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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)

Första hjälpen
och stukningar

Nya invandrare,
beprövade metoder

Det är en hård fotbollsmatch. I det ena laget spelar asylsökande och frivilliga från Röda
Korset, de möter ungdomsgårdens lag med
både ungdomar och anställda. Ahmed passar
och plötsligt har Seija ett drömläge. Hon tar
sats för att drämma till bollen men tappar balansen så att hon stukar vänstra vristen.

Den migration som just nu sker i världen
märks också i Finland. Det är många asylsökande som just nu väntar på att få beslut.
Myndigheterna uppskattar att ca 40 % av de
som ansökt om asyl också kommer att få det.
De som fått ett positivt besked kommer att
bosätta sig på olika håll i Finland för att börja ett nytt liv. Röda Korsets frivilliga och avdelningar har en viktig roll då det gäller att stöda
integrationen av de nyanlända.

En stukad vrist är den vanligaste idrottsskadan. Ungefär 37 000 fall per år räknar man
med. Snabb första hjälpen förhindrar skadan att förvärras, samtidigt förkortar man läkningstiden för skadan. Seija har tur, hjälpen
är nära. En av medspelarna tar av henne skon
och benskyddet och en kylkompress läggs på.
Men resten av matchen får Seija nöja sig med
att vara åskådare med vristen i förhöjt läge.
Läkarbesök behövs inte eftersom hon kan stöda på foten efter matchen.

Antalet invandrare har ökat, men metoderna
för att stöda integreringen är de samma. Det
som behövs är stöd i vardagen, hjälp med läxorna och med finska språket. Med hjälp av de
tusentals nya frivilliga Röda Korset har fått
kan vi starta nya verksamhetsformer i avdelningarna och utvidga dem vi redan har. Stöd
för boende, läxhjälp och de internationella
klubbarna är gamla inkörda verksamhetsformer vilket gör det lätt för nya frivilliga att gå
med i verksamheten.

Det här året kommer vi under Rödakorsveckan att uppmuntra i synnerhet unga vuxna att
lära sig första hjälpen vid handledsbrott och
ledskador. Vi ger också tips om första hjälpen
vid mopedolyckor. Ordna ett evenemang där ni
uppmuntrar människor att testa på första hjälpen och att anmäla sig till första hjälpenkurser.

Arbetet med att stöda integrationen börjar redan på mottagningscentralen. Projektfinansiering och samarbetspartners öppnar många
möjligheter; motionsverksamhet, aktiviteter för barn eller matlagning tillsammans med
marthorna är några exempel.

Det lönar sig att hålla en kurs så snabbt som
möjligt efter evenemanget, vårt mål är att alla
finländare ska kunna ge första hjälpen.

Undervisning- och kulturministeriet beviljade oss i början av året finansiering för första
hjälpen-verksamhet för unga på mottagningscentralen av. Första hjälpen är något de unga
behöver oberoende av om de stannar eller
återvänder.

En dag kan du vara den som behöver första
hjälpen.
Jag önskar er en trygg och underbar vår!
Niina Hirvonen
Hälsovårdsplanerare

Migranterna kan också ge
nytt liv åt avdelningarnas
första hjälpen-grupper, Terhoklubbar eller vänverksamhet.
Marita Salo
Organisationschef

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 20 00
Redaktör: Inka Kovanen, 020 701 22 23, inka.kovanen@rodakorset.fi, ombrytning: Liisa Åker, 020 701 22 28, liisa.aker@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Jannike Store och Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 22 31, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion: Finlands Röda Kors Åbolands distrikt, aboland@redcross.fi, 020 701 2500
Redaktör: Annalena Sjöblom, 0400 838 675, annalena.sjoblom@redcross.fi, ombrytning: Juha Lindström, 040 172 5882, juha.lindstrom@redcross.fi

2

LEDAREN 1.4.2016

Om att vara en beredskapsorganisation
Röda Korset är en beredskapsorganisation vars
uppgift är att bistå myndigheterna vid behov. Behovet kan vara väntjänst, läxhjälp, efterletning av
försvunna personer eller mottagningscentralverksamhet.
I det dagliga arbetet som frivillig kanske man inte
helt tydligt ser detta eller uppfattar sig som en del
av beredskapen, utan kopplar beredskap till förstahjälp eller efterletningskedjor som ofta fungerar som alarmgrupper. Men alla avdelningar, distrikt
och frivilliga är en del av Finlands beredskap som
det står i Artikel 4 om villkoren för erkännande av
en nationell rödakorsförening: 6) Föreningen skall

