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TYCK TILL på Facebook

TA KONTAKT

Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

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

SE VIDEOR på Youtube

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

youtube.com/suomenpunainenristi

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

DELA VÅRA BILDER Instagram

RING OCH BIDRA

youtube.com/suomenpunainenristi

0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

Vår gåva till Finland: tusentals nya hjälpare
Finlands Röda Kors fyller 140 år samma år som
det självständiga Finland fyller 100 år. Året
2017 ger alltså oss alla tillfälle att fundera över
hurdana hjälpare vi har varit under de gångna
åren och hur hjälpandet har förändrats under
årens lopp.

Kursmaterialet och anvisningarna har gjorts
enkla att använda och distriktet ger stöd i ordnandet av kurserna. Vi kan ge den här gåvan
tack vare engagemanget hos var och en av
oss. Ju fler kurser vi ordnar under året, desto finare är gåvan vi ger Finland!

Trots att vår avdelningsstruktur är yngre än organisationen som helhet har de flesta avdelningarna också en lång historia. Rödakorsveckan är en naturlig tidpunkt att bjuda in lokala
samarbetsparter, frivilliga och medlemmar att
fira 140 år av hjälpande. Under det här året
kommer vi att på Röda Korsets webbplats och
i våra sociala medier bjuda på korta historiska
tillbakablickar.

Under stämman i Helsingfors i juni riktar vi
blickarna mot framtiden. Under vårens organisationsbehandling och vid själva stämman klargör vi tillsammans vår syn på hur vi kan vara
en modig och pålitlig hjälpare även under nästa treårsperiod.
Ilpo Kiiskinen
Kommunikationsdirektör

Ett gemensamt mål för jubileumsåret är att varje avdelning antingen på egen hand eller tillsammans med andra avdelningar ordnar jubileumsårets unika hjälparkurser. Vår gåva till
100-åriga Finland är att utbilda tusentals nya
hjälpare. Hjälparkursen valdes till jubileumsårets verksamhet för att den på ett unikt sätt
vittnar om Röda Korset: Vi utgör ett omfattande och kunnigt nätverk av avdelningar täcker
hela Finland och finns alltid nära dem som behöver hjälp. I samband med hjälparkursen har
avdelningarna ett ypperligt tillfälle att presentera sin egen verksamhet och framför allt bjuda in de nya hjälparna att bli frivilliga.
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LEDAREN 27.1.2017

Stolt att vara rödakorsare!
Röda Korset har en särställning i landet som
organisation. Vårt emblem har skyddsstatus, vi
är särställda enligt Finlands lag. I vårt mandat
ingår att vi skall se att alltid människan sätts
i första rum. Vi hjälper den som behöver hjälp
oberoende av vad t.ex. myndigheterna har för
regelverk. Först hjälper vi människor, sen hjälper vi myndigheter. Dessa tankar har fötts under senaste tid då vi inom Röda Korset funderar på papperslösa som antas öka i landet.
Myndigheternas uppgift är att se till helheter
och att samhället fungerar medan vår uppgift
är att se människan och på bästa sätt hjälpa
henne att få grundbehoven tryggade.

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

villigorganisationers hjälp skulle myndigheterna aldrig klara av brand- och räddningsuppdrag som Frivilliga Brandkårerna gör,
omfattande invandring där Röda Korset hade
en väldigt stor roll eller efterspaningsuppdrag
där Frivilliga Räddningstjänst bistår myndigheterna.

Under ett seminarium angående organisationers roll i landets inre säkerhet uttalade sig
Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg såhär
om Finlands Röda Kors: ”Håll fast vid era starka värderingar och er starka frivillighet. Var
flexibla, se till att inte organisationen blir styv
och stel som de flesta statliga ämbetsverk är”.

Det kändes bra och jag fick vara stolt över att
vara engagerad i en global organisation med
stjärnklara värderingar. Dessa skall vi värna
om och rakryggande stå bakom samt genom
våra handlingar visa att de lever!
Annalena

Hon lyfte också fram det faktumet att utan fri-

Det humanitära året 2017
Nyhetsflödet i medierna fylls av konflikter och
allmän politisk oro i världen. Som biståndsorganisation kan vi gott ställa frågan hur det humanitära året 2017 kommer att se ut?

Christel
von Frenckell-Ramberg

Statens stöd till utvecklingshjälp minskade radikalt redan i fjol. För Röda Korsets del har
det betytt att organisationen har varit tvungen att avsluta vissa biståndsprogram i Afrika och Asien i förtid. Glädjande nog har finländarna donerat frikostigare än tidigare år,
långt p.g.a. den rådande flyktingkrisen.

Ordförande, Åbolands distrikt
Finlands Röda Kors viceordförande

gar, till länder med det största hjälpbehovet.
Gemensamt för alla konflikthärdar är att de är
långvariga och som inte kommer att lösa sig i
det första taget.

Röda Korsets katastroffond finns till för såväl
biståndssamarbete som plötsliga katastrofer.
Det senaste större understödet utbetalades
nu i januari till Filippinerna som drabbades av
en förödande storm på julnatten. Bidraget uppgår till 75.000€ avsett för rent vatten, mat,
skydd och hälsovård.

Trots att antalet månadsdonationer från privatpersoner glädjande nog har ökat de
senaste åren kan de inte kompensera den
nuvarande regeringens nedskärningar i biståndshjälpen. Den svåra frågan lyder därför hur länge kommer de humanitära kriserna att fortgå och hur skall vi som organisation
få hjälpen att räcka till? En viktig fråga inför
stämman och organisationens 140-års jubileum.

Innevarande år ser pessimistiskt ut för befolkningen i flera regioner och länder. Internationella Röda Korset, FN och andra institutioner
lyfter fram Irak, Syrien, Jemen, Afghanistan,
Somalia samt flera afrikanska stater som berörs av Boko Haram och liknande grupperin-

Christel
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JUBILEUMSÅRET INOM RÖDA KORSET

Fem centrala frågor om jubileumsåret
I år firar vi det 140 år gamla Finlands Röda
Kors. Vi har som mål att skaffa fler hjälpare och att fler blir bekanta med oss. Vi
kommer att uppfölja organisationens olika
skeden under jubileumsårets gång på sociala media, på vår webbplats och i Hjälpens
värld. Vårt kärnmeddelande är att Röda
Korset är en tillförlitlig hjälpare. Våra kompetenta hjälpare skapar säkerhet kring sig.

samhetsår. Till äran av jubileumsåret har en
hjälparkurs planerats. Därutöver kan avdelningarna presentera sin lokala verksamhet
och arrangera en fotoutställning.
4. Vad är hjälparkursen?
Avdelningarna får instruktioner och material för arrangerandet av en timme lång hjälparkurs. Under kursen lär man sig hur man hämmar blödning och tryggar andningen i olika
situationer (öppnande av luftvägar, sidoläge,
avlägsnande av främmande föremål ur luftvägarna). Materialet för hjälparkursen är tillgängligt från och med februari och kurserna
kan arrangeras när som helst under året.

