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TYCK TILL i Facebook
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

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

BERÄTTA OM EVENEMANGEN

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN

Lägg ut era evenemang på nätet
rednet.rodakorset.fi

När du loggar dig in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmaterial under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta då kontakt med distriktsbyrån.

SE VIDEOR på Youtube

RING OCH BIDRA

youtube.com/suomenpunainenristi

0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

Frivilligheten i en ny tid
Människor som flyr från konflikter och dåliga
framtidsutsikter i Mellanöstern och i Afrika söker nu skydd överallt i världen. Hösten 2015
anlände ett rekordantal flyktingar också till
oss i Finland. Fram till december hade över
30 000 asylsökande anlänt och just nu är det
för tidigt att försöka uppskatta hur många
som anländer under 2016.

frivilliga med i verksamheten via avdelningen
på den egna orten, nu kommer de via några
klick på nätet. Hur kan vi försäkra oss om att
de får stöd och utbildning samt feedback på
sina insatser? Vi måste hitta metoder som gör
att de nya aktiva hittar sina platser som frivilliga, understödare, bidragsgivare eller Hungerdags-insamlare.

Antalet flyktingar som anländer kommer att
vara högt de närmaste åren. Över 60 miljoner människor har tvingats fly från sina hem.
Största delen av dem är på flykt i eget eller i ett angränsande land. Hundratusentals
människor söker nu också skydd i Europa. Det
stora antalet anländande är en utmaning för
mottagarländernas förmåga att sörja för de
asylsökandes skydd.

Också vi måste förnya oss. De som anmäler
intresse förväntar sig att snabbt få börja delta
så vi måste skapa plats för dem. De för med
sig nytt kunnande som det gäller att ta vara
på. De vill vara med och förändra människors
liv. Röda Korsets värderingar och principer gör
verksamheten meningsfull och länkar samman
vår verksamhet med den internationella frivilligverksamheten. Med avdelningarnas och distriktens stöd kan vi trygga att verksamheten
är ansvarsfull och att samarbetet med myndigheterna fungerar.

För Finlands Röda Kors har den snabba ökningen av asylsökande inneburit den största hjälpoperationen i eget land sedan andra
världskriget. Vi har tagit i bruk hela vår beredskap. På fem månader startade vi upp närmare etthundra mottagningscentraler runt om i
Finland. Inrikesminister Petteri Orpo har flera
gånger konstaterat att det hade varit omöjligt
för Finland att så här effektivt kunna inkvartera de asylsökande utan Finlands Röda Kors. Vi
har lyckats med att bistå myndigheterna i deras uppgifter. Samtidigt har vi utfört humanitärt
hjälparbete helt i enlighet med våra principer.

Röda Korsets framtid som en snabb och effektiv beredskapsorganisation är beroende av
hur väl vi lyckas involvera de nya i vår verksamhet och få dem att stanna kvar. Det finns
all orsak att också tipsa om våra andra verksamhetsformer. Det kan vara ett kort steg från
att fungera som stöd för en asylsökande till
att gå med väntjänsten.
Låt oss förverkliga vår
målsättning att vara
modiga och pålitliga
hjälpare både hemma
och ute i världen.
Kristiina Kumpula
generalsekreterare

Nya frivilliga för med sig förändringar också i
Röda Korsets verksamhet. Tidigare kom nya
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Tatu Blomqvist

Det är våra kunniga och ivriga anställda och
frivilliga som ska ha tacket för att vi har lyckats i det här arbetet. Över 8 000 gamla och
nya frivilliga har tagit emot, guidat och introducerat de nyanlända till såväl Finland, den
finländska vardagen och till det finska språket.
Och det här viktiga arbetet har bara börjat.

LEDAREN 22.1.2016

Ett nytt Röda Kors år 2016
Efter en omtumlande och arbetsdryg höst kan
vi nu inleda det nya året med nya tag och jobba för en bättre värld.
Flyktingkrisen har berört många på olika sätt
och Röda Korsets roll i mottagandet av asylsökanden har varit oersättlig i Finland. Krisen har också aktiverat väldigt många frivilliga som vi bör ta emot med öppna armar i våra
avdelningar.

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

Vi vill också att igen börja samla gruppledarna
för gemensamma träffar för att inspirera och
sammansvetsa grupperna.

Nu vill jag dock fokusera på vår ordinära verksamhet som är oerhört viktig och långsiktig. Vi
närmar oss vändagen (14.2) som lyfter fram
vänverksamheten genom att årets vän utlyses. Vänverksamheten är vår största verksamhetsform och vi har över 200 vänner som går
till en ensam eller besöker en anstalt för att
pigga upp vardagen. Vi kommer att arrangera
vänkurs i Pargas i februari och enligt behov på
andra orter.

Psykiskt stöd är vår nyaste verksamhetsform där det finns ett verkligt behov på fältet.
Gruppen har haft många utrykcningar under
fjolåret. Att delta i grundkursen ger en medborgarfärdighet lik förstahjälpen och ordnas i
mars i Åbo.
Vi hoppas att under år 2016 kunna aktivera
fler barn och ungdomar. För barn ordnas sommarlägret tillsammans med Ålands distrikt på
Brännskär i Nagu. Ungdomarna samlas till olika evenemang och försöker hitta sin plats i
Åboland.

Den stora finlandssvenska vänträffen ordnas i
år i Åboland, träffen ger en härlig stämning av
gemenskap och många av deltagarna är redan
gamla bekanta.
Förstahjälpenverksamheten har fått ett lyft i
Åboland. Vi har lyckats aktivera och grunda
nya grupper på alla orter. I Åboland finns nu 8
grupper, Finlands sydligaste på Utö! Med hjälp
av projektet Skärgårdshjälpen kan vi satsa
ännu mer på övningar i samarbete med Frivilliga Brandkåren och Frivilliga Sjöräddningen.

Vi hoppas kunna erbjuda någonting meningsfullt för envar.
Att hjälpa ger glädje och glädje smittar tycker jag skall genomsyra detta år!
Annalena

Bästa Rödakorsvänner!
Vårt åboländska distrikt inleder energiskt
och förväntansfullt det nya året 2016! Verksamheten är mångsidigare än på länge och
då tänker jag framförallt på den stora samarbetssatsningen ’Skärgårsprojektet’ samt på
arbetet med och kring de asylsökande och
kvotflyktingar som finns inom vårt distrikt.
Samtidigt gläder jag mig över all övrig verksamhet som pågår både i distriktets regi och
inom alla avdelningar.