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

myndigheterna. I detta fall var det Migrationsverket som behövde hjälp med att öppna nya mottagningsenheter för de 30 000 asylsökande som kom
till landet i slutet av år 2015. Finlands Röda Kors
öppnade på två månader 100 nya förläggningar i
landet. I denna operation var också Åboland med
och öppnade Nagu tillfälliga mottagningsenhet den
15 oktober. Just nu är besvikelsen stor då Migrationsverket meddelade att det inte behövs ersättande förläggningar och vi inte kan öppna i Pargas,
som vi planerat.

ha kapacitet att effektivt utföra till den enligt stadgarna hörande uppgifter. Den skall också under
fredstid upprätthålla beredskap för krissituationer.

Vi utarbetar för tillfället en gemensam beredskapsplan med Varsinais- Suomen piiri för att bättre kunna upprätthålla vår beredskap och svara på
myndigheterna eventuella behov. Eftersom myndighetsområden (tex polis och räddning) blivit allt
större är det också skäl att distrikten samarbetar i
dessa frågor.

Att vara i beredskap betyder att vid behov inleda en operation eller verksamhet, men också att
då behovet inte längre existerar lägga ner den. Vi
är nu i det skedet att lägga ner eftersom det inte
finns behov av nya platser.

Vi vill gärna uppmärksamma beredskapen under
detta år och har fått vännerna intresserade av också denna fråga. För vännerna kommer första omsorgsuppgifter som den naturligaste bit av beredskap. Det kan vara frågan om att koka kaffe och
laga smörgåsar under ett efterspaningsuppdrag eller att efter en brand hjälpa den drabbade att skaffa de nödvändigaste via hemlandshjälpen och katastroffonden.

Det är klart att det är mycket roligare att starta en
ny verksamhet än att avsluta den. Men det är just
vad en beredskapsorganisation skall vara färdig att
göra.

Nu får vi bara vara tacksamma över allt vi lärt oss,
alla nya människokontakter vi etablerat och att vi
är en erfarenhet rikare.

Den stora hemlandsoperationen kring flyktingkrisen visade också Röda korsets beredskap att bistå

Annalena

Tankar om terror
I skrivande stund har Bryssel drabbats av flera förödande bombattacker. Tiotals människor har mist
livet, ännu fler blivit svårt skadade och miljontals
mänskor i Europa har blivit chockerande och skrämda. I november Paris, i mars Bryssel. Det är berättigat att fråga var smäller det till näst? Trots stora insatser av säkerhetstjänster och myndigheter verkar
attentatgörarna vara steget före.

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

Samtidigt fortsätter flyktingströmmen mot Europa.
Mänskor söker sig bort från en tillvaro där självmordsbombare och terrordåd är mer regel än undantag. Röda Korsets uppdrag tycks aldrig få ett
slut. Från att i tiderna varit den aktör som ger förstahjälp och sjukvård till sårade soldater gäller det
nu att hjälpa alla de civila som blivit i kläm mellan
de militära grupperingar som härjar i Syrien och
dess grannländer.

internationell hjälp distribueras av Syriska Röda
Halvmånen. Våldet gör hjälpinsatsen komplicerad
och Röda Korsets frivilliga och anställda på plats
riskerar sina liv för att hjälpen ska komma fram.
Man försöker upprätthålla en fungerande vardag så
gott det går.
Rätt fort kommer vardagen att återvända till Bryssel. I bekämpningen mot terrorn är det bästa enskilda individen och rödakorset kan göra - försöka
gå vidare och inte låta rädslan vinna. Terrorismens
mål är att krossa vardagen. Det är upp till oss alla
att se till att det blir tvärtom, att vardagen och dess
normalitet krossar terrorismen.