Följande grupp frågor och svar ger basinformation om hur jubileumsåret kommer att påverka vår verksamhet.
1. Hur syns jubileumsåret i Röda Korsets
verksamhet?
Röda Korset har spelat en särskild roll i det
hundraåriga Finlands historia. Vi har arbetat
för att uppfylla människornas behov genom tider stadda i förändring och gjort stora insatser
under samhälleligt betydelsefulla vändpunkter. Även i framtidens Finland kommer vi att
tillsammans hjälpa de som behöver hjälp. Finlands Röda Kors gåva till det hundraåriga Finland är att utbilda tusentals hjälpare runtom i
landet.

5. Varför vill vi framhäva betydelsen av
första hjälpen under jubileumsåret?
Vi vill förbättra såväl finländarnas förmåga att
hjälpa och ge första hjälpen som deras vilja att
hjälpa. Vi kan göra arbetet som Finlands Röda
Kors utför i hemlandet mer känt på lokal nivå
och samtidigt förstärka vår anseende som experter på första hjälpen.
Ytterligare information:

2. Vilka nya material tas i bruk under
jubileumsåret?
En fotografiutställning om Finlands Röda Kors
140 verksamhetsår som enkelt kan sättas
ihop och användas av avdelningarna samt ett
häfte som berättar om bakgrunden. Materialet är tillgängligt från och med april och utställningen kan ställas ut när som helst under
året. Speciellt Rödakorsveckan i maj är en bra
tidpunkt.

Jubileumsåret:
Kommunikationsdirektör Ilpo Kiiskinen,
tfn 020 701 2015
Rödakorsveckan:
Kampanjkoordinator Sari Byman,
tfn 020 701 2201
Hjälparkursen:
Utbildningsplanerare Päivi Piili,
tfn 020 701 2170

3. Hur påverkar jubileumsåret Röda Korset
under veckan mellan den 8-14 maj
Rödakorsveckan har långa anor, vilket gör det
till en utmärkt tidpunkt att fira våra 140 verk-

Fotoutställningen:
Informatör Mari Vehkalahti,
tfn 020 701 2233
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TIDTABELLER OCH MATERIAL FÖR JUBILEUMSÅRETS GEMENSAMMA KAMPANJER

Tidtabeller och material för jubileumsårets
gemensamma kampanjer
Vändagen 14.2.2017

Kärnmeddelande: Ett mer jämlikt samhälle skapas genom varje individs gärningar.
Jag bestämmer! Lägg ut ditt beslut till exempel på sociala media med hashtaggarna #minäpäätän, #jagbestämmer, #idecide

Allt material för Vändagen har förnyats. Kampanjbrevet har skickats från centralbyrån i november 2016 till alla avdelningars ordföranden, informatörer och kontaktpersoner för
vänverksamheten samt till distrikten. Per epost har det skickats till medlemsmästare, insamlingsledare, sekreterare, kontaktpersoner för skolsamarbetet, kontaktpersoner för
mångkulturverksamheten, utbildare för socialverksamhet och promokvällar samt distriktens
socialplanerare.

Webbplats: eirasismille.fi
Kampanjveckan öppnas 20.3.2017 på
Narinken i Helsingfors
RedNet: rednet.rodakorset.fi/node/3956

Kärnmeddelande: Bara tillsammans kan vi
stoppa ensamheten. Vi ses – med varandra.

Rödakorsveckan 8–14.5.2017
Vi firar det 140 år gamla Finlands Röda Kors.
Genom vår historia kan vi visa hur vi svarat
på de utmaningar som Finland haft under sin
hundraåriga historia. Vi har som mål att få fler
hjälpare och att fler blir bekanta med oss.

Det nya materialet ska beställas från nätbutiken senast den 5 februari. Logga in på organisationsvyn i nätbutiken med din avdelningskod.

Kärnmeddelande: Röda Korset är en tillförlitlig hjälpare. Våra kompetenta hjälpare skapar
säkerhet kring sig.

RedNet: rednet.rodakorset.fi/vandagen

Stöd från centralbyrån: En fotoutställning
om vår historia som är lätt att använda jämte
ett häfte som stöder den. Material och anvisningar för hur hjälparkursen kan arrangeras.
RedNet: rednet.rodakorset.fi/node/4399

Hungerdagen 14–16.9.2017
Vi hjälper offer för katastrofer i hemlandet
och utomlands. Under Hungerdagen arrangerar vi bössinsamlingar runtom landet. Vi berättar om vårt arbete att hjälpa genom intressanta berättelser.
Kärnmeddelande: Våra frivilliga är på plats
överallt i världen. När du donerar kan de hjälpa varje dag.

Veckan mot rasism 20–26.3.2017
Människor uppmuntras att berätta om hur
man genom goda beslut, föreställningar, berättelser och möten kan skapa en atmosfär
utan diskriminering. I kampanjen deltar en
stor mängd idrottsföreningar, myndigheter och
andra samfund.

Webbplats: nalkapaiva.fi
Kampanjbrevet skickas innan våren.
RedNet: rednet.rodakorset.fi/hungerdagen
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ORDINARIE STÄMMA I HELSINGFORS 10–11.6.2017

Anmäl dig till den ordinarie stämman
och reservera hotellrum
Den ordinarie stämman som samlas vart
tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutsfattande organ. Den bestämmer bland
annat om de linjedragningar för verksamheten som gäller för hela organisationen under de kommande tre åren. Därtill väljer de
röstberättigade medlemmarna i stämman en
ny ordförande, vice ordförande, samt styrelse och fullmäktige för organisationen.

•

tanter för distrikten.
Innan den 12.5: Avdelningarna och distriktet får en officiell möteskallelse och ett förslag till en ny strategi och ett förslag till
nya stadgar. I samma paket skickas valkommitténs förslag till förtroendevalda och ett
programblad för stämman.

Påverkan och trivsel
Stämman hålls i Finlandiahuset, beläget centralt i Helsingfors. Kvällsfesten på lördagen firas i det närbelägna Musikhuset.

Post skickas i februari
Skriv ner i kalendern några viktiga datum inför
stämman:
• I början av februari: Avdelningarna och
distrikten får utkast på en ny strategi och
stadgar med anvisningar om hur man anmäler sig och söker inkvartering. I samma
paket finns också underlag för fullmakter
och information om antalet röstberättigade representanter per avdelning.
• Innan slutet av mars: Avdelningarna och
distrikten har tid att kommentera på utkasten till strategin och stadgarna.
• Innan den 28.4: Kandidaterna till de förtroendevalda som väljs under stämman
anmäls till valkommittén. Medlemmarna i
valkommittén är röstberättigade represen-

Evenemangen inleds redan fredagen 9.6. Ungdomsmedlemmar är välkomna till Förfesten för
unga-evenemanget kl. 18-22 vid Finlandiahuset. Vid förfesten får man bland annat ställa frågor till ordförande- och styrelsemedlemskandidaterna.
Barn över fem år kan man ta med till barnparkeringen Reddie. Kom ihåg att meddela om behovet av barnpassning samtidigt som du anmäler dig via webbplatsen till stämman.
Lördagen 10.6 sker anmälan, öppningsceremonin samt valdebatt och utskottsarbete. På