Christel
von Frenckell-Ramberg
Ordförande, Åbolands distrikt
Finlands Röda Kors viceordförande

skall vi inte se bakåt – i år skall de första tankarna om kommande stämmoperiod bli klara. Juni 2017 kommer snabbare än vi anar med
val av nytt program och nya förtroendevalda
och annat en stämma för med sig.

Samtidigt som vi har mycket nytt att planera,
starta upp och verkställa konstaterar jag att vi
nu inleder det sista verksamhetsåret av den
treåriga stämmoperiod som startade i Åbo i
juni 2014. Det betyder att såväl distriktet som
avdelningarna skall summera sin verksamhet
för att och se om vi lyckats uppnå de ställda målen och om verksamheten följt de strategiska linjedragningarna. Men alltför mycket

Men nu sätter vi fokus på vårens och sommarens händelser! Jag vill därför önska er alla givande och glädjande stunder i vårt gemensamma åboländska Röda Kors-distrikt!
Christel
3

VÄNDAGEN 14.2

Vändagen – vinterns hjärtligaste dag närmar sig
I vårt land finns det många som är ensamma och många som vill bli vänner. För oss gäller
det att få med så många vänner som möjligt i verksamheten för att vi ska kunna betjäna
båda grupperna. Kom med och fira vändagen 14.2 i stor stil med roliga happenings!
Att informera är viktigt

Vändagen är en viktig kampanjdag för Röda
Korset. Temat är vänskap och dess betydelse
för att minska ensamhet. Var tionde fullvuxen
människa i Finland känner sig ensam. Det betyder alltså upp till 400 000 människor – arbetet
kommer inte att ta slut.

Många är intresserade av vänverksamheten
men ingen kan komma med utan information.
Därför är det så viktigt att marknadsföra evenemanget. Just på vändagen kan en gnista födas till att komma med i vänverksamheten eller i någon annan frivilligverksamhet som vi
erbjuder.

På vändagen den 14 februari presenterar vi vår
vänverksamhet i hela sin härlighet och vi utmanar nya människor att komma med i verksamheten. Bjud med alla dem som hjälpte till
på mottagningscentralerna förra hösten eller
de som anmälde sitt intresse för vänverksamheten via TV-programmet Vain elämää goes Punainen Risti.

Det ska vara lätt att komma med. Det lönar
sig att ordna en vänkurs genast efter vändagen. Informera om kursen samtidigt som ni informerar om vändagen.
Man kan få upp till 150 euro i stöd för att delta i kampanjen Vänskap ger glädje. Förutsättningen är att kampanjtillfället är öppet för alla
och att man erbjuds möjlighet att komma med
i Röda Korset – som medlem eller som vän.
Dessutom ska tillfället ha marknadsförts och
skrivits in i händelsekalendern. Stödet är en
del av vårt samarbete med LähiTapiola, samarbetet ska framgå synligt i marknadsföringen
och under kampanjtillfället.

Det lönar sig att planera i tid

Harri Mäenpää / Finlands Röda Kors

Det är skäl att börja planera Vänskap ger glädje- evenemangen i tid. Man kan ordna sitt
evenemang också någon annan dag än just
14 februari. Presentera er vänverksamhet
och bjud in alla ortsbor, stor som liten. Tips
för planeringen finns i det kampanjbrev som
skickats ut till avdelningarna och på vändagssidorna i Rednet.

Avdelningen i Joensuu ordnade pinnbrödsgrillning på vändagen i år 2014.
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RÖDAKORSVECKAN 9–15.5

VÄNDAGEN 14.2

- Kursen är lätt att ordna och den är bara 3
timmar lång.
- Avdelningens kontaktperson för vänverksamheten ser till att de intresserade får en
grundligare introduktion senare.
- Aktivitet lönar sig – ni kommer ju i håg att
bjuda in alla intresserade också till nästa
evenemang!

Stadsliv eller friluftshappening?
- God planering är halva jobbet – börja
planera i tid!
- På vändagen kan man ordna en gatuhappening, ett friluftsevenemang, en pop up
av något slag eller varför inte ett mångkulturellt evenemang i mottagningscentralen.
- Det har också varit populärt med tillställningar i Terhoklubben eller i Konttivaruhusen.
- Ni ska synas och höras! Marknadsför!

Mera info i kampanjbrevet och på vändagssidorna i RedNet.
Mer info:
Sakkunnig inom social välfärd och
seniorarbete
Anita Hartikka, tfn 020 701 2123,
anita.hartikka@rodakorset.fi

En genväg till vänskap
- Vänverksamhetens kortkurs är ett bra sätt
att rekrytera nya vänner. Den som vill bli 		
vän kommer genast med i verksamheten 		
och behöver inte vänta på en
grundkurs.

Kampanjkoordinator
Sari Byman, tfn 020 701 2201,
sari.byman@rodakorset.fi

Nu är det dags att planera Rödakorsveckan!
Rödakorsveckan som lyfter fram trygghet och säkerhet i vardagen ordnas i år 9.5–
15.5.2016. Under veckan kan man på olika evenemang påminna om hur viktigt det är med
kunskaper i första hjälpen och erbjuda möjlighet att öva sig på en kunskapsbana. En helt
ny verksamhetsmodell som är tänkt som ett evenemang i mottagningscentralerna kommer
att presenteras senare.
I år försöker vi få med så många som möjligt att delta i första hjälpen-kurs. Genom att
gå en kurs får man det mod och den säkerhet
som behövs för att man ska våga agera i farliga situationer. På kursen lär man sig också
att förutse olika risker. Kurserna är en viktig
del av befolkningens krisberedskap, det är en
central uppgift för oss att stöda den.

Hälsovårdsplanerare
Niina Hirvonen, tfn 020 701 2126,
niina.hirvonen@rodakorset.fi

Samarbetet med S-gruppen fortsätter. Happenings kan ni ordna i Prisma, S-market och på
ABC-stationerna. Ni kan också ordna evenemang i samarbete med LokalTapiola.

Leena Koskela

Mera info om rödakorsveckan hittar ni i det
kampanjbrev vi skickar till avdelningarna efter
vändagen. Det lönar sig att börja planera i tid,
plötsligt är våren här!
Mera info:
Kampanjplanerare
Sari Byman tfn 020 701 2201,
sari.byman@rodakorset.fi

Kervoavdelningens första hjälpen-grupp övade första
hjälpen under rödakorsveckan förra året, i övningssituationen hade en bil kört på en cyklist.
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VECKAN MOT RASISM 21–27.3.2016

Goda gärningar mot rasism
Den 21–27 mars 2016 hålls veckan mot rasism. Veckan inleds på FN-dagen mot rasism och
diskriminering. Ett rasistiskt tänkesätt är helt emot Röda Korsets principer som lyfter fram
mänsklighet och likvärde. Därför jobbar vi mot rasism i både ord och handlingar.