Konflikten i Syrien har gått in på sitt sjätte år, och
än är ingen lösning i sikte. Antalet döda under konflikten räknas i hundratusental, och många fler har
skadats eller fängslats. Befolkningen lider och behoven är enorma. Röda Korset är en av få organisationer som kan arbeta i Syrien idag. Nästan all

Christel
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RÖDAKORSVECKAN 9 – 15 MAJ

Första steget är att våga –
alla med och ge första hjälpen!
Under Rödakorsveckan övar vi första hjälpen och uppmuntrar människor att gå på kurs. Den
landsomfattande Rödakorsveckan är en strålande chans för avdelningarna att få synlighet
och locka med nya frivilliga i verksamheten. Alla evenemang är bra, både små och stora.
På kunskapsbanan kan ni också ha med
kontrollen Fria luftvägar och checklistan
Vardagen i ordning? samt presentera första
hjälpen-väskan.

Leena Koskela

4. Ni kan också förverkliga evenemang tillsammans med mottagningscentralerna!
Checklistan Vardagen i ordning? och tre
kontroller har översatts till fyra språk (arabiska, farsi, dari och somaliska). Asylsökarna lär sig första hjälpen och avdelningen
kan få nya frivilliga.
Kervo-avdelningen övade första hjälpen i en kollisionssituation mellan en cykel och en bil.

Under Rödakorsveckan i maj är i synnerhet unga
och unga vuxna målgruppen. En ung person är
inblandad i var tredje bilolycka trots att de ungas andel av befolkningen bara är en sjättedel.
Idrottsskador är också vanliga hos ungdomar.
En ung människa som gått en kurs i första hjälpen kan både förebygga olyckor och ha beredskap om de ändå sker. Passa på att locka med
de unga som går första hjälpen-kursen i avdelningens verksamhet. Vår målsättning är att vi
lyckas fördubbla antalet unga frivilliga fram till
slutet av 2017.

5. Kontrollen Mopedolycka är en ny kontroll riktad till ungdomar. Förverkliga den
på ABC-stationerna så når den målgruppen.
Planera i förväg hur ni ska locka med
människor på första hjälpen– kurs. Det är bra
om kursen hålls snabbt efter evenemanget,
informera genast om tidpunkten. Också popups hinner man arrangera i maj innan semesterperioden börjar.
Kom ihåg att fylla i evenemangskalendern och
att kontakta massmedia. I sociala medier kan
ni använda hashtags #OsaaAuttaa,
#PunainenRisti ja #ensiapu (#AttKunnaHjälpa,
#RödaKorset och #FörstaHjälpen)

Tips för evenemang

Det är bra att dela ut ICE- och lotteri/kontaktkorten. Via dem får vi kontaktuppgifter som
vi kan använda bland annat då vi värvar medlemmar. Vårt proffsiga teleteam har fått bra
respons.

Planera evenemangen så att också andra än
ungdomar är intresserade. Kunskapsbanan Att
kunna hjälpa har i år fått två nya kontroller.
Precis som tidigare väljer avdelningen de uppgifter som passar dem bäst.
1. Vardagen i ordning? en checklista för att
kolla hur väl förberedd man är på olika risk
situationer i vardagen. Checklistan kan
delas ut på alla evenemang.

Leena Koskela

2. Känn till innehållet i en första hjälpenväska Passar för alla avdelningar och kan
göras var som helst, i skolor, på arbets
platser och i våra samarbetspartners
utrymmen – LokalTapiola, Prisma, S-market
eller på ABC-stationer.
3. Kunskapsbanan Att kunna hjälpa har kompletterats med två nya bilduppgifter; första
hjälpen vid ledskada och vid handledsbrott.

Under Rödakorsveckan kan man till exempel presentera
första hjälpen-väskan och berätta om avdelningens verksamhet.
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NYA ANVISNINGAR FÖR FÖRSTA HJÄLPEN

•

Beställ materialet senast 22.4, i första
hand via nätet www.rodakorsbutiken.fi

•

Läs mera om Rödakorsveckans kampanj
och om Att kunna hjälpa -evenemangsmodellen på RedNet:
rednet.rodakorset.fi

Ta det lugnt!
Fredag 13.5. är den nationella
olycksfallsdagen.
Röda Korset ansvarar för dagens program
tillsammans med andra aktörer i samhället.

Mer information:
Kampanjkoordinator
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@rodakorset.fi

Dagens tema är Ta det lugnt eftersom det
ofta är brådska som ligger bakom olyckor.
Målsättningen är att så många som möjligt
stannar upp klockan 13 fredagen den 13
maj och njuter av en stund helt utan brådska och delar med sig av stunden i sociala
medier med hastagen #hopulleloppu.