För tre år sedan hölls ordinarie stämman i Åbo.
Otto-Ville Väätäinen
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ORDINARIE STÄMMA I HELSINGFORS 10–11.6.2017

Jussi Vierimaa

kvällen är det fest i Musikhuset med måltid
ackompanjerat av god musik.
På programmet söndagen 11.6 är godkännande av strategin och stadgarna, val av förtroendevalda samt avslutningsceremonin.
På Medborgartorget händer det från
tisdag till söndag
Varje dag är Medborgartorget fyllt med stadsbor och besökare i alla åldrar. Där får man
bland annat lära sig grunderna i första hjälpen
och barn kan hämta sin käraste teddybjörn till
nallesjukhuset för vård. Det aktiva torglivet
fortsätter från tisdag till söndag. Resultatet
blir en stor mängd nya aktörer och personer
som lär sig nya färdigheter. Detta har Helsingfors och Nylands distrikt som mål för evenemanget på Medborgartorget, beläget mellan
Musikhuset och Kiasma.
Ytterligare information: ditt eget distrikt,
Rednet: rednet.rodakorset.fi/node/37885: bl.a.
dokument, anmälningar, bokning av inkvartering samt rodakorset.fi/aktuellt/stamman
Se också: finlandiatalo.fi och musiikkitalo.fi

Nallesjukhuset som barnen blev bekanta med under Åbo
ordinarie stämma finns också i Helsingfors.

OBS. Vi har en intern överenskommelse
att aktiva i finlandssvenska distrikten i
huvudsak väljer Hotel Presidentti.
Hoteller, pris och reserveringskoder:
Hotell och rumspris

Bokningskod online

Bokningskod per telefon

Original Sokos Hotel Presidentti
www.sokoshotels.fi
dubbelrum (skilda sängar) 110 €/rum/dygn
dubbelrum (dubbelsäng) 95 €/rum/dygn
trippelrum (skilda sängar) 130 €/rum/dygn
Telefon: +358 20 1234 608

BSUO170609

SPR

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
dubbelrum (skilda sängar) 120 €/rum/dygn
dubbelrum för en person 105 €/rum/dygn
Telefon: +358 20 1234 701

SPR

SPR

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
enkelrum 50 €/rum/dygn
dubbelrum 62 €/rum/dygn
trippelrum 85 €/rum/dygn
Telefon: +358 (0)9 1311 4334

SPR

SPR

Frukost på vandrarhemmet kostar 7,50 €
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VÄNDAGEN 14.2.2017

Vi ses på Vändagen och
också efteråt
Vändagen fyller i år 30 år i Finland. På Vändagen vill vi tala om sådant som är viktigt
för oss, såsom medmänsklighet och att ta
den svagares sida. Vi vill att ingen är ensam
på Vändagen utan att alla märks och ses. Vi
kan alla få en ensam att må bättre genom
att lägga märke till dem.

på det som är viktigt för oss: Vi vill lindra ensamhet.

Ta en slutspurt och arrangera ett evenemang
Ännu hinner ni skapa ett Vänskap ger glädje-evenemang som sponsras av LokalTapiola, där ni kan använda det nya materialet för
vänverksamheten. Utöver broschyrer finns
det tankeväckande klistermärken att använda
(Vänskap är... och Ensamhet känns som...). Deltagarna kan komplettera meningarna och samla
märkena till exempel på en vägg för alla att se.
På så sätt kan vi uppmuntra folk att tänka på
hur de förhåller sig till ensamhet, och att utföra
vardagliga handlingar som kan lindra ensamhet.
Det är viktigt att ni ber de som deltar i evenemanget att bli frivilliga inom vänverksamheten,
och att ni arrangerar vänkurser omedelbart efter Vändagen.

Det viktigaste budet på Vändagen är ”Vi
ses!”
• En ensam person kan känna sig osynlig.
• Att stoppa ensamheten börjar med att
man ser och lägger märke till.
• Att se någon innebär att man märker och
uppmärksammar dem.
• Kärnan av empati: Jag ser dig.
• Var och en kan påverka detta!

Utbyt tankar på sociala media
Utbyt tankar om ensamhet på sociala media.
På Vändagen kan man använda hashtagena
#vises, #vändagen, #rödakorset, #stoppaensamheten. På så sätt kan vi öka synligheten

Kampanjkoordinator
Sari Byman, tfn 020 701 2201

På Vändagen tackar vi också alla våra frivilliga
som ger sin tid för att arrangera evenemangen och för att lindra ensamhet. Ett varmt tack
till var och en!

Läs mer om kampanjbrevet för Vändagen och
på RedNet.
Ytterligare information:
Koordinator av social välfärd
Maaret Alaranta, tfn 020 701 2123

Vill du ha en vän på webben?
Vänverksamheten tar en ny riktning utan att
glömma den gamla. Vänverksamheten på
webben når människor som inte nås av den
traditionella vänverksamheten. Den erbjuder även möjlighet till gemenskap för dem som
känner att umgänge på webben är det naturligaste för dem.
Målet är att dra i gång verksamheten i början
av år 2017 och vi behöver frivilliga för olika
uppgifter. Anmäl dig om du hör till åldersgruppen 18-35 år och är intresserad av frivilligverksamheten på webben.
Ytterligare information och anmälningar
(per e-post):
Planerare för socialverksamhet
Matti Hetemäki, tfn 020 701 2166,
matti.hetemaki@rodakorset.fi

Hur skulle du fylla i klistermärkenas halvfärdiga meningar?
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VÄNVERKSAMHET I ÅBOLAND

TERHOKLUBBAR

Kurs i vänverksamhet i Korpo
– Vänskap utan gränser
Grundkursen i vänverksamhet riktas åt alla intresserade av vänverksamhet eller frivilligverksamhet överlag. Vi välkomnar deltagare
från hela skärgården till kursen.

Kursens datum: 4.3.2017 kl. 10.00–16.00
(gemensam lunchpaus ingår i programmet)
Kursplats: Hjalmars, Stabshuset, Handelsmansvägen 1, 21710 Korpo
Pris: Medlem i Röda Korset 10 €, övriga 20 €
Arrangör: Röda Korset Åbolands distrikt och
Korpo avdelning
Språk: Kursen är svenskspråkig
Anmälningar: mia.eklund@redcross.fi
Sista anmälningsdag: 24.2.2017
Kursen ordnas i samarbete med SFV Bildning.

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
För mera information kontakta Samordnare av
social- och ungdomsverksamhet Mia Eklund,
e-post: mia.eklund@redcross.fi.