Janette Grönfors

2. Ordna ett evenemang eller workshop
mot rasism.
Ordna tillfället eller workshopen för likvärdighet t.ex. i en skola eller i en arbetsgemenskap. Ni kan planera olika händelser för varje
dag i veckan. Få i gång en diskussion genom
rasismfrågesporten, träna tillsammans att ingripa i rasism eller ordna en morgonsamling
kring temat. Ni kan få hjälp med planeringen av Janette Grönfors som är koordinator för
projektet.
Rapparna Musta Barbaari och Prinssi Jusuf säger nej till
rasism. Det femåriga projektet Säg nej till rasism! finansieras av penningautomatföreningen RAY.

3. Beställ träningscirkeln mot rasism.
I träningscirkel används teater för att man ska
lära sig identifiera rasism och öva sig i att ingripa. Tyngdpunkten ligger på helt vardagliga situationer på t.ex. offentliga platser. Träningscirkeln passar för grupper på 10–20
personer och den tar 2–3 timmar att utföra.
Du kan beställa träningscirkeln helt gratis via
Janette Grönfors.

Under veckan mot rasism pratar vi om rasism
och diskriminering, vi jobbar för ett pluralistiskt och jämlikt samhälle och vi gör goda gärningar mot rasism.
–Om inte förr så nu har väl alla förstått att det
är både aktuellt och nödvändigt att jobba mot
rasism i Finland. De stora förändringar som
skett i och med att antalet asylsökande ökat
har framkallat kraftiga reaktioner både för och
emot. Det är viktigt att vi tillsammans verkar för mänsklighet och likvärde säger Janette
Grönfors som är koordinator för projektet Säg
nej till rasism!

Beställ materialet i tid
• Instruktioner och material i RedNet i
februari: rednet.punainenristi.fi/
rasisminvastainen-viikko
• Spiralhäften för rasismfrågesport, pins,
klistermärken och annat material kan
beställas från Röda Korsets nätbutik,
rodakorsbutiken.fi/

Rasism drabbar inte bara den som utsätts för
det utan hela samhället. Röda Korset vill främja verksamhet som gör världen till en bättre plats för alla. I höst har omkring 8 000 av
Röda Korsets frivilliga hjälpt asylsökande som
kommit till Finland.

Följ med i social medier:

Tips till avdelningarna

www.facebook.com/eirasismille/
twitter.com/spreirasismille
instagram.com/spreirasismille

1. Ta ställning!
Under veckan mot rasism ordnas en kampanj,
#milloinviimeksi. Idén är att få människor att
tänka efter när de senast gjort goda gärningar
mot rasism eller försvarat lika värde. Dela dina
tankar i sociala medier och utmana andra att
delta, använd hashtagen #milloinviimeksi. Ni
kan också ordna en insamling på gatan eller i
ett köpcentrum och samla in goda gärningar.

Mer info, workshopar och träningscirklar:
Koordinator, projektet Säg nej till rasism!
Janette Grönfors, 020 701 2156
janette.gronfors@rodakorset.fi
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FÖRDOMSFRI FÖREGÅNGARE-UTMÄRKELSE

Vi behöver Era förslag till Fördomsfri föregångare!

År 2013 gick utmärkelsen Fördomsfri föregångare i Åboland till Taalintehtaan koulu.

Vi behöver nu er hjälp att hitta årets Fördomsfria föregångare.

Under veckan mot rasism 21-27.3 delar Röda
Korset Åbolands distrikt ut utmärkelsen Fördomsfri föregångare till ett företag, samfund
eller en person som genom sitt agerande har
agerat mot rasism och främjat likabehandling i Åboland. Utmärkelsens syfte är att lyfta fram en aktör som bidrar till att människor
behandlas lika i samhället. Att främja positiva attityder och föra en öppen dialog som
bygger på fakta är också centralt.

Skicka ditt förslag senast den 14.3 till:
Samordnade av socialverksamhet
Mia Eklund
e-post: mia.eklund@redcross.fi
postadress: FRK Åbolands distrikt, Mia Eklund, Kaskisgatan 13 A, 20700 Åbo.

Med Principles in Action-produkterna berättar du
om Röda Korsets sju principer!
Produkterna är illustrerade med principerna på flera olika språk.
Principerna-kasse
i fickförpackning
6,90 €

Principerna-tröja
28 €
Avlång dyna av
återvinningsmaterial
10,50 €

BESTÄLLNING rodakorsbutiken.fi, myynti@rodakorset.fi eller 020 701 2211
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KAMPANJEN DUBBELTUPP

#Dubbeltupp – vi fördubblar antalet unga, börja till exempel nu!
Kampanjen #Dubbeltupp är en utmaning till alla anställda och frivilliga att vara med och
rekrytera unga medlemmar. De unga behövs för att vår organisation ska förbli livskraftig.
De unga är en viktig del i Röda Korsets hjälpkedja. För de unga kan verksamheten vara ett
sätt att visa att man bryr sig om sig själv, sin
närmiljö och om världen. Trots det har antalet
unga medlemmar minskat med fart under de
senast åren. För att Röda Korsets verksamhet
ska vara livskraftig också i framtiden måste vi
få med fler medlemmar under 29 år.

• Unga inom första hjälpen kan ordna en
kväll för sina vänner då de presenterar
verksamheten. Personlig kontakt är ett
effektivt sätt att rekrytera nya medlemmar.
VaNuKe stöder avdelningen i kampanjen
För att stöda #Dubbelt har vi samlat ett nationellt utvecklingsteam för ungdomsverksamheten, VaNuKe. (Från finskans Valtakunnallinen
nuorisotoiminnan kehittämistiimi). I gruppen sitter anställda från centralbyrån och från distrikten, de utvecklar nya rekryteringsformer tillsammans med de frivilliga.

Att få med flera unga är en målsättning som
kommer att synas i all verksamhet för barn
och unga de närmaste åren. Röda Korsets
unga och ungdomsarbetare inledde förra hösten kampanjen #Dubbeltupp, målet är att antalet unga medlemmar fördubblats innan utgången av år 2017. Varje medlem, frivillig och
anställd inbjuds att delta i kampanjen – också
du är inbjuden!

Kirsi Salo som jobbar på centralbyrån som ny
planerare för ungdomsverksamheten stöder distrikten och avdelningarna då det gäller att utveckla ungdomsverksamheten lokalt. Samarbetet har redan inletts med Lapplands distrikt.
Dessutom utvecklas materialet som är tänkt för
barn- och ungdomsverksamhet och infon som
riktar sig till de unga effektiveras.