Hälsovårdsplanerare
Niina Hirvonen, 020 701 2126,
niina.hirvonen@rodakorset.fi
Informatör
Inka Kovanen, 020 701 2223,
inka.kovanen@rodakorset.fi

Mera information och kampanjvideon hittar
du på adressen tapaturmapäivä.fi

Gamla knep tas till heder i första hjälpen
ur anvisningarna medan åtsnörningsförbandet
är tillbaka. Då det gäller att ge patienten
medicin sker inga förändringar.

I februari uppdaterades anvisningarna för
återupplivning och första hjälpen för lekmän och för de som jobbar i vårdbranschen.
I Finlands Röda Kors uppdaterade anvisningar för första hjälpen har gamla knep
åter tagits i bruk efter en tids frånvaro då
man märkt att de fyller en funktion.

Öppet hus med hjärtstartare
I samband med att de nya anvisningarna för
återupplivning och första hjälpen presenterades gjordes också många nya instruktionsfilmer som det är väl värt att använda på gruppträffar. Avdelningarna kan också ordna öppet
hus för invånarna i området för att ge dem
möjlighet att öva sig att använda en hjärtstartare. I norra Finland har man redan börjat
med detta på FRK:s hälsopunkter och erfarenheterna har varit goda.

Finlands Röda Kors har under hösten aktivt
varit med i den expertgrupp som anpassat de
anvisningar för återupplivning och första hjälpen som det europeiska rådet för återupplivning rekommenderar så att de lämpar sig för
finländska förhållande. De nya anvisningarna
gäller också för första hjälpen-grupper och för
akutvårdare, de nya anvisningarna togs genast
i bruk på Röda Korsets kurser.

• Bekanta dig med de nya anvisningarna
för första hjälpen och återupplivning på
https://www.rodakorset.fi/lar-dig-forstahjalpen, på RedNet finns information för
första hjälpen-grupperna.

Till exempel kommer man i fortsättning att
lära ut spjälning då man misstänker frakturer.
– Jag hoppas att avdelningarna och distrikten ännu har kvar gammaldags spjälor av
papp som är utmärkta då det gäller att stöda
en fraktur. Om man inte har sådana med sig
får man lova att stöda med händerna säger
Röda Korsets expert på första hjälpen Kristiina Myllyrinne.

Mera information ger:
Marjatta Alakahri,
Samordnare av förstahjälp- och hälsovårdstjänster, tfn 040 702 0510,
marjatta.alakahri@redcross.fi

De nya anvisningarna för första hjälpen kommer att presenteras vid olika tillfällen som
ordnas av distrikten. Annat nytt att notera är
att nackkragen och vård med syre tagits bort

Kristiina Myllyrinne,
Expert på första hjälpen, tfn 020 701 2168,
kristiina.myllyrinne@rodakorset.fi
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GRUPPLEDARTRÄFF

Gruppledarträff i Pargas 12.3.2016
Text och foto: Marjatta Alakahri

Plats: Pargas Sjöräddarnas Antintupa
Utbildare var Roland Karlsson.
Gruppledarna fick göra grupparbeten i små grupper
och fundera följande:
1. Hur ser verksamheten ut idag i fhj-gruppen, mentalt stöd gruppen samt Vapepa
2. Visioner > hur skulle gruppledarna vilja att verksamheten i respektive grupp skulle se ut i framtiden > sätta upp mål
3. Hur kommer man dit, hur uppnår man målen?

Det bestämdes att
•
•
•

gruppledarna kommer att ha regelbundna träffar
och utbildning
gruppledarna kommer nu att göra road show och
besöka kollegornas grupplokaler
roadshown börjar i Korpo i maj där Heidi Engblom
står som värd.

Roland Karlsson

Följande gruppledare var på plats:

Tarja Santavuori-Sirkiä, Mentalt stöd grupp och Susanne Piekkala, vice gruppledare i mentalt stöd

Heidi Engblom, Korpo fhj-grupp och Anci Henriksson, Kimito fhj-grupp

Tove Johansson, Åbo Svenska fhj-grupp, Tiina Eriksson, Pargas fhj-grupp och Tove Dahlen, vice gruppledare Nagu fhj-grupp

Linda Nummelin, Pargas Vapepa och Monica Hellberg, representant från Kimito Vapepa
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TERHOKLUBBARNA

BLIXTSTART

Förberedelserna inför Blixtstart 2016 är i full gång- besvara enkäten!
Deltar din avdelning i Blixtstart? Jättefint i
så fall. Beredskapsövningen Blixtstart 2016
är årets största händelse i Röda Korset och
en unik upplevelse för var och en av våra
frivilliga som deltar.