Projektet upphör, men Terhoklubbarna fortsätter
Miisa Kaartinen

Under det treåriga projektet Hela Finland
leker har cirka 150 Terhoklubbar grundats i
Röda Korsets avdelningar. Sammanlagt elva
lekambassadörer har stött grundandet av
klubbarna. Projektet som inleddes år 2014
har nu nått sitt slut. Vid årsskiftet blir avdelningarnas Terhoklubbar en del av distriktens ordinarie vänverksamhet. I praktiken
innebär detta att klubbarna i fortsättningen stöds av distrikten, i huvudsak av socialtjänstplanerarna, i stället för av lekambassadörerna.
Man kan fortsättningsvis grunda nya klubbar
Klubbverksamheten fortsätter på ett beprövat
sätt lokalt och nya klubbar kan grundas precis
som tidigare. Ett krav för att en ny klubb ska
kunna inleda sin verksamhet är att den har
avdelningens stöd och att klubbens ansvarsperson har gått någon av Röda Korsets kurser i vänverksamhet.

Terhoklubbarna har erbjudit en mötesplats för både stora
och små.

Nuvarande ledare som drar klubbar kan fortsätta med sina klubbar utan vidareutbildning.
I framtiden fås beredskap för att leda en Terhoklubb via vänverksamhetens grundutbildning och gruppledarutbildning. Därtill får ledarna en handbok och en nätkurs, som börjar
våren 2017. På vänverksamhetens sida i RedNet finns egna sidor för Terhoklubbledare där

klubbmaterial, anvisningar och kurser finns
samlade.
Ytterligare information:
Planerare för socialverksamhet
Matti Hetemäki, tfn 020 701 2166
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HÄLSA OCH VÄLMÅENDE

Text Marjatta Alakahri
Målet för hälsopunktsverksamheten är att öka
befolkningens välmåga och hälsa genom att
föra in hälsofrämjandet i människors närmiljö
och ta fram olika verksamhetsformer:
• ge bättre förutsättningar att komma till
rätta i vardagen och öka vardagstryggheten
• öka människors delaktighet och förbättra
deras färdigheter.

samheten inom Finland utförs med frivilliga krafter. Verksamheten vid hälsopunkterna
styrs av Röda Korsets humanitära värderingar
och principer.

Hälsopunkterna är en del av sjuk- och hälsovårdsarbetet vid Finlands Röda Kors och verk-

Hälsopunkterna erbjuder frivilliga, avgiftsfria
hälsovårdstjänster såsom handledning, stöd,
rådgivning, blodtrycksmätning och psykiskt
stöd. Vid hälsopunkterna ges inte kunderna
vård och behandling, utan de hänvisas vid behov till vården. När man startar en hälsopunkt
diskuterar man verksamheten och verksamhetsformerna med kommunens social och hälsovårdsmyndigheter.
Åbolands distrikt planerar att starta upp hälsopunktsverksamhet under året 2017 och har
en arbetsgrupp som nu går vidare med frågan.

Utbildning i HIV- och sexualhälsoarbete blir nationellt
Beni Köhler

Programmet för HIV- och sexualhälsoarbete ha fått en ny expert, läkare Mari Luntamo. Luntamo har länge varit frivillig vid Röda Korset och har arbetat med HIV internationellt.
Hon har som uppgift att utveckla och utvidga utbildningshelheten som främjar arbetet kring HIV och sexualhälsa till att
omfatta ungefär en månad. Utbildningshelheten är riktad till
frivilliga som arbetar med invandrare.
Behovet av utbildningen kartlades i slutet av förra året, och
samtidigt planerades utbildningsmaterialet. Pilotförsök med
dessa utförs i början av nästa år vid vissa verksamhetsställen, som inte ännu fastställts. Efter pilotförsöken inleds utbildningen av vissa nyckelfrivilliga. På det nationella planet
kommer utbildningshelheten för HIV- och sexualhälsoarbetet att introduceras under uppkommande vår. Ämnet är på
agendan under den ordinarie stämman som arrangeras i juni
i Helsingfors, då det är möjligt att närmare bekanta sig med
utbildningshelheten.
I framtiden kommer frivilliga inom HIV- och sexualhälsoarbetet att arrangera utbildningstillfällen till exempel vid asylförläggningar och skolor. Arbetet är en fortsatt utveckling av de
hälsofrämjande utbildningshelheter som Egentliga Finlands
distrikt har inlett.

Ytterligare information:
HIV- och sexualhälsoarbetets koordinator Sanna Rantanen, tfn 020 701 2172
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Jenna Lehtonen

Hälsopunkter planeras i Åboland

SKOLSAMARBETE

Dags att ta fram böckerna och
börja kampanjen Bokmånad

Elever hjälper med sitt eget arbete i Dagsverkesinsamlingen

Röda Korsets kampanj Bokmånad erbjuder en
bra möjlighet att börja samarbete med lågstadierna i ert område. Bokmånaden kombinerar
läsande med donerande. Ju mer eleverna läser, desto mer hjälper de dem som är mest utsatta i katastrof- och krisområden. Särskilt bra
passar Bokmånaden till lågstadier eftersom
den framhäver läsandets betydelse i att lära
sig nytt. De klasser som genomfört kampanjen
får ett Bokmånadsdiplom som tack.

Genom Dagsverkesinsamlingen samlar eleverna med sitt arbete – ett dagsverke – in pengar
till De ungas skyddshus i Finland eller lindrar
barns nöd i krig och katastrofer på olika håll i
världen. I år går pengarna till Syrien.
Att ordna en Dagsverkesinsamling är enkelt.
Eleverna skaffar själva en arbetsplats t.ex. på
ett lokalt företag eller kommer överens om att
jobba t.ex. hemma. Läraren får färdiga instruktioner och gratis material från Röda Korset.
Skolan kan själv bestämma när insamlingen
ordnas och Röda Korset försäkrar eleven för
insamlingsdagen. Den rekommenderade dagsverkessumman är 12 euro.

Idén med Bokmånad är enkel: I en månads tid
läser eleverna så många böcker som möjligt
på sin fritid. I sin närmaste krets värvar de läsfaddrar som betalar den summa de vill för varje
läst bok. Tidpunkten för kampanjen kan lärare
välja fritt. Klassen donerar de pengar de samlar in genom sitt läsande till Finlands Röda Kors
katastroffond. I år går pengarna till Syrien.

Beställ gratis dagsverkesmaterial i Röda Korsets webbutik minst två veckor före kampanjen ska inledas. Webbutiken hittar du på
rodakorsbutiken.fi. Klicka på den gröna bannern Material för skolorna på ingångssidan
och välj därefter Dagsverkesinsamlingen.

Beställ Bokmånadens kostnadsfria material i
Röda Korsets webbutik minst två veckor innan kampanjen på adressen rodakorsbutiken.
fi. Klicka på den gröna Skolmaterial-bannern
på framsidans högra kant och välj kampanjen
Bokmånad.

Läs mer: rodakorset.fi/dagsverke
Ytterligare information:
Planerare för medelanskaffning
Eeva Arrajoki, tfn 020 701 2274

Läs mer: rodakorset.fi/bokmanad

JAG LÄSER
OCH HJÄLPER!