#Dubbeltupp kräver attityd
och hårt arbete
#Dubbeltupp lyckas vi med genom samarbete och positiv attityd. Ska vi nå målet krävs det
hårt jobb, men det viktigaste är att vi tillsammans kämpar mot målet i en öppen gemenskap. Ta öppet och välkomnande emot de unga
frivilliga, lita på dem och ge dem ansvar utan
att glömma det stöd som de äldre kan ge.

Alla dubblar på sitt sätt
Cloetta sponsrar Röda Korset med 1 000
Tupla-chokostänger för att det ska vara en
godare gärning att vara med och fördubbla
antalet unga. Hittar du på andra sätt att inspirera? Alla med och skapa nya sätt, ensam
eller i grupp – målsättningen är gemensam

Målet är lätt om vi stöder varandra. Och det
bästa är att du kan böra genast. Till exempel
så här:
• Ta kontakt med frivilliga som inte längre är
så aktiva och be dem dra en ny Reddie Kids
– grupp.

Mer info:
Planerare, ungdomsverksamhet
Kirsi Salo, p. 020 701 2122
kirsi.salo@rodakorset.fi

• Nya ivriga barn har föräldrar – finns det
bland dem någon som kunde tänka sig att
dra en grupp?

Välkommen med på vårträffen för de unga!

På vårträffen slappnar vi av, utbildar oss, får
nya impulser och träffar andra i samma ålder.
Anmälningar tas emot mellan 5.1– 17.2.2016,
att delta kostar 25 euro.

De ungas vårträff hålls den 19–20 mars 2016
på Apila i Kangasala. Alla våra medlemmar
mellan 15 och 29 år är inbjudna. Dessutom
kan man bjuda med vänner som ännu inte är
med i Röda Korsets verksamhet.

Mera info om träffen hittar du på adressen
rednet.punainenristi.fi/kevattapaaminen
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SKOLSAMARBETET

Nya vindar i skolvärlden
Under år 2016 blåser nya vindar i skolvärlden då de nya läroplanerna tas i bruk.
Som organisation har vi nu en jättefin möjlighet att förstärka samarbetet med skolorna.
undervisning som sker i läroinrättningarna i Finland. Genom att vi är närvarade i den grundläggande utbildningen försäkrar vi oss om att
eleverna på lika villkor får ta del av de viktigaste budskapen i Röda Korsets verksamhet.

Leena Koskela

I de nya läroplanerna uppmuntras grundskolorna, gymnasierna och yrkesutbildningarna
till ett samarbete på bred front med organisationer, med kommunernas ungdoms-, biblioteks-, motions-, och kulturverksamhet, med
polisen, med församlingarna, med företag och
med andra lokala aktörer.

Eleverna i Fabriksgatans lågstadium i Helsingfors övar sig i
första hjälpen och i att placera ut en varningstriangel.

Samarbetet ökar mångfalden i inlärningsmiljö, berikar skolarbetet, stöder skolans fostrande uppgift och förhöjer kvaliteten på den. Låt
oss vara med och stöda lärarna och skolorna i
fostran av nya generationer.

Att ta hand om och bry sig om sig själv och
andra, frivillighet och världsmedborgarskap.
Det är de målsättningar som nu kommer att
vara ämnesöverskridande i de nya läroplanerna. Samtidigt motsvarar de Finlands Röda Kors
kärnkunskap.

Mer info:
Planerare för skolsamarbetet
Virve Turunen, tfn 020 701 2154,
virve.turunen@rodakorset.fi

Läroplanen är ett dokument som förpliktigar
den som ordnar undervisning, ryggraden i den
In i skolan – case Blixtstart 2016
Skolsamarbetet fungerar som bäst då när
både organisationens och läroplanens målsättningar uppfylls.
Beredskapsövningen Blixtstart 2016 ordnas i
oktober och målgruppen är ungdomar i högstadieåldern tillsammans med sina familjer.
Syftet är att öka skolornas krisberedskap. Utbildnings- och kulturministeriet uppmuntrar
högstadierna att delta i övningen. Övningen
fokuserar på mental krisberedskap, hemmens,
skolornas och kommunernas förmåga att agera i akuta lägen samt på ungas användning av
social medier och förmåga att läsa massmedier.
Blixtart 2016 är på många sätt förankrad i
grunderna i den nya läroplanen. Det här är
något det lönar sig att framhålla då ni tar
kontakt med skolorna och bjuder in dem till
beredskapsövningen.

söka information och utvärdera den, man bearbetar den, producerar information och sprider den. Samtidigt fördjupar man sig i dataoch informationsteknologi och utvecklar sin
multi-läskompetens. I övningarna utvecklas i
synnerhet förmågan att ta hand om sig själv
och andra samtidigt som man får praktiska
kunskaper som behövs i vardagen.
Under dagen får eleverna konkret erfarenhet av samhällsaktivitet och av frivilligverksamhet. Genom att planera och förverkliga
övningen tillsammans med skolorna stöder avdelningarna skolorna i deras fostrande
uppgift. Samtidigt ger övningen en bra möjlighet att få med nya ivriga unga och deras
familjer i verksamheten.
Läs mer om läroplanen:
http://www.oph.fi/utbildning_och_examina
och https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv

I övningen utnyttjas många olika inlärningsmiljöer, man övar sig att göra iakttagelser, att
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NATIONELLA LOTTERIER

Lotteriet fortsätter 2016
I ett år har avdelningarna nu kunnat använda ICE- och lotteri/kontaktkortet.
Den som fyller i kortet deltar i de nationella lotterierna.
Korten har varit mycket populära på många olika typer av evenemang.
Skicka ICE- och lotteri/kontaktkorten
till centralbyrån

Under 2016 använder vi helt samma ICE- och
lotteri/kontaktkort som 2015 i de nationella
lotterierna. Om ni har kvar av dem i avdelningen kan ni alltså använda dem.

För att de som fyllt i korten på olika evenemang ska vara med i lotteriet krävs att korten
skickas in till centralbyrån. Om avdelningen
ordnar en egen lottdragning på ort och ställe
kan samma kort användas. Posta sedan korten
till centralbyrån genast efter er egen dragning.
Om era svarskuvert har tagit slut kan ni skicka
in dem gratis genom att använda adressen:

I år kommer ännu fler priser att lottas ut och
lotteriet utvidgas så att man kommer att ha
möjlighet att delta via nätet och sociala medier. Alla medlemmar är också i fortsättningen
automatiskt med i alla dragningar. Om du rekryterar nya medlemmar får du dessutom en
extra lott per värvad medlem.