Via enkäten får distrikten och centralbyrån information om nuläget och om sådant som avdelningarna behöver hjälp med. Kom ihåg att
det kan finnas resurser att aktivera i ert område, till exempel ungdomsdelegater och internationella biståndsarbetare i personreserven.
Du får kontakt med delegaterna via distriktet.
Och det lönar sig fortfarande att aktivt värva
nya frivilliga.

Vi har nu möjlighet att nå ut till mängder av
unga och inspirera dem att komma med i avdelningens verksamhet.
Avdelningens kontaktperson har i samband
med mars månads nyhetsbrev fått en kort
webbenkät, idén är att kartlägga hur långt avdelningarna kommit med förberedelserna. De
grupper i avdelningen som deltar i övningen
kan också använda frågorna i enkäten som
checklista för att hålla koll på tidtabellen för
förberedelserna.

Mer info om Blixtstart hittar du i RedNet på
projektets egen sida, via distriktet och vi
projektchef Petra Alijärvi
petra.alijarvi@rodakorset.fi eller
tfn 020 701 2176.
PS. Kontakta Petra om din avdelning inte ännu
anmält sig men ändå vill delta!

Följande saker är det bra att gå igenom i en
större grupp:
• Är det klart vilken skola och vilket räddningsverk ni samarbetar med
• Vilka andra samarbetspartners har ni fått
med
• Behövs fler frivilliga med i förberedelserna
• Har ni bekantat er med evakueringsplanen
för avdelningarna
Teemu Ullgrén

• Vilken verksamhet har ni i skolan under
själva övningsdagen
• Är skolans elevråd/föräldraförening involverade i planeringen

Blixtstart 2016 är Röda Korsets riksomfattande beredskapsövning som förverkligas i oktober i högstadier runt
om i Finland. Just nu förbereder sig avdelningarna som
ivrigast inför övningen.

• Hjälp och stöd ni behöver från distriktet
eller från centralbyrån

Snart leker hela Finland!
På Terhoklubbarna runt om i Finland leker
olika generationer tillsammans. Det finns redan uppemot 300 Terhoklubbar i över 220
kommuner runt om i Finland. Klubbarna har
varit en inspirerande och enkel verksamhetsform också på olika mottagningscentraler runt om i landet.

finns mångsidigt material samt verksamhetspengar för att stöda verksamheten.
Vårt nyhetsbrev erbjuder fräscha nyheter och
en påminnelse om varje områdes kommande
Terhoklubb-möten praktiskt till din e-post.
Nyhetsbrevet kan man beställa på
våra webbsidor.

Ännu hinner man med om det inte
än finns en Terhoklubb på ditt område. För att grunda en klubb fås hjälp
av områdets lekambassadör och det

Vi ses på Terhoklubben!
www.terhokerho.fi
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DISTRIKTETS BEREDSKAPSPLAN

Distriktets beredskapsplan

Styrelsen har beslutat att en gemensam beredskapsplan utarbetas tillsammans med Egentliga
Finlands distrikt.
Ur organisationsschemat framgår uppgiftsfördelningen på personnivå för ett större uppdrag som
omfattar hela Egentliga Finland. Som allmän ledare fungerar verksamhetsledare Pauli Heikkinen

och viceledare Annalena Sjöblom. Den operativa
ledningen sköter beredskapschef Tommi Virtanen. Uppgifterna är fördelade i kommunikation,
förstahjälp första omsorg och övrigt.
I höst planerar vi en övning för personalen, så
att alla har en uppfattning över vad uppgiften
kan bestå av vid en plötslig krissituation.

Efterspanings- och signalkurs i Pargas
Eftersom den planerade efterspaningskursen hade
för få deltagare kommer Pargas frivilliga räddningstjänst att ordna en övning i maj. Övningen
riktar sig till nybörjare som vill prova på en nyttig
och intressant hobby.
Innan vi darr ut till skogs håller Utbildare Stina
Törnblom en snabbskolning i hur man effektivt går
i kedja i skogen. Under kvällen utbildas också ledningsgruppen i att på bästa sätt leda ett uppdrag.
Du behöver ingen förhandskunskap, alla som orkar
gå i skog och mark kan vara med!
Hör av dej till annalena.sjoblom@redcross.fi om
du är intresserad så sänder vi mer information
bara datumet är fastspikat.
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VAPEPA I PARGAS 20 ÅR

Pargas Frivilliga räddningstjänst fyller 20 år
t.ex. vid Annandagsstormen användes frivilliga på Kimitoön till att åka runt i byarna för att
försäkra sig om att personer klarar sig utan
ström i sina hem.

Det var överkommissarie Kenneth Ramström
och frivilliga John Lassus som för tjugo år sedan grundade frivilliga räddningstjänsten i Pargas för att vid behov bistå myndigheterna.
Orsaken till grundande var två tragiska försvinnanden i Pargas år 1995 som väckte pargasborna att med några aktiva i spetsen samla ihop ett nätverk av aktiva för hjälpa till vid
efterspaningsuppdrag.

Som all verksamhet så har också Pargas Frivilliga räddningstjänst haft mer och mindre
aktiva år. Just nu har räddningstjänsten en
aktivare period med Linda Nummelin som ordförande. I april ordnas en efterspanings- och
signalkurs för nya aktiva. Innan sommaren tas
ett nytt alarmeringssystem OHTO i bruk som
underlättar kommunikationen för alarmering
och till hösten planeras en efterspaningsövning.

Pargas frivilliga räddningstjänsten har just nu
ett 70 tal personer som kan alarmeras vid behov. Av dessa är många orienterare, aktiva i
Röda Korset eller s.k. vildas som bara vill vara
med och hjälpa.

Vi gratulerar den pigga 20 åringen och önskar
minst lika många aktiva år framöver.

Räddningstjänsten har en handfull alarm per
år, där efterletning är den vanligaste uppdraget. Nätverket kan också användas för annat

Ett nätverk av kunniga hjälpare
•

Frivilliga räddningstjänsten är ett nätverk av kunniga hjälpare, som årligen
deltar i hundratals larmuppdrag runt om
i landet.

•

•

Den vanligaste larmsituationen för vilken Frivilliga räddningstjänsten utbildar
sina frivilliga är efterspaning av en försvunnen person.

•

•

•

Övriga uppdrag, till vilka Frivilliga räddningstjänsten kan larmas, är bland annat trafikolyckor, brandtillbud och eldsvådor samt miljö-olyckor, som t.ex.
översvämningar.

•
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Utbildade frivilliga ger första hjälpen
åt skadade, ordnar första omsorgen åt
olycksoffer t.ex. inkvartering och kläder,
samt psykiskt stöd.
Frivilliga räddningstjänsten är en sammanslutning av 50 organisationer.
I Frivilliga räddningstjänsten är ca 20
000 frivilliga personer och ca 1300 larmgrupper verksamma.
Finlands Röda Kors fungerar som Frivilliga räddningstjänstens kontaktorganisation och koordinerar det frivilliga arbete
som omfattar den allmänna räddningsverksamheten.

FRIVILLIGAS NÖJDHETSENKÄT

VÄNVERKSAMHET

Utan frivilliga skulle många åldringar vara ensamma
Röda Korsets vänverksamhet når de allra ensammaste åldringarna.
Mer vänner behövs hela tiden!

Utan frivilliga skulle många åldringar bli utan
sällskap och hjälp med att gå ut, visar enkäten som Röda Korset har gjort. I enkäten som
utfördes under december och januari svarade
över 400 frivilliga inom Röda Korsets vänverksamhet runt om i Finland.

Också män behövs som vänner
Över 8 000 frivilliga är med i Röda Korsets
vänverksamhet. 26 000 människor får årligen hjälp av Röda Korsets vänverksamhet.
Enkäten visar att det finns ett stort behov
av vänverksamhet.

24 procent av de frivilliga som svarade på enkäten var inte säkra på om det dessutom finns
anhöriga eller andra nära människor och vänner som besöker åldringen.

Om er avdelning behöver stöd med att dra
igång vänverksamheten får ni stöd från det
egna distriktet eller centralbyrån. Utöver
åldringar behöver nu särskilt invandrarna
vänner. Också män behövs som vän!

- Jag märker att för min vän betyder det väldigt mycket att någon lyssnar på henne,
hjälper med vardagens ärenden och överhuvudtaget är närvarande, berättar en frivillig
som svarade på enkäten.
65 procent av frivilliga som besökte åldringar på anstalter ansåg att anstalternas personal inte hade tillräckligt med tid för invånarnas fritidsverksamhet eller för att hjälpa dem
att gå ut.

Ytterligare information:
Anita Hartikka,
Sakkunnig inom socialt välmående
och seniorarbete
tfn 020 701 2123
anita.hartikka@rodakorset.fi

Anita Hartikka, sakkunnig inom socialt välmående och seniorarbete vid Röda Korset, anser att resultaten är oroväckande.
”Med tanke på en åldrings helhetsvälmående
är det viktigt att vardagens rutiner även innefattar möten med andra människor. Särskilt
för minnessjuka betyder olika aktiviteter och
möten med andra människor väldigt mycket”,
säger Hartikka.

Mia Eklund
Samordnade av social-, mångkultur- och ungdomsverksamhet
tfn 040 771 2820
mia.eklund@redcross.fi

Frivilligas nöjdhetsenkät – tack till Er som svarat
I februari samlade vi igen information från
våra frivilliga om hur frivilligheten har avlöpt
och om alla har fått det stöd och uppmuntrande som de har behövt.
Vi vill veta om vi har lyckats med att skapa bra
förutsättningar för frivilligverksamheten. Vi vill
reda ut vad som enligt frivilliga är bra och i vilka frågor vi kunde vara bättre med tanke på
att hela tiden förbättra vår verksamhet.
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Resultaten från frivilligas nöjdhetsenkät används för att utveckla vår frivilligverksamhet
och resultaten kommer också att ha inverkan
på förberedelsen av beslut av kommande
ordinarie stämman och verksamhetsstrategin.
Resultaten publiceras i april på RedNet.
Tack till alla som svarade på enkäten och som
för egen del hjälper oss att utveckla vår
organisation att bli ännu bättre!

ÅRETS VÄN I ÅBOLAND

Årets vän i Åboland Inga-Britt Sjöström
premierades i Korpo
Text: Mia Eklund, Foto: Jonne Niemi
Röda Korset Åbolands distrikt delar årligen i samband med vändagen ut utmärkelsen Årets
väninsats, åt en omtänksam och glad person med ett varmt hjärta som har tid för sina
medmänniskor och bryr sig om.

I år har Inga-Britt Sjöström från Korpo Röda Kors vänner valts till årets
vän. Inga-Britt uppvaktades på Röda
Korset Korpo avdelnings vändagsfest
som de ordnade tillsammans med
Korpo kapellförsamling den 14.2.
Inga-Britt har under många år engagerat sig
på olika håll, både som vän inom Röda Korset men även inom församlingen som diakonissa. Inga-Britt ger mycket av sin tid åt
andra, hon är en aktiv hembesökare och
hon besöker ofta servicehemmet Regnbågen där hon b.la. spelar bingo med personerna som bor där.
Utöver det hälsar hon på ett flertal personer som flyttat från Korpo till närliggande
orter där de kanske inte har så många bekanta. Därtill hjälper Inga-Britt alltid till då
vännerna i Korpo ordnar evenemang och
jippon.
Inga-Britt Sjöström från Korpo Röda Kors vänner

För att få veta lite mer om Inga-Britt ställde vi henne några frågor:
Hur känns det att ha blivit utsedd till årets vän?
Jag gläder mig åt utmärkelsen och den sporrar mig att fortsätta med vänverksamheten.
Jag är mycket glad över att priset gick till Korpo och jag vill dela utmärkelsen med alla
Korpo-vännerna.
Hur länge har du varit med i verksamheten och hur kom du med i den?
Då jag 1999 började jobba som diakonissa vid Korpo församling gick jag samtidigt med i
Röda Korsets lokalavdelning i Korpo och då aktiverade jag mig i vänverksamheten.
Vad brukar du göra med dina kundvänner?
Jag gör hembesök i Korpo, men hälsar även på hos Korpobor som flyttat till Nagu eller
Pargas. Oftast brukar vi samtala om olika saker. Samtalsämnena varierar, någon vill diskutera vardagliga saker och aktualiteter, och någon vill prata om kriget. Jag deltar även i andra evenemang som korpovännerna ordnar, så som bingo och rullatorrally på serviceboendet Regnbågen.
Vad är det som motiverar dig med vänverksamheten?
Att få diskutera med vännerna är trevligt för de har så mycket att ge. De har så mycket
livserfarenhet och det intresserar mig. Jag får även vänskap tillbaka.
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FRIVILLIGA PÅ NAGU MOTTAGNINGSENHET

Sähly, nya matkulturer, animationsfilmer och förstås fotboll
Text: Ramona Lindroos
skolan, där de lagat smått och gott från olika
kulturer.
I samarbete med restaurang Köpmans har de
asylsökande ordnat två kvällar, “Tusen och en
natt – smaker från mellanöstern” och “Smaker
från Kabul”, dit allmänheten fått köpa biljetter.
Det bjöds på stående bord med rätter från de
olika kulturerna samt dans och sång. Också
dessa kvällar var väldigt lyckade och uppskattade.
Lokala konstnärer har ordnat en konstklubb
för barn och vuxna där man gjort allt från
tecknat och målat till korta animationsfilmer.
När man skapar tillsammans gör det inte så
mycket att man inte har ett gemensamt språk.
Fast flera nu har lärt sig riktigt bra finska genom barnens skola och finskaundervisningen
för de vuxna.
Intresset och stödet från frivilliga har varit
stort och det har ordnats många aktiviteter
för de asylsökande, bl.a. sportlovsjippo, fotbollsturnering och så har folk bjudit hem de
asylsökande. Många av boarna har fått vänner och bekanta bland Naguborna och jag
vågar påstå att tomrummet då de flyttar härifrån kommer att bli stort.

Giles Duley

De asylsökande på Nagu nödboende har
kommit bra in i samhället och gemenskapen i Nagu. De deltar i de lokala föreningarnas sport och andra – fritidsaktiviteter, såsom t.ex. idrottsföreningens sähly, taekwondo
och marthornas stickcafé. Några deltar också
I KOMBIs zumba och vävkurser. Både barn och
vuxna deltar flitigt och det betyder mycket för
dem att få vara med.
Det har blivit mycket matlagning under vintern. Asylsökandena har fått använda högstadiets undervisningskök för att i grupper laga
mat från sin egen kultur. Frivilliga Nagubor har
ställt upp som övervakare och har samtidigt
fått bekanta sig med nya matkulturer och -traditioner. Något som varit väldigt uppskattat
från båda håll.
Gunveig Sundén, en av de frivilliga, lagade
tillsammans med några afganska familjer mat i
form av lamm, pilaffris (Qabuli Palao) kyckling
och bolani, ett slags tunt pannbröd med två
olika fyllningar serverat med chutney och turkisk yoghurt. Resultat var underbart gott och
det var god sämja och ordning i köket! Det var
jätteroligt, säger hon.
Ungdomarna har tillsammans med lokala ungdomar deltagit i en internationell klubb på
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NAGU MOTTAGNINGSENHET

PARGAS AVDELNING

I september 2015 samlades det i Framnäs ca
200 personer, närmast Nagobor, för att diskutera om att ta emot asylsökandes till byn. Då
beslöt vi, att det skall bli en bra grej.

Medmänskligheten i Nagu

Nu har det gått 8 månader. De asylsökanden
har trivts utomordentligt bra i Nagu. Hela byn
och staden har gjort ett oerhört fint arbete för
att anpassa flyktingarna till vår skärgård. Man
har delat både glädje och sorg tillsammans,
den gemensamma resan har inte varit så lång,
men ytterst givande och lärorik.

Ett stort TACK till ALLA!
Nu är det dags att gå vidare. Man skall alltid
komma ihåg, att livet är fullt av möjligheter.
T.ex. inom Röda Korset.
Verksamheten i Nagu upphör och asylsökanden flyttas till en annan förläggning. En del av
dem kommer att få asyl i Finland och en del
får återvända tillbaka till sitt hemland.
Ett stort TACK för världens bästa arbetsgemenskap - Taoufik, Mona, Tiina, Dan, Kaisa,
Mustapha, Alf, Bob, Heidi, Ali, Elina, Annette
och lärarna Mari, Marianna, Saara - stor bamsekram till Er!
FRK:s flagga tas ner i Nagu Strand 21.4.2016
kl. 16.00.

Sirkku och Mohammