjälpa. Många undervisningsmaterial kan mycket
väl utnyttjas även på avdelningens evenemang och
utbildningsdagar.
Tipsa samarbetsskolorna och lärare som du
känner om undervisningsmaterialen!
Du hittar materialen enkelt på adressen
www.rodakorset.fi/skolor.
Läs mer om materialen för skolbesök samt
samarbetet med skolor och läroanstalter på RedNet:
rednet.rodakorset.fi/skola.

Röda Korsets skolsamarbete är påverkansarbete
när det är som bäst: att förmedla ett budskap om
humanitet till unga och samtidigt göra avdelningens
verksamhet känd på orten.
För att barn och unga ska kunna bli intresserade
av vår verksamhet och gå med i den i något skede
av sitt liv, behöver de veta vad Röda Korset står för.
Därför är samarbetet med skolor alltid även en
investering i avdelningens framtid.
Undervisningsmaterialen i användning i
avdelningarna
Vi är en uppskattad aktör bland lärarna och en
önskad gäst i skolorna. De frivilliga skolbesökarna
förgyller skolvardagen med Röda Korsets teman.
Röda Korset har paket för skolbesök inom tre
olika teman:
• På lektionen FRK – Hjälpare! lär vi känna Röda
Korsets arbete i Finland och ute i världen samt
pratar om frivilligverksamhetens betydelse.
• Lektionen Attitydtalko! utmanar eleverna att
fundera över vanliga fördomar samt orsaker till
rasism och dess olika uttryckssätt.
• På lektionen #FintAttDuBeaktar vill vi få
ungdomarna att tänka på att ta andra i beaktande
och betydelsen av att bli sedd. Ungdomarna
utmanas att göra helt vanliga handlingar, där de
beaktar andra i skolan och hemma.

Tips: Läs det nya undervisningsmaterialet i humanitär
rätt på nätet: www.rodakorset.fi/skolor/stod-undervisningen/humanitar-ratt
Om det inte finns någon utbildare i humanitär rätt
på din avdelning, men ni ändå skulle vilja ordna en
utbildning eller ett skolbesök om ämnet, vänligen
kontakta Andrea på distriktet, andrea.sodergard@
redcross.fi; 040 362 9375

Riksomfattande utbildardagar
18–19 januari

Kommunikationsutbildarens uppgift lämpar sig väl för
frivilliga som
• från tidigare har utbildarbehörighet inom någon
linje
• har arbetserfarenhet inom kommunikation
ELLER utbildning i kommunikation ELLER
gedigen erfarenhet av mångsidig och modern
frivilligkommunikation
• är ivriga att stärka såväl sin egen avdelnings
kommunikation som grannavdelningarnas
kommunikation och sporra avdelningar till att
använda nya kommunikationssätt.
Det första fortbildningstillfället för de som vill bli utbildare i kommunikation ordnas under utbildardagarna i januari. Du kan anmäla dig via din distriktsbyrå.
Distriktet föreslår deltagare och centralbyrån gör de
slutliga valen.

Röda Korsets riksomfattande utbildardagar hålls den
18–19 januari på Varala idrottsinstitut.
I programmet ingår bland annat
• fortbildningar för olika utbildningslinjer
• coachning i att dra de nya utbildningsmodulerna
• teman som främjar gemensamma
utbildarfärdigheter.
Anmälan öppnas i slutet av oktober och stängs efter
trettondagen.
Vill du bli frivillig utbildare?
Röda Korset börjar utbilda frivilliga utbildare i
kommunikation för att stärka avdelningarnas kommunikation.
Utbildarens uppgift är att utbilda andra frivilliga i
frivilligkommunikationens moduler, som det nu finns
två av: grundläggande utbildning i avdelningskommunikation (3 h) och sociala medier (2 h). I ett senare
skede kommer det att produceras fler moduler.

Välkommen att stärka Röda Korsets kommunikation
och synlighet!
Mer information från din distriktsbyrå eller kommunikationsexperten
Noora Kero: tfn 040 581 1063.
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Internationell humanitär rätt

Abdul Kader Fayad

Att skydda civila, sårade och sjuka och begränsa krigsföringen för alla parter är huvudprinciperna i den humanitära rätten.
Bilden är från Syrien.