Julia Vuori

11

UNGDOMSVERKSAMHET I ÅBOLAND

Under hösten höll en temakväll med temat kulturskillnader

Ungdomsverksamhet under våren
Text och bild Mia Eklund
I april kommer det ordnas en träningscirkel
mot rasism, riktad till ungdomar. Träningscirkeln mot rasism är en workshop där man
lär sig att motverka och motarbeta vardagsrasism. I workshopen används metoden forum
teater. Den går ut på att man genom rollspel
och teater får en möjlighet att helt konkret
öva sig på att identifiera rasism och sedan öva
på att ingripa mot rasism. Det viktiga är att lära känna igen vad som är vardagsrasism och
också att öva sig i hur man kan agera eller
reagera när man själv ser sådana situationer.
Mer information kommer att komma under våren.

Vårens ungdomsverksamhet kör igång med en
informations- och pizzakväll den 31.1 på
Pub Niska. Under kvällen berättar vi om ungdomsverksamheten i Röda Korset och distriktets ungdomsprogram för våren presenteras.
Alla som är intresserade av ungdomsverksamheten är välkomna att delta.
I februari, den 16.2, ordnas en temakväll för
ungdomar med temat humanitär rätt och
krigets lagar. Under kvällen kommer ungdomsdelegat Andrea Södergård att lära oss
om varför det finns regler i krig, vem och vad
Genève konventionerna skyddar, vad mänskliga rättigheter är och vad de innebär i en krissituation samt vad Röda Korset roll i konflikter
är. Man behöver inte ha någon förhandskunskap om ämnet för att komma med på temakvällen.

Under Rödakorsveckan ordnas det årligen tillsammans med Egentliga Finlands distrikt en
tyst manifestation för att uppmärksamma
och hedra offer för krig. Mer information kommer att komma under våren.

Under veckan mot rasism den 20-26.3 kommer det att ordnas program för ungdomarna
som berör temat rasism. Mer om detta meddelas senare.

Mer information om ungdomsverksamheten
fås av Mia Eklund på distriktet, e-post:
mia.eklund@redcross.fi.
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UNGDOMSVERKSAMHET I ÅBOLAND

”Snälla sluta dricka!”
Text och bild Sara Brunell, socionomstuderande och praktikant

Den senaste veckan, vecka 45, har på
olika sätt uppmärksammats i landet som
rusmedelsförebyggande veckan. På Röda Korset Åbolands distrikt har veckan
uppmärksammats genom att jag har
hållit workshopar med alla sjuor i St.
Olofsskolan. Under 70 minuter har vi
diskuterat alkohol, droger, tobak och
elevernas kunskaper om och attityder
mot rusmedel.
Fokus har legat på hur vi kan hjälpa våra vänner. När har vi skäl att oroa oss
för att någon i vår närhet använder för
mycket rusmedel? När behöver vi tala med någon om problemet och vem
vänder vi oss till? Och vad säger man
egentligen åt en kompis för att få honom
eller henne att sluta dricka?
handla rätt om en vän druckit för mycket och
slocknat.

Tanken att ens prova på rusmedel var för de
flesta eleverna näst intill otänkbar. Orsakerna till varför folk i allmänhet ändå börjar ansågs främst vara grupptryck, önskan att komma ifrån det som är jobbigt i livet, att fly
verkligheten och nyfikenhet för det okända.
Inställningen till andras drickande varierade
och många modiga tjejer och killar gick emot
grupptrycket i värderingsövningarna och berättade om sina tankar.

Ämnet väckte många livliga diskussioner och
många fick sig en tankeställare. Alla elever intygade att de lärt sig nya saker om rusmedel
och även för mig var det lärorikt att få ta del
av ungdomarnas tankar och erfarenheter.

Alla var vi överens om att vi ska hjälpa
våra vänner, helst så fort som möjligt,
främst genom att tala med dem då vi
börjar ana att rusmedel kan vara ett begynnande problem. Även om vännerna
kanske inte lyssnar tyckte eleverna att
första steget till att få en vän att dricka
mindre skulle vara att på ett snällt sätt
be dem låta bli att dricka, sedan kom att
förklara riskerna för dem eller ge dem
ultimatum: vänskapen eller alkoholen?
Som en försmak på den första hjälpen
kurs som sjuorna snart kommer att gå
lärde vi oss vad framstupa sidoläge innebär och varför det är så viktigt att
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VECKAN MOT RASISM I ÅBOLAND

Veckan mot rasism - Är Träningscirkel något för Er?
Text Mia Eklund
ka situationer.

Röda Korset har redan i många år fört kampanjer och jobbat för att förebygga rasism,
diskriminering och mobbning. I år infaller kampanjen Veckan mot rasism den 20–26.3. Ett
sätt att uppmärksamma veckan mot rasism är
genom att beställa workshopen ”Träningscirkel mot rasism”.

Träningscirkeln kan ordnas på din arbetsplats,
i en skola, i den lokala rödakorsavdelningen
eller för vilken som helst grupp. Gruppstorleken kan variera mellan 8-30 personer och deltagarna ska gärna vara över 15 år gamla. Att
beställa en träningscirkel innebär att en person som gått träningscirkelutbildningen kommer och håller workshopen för gruppen. Att
beställa en träningscirkel är gratis.

Röda Korsets Träningscirkel mot rasism är en
workshop där man lär sig att motverka och
motarbeta vardagsrasism. I workshopen används metoden forum teater. Metoden är rolig och energisk och den passar alla. Den går
ut på att man genom rollspel och teater får en
möjlighet att helt konkret öva sig på att identifiera rasism och sedan öva på att ingripa mot
rasism. Det viktiga är att lära känna igen vad
som är vardagsrasism och också att öva sig i
hur man kan agera eller reagera när man själv
ser sådana situationer. Workshoppen är ett
tryggt sätt att lära sig och prova på olika modeller för hur man kan ingripa i olika rasistis-

Vill man ordna annat program under Veckan
mot rasism, kan man inspireras genom att läsa sidan motrasism.fi eller https://rednet.rodakorset.fi/node/3957. På sidorna finns tips
på olika program och evenemang som tangerar rasismtemat, exempelvis finns det material för morgonsamlingar i skolor, tips på kampanjer för social media och frågesporter om
rasism som kan användas exempelvis i skolor
eller ungdomsgrupper.

Temakväll för ungdomar - Finns det regler i krig?!
Sirpa Lehtimäki

Är du intresserad av krigets lagar och att lära dig
mer om dem? Röda Korset ordnar den 16.2.2017
en temakväll riktad till ungdomar med temat krigets lagar. Under kvällen får vi bl.a. lära oss:
• varför det finns regler i krig
• vem och vad skyddar Genève konventionerna
• vad är mänskliga rättigheter och vad innebär
de i en krissituation
• vad är Röda Korset roll i konflikter.
Du behöver inte ha några förhandskunskaper för
att komma med på temakvällen, utan vi diskuterar och funderar på frågorna tillsammans. Som
ledare för kvällen fungerar ungdomsdelegat Andrea Södergård som har en pol. kand i ämnet
folkrätt.
Tid: 16.2.2017 kl. 18.00-20.00
Plats: SFV kansliet i Åbo Tavastgatan 30 D 33-34,
Åbo
Anmälningar: till mia.eklund@redcross.fi senast
den 13.2.2017
Pris: Gratis
Välkomna!
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Tyst manifestation i Åbo 2009

VECKAN MOT RASISM I ÅBOLAND

Vi behöver Era förslag till
Fördomsfri föregångare i Åboland!
Röda Korset Åbolands distrikt vill uppmärksamma en person eller gemenskap som aktivt har
främjat likabehandling i Åboland. Utmärkelsen delas ut under veckan mot rasism den 20–26.3.
Vi söker en aktör som modigt och fördomsfritt arbetat för att människor bemöts jämställt och
med respekt, som bidrar till att människor känner ökad tillhörighet i det finländska samhället.
Att främja positiva attityder och föra en öppen debatt som bygger på fakta är också centralt.
Kriterierna för fördomsfri föregångare är att man arbetat för etniskt jämlikhet och offentligt talat om mångkulturalism. Vi söker personer eller gemenskaper som aktivt har arbetat med eller
för invandrare, särskilt har bjudit in eller tagit med personer med invandrarbakgrund i sin verksamhet och märkbart arbetat för etnisk jämlikhet.

Förra året gick priset till invånarna i Nagu, med motiveringen ”Invånarna i Nagu har gjort ett
fantastiskt arbete. Vi vill uppmärksamma samtliga invånare i Nagu eftersom alla på sitt sätt arbetat för ett mer jämlikt och tolerant samhälle. De asylsökande i Nagu mottagningsenhet har
verkligen blivit emottagna med öppna armar av företag, församlingen, staden, organisationer
och Naguborna”.
Vi behöver nu er hjälp att hitta årets fördomsfria föregångare. Skicka ditt förslag med motivering till samordnade av social- och ungdomsverksamhet Mia Eklund senast den 13.3 via epost till mia.eklund@redcross.fi.
Giles Duley
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PAPPERSLÖSA

Avdelningarna kan stöda papperslösa på många sätt
Under vintern och våren kommer det att
uppstå en ny grupp av sårbara människor i
Finland. De är de så kallade papperslösa.

kan vila. Många verksamhetsformer är användbara som sådana, bland annat språkklubbar,
pysselklubbar för barn, hobbyklubbar och övrig
gemensam verksamhet. Avdelningen kan enligt sina möjligheter ordna matutdelning eller ge
någon annan slags materiell hjälp.

En människa blir papperslös till exempel då han
eller hon har fått avslag på sin asylansökan och
därför inte längre får mottagningstjänster. En
del av de människor som har fått avslag och
som inte kan återsändas till sitt hemland mot
sin egen vilja, kommer att stanna i Finland. De
blir ofta utan skyddsnätverk.

Hjälpen för de papperslösa styrs av vår kärntanke: Röda Korset hjälper människor i sårbar
ställning överallt i världen. Verksamheten utgår från behovet av hjälp, inte från den hjälptes
ställning eller status.

Röda Korsets distrikt och avdelningar kan hjälpa de papperslösa på många sätt, och det är
inte ett brott att hjälpa. Avdelningarna kan erbjuda stöd och trygga mötesplatser där man

Ytterligare uppgifter och verksamhetstips
får du från utvecklare av mångkulturell
verksamhet i ditt eget distrikt.

Läget i Egentliga Finland gällande papperslösa
Text Annalena Sjöblom
få service. Denna lista delas ut bland annat i
mottagningsenheterna.

Distriktet sitter med i ett nätverk där vi planerar hur vi tillsammans kan hjälpa och stöda
papperslösa i regionen. I nätverket finns både
myndigheter, staden, församlingen och andra
organisationer samt Egentliga Finlands distrikt.

Under våren planeras en utbildning för den
som vill stöda papperslösa. Utbildningen tar
upp frågor om vad det betyder att vara papperslös samt hur man kan hjälpa dessa människor. Attitydarbete mot rasism kan och skall
man göra hela tiden medan det konkreta
hjälpbehovet kommer att klarna under våren.

Just nu är antalet papperslösa ganska litet, men vi väntar oss att antalet under våren kommer att öka. Huvudansvaret ligger hos
kommunerna. Röda Korsets roll är att delta i
hjälparbetet. Kommunerna väntar dock ännu
på detaljerade anvisningar från ministerier för
hur de skall stöda papperslösa.

Viktigt är att komma ihåg att Röda Korset hjälper papperslösa av humanitära skäl enligt
Genèvekonventionerna. Att hjälpa dessa personer är inte kriminellt.

Egentliga Finlands distrikt har samarbetat med
församlingen i denna fråga och redan levererat materiell hjälp till församlingen. Dessutom har en lista gjorts om var papperslösa kan

Mer information Annalena Sjöblom, e-post annalena sjoblom@redcross.fi

Mirva Helenius
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KVOTFLYKTINGAR I DRAGSFJÄRD

Full fart igen!
Text Annica Lindroos, bild Susan Holmberg, Dragsfjärds avdelning
På våren 2015 beslöt Kimitoöns kommun att
vi skulle ta emot kvotflyktingar. Det beslöts
att de skall bo i Dalsbruk och Röda Korsets
avdelningar blev tillfrågade om vi vill vara med
om att förbereda deras ankomst. Det var ju
självklart att vi tog emot utmaningen! Dragsfjärds avdelning tog på sig koordineringsansvaret med stor hjälp från de övriga avdelningarna på ön samt från otaliga privatpersoner.
Vi började arbetet på senhösten med att skaffa och ställa igång lägenheterna de skulle bo
i. Det samlades in allt från möbler till kläder
och leksaker. Till
vår stora glädje var folk väldigt
givmilda, vi fick in
MASSOR av allt
och dessutom var
det mesta av hög
kvalitet.

det full fart igen! 20 nya syrier är på kommande! Denna gång är vi mera erfarna, mycket
”klokare”, tror vi, och en hel del mera organiserade (tror vi också). I alla fall lika entusiastiska och ser framemot med glädje att ta
emot våra nya invånare. Farten är hög, fritiden
liten och armarna töjer igen! Men vad gör det!

Det var mycket
att tänka på.
Vad allt är det
vi skall komma
ihåg att fixa? Den
2.2.2016, efter
att ännu kvällen
innan ha jobbat
sent med att inreda lägenheterna,
var vi klara för att
ta emot 4 syriska
familjer, 8 vuxna och 12 barn.

Ungdomar aktiverar sig i
Dragsfjärds avdelning
- Då vi fick veta att största delen av de
12 barnen som kommer från Syrien är i
tonårsåldern ville vi aktivera oss och hjälpa
till, säger 17 åriga Frida Sjöblom nyinvald i
Dragsfjärds avdelnings styrelse.
Frida har samlat ett 15-tal kompisar och
bekanta som är ivriga att vara med i gruppen. Den första träffen hålls den 26 januari
på Strandhotellet där hon tänker dra Träningscirkeln mot rasism för att lyfta fram
frågan som kan bli aktuell även på Kimitoön. Samma kväll skall också aktiviteter och
träffar planeras.

Nu, nästintill ett år senare, är det så roligt att
se hur fint allt går. Det har ordnats en hel del
sammankomster och aktiviteter för våra flyktingar allt från matlagningstillfällen, utflykter
till diskussionstillfällen på finska (våra flyktingar integreras på finska). Hela året har många av oss i avdelningen jobbat med att skaffa
fram vad som önskats. Frysar, mikrovågsugnar, bokhyllor, ännu större frysar mm,mm. Och
förstås barnvagnar. En ny medborgare har
fötts och tre till är på kommande. Blev så glad
när en pappa sa till mig i höstas: ”Suomi poika
syntyy” och klappade frun på magen.

- Viktigt är att vi lyssnar på vad de Syriska
ungdomarna är intresserade av och vill göra, då kan vi hjälpa med att få dem med i
sådan hobbyverksamhet som här finns. Vi
har också tänkt visa dem Åbo och kanske
gå på bio eller något liknande, säger Frida.

Vi har också fått en femte syrisk familj från
Tammerfors till Dalsbruk. De är bekanta till en
av våra flyktingfamiljer (det lär ska vara bättre här).

Frida har under många år
deltagit i Hungerdagsinsamlingen i Dragsfjärd

Nu när armarna just har återgått till normal
längd, efter allt bärande och kånkande ifjol, är
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MEDLEMSNYHETER

ÖPPET HUS

Antal medlemmar och utmaningen!
Avdelning

Medlemmar
31.12.2016

Medlemmar
2015

Nya
2016

Ungdomsmedlemmar
31.12.2016

Medlemmar
2014

Prosentuell
ändring
2014-2016

Dragsfjärd

109

121

3

6

103

+ 5,8

Hitis

70

67

4

2

68

+ 2,9

Houtskär

49

48

5

3

52

- 5,8

Iniö

73

59

19

15

59

+ 23,7

Kimito

141

141

15

8

129

+ 8,5

Korpo

107

100

17

19

94

+ 13,8

Nagu

93

83

11

10

71

+ 31,0

Pargas

565

577

33

47

551

+ 2,5

Västänfjärd

124

131

1

5

128

- 3,1

Åbo svenska

432

450

34

47

412

+ 4,9

Sammanlagt

1763

1777

142

162

1667

+ 5,8

Totalt sett har medlemsantalet minskat det
senaste året med 14 medlemmar. En närmare
analys visar hur utmanande det är att hålla de
nya medlemmarna. Här kan styrelserna fundera på medlemsvården och hur vi kan bli bättre.

Ur tabellen framgår medlemsantalet
31.12.2016 samt en jämförelse med tidigare
år. Sverker Engströms utmaning om vilken avdelning som ökat sitt medlemsantal mest sedan 31.12.2014 visar att Nagu avdelning leder. Iniö och Korpo ligger också bra till, så
kämpa vidare.

Varje medlem är viktig!

Julkaffe
7 december hade distriktet öppet hus
och bjöd på julkaffe. Stolt visade vi våra nyrenoverade utrymmen för 39 besökare. Många nya ansikten dök upp som
aldrig tidigare besökt distriktsbyrån.
En av kommentarerna i gästboken löd:
” Tack för inbjudan, god traktering och
trevligt sällskap. Vackra och ergonomiska utrymmen, vi gläds med er!”
En fin tradition som vi värnar om!
Juha Lindström

God stämning när både nya och
gamla bekanta träffas.
”Kiitos ihanasta joulukahvihetkestä! Teillä on upeat tilst, onnea!” Sirpa, Tuija, Sara naapuripiiristä.
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Skärgårdshjälpen - Saaristoapu
Första respons-kurs i Nagu
Text och bild Marjatta Alakahri
Distriktets andra första respons-kurs ordnades i Nagu i november 2016. Det var 14 deltagare på kursen både från FRK:s första hjälpen
gruppen, Pargas Sjöräddade och FBK.
Kursens ledare var lektor Lasse Putko från
Åbo yrkeshögskola. Andra kurslälare var Tiina Eriksson, Marjatta Alakahri samt Laura-Maria poikela.
Kursen var intensiv, innehöll mycket praktiska case övningar, teori och distansuppgifter.
Kursen avslutades med tentamen. Stämningen
var trevlig och gruppandan var strålande.

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 i Kimito
Nästa förstarespons kurs hålls: 3-4.3 och 24-26.3 i Kimito. Kursen är uppdelat till två
veckoslut och innehåller en del förhands distansuppgifter samt sluttentamen.
Ansökningstiden är 11.1-5.2.2017. Ansökningarna skickas in via Lyyti-anmälningssidan:
https://www.lyyti.in/forstaresponskimito2017
Kursledare är lektor Lasse Putko från Åbo Yrkeshögskola.
Mera information om kursen och kursplatsen i Kimito ges av Marjatta Alakahri,
e-post marjatta.alakahri@redcross.fi eller tfn 040 702 0510.
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Henkisen tuen hälytysryhmien seminaari Turussa
11.3.2017 klo 9.30-15.15

Ohjelmassa:
• Ryhmien ja ryhmäläisten esittely
• Hätäkeskus kriisitilanteen keskiössä, Susanna Sankala, Sosiaalitoimen ja Terveystoimen asiantuntija, Turun hätäkeskus
• Itsemurhan tehneen läheisten kohtaaminen, Harri Heinonen, sairaalateologi, työnohjaaja, TYKS
• Vapaata keskustelua (ryhmätyöskentelu)
• Pete Poskiparta Show (n. 30 min)

Stig Hågensen

Paikka: Turun Kristillinen Opisto/Kokoushotelli
Linnasmäki, Lustokatu 7, Turku.

Tilaisuudessa tarjotaan lounas.
Lisätietoja Marjatta Alakahrilta,
sähköposti marjatta.alakahri@redcross.fi.

Grundkurs i Psykiskt stöd

Niklas Meltio

I samarbete med SFV Bildning

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?
Kursen är även avsedd för var och en som vill få kunskap om hantering av krissituationer i vardagen. Kursen
är även avsedd för Dig, som är intresserad av att agera i
Röda Korsets akuta mentalt stöd grupp.
Pris: FRK medlem 25 €, Icke-medlem 35 €
Kursplats: Åbolands distrikts byrå, Kaskisgatan 13 i Åbo
Kurstider: fredag 17.3 kl. 17.00-20.15 och lördag 18.3
kl. 8.30-16.00
Kurslärare: psykolog Mira Öhman
Anmäl via Lyyti:
www.lyyti.in/Grundkurs_i_Psykiskt_stod_0627
Sista anmälningsdagen: 10.3.2017
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Sydvästkustens Vapepa-seminarium 25-26.3.2017
Sydkustens Vapepa-seminarium arrangeras
25-26.3.2017 som Åbo-Stockholm -kryssning.
Vi ser fram emot deltagare från Satakunda,
Egentliga Finland och Åboland. Anmälning
under www.lyyti.in/vapepaseminaari2017
senast 10.2.2017.

Program:

Pris:
-

101 eur Seaside Standard-klass, 1 p / hytt
85 eur Seaside Standard-klass, 2 p / hytt
80 eur Seaside Standard-klass, 3 p / hytt
77 eur Seaside Standard-klass, 4 p / hytt

8.15
8.45
9.00

I priset ingår allt som nämns i programmet
så som konfrerensutrymmen, mat, kaffe och
frukt.

9.30

I programmet finns aktuellt och nytt, bekant
och tradionellt om Frivilliga räddningstjänstens
beredskapsverksamhet.

11.45
14.00
17.00
17.30
18.00

I år har vi också svenskspråkigt program om
ledarskap och ledningsplats av Stina Törnblom
och Roland Karlsson.
Seminariet riktar sig till alla Vapepa-aktiva.

21.00
6.30
7.35

Välkommen till seminariet!
Tilläggsuppgifter: Annalena Sjöblom

Biljettutdelning, Viking Line
terminal, Åbo
Båten avgår
Kaffe och batong i konferensutrymmen
Seminariet öppnas
Gemensamt program
Lunchpause
(Buffé-lunch 12-13.30)
Svenskspråkig ledarskap
Sammandrag av seminariet
Utbildningen slutar
Självständigt Vapepa
nätverkande
Buffé-middag
Frukost
Båten anländer till Åbo

Avdelningen i beredskap - Grundkurs i Första omsorg
Kurs i Första omsorg hålls i Korpo lördagen 18.3 kl. 10-16.
Kursen riktar sig till avdelningens styrelsemedlemmar, vänner, mentalt stödgrupper och efterspanare. Under kursen gås anvisningarna för hemlandshjälpen igenom, olika hjälpsituationer som handlar om bland annat proviantering, tillfälligt skydd och evakuering.
I programmet:
• Vad betyder avdelningen i beredskap
• Hur sker samarbetet med myndigheter
• Användning av Röda Korsets Katastroffond samt Kalkku centrallager
• Psykiskt stöd
• Hur orka som frivillig
Som kursdragare fungerar beredskapsutbildare Annalena Sjöblom. Kursen arrangeras i samarbete med SVF Bildning .
Anmäl via Lyyti:
www.lyyti.in/forstaomsorgkorpo2017
Mer information fås av beredskapschef Annalena Sjöblom, tfn 0400 838 675, e-post annalena.
sjoblom@redcross.fi.
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KOMIA!-LÄGRET

112-DAGEN

112-dagen är en riksomfattande säkerhetskampanj 11.2
Text Annalena Sjöblom
På 112-dagen talar man om säkerheten i
vardagen samt hur var och en kan bidra till
säkerheten. Målet är att göra Finland till
Europas tryggaste land.

Många olyckor, eldsvådor och brott kan förebyggas med planmässiga åtgärder. Tanken är
att sprida information och ge anvisningar om
hur man ska agera i nödsituationer.
112-dagen innebär naturligtvis också en påminnelse om nödnumret 112 och
om att numret nu fungerar
i alla EU-länder. Information
om användningen av nödnumret ges: när är det viktigt att man ringer och i vilka situationer ska man välja
ett annat nummer. I nödsituationer ska man inte tveka att ringa 112!
112-dagen firas varje år den
11 februari runt om i Finland. Pargas avdelning uppmärksammar 112 dagen
genom att Röda Korset, Frivilliga räddningstjänsten,
Frivilliga Sjöräddarna och
Frivilliga brandkåren presenterar sin verksamhet utanför K Reimari mellan kl. 1315.Ambulansen visar sig
också.

Anmälning till KOMIA!-lägret
är nu öppen!
Första hjälpen -storlägret KOMIA! bjuder in alla som är intresserade av första hjälpen till
Kauhava 3 -6.8.2017. Den mäktiga omgivningen kring den forna flygkrigsskolan erbjuder roliga upplevelser: temaverkstäder, storövningar,
fest och avslappnad sammanvaro.
Alla är varmt välkomna, erfarna första hjälpen-jourhavare, första hjälpare, barn, ungdomar
och vuxna som är intresserade av första hjälpen.
Lägrets 600 platser fylls i anmälningsordning.
Anmälning:
rednet.punainenristi.fi/komia
Ytterligare information:
Hälsovårdsplanerare
Niina Hirvonen, tfn 020 701 2126
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Tillsammans Finland 100 år med
Åbo Svenska Teater

Kommande händelser!
Vi har många kurser i år och framförallt Stämman i Juni. Kom med !

Mentalisten Pete Poskiparta
på Stora scenen 11.3.2017

Februari

Tankeläsning, psykologiskt trolleri och komik.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÅST och Mentalisten Pete Poskiparta vill erbjuda mindre bemedlade och arbetslösa en föreställning lördagen den 11.3 kl. 19.00 på Åbo
Svenska Teater. Föreställningen är 1 h 15 min
lång och har ingen paus. Enkeliravintola group
bjuder på kaffe med bulla från kl. 18.00. Åbo
svenska avdelning är på plats.
Gratis biljetter kan bokas via Distriktet. Boka
biljetterna innan 15.2 med motivering. Mer information ger Annalena Sjöblom, annalena.
sjoblom@redcross.fi.

Socialutskottsmöte 1.2
Första hjälpen-kurs i Houtskär 4-5.2
Mentalt stöd gruppträff 7.2
112-dagen 11.2
Korpo Vänjubileum 12.2
Vändagen 14.2
Utmärkelsen Årets Väninsats 14.2
Distriktsstyrelsemöte 15.2
Humanitär rätt för ungdomar i Åbo
16.2

Mars
• Avdelningarnas vårmöten
• Första respons-kurs i Kimito 3-4.3 och
24-26.3
• Vänkurs i Korpo 4.3
• Mentalt stöd seminarium i Pargas 11.3
• Finansutskottsmöte 14.3
• Nuorten vuosikokous 17-19.3
• Psykiskt stöd grundkurs 18-19.3
• Veckan mot rasism 20-26.3
• Distriktsstyrelsemöte 22.3
• Vapepa Forum-kryssning 25-26.3

Boka biljetter här:
www.lyyti.in/poskiparta-AST

April
•
•
•
•

Mentalt stöd gruppträff 4.4
Vänförmedlarträff 5.4
Finlandssvensk vänträff i Lovisa 8-9.4
Distriktets Årsmöte i Dragsfjärd 22.4

Maj
• Rödakorsveckan 8-14.5
• Henrydag kaffe med öppet hus 10.5

Juni
• Ordinarie stämman i Helsingfors 1011.6
• Barnläger på Åland 12-17.6
• Internationella flyktingdagen 20.6

Distriktets Årsmöte
Lördagen 22.4.2017 i Dragsfjärd
•
•
•
•

Christel von Frenckell-Ramberg
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 30.1.2017 till Kaskisgatan
13 A, 20700 Åbo eller per e-post till mia.eklund@redcross.fi.

Glad Vändag 14.2!
Blodgivning på
Åbo Svenska Teaters
Stora scen
8.3.2017 kl. 12-18
Välkommen!
Du kan rädda ett liv.
Åbo Blodtjänstbyrå

Universitetsgatan 16 C (3 vån.)
må, ti, to 11-18, on, fr 10-16
Gratis infotelefon 0800 0 5801,
blodtjanst.fi, kanjagdonera.fi

rednet.rodakorset.fi/aboland
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