Suomen Punainen Risti
Info: LIIDI
Tunnus: 5001674
00003 VASTAUSLÄHETYS

Detaljerade uppgifter om lotteridragningarna
hittar du på RedNet. ICE- och lotteri/kontaktkorten beställs från nätbutiken, rodakorsbutiken.fi. Med i beställningen följer också instruktioner, regler för lotteriet, reklam och
svarskuvert.

Teleteamet värvar nya medlemmar med hjälp av kortet
– Vi strävar alltid efter att föra samtalen så
att vi diskuterar och lyssnar. Medlemmarna i
teamet utbildas i enlighet med Röda Korsets
värderingar. Vi slår vakt om goda relationer
och vi ser till att stämningen alltid är god då
samtalet avslutas berättar Minna Autio som
leder teleteamet.

Lotteri/kontaktkorten hjälper oss att få nya
medlemmar. Teleteamet på centralbyrån
ringer upp de människor som via kortet lämnat sina kontaktuppgifter och erfarenheterna har varit goda. Samtalen har ofta glidit in
också på andra verksamhetsmöjligheter som
Röda Korset erbjuder.
Teleteamet består av proffs som sköter kontakterna ansvarsfullt och med en god samtalskultur.
Bara under sommaren och början av hösten
lyckades teleteamet värva nästan 400 nya
medlemmar tack vare korten. Teleteamets
verksamhet är till nytta för avdelningarna eftersom alla nya medlemmar registreras i avdelningarna.
Teleteamet fortsätter att ringa och de gör
det gärna tack vara den goda responsen de
fått.
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NÄRSTÅENDEVÅRDARE

NAGU MOTTAGNINGSENHET

Stödverksamheten för närståendevårdare upphör
distriktet. Många av evenemangen under åren
Röda Korset Åbolands distrikt kommer att avplaneras och genomförs också tillsammans
sluta stödverksamheten för närståendevårdamed samarbetspartners. Folkhälsan är den orre i Åboland i januari 2016. Stödverksamheten
ganisation vi samarbetat aktivast med, men
har bestått av såväl psykiskt, fysiskt som sociockså Åbo svenska församling, Pargas svensalt stöd åt närståendevårdare. Verksamheten
ka församling, Parunder åren har begas stad och Alzheistått av gruppverkmerföreningen har vi
samhet, vårutfärder,
samarbetat med unmå bra dagar och läder åren. Verksamger samt julfester i
heten har ordnats på
Pargas och Kimitoön.
olika orter i Åboland
Målet med verksamför att nå olika målheten har varit att ergrupper.
bjuda möjligheter för
närståendevårdare
Eftersom det i Åboatt komma bort från
land finns många orvardagen och få ny
ganisationer och förork för det värdefulla Närståendevårdarnas vårutfärd till Villnäs slott 2015
eningar som stöder
arbete de gör. Vi har
närståendevårdare,
samt
på
grund av resursockså velat erbjuda möjlighet för närståendebrist,
har
Röda
Korset
Åbolands
distrikt bevårdare att träffa andra i samma situation för
slutet
att
avsluta
stödverksamheten
för näratt diskutera.
ståendevårdare fr.o.m. januari 2016. Vi önskar
I Åboland har koordineringen av föreläsningalla närståendevårade allt gott och fortsatt
ar, må bra dagar, utfärder och dylikt skötts av
ork i vardagen.

Hälsningar från Nagu VOK!
Herrarna och pojkarna spelar innebandy.

Det har varit händelserikt årskifte! Julen firades enligt finska traditioner, vilket var lite
ovant för våra boare. Julklapparna var fina och
de upskattades mycket.

Stora festen började på eftermiddag med orkester, gäster, boards musikuppträdande och
dans. Vi hade väldigt trevligt tillsammans! Nyårsmiddagen gjordes enligt Afghanistan stil.

Vardagarna innehöll brandövningar, besök och
middag på Kåren och julmarknad i Nagu.
Skolan började före
jul och barnen är
mycket inspirerade.
I Strandbo skolan
går 27 elever i 3 olika klasser.
Varje lördag har de
boende möjlighet att
bada bastu. Alla som
vill är välkommen att
bada bastu tilsammans med våra boJulfest i Nagu mottagningsenhet
ende:
• Damernas bastu är kl. 14-16
• Herrarnas bastu är kl. 16-18
Röda Korset har reserverad gästhamnens bastu för ändamålet. Välkommen med!!
På nyårsafton var kvinnorna ute på motinsrunda (jogging), det gör vi nu en gång i veckan.

Efter all uppståndelsehet återgår vi till vardagen, med skola för
vuxna och barn, några av boende arbetar. Kvällstid har var
och en sina hobbyer som gym, innebandy, handarbete, endel träffar sina
vänner m.m. Nya
glädjeämnen är vinterns sportaktiviteter
som skrinning och
ishockey!
Vi tackar alla frivilliga för er vänlighet, tålamod, givmildighet och hur ni har bemött våra
asylsökanden. Vi ses och hörs med ett leende
på läpparna! God fortsättning och med hopp
om ett fortsatt gott samarbete 2016!
Mvh Nagu VOK
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MÅNGKULTURELL VERKSAMHET I ÅBOLAND

Röda Korsets flyktingläger i Yemen - rollspelet På flykt! på full gång i Korpo

På flykt!
Text Mia Eklund, foton Andreas Ek
Torsdagen den 29.10 deltog sammanlagt nästan 130 ungdomar i rollspelet På flykt! som
hölls i Korpo. Rollspelet går ut på att deltagarna under en dag ska få känna på hur det är
att vara flykting och fly från sitt hemland.
Under rollspelets gång stöter deltagarna på
olika slags utmaningar som flyktingar i verkligheten tvingas möta. De som fick uppleva rollspelet var 90 eleverna i årskurs 5-9 från Nagu,
Korpo och Houtskär. Rollspelarna bestod av
distriktets personal, skolornas lärare, studerande vid Yrkeshögskolan Novia samt några
frivilliga. Rollspelet arrangerades av Åbolands
distrikt tillsammans med en arbetsgrupp studerande från Yrkeshögskolan Novia.

Rollspelet började egentligen redan på onsdagen med att eleverna blev indelade i familjer och fick information om familjens bakgrund
och varför de måste fly sitt hemland Somalia.
Följande morgon samlades alla elever i skolan och tillsammans med sina familjer fick de
bygga ett hem där de skulle bo. Kort efter att
byggandet var klart tvingades familjerna fly
på grund av att militären attackerade byn och

Vakter patrullerar i byggnaderna
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MÅNGKULTURELL VERKSAMHET I ÅBOLAND

i samband med det var flykten igång. Familjerna tvingas fly från byn till Somalias huvudstad Mogadishu där de på tullkontoret ansöker om tillstånd att resa ut ur landet. För att
få tillstånd måste familjerna fylla i en mängd
blanketter och även genomgå en läkarundersökning. När tullkontoret attackeras måste
familjerna återigen fly, den här gången mot
gränsen ut från Somalia.
Familjerna flyr undan soldaterna

Efter gränsen får familjerna
vila i Röda Korsets flyktingläger i Yemen, där de även får
mat. Efter en stunds vila visar
det sig att inte heller flyktinglägret är säkert och familjerna
måste fly och ta sig hela vägen till Finland. När familjerna
anlänt till Finland registrerar
de sig först på polisstationen
och fyller i asylansökan varefter de förs till mottagningscentralen i Pansio för att vänta på
intervjuer med migrationsverket. Rollspelets sista sekvens
är asylutdelning där det framgick att två av de tio familjerna

Lunchen på flyktinglägret består av ris och olivolja

fick asyl och uppehållstillstånd, de andra måste återvända till Somalia.
Efter rollspelets slut fick alla elever sätta sig
ner och grundligt gå igenom dagen, vad som
hänt, vilka känslor och frågor som väckts.
Eleverna fyllde även i utvärderingsblanketter
och utgående från dem kan man konstatera
att rollspelet varit mycket lyckat. Många elever
angav att det varit en intressant dag, de hade
lärt sig mycket och skulle rekommendera rollspelet till andra.
I Pansio mottagningscentral blir man väl mottagen

Flyktingtält på turné i Åboland
Praktikant Miia Nissinaho, samhällspedagogstuderande på Yrkeshögskolan Novia hade
som projekt att informera om flyktingskap i
Sarlinska skolan i Pargas och Kemiönsaaren
keskuskoulu och Kimitonejdens skola. Under
temadagen visades ett flyktingtält och de studerande berättade om flyktingläget i världen.
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TACK!

Tackdiplom delades ut åt ÅST skådespelare. På bilden Jerry Wahlfors, Bror Österlund och Peter Ahlqvist. Från Röda Korset
deltog Annalena Sjöblom och Christel Bergman.

Åbo Svenska Teater hjälper Röda Korset att hjälpa
Inför höstens hungerdagsinsamling tog Åbo
Svenska Teater kontakt med Röda Korset,
Åbolands distrikt om att de vill delta i insamlingen. Skådespelare Peter Ahlqvist var
initiativtagare till insamlingen som fortsatte hela hösten och avslutades vid nyår.

och konflikter eller krishjälp i hemlandet.
- När den akuta flyktingsituationen uppdagades, var vi inne i repetitionsskedet av Stormskärs Maja och vi funderade på vad vi på teatern kunde göra för att hjälpa. Redan då var
över 10 000 biljetter sålda och jag tänkte att
om vi tillsammans med vår publik kan hjälpa,
gör vi en stor insats. Men så här stor hade jag
inte ens vågat drömma om.

Insamlingen har skett efter föreställningen
Stormskärs Maja, där skådespelarna uppmanar alla teaterbesökare att öppna sina plånböcker för den som har det svårt och delta i
insamling av medel till Röda Korsets Katastroffond.

- Vi är så glada för den fina kontakt vi fått
med vår publik och tackar innerligt alla som
hjälpt oss samla in pengar under hösten, säger skådespelare Peter Ahlqvist.

Insamlingen inbringade 22 119,12 euro till katastroffonden, som hjälper vid naturolyckor

Tack till alla donationer vi fått!
Vi vill passa på och tacka alla som så ivrigt
hjälpt de asylsökande och flyktingarna med
kläddonationer, förnödenheter och all den
hjälp vi har kunnat kanalisera vidare.
Hjälpen är oersättlig då behovet är akut.
Foto från Västanfjärds avdelning som ivrigt stickat sockor
under hösten och vintern
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GILES DULEY

Fotografen Giles Duley besökte Nagu mottagningsenhet
Text: Annalena Sjöblom, Citaten är från Yle Radio Vega intervju 30.12.2015 av Johanna Ventus
Giles Duley är fotograf från London som vill visa världen ”de
osynliga historierna i konflikter
och ekonomiska kriser i världen”.
Hans arbete har fört honom bland
annat till Sudan, Angola, Bangladesh och Ukraina. Under ett uppdrag i Afghanistan, gick Duley på en
landmina. Under den fruktansvärda
olyckan förlorade Duley båda sina
ben och ena arm. Trots detta har
han fortsatt sitt livsverk med att berätta människors historia via bilder.
- Vi talar om arga människor och
jag har kanske mer rätt än andra
att vara arg då jag blev skadad i Afghanistan. Men tvärtom har det
Giles Duley och handledare Mustapha El Koutaci
som hänt ökat min förståelse. Jag
blev inte skadad av det afghanska folket. Jag blev skadad av hat och ignorans.
strömmarna anlända till Grekland och valde
Det enda sättet jag kan bekämpa det med är
vid nyår besöka Nagu för att fotografera varmed min kamera och med mina ord säger han
dagen vid asylboendet.
i en Radio Vega Intervju.
Det var Marjanna Bergman på FN:s flyktingDuley har i tio år dokumenterat långsiktiga
organ UNHCR i Genève som kontaktade Röda
följder av konflikter i världen. Den senaste tiKorset och frågade om Duley fick besöka
den har han fokuserat på flyktingkrisen i EuNagu mottagningsenhet. Marjanna Bergman
ropa. Under sin resa har han följt med livet i
har sommarstuga i Pargas och har följt med
flyktinglägren i Libanon, han har sett flyktingde frivilligas engagemang på facebook.
- En av orsakerna att jag ville komma hit är att jag hört så
vackra historier om hur Naguborna tagit emot de asylsökande. Det kan handla om så
enkla saker som att spela fotboll eller att sticka tillsammans, men det är de här gesterna som gör att människor
känner sig välkomna. Efter ett
år då jag sett det värsta hos
människan ville jag åka någonstans där jag får se mänsklighetens bästa sidor säger Duley
i Radio Vega intervju.

- Vårt goda rykte har spridit sig enda till Geneve och UNHCR. Vi fick frågan om
det är möjligt att den världsberömda photographen Giles Duley kunde besöka
oss. Vi tackade ja. Giles trivdes en vecka med oss. Han uppskattade Nagubornas gästvänligheten mot honom och flyktingarna, säger Sirkku Koskinen, enhetschef i Nagu mottagningsenhet.
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De berättelser och fotografier han tar med sig från Nagu
kommer att publiceras i bloggen Legacy of War som är en
del av ett projekt i samarbete
med UNHCR.
www.legacyofwar.com

SKÄRGÅRDSHJÄLPEN

FÖRSTA HJÄLPEN-GRUPPER

Första hjälpen-gruppverksamheten har flyt
Vi kan på distriktet glädjas åt att många
förstahjälpgrupper återupplivats i avdelningarna.
Kimitoöns förstahjälpengrupp har samlat
nya och gamla medlemmar och har månatliga träffas under ledning av Anci Henriksson. Liksom Kimitoön har också Nagu
gruppen fått vin i seglen och aktiverat sig
under hösten.
Pargas och Åbo gruppen har gemensamma övningskvällar och går jourkusen tillsammans med förstahjälpenutbildare Tiina Eriksson.

Utö första hjälpen-grupp

Houtskär har en ny grupp med 5 nya
medlemmar. Gruppen söker ännu sina
former och har inte utsett en gruppledare
ännu men träffas en gång per månad för att
upprätthålla sina kunskaper.

I januari grundades också Iniö förstahjälpengrupp med 18 nya medlemmar. Gruppen leds
av Mona Björkman.
Korpo avdelnings förstahjälpengrupp fortsätter sin verksamhet och träffas i Räddningsverkets utrymmen. Gruppmedlemmarna har under årens lopp gått otaliga kurser och är också
mycket aktiva i bland annat den Åboländska
mentalt stöd gruppen.

Utö är Finlands sydligaste grupp och bildades
på sensommaren. Gruppen består av 12 medlemmar. På Utö har gruppen också en undergrupp bestående av 4 barn. Till Utö har en defibrillator skaffats för att trygga vardagen.

Andreas Ek

Röda Korset, Åbolands distrikt vill genom projektet Skärgårdshjälpen
sammanföra Röda Korsets första hjälpen-grupper, Frivilliga Brandkårer
och Frivilliga Sjöräddningen för att öka tryggheten i skärgården.

Kurs i Förstarespons
Projektet Skärgårdshjälpens första Kurs i Förstarespons (54 h) börjar under våren.
Som kursdragare fungerar Marjatta Alakahri och Tiina Eriksson. Kursen består av teori
med mycket praktiska övningar. Är du intresserad kontakta Marjatta!
Marjatta Alakahri, tfn 040 702 0510
e-post marjatta.alakahri@redcross.fi
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KURSER I ÅBOLAND

Kurser under våren 2016
Vänkurser
Grundkursen i vänverksamhet riktas åt alla intresserade av vänverksamhet eller frivilligverksamhet överlag.
I kursen ingår följande teman:
- Vad är frivilligverksamhet?
- Att bli en Röda Kors vän
- Självkännedom och att acceptera olikheter
- Röda Kors verksamhet och vänverksamheten i lokalavdelningen

Vänkurs i Pargas

Vänkurs i Dalsbruk

Tid: 16.2 och 18.2 kl. 16.30-20.30
Plats: Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4
Pris: FRK medlem 10 €, Icke-medlem 30 €
Sista anmälningsdagen: 9.2.2016
Anmälning:
www.lyyti.in/vankursPargas

Tid: 8.3 och 10.3 kl. 16.30-20.30
Plats: Dalsbruks skola, Einarsvägen 1
Pris: FRK medlem 10 €, Icke-medlem 30 €
Sista anmälningsdagen: 1.3.2016
Anmälning:
www.lyyti.in/vankursDalsbruk

Ystäväkurssi Paraisilla

Ystävätoiminnan peruskurssi on ystävä- tai
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.
Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja:
- Mitä on vapaaehtoistoiminta?
- Punaisen Ristin ystäväksi
- Itsetuntemus ja erilaisuuden hyväksyminen
- Punaisen Ristin toiminta ja ystävätoiminta
paikallisosastoissa

Aika: 23.2. ja 25.2. klo 16.30-20.30
Paikka: Perhetalo Ankkuri, Uurnalehdontie 4
Hinta: SPR:n jäsen 10 €, ei-jäsen 30 €
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.2.2016
Ilmoittautuminen:
www.lyyti.in/ystavakurssiParainen

Tulijan ystävänä ja tukena Paraisilla

Kurssilla käsitellään muun muassa yleisiä asioita integraatiosta, muiden kulttuurien edustajien tapaamista ja millaista on
tulla Suomeen toisesta maasta. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ystävätoiminnasta ja jotka haluavat toimia
ystävinä pakolaisille tai muille maahanmuuttajille.

Aika: 4.2.2016 klo 16.30-20.30
Paikka: Folkhälsan-talo, Munkvikintie 31
Hinta: SPR:n jäsen 10 €, ei-jäsen 30 €
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 28.1.2016
Ilmoittautuminen:
www.lyyti.in/tulijaParainen

Grundkurs i Psykiskt stöd 4-5.3 i Åbo
Ingen sparas tråkiga nyheter. Alla känner en vän eller arbetskamrat vars vardag plötsligt har avbrutits av en svår händelse. En anhörig dör. En trafikolycka. Arbetslöshet. Skilsmässa. Sjukdom.
De är vardagliga, ibland också väntade händelser. De kan ändå kännas oöverkomligt jobbiga.
Vi människor är individer, det som en reagerar starkt på känner en annan knappt av. Det är ändå
bra att känna igen reaktioner – såväl hos sig själv som hos andra.
Kursen behandlar bl.a.
• Vad är en kris?
• Hur reagerar man i kris?
• Hur bearbeta en kris?
• Hur hjälpa den krisdrabbade?
• Hur fungera som hjälpare?
• När behövs professionell hjälp?

Pris: FRK medlem 25 €, Icke-medlem 35 €
Sista anmälningsdagen: 29.2.2016
Anmälningen öppnas i februari.
Mera info på vår hemsida aboland.rodakorset.fi.
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MEDLEMSNYHETER

BLIXTSTART

Distriktet har ökat sitt medlemsantal med 6,6 %, TACK!
Avdelning

Medlemmar
31.12.2015

Medlemmar
2014

Nya

Prosentuell
ökning

121

103

26

17,5

Hitis

67

68

1

-1,5

Houtskär

48

52

1

-7,7

Iniö

59

59

0

0,0

Kimito

141

129

19

9,3

Korpo

100

94

12

6,4

Nagu

83

71

16

16,9

Pargas

577

551

50

4,7

Västänfjärd

131

128

8

2,3

Åbo svenska

450

412

55

9,2

1777

1667

188

6,6

Dragsfjärd

Sammanlagt

År 2015 har Dragsfjärds avdelning lyckats värva flest medlemmar (+ 17.5 %), Nagu ligger inte
långt ifrån. Pargas och Åbo svenska har fått 50 eller mer nya medlemmar, vilket är jättefint.

Varje medlem är viktig!

Medlemsavgiften kan man i fortsättningen betala via e-faktura
E-faktura är en räkning i elektronisk form
som kommer till din egen nätbank istället
för en pappersversion.

- Fyll i ditt personliga referensnummer som
identifieringsuppgift (finns i medlemsavgiftsräkningen). Om du inte hittar ditt referensnummer kan du fråga din egen distriktsbyrå
eller per e-post på adressen jäsenrekisteri
@rodakorset.fi

E-fakturan är miljövänlig, trygg och enkel att
använda. Användningen av e-faktura sparar
också Röda Korsets resurser eftersom pappers- tryck- och portokostnader faller bort.

Räkningar för medlemsavgifter kommer i fortsättningen direkt som e-faktura till nätbanken.
Vi uppmuntrar alla er som använder er av
en nätbank att övergå till e-faktura!

Det är enkelt att övergå till e-faktura:
- Ingå ett avtal om e-faktura i din egen
nätbank

Obs. Om en medlem också är en månadsgivare och redan använder e-faktura övergår
också medlemsavgiften till e-fakturan.

- Välj Röda Korset i fakturautställare och som
faktureringsgrund månadsbidrag och/eller
medlemsavgift.

Klicka dig till en blixtstart!
Beredskapsövningen Blixtstart 2016 finns på RedNet: rednet.rodakorset.fi/blixtstart.
Sidorna är den officiella infokanalen för övningen som hålls i oktober.
Kom ihåg att klicka in dig i gruppen så att du inte missar något. Avdelningarna har fått info
om hur man anmäler sig. Man kan redan börja samla ihop ett gäng och inleda planeringen av
den kommande övningen.
Mer info: Projektchef Petra Alijärvi, tfn 020 701 2176, petra.alijarvi@rodakorset.fi
18

ÅRSKALENDER

ÅRSMÖTE

Det händer år 2016!
Vändagen är alldeles snart här och redan kan
man börja planera Rödakorsveckan med förstahjälpen eller beredskap som tema.
Var och en av oss kan påverka hur asylsökande tas emot på vår egen hemort. En öppen och nyfiken inställning och att man tar
kontakt brukar motverka rädsla och underlätta samarbetet.
På hösten är det dags för Hungerdagsinsam-

lingen. Senaste år slog vi rekord – nu förbereder vi oss på att göra en lika bra insamling.
Målet med beredskapsövningen Bliststart i oktober är att avdleningarna skall nå ungdomar
och få dem intresserade av Röa Korset. Övningen sker i samarbete med skolorna. Året
kulmineras i Tackgalan då vi firar tillsammans
och njuter av gemenskapen och av fint program.

Februari

• Henrydag kaffe med öppet hus på distriktsbyrån 11.5
• Olycksfallsdagen 13.5

• Tulijan ystävänä ja tukena -kurssi Paraisilla 4.2.
• Vändagen 14.2
• Utmärkelsen Årets Väninsats 14.2
• Vänskap utan gränser-vänkurs i Pargas
16.2 och 18.2.
• Siltoja ihmisten välillä -ystäväkurssi Paraisilla 23.2. ja 25.2.

Juni-Augusti
• Barnläger i Åboland, 13-17.6 i Nagu
• Kansliet stängt i juli

September
• Regionmöte Kimitoön på Hitis (Kasnäs)
5.9
• Regionmöte Pargas, Åbo, Iniö i Åbo 8.9
• Regionmöte Väståboland i Houtskär
12.9
• Internationella första hjälpen -dagen
12.9
• Hungerdagen 15-17.9

Mars
• Avdelningarnas vårmöten
• Grundkurs i psykiskt stöd i Åbo 4-5.3
• Vänskap utan gränser-vänkurs i Dalsbruk 8.3 och 10.3
• Fhj-gruppledarseminarie i Airisto Center,
12.3
• Senior- och barnbarnläger 12-13.3
• Vänförmedlarträff 16.3
• Vårträff för Röda Korsets ungdomar i
Apila, Kangasala 19-20.3
• Veckan mot rasism 21-27.3
• Priset Fördomsfri Föregångare 21.3

Oktober
• Blixstart – riksomfattande beredskapsövning 1.10

November
• Avdelningarnas höstmöten
• Jul i Sinnet -insamling 25.11-24.12

April

December

• Finlandssvensk vänträff i Åbo 9-10.4
• Distriktets Årsmöte 16.4 i Korpo

• Internationella aidsdagen 1.12
• Tackgala för frivilliga 3.12
• Julkaffe med öppet hus på distriktsbyrån 8.12

Maj
• Rödakorsveckan 9-15.5

Distriktets Årsmöte
Lördagen 16.4.2016 i Korpo
• Andreas von Weissenberg, chef över internationell katastrofhjälp i Finlands Röda Kors berättar
om behovet av katastrofhjälp i världen samt hur
Röda Korset hjälper
• Stadgeenliga ärenden
• Utmärkelser
• Musikprogram
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Årets Väninsats
I år igen delar Åbolands distrikt ut utmärkelsen Årets Väninsats. En händelse eller en
handling kan kännas liten för den som gör det men betyda mycket för den som får
ta del av den. Känner du någon som är omtänksam, glad, har tid för sina medmänniskor, är ung eller gammal, har ett varmt hjärta och bryr sig om? Kampanjen är öppen
för alla.
De uppgifter vi behöver är:
• Namn, adress och kontaktuppgifter på personen som föreslås.
• Din utförliga motivering till förslaget. Varför är just den här personen den bästa
kandidaten?
• Dina kontaktuppgifter.
Vi vill ha ditt förslag märkt med ”Årets Väninsats” senast 30.1.2016 till Kaskisgatan
13 A, 20700 Åbo eller per e-post till mia.eklund@redcross.fi.

Glad Vändag 14.2!
Barnläger
i juni på
Brännskär
Röda Korset i Åboland
tillsammans med Ålands
distrikt ordnar varje
sommar ett barnläger
med olika teman.
Årets barnläger ordnas
13-17.6 på Brännskär,
Nagu. Mera information
i nästa HÄR OCH NU!
aboland.rodakorset.fi
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