Genevekonventionerna 70 år
ANDREA SÖDERGÅRD

Den 12 augusti i år var det exakt 70 år sedan Genevekonventionerna antogs. Det är ett av
mänsklighetens viktigaste dokument som innehåller krigets lagar och är ett avtal mellan
stater.
Från det vi ser i media är det lätt att tro att det
inte finns några begränsningar i krig eller att
Genevekonventionerna saknar verkan ute på
fältet. Men Genevekonventiontionerna är idén
om att även krig har regler. Och den humanitära rätten är skillnaden mellan liv och död
för många människor i världen som försöker
överleva mitt i en väpnad konflikt.1 Varje gång
en sårad får vård, varje gång ett barn vid frontlinjen får mat och humanitär hjälp och varje
gång en biståndsarbetare kan hjälpa de i störst
behov av hjälp ser vi krigets regler i praktiken.2

enades stater om gemensamma förhållningsregler i händelse av krig. Förhandlingarna tog
bara fyra månader3, vilket visar på att om det
finns en vilja att samarbeta och få förändring
till stånd på globalt plan finns det en möjlighet
att lyckas förändra. Sjuttio år senare är krigets
lagar lika viktiga och livsavgörande nu som då.4

En balans mellan humanitet och militär
nödvändighet

Året var 1949 och andra världskriget hade just
tagit slut. Med krigets fasor i färskt minne

Den grundläggande filosofin bakom humanitär
rätt är att skydda och begränsa. Konventionerna skyddar de som inte eller inte längre delta
i kriget och begränsa de stridande parternas

1 https://www.icrc.org/en/document/5-myths-about-geneva-conventions-they-turn-70
2 https://www.icrc.org/en/document/5-myths-about-geneva-conventions-they-turn-70

3 https://www.icrc.org/en/document/5-myths-about-geneva-conventions-they-turn-70
4 https://www.icrc.org/en/document/5-myths-about-geneva-conventions-they-turn-70

23

Internationell humanitär rätt

stridsmetoder och vapen. Civila, skadade och
sårade soldater, krigsfångar och biståndspersonal ska därför inte utsättas för onödigt lidande
och har dessutom rätt att i alla lägen få vård.
På samma sätt är urskillningslösa vapen och
stridsmetoder som orsakar onödigt lidande
för offren förbjudna. Man ska i alla situationer
skilja på militära och civila mål och alla attacker
ska vara i proportion till det militära övertaget
man väntas få av den.

behöver jobbas med. Användningen av artificiell
intelligens som vapenteknologi och cyberattacker är några av de utmaningar den humanitära rätten kommer att möta de kommande
åren. Internationella Röda Korskommittén
jobbar som bäst för att förstå och klargöra
basproblemen kring ny teknologi eftersom
man oroar sig för de potentiella människoliv
de kommer att kosta.7 Definitioner på civila
och militära mål i cyberrymden och autonoma
vapen var inget man förutspådde 1949 när
konventionerna antogs.

Genevekonventionerna förbjuder inte krig. I
konventionstexten tar man heller inte ställning
till vem som startade konflikten. Reglerna
utgår istället från verkligheten ute på fältet
och balanserar mellan militär nödvändighet
och att i största möjliga mån minska mänskligt
lidande. Därför möjliggör konventionerna att
biståndsarbetarna kan ta sig fram till dem i
störst behov av hjälp och det sätter en plikt
på militärer att i alla lägen skilja på civila och
militära mål.

Avslutning
Genevekonventionerna och krigets lagar
stoppar inte krigets fasor, men när humanitär
rätt respekteras minskar de civila skadorna
drastiskt. Tack vare förbudet mot antipersonella minor har användningen minskat drastiskt
och räddat tusentals liv. Att följa krigets lagar
gör det också lättare att lösa konflikter och
skapa bestående fred efter att konflikten tagit
slut.8 Internationella Röda Kors kommitténs
president Peter Maurer sade det klokt när han
sa

Konflikters nya natur och andra utmaningar
Under de senaste decennierna har vi sett en
förändring krigens natur. De väpnade konflikterna har flyttat in till tätorten, vilket innebär
en betydande hot för civilbefolkningen. De
väpnade konflikterna har också blivit mer
komplicerade med många olika sorters aktörer
i en rad olika konflikter som pågår samtidigt.
I Syrien har bland andra Ryssland, USA och nu
senast Turkiet varit statliga aktörer i konflikten
samtidigt som Islamiska staten och kurdisk
milis har varit icke-statliga aktörer.5 Många
olika aktörer gör spridningen av krigets lagar
svårare. Det gör också kommitténs arbete mer
utmanande eftersom de behöver ha god kontakt med alla parter för att se till att hjälpen
når dem som behöver.

”Världen har gemensamt kommit överens om
att även i krig måste humanitet dominera. Det
är den absoluta sanningen att det vi skulle ha
det värre utan Genèvekonventionerna. Men
de behöver bättre stöd, starkare förespråkare
och en gnista av innovation för att hitta nya
sätt att skydda människor i dagens ständigt
förändrande värld.9

7 https://www.icrc.org/en/document/5-myths-about-geneva-conventions-they-turn-70
8 https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/
content/avunanto-uhattuna-geneven-sopimukset-tayttavat-70-vuotta-mutta-avunanto-on-vaarallisempaakuin-koskaan-ennen
9 https://www.icrc.org/en/document/5-myths-about-geneva-conventions-they-turn-70

Andra utmaningar är trenden att allt fler
biståndsarbetare dödats i tjänst. Även de är
en skyddad grupp enligt krigets lagar, eftersom
de ger vård till de sårade. När krigets lagar till
fullo respekteras betyder det att bistånd når
dem som behöver det tillräckligt snabbt och
effektivt.6

Nästa grundkurs
i humanitär rätt
ordnas i Åboland
hösten 2020!

Även nya teknologiska uppfinningar och
dess roll i konflikter är en fråga som ständigt
5 http://www.rulac.org/browse/countries/
syria#collapse1accord
6 https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/
content/avunanto-uhattuna-geneven-sopimukset-tayttavat-70-vuotta-mutta-avunanto-on-vaarallisempaakuin-koskaan-ennen
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Webbplatsen förnyas

Förnyelsen av webbplatsen rodakorset.fi framskrider
uppdatera gammalt innehåll. Som plattform för
den förnyade rodakorset.fi-webbplatsen har Episerver valts. Den har redan länge använts inom
Röda Korset bland annat i Sverige och Norge.
Konceptet för den nya webben planerades
under början av året tillsammans med vår partner
Digia. För tillfället arbetar man bland annat med
nödvändiga integrationer, det vill säga kontakterna mellan olika system. Även planeringen och
produktionen av nytt innehåll har inletts under
hösten.
Förnyelsen av rodakorset.fi påverkar tills
vidare inte RedNet eller avdelningarnas och
distriktens webbplatser. Vi berättar mer om hur
projektet framskrider under slutet av året på
RedNet samt i Här och Nu.

Webbplatsen rodakorset.fi förnyas under
det här året.
Förra gången rodakorset.fi uppdaterades var 2010
och många saker har förändrats inom webbdesign sedan dess. I projektet satsar man förutom
på ett nytt och modernt utseende även på att
webbplatsens innehåll och struktur ska tjäna
användaren ännu bättre än förut.
Majoriteten av besökarna på webbplatsen
hittar den via en sökmotor och därför produceras
webbplatsens huvudinnehåll med sökmotoroptimering i åtanke, det vill säga på ett sådant
sätt att sökmotorerna hittar webbplatsen bland
sökresultaten. Samtidigt satsar man på att få
webbplatsen att fungera på mobila enheter.
Eftersom Röda Korset har mycket att informera om, effektiviseras även innehållsproduktionen
på den nya webbplatsen. Målet är att det ska
vara så enkelt som möjligt att producera nytt och

Mer information:
Webbproducent
Sari Keskinen, tfn 040 540 3804

Säkerhetskampanjer i vinter

Du tricksar väl inte – håll dig på benen!
Röda Korset deltar aktivt i vinterns riksomfattande säkerhetskampanjer. Olycksfallsdagen den 13 december påminner oss om
att minska riskerna i vardagen och kampanjen Håll dig på benen för fotgängarnas
säkerhet vintertid.

• Informera om förebyggande av olyckor
med haschtagarna #ethänkikkaile och
#tapaturmapäivä på Olycksfallsdagen samt
#pysypystyssä under kampanjen
Håll dig på benen.
• Ordna ett informationstillfälle om olycksfall
eller en avdelningskväll om förebyggande
av olyckor. Instruktioner finns på RedNet:
rednet.punainenristi.fi/node/56561
(på finska).
• Ordna ett evenemang för att förebygga
fallolyckor. Anvisningar för hur man
kartlägger fallrisker hittar du på RedNet:
rednet.punainenristi.fi/node/55140.

Åren 2018–2019 är temat för kampanjen Olycksfallsdagen olycksfallsrisker under olika årstider.
Kampanjen riktar sig främst till män, som statistiskt sett råkar ut för överlägset flest olyckor.
Kampanjen Håll dig på benen främjar säkerheten för fotgängare vintertid. Den egentliga
kampanjperioden är i januari.

Din avdelning kan delta i säkerhetskampanjerna till exempel på följande sätt:
• Dela ut checklistor, med hjälp av vilka var och
en snabbt kan kartlägga säkerhetsriskerna
hemma. Beställ olycksförebyggande material
till din avdelning (affischen Trygg i hemmet,
guiden Trygga år, säkerhetschecklistor för
barn och äldre samt kampanjmaterialet Håll
dig på benen) i Röda Korsets webbutik:
rodakorsbutiken.fi.
• Kampanjmaterialet kan laddas ner på
tapaturmapaiva.fi och pysypystyssa.fi.

För planeringen och ordnandet av Olycksfallsdagen och kampanjen Håll dig på benen
ansvarar ett olycksfallsförebyggande nätverk.
Röda Korset samordnar nätverket och
ansvarar för genomförandet i samarbete med
närverkets övriga aktörer.
Mer information:
Planerare inom hälsofrämjande arbete
Saara Aakko, tfn 040 480 6973
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Julen närmar sig

En julkalender inleder väntan på julen
Våra populäraste Betydelsefulla gåvor är:

Röda Korsets julkalender är en
traditionell del av väntan på
julen. I år innehåller kalendrarna
bilder av illustratörerna Raija
Riihimäki och Martta Wendelin. Kalendrar har skickats ut
till 130 000 hem. Kalenderns rekommenderade pris är
12 euro, och den kan även köpas i webbutiken rodakorsbutiken.fi eller per e-post på adressen myynti@
punainenristi.fi.

Moderskapsförpackning till någon
mitt uppe i en katastrof 17 euro
Moderskapsförpackningen uppmuntrar
mamman att föda på en hälsoklinik.
Förpackningen innehåller en babyfilt,
kläder, vikblöjor och en tvål. Med den här gåvan ger du
ett barn en tryggare start på livet.
Rent vatten för ett barn för ett års
tid 15 euro
Vatten är en förutsättning för liv. Med
den här gåvan hjälper du till att rena 2
500 liter vatten.

Väggkalendrar för år 2020
Kalendrarna har illustrerats
av Martta Wendelin och Virpi
Pekkala.
Gläd någon med ett julkort

En vän till en ensam i Finland
25 euro
Med den här gåvan får en ensam i
Finland en frivillig vän att prata med
eller till exempel gå på bio eller handla med.

Röda Korsets presentkort
Betydelsefull gåva
Genom att köpa ett
presentkort på en Betydelsefull gåva ger du konkret hjälp till någon
som befinner sig i en svår situation. Genom att ge
presentkortet i julklapp visar du samtidigt att du bryr
dig och vill hjälpa.

Läs om de övriga Betydelsefulla gåvorna och köp:
rodakorsbutiken.fi > Betydelsefulla gåvor
Mer information: Röda Korsets centralbyrå,
tfn 020 701 2101

Man behöver inte vara
ensam på julen

är alltid att det ska vara lätt för vem som helst att
stiga in genom dörren.
– Det bästa är naturligtvis när främmande
människor fördjupar sig i en lång diskussion och går
gladare till sinnes härifrån. Sorlet av röster och ljudet
av skratt ger även en själv energi för en lång tid.

Röda Korsets julkaféer sprider glädje och värme
till dem som behöver sällskap under julen. Även
de frivilliga som driver kaféerna njuter av stämningen.

Ordna julkafé
Det är enkelt att ordna ett julkafé. Ett julkafé
kan ordnas till exempel i avdelningens egna
lokaler eller i lokaler som tillhör församlingen,
en samarbetspartner, någon annan organisation
eller en lokal förening. Kaféet kan vara öppet
på juldagen, annandag jul eller nyåret.
Man kan servera kaffe, saft och glögg
(frivillig avgift) samt pepparkakor, julstjärnor
eller något annat tilltugg som har bakats på
talko eller donerats. Julsånger, spel, tidningar
eller något annat motsvarande tidsfördriv är ett
bra sätt att spendera tid tillsammans. Mallar för
annonsering på anslagstavlor och i tidningar
finns i Röda Korsets materialbank.
Mer information:
Koordinator för social välfärd
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257

Julkaféerna, som ordnas av Röda Korsets lokala
avdelningar, är för många ensamma en efterlängtad
ljusglimt under julhelgen som annars kan kännas
lång. För de frivilliga skapar de varma mötena med
olika slags människor julstämning.
De frivilliga hyllar stämningen på julkaféerna
Till exempel på julaftonskaféet i Tammerfors har det
enligt arrangörerna under tidigare år rått en trivsam
stämning. Kaféerna har varit ett trevligt sätt för
både arrangörerna och gästerna att vara tillsammans
under julen.
– Det bästa på kaféet är stämningen. Vi har ett
fantastiskt gäng samarbetsvilliga frivilliga, och det är
lätt att gå fram och prata med människor på kaféet,
gläds Helka Tikkanen från Finlands Röda Kors avdelning i Tammerfors.
Pirkko Kuusisto, som arbetar som frivillig i avdelningen i Lojo, är inne på samma linje. Förhoppningen
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Jultiden i distriktet

Distriktsbyråns
öppethållningstider
18.11-13.12:

Julkort från distriktsbyrån

måndag - fredag
10-16

Kom till distriktsbyrån eller beställ:

www.lyyti.in/Joulukortit2019

GOD JUL

JULKAFFE

OCH

GOTT NYTT ÅR

på distriksbyrån
(Kaskisgatan 13 A, 3. vån., Åbo)

Distriktsbyrån firar jul och har stängt

onsdagen den 11 december
kl. 10-17

Vi öppnar igen den 7 januari 2020.

från den 20 december 2019.
Dejourering vid beredskapsfrågor:
Annalena Sjöblom, 0400 838 675

Jul på distriktsbyrån

Åbo svenska avdelnings

Jullunch
Fredagen den 29.11 kl. 12-14
Oddfellows logelokal, Slottsgatan 21 B
Intäkterna går oavkortat
till katastroffonden.

Pris:

25 €

Hjärtligt välkomna!
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ÖPPEN FÖRELÄSNING:

Traumatiserade
flyktingbarn
MED PSYKOTERAPEUT
ANN-CHRISTIN QVARNSTRÖM-OBREY

11 NOVEMBER | KL 17-19
SFV:S MÖTESLOKAL
TAVASTGATAN 30D 33-34
ÅBO

ANMÄL: LYYTI.IN/FRKFORELASNING19
GRATIS FÖR MEDLEMMAR
20 EURO FÖR ICKE-MEDLEMMAR

UTMANINGARNA, SORGEN & GLÄDJEN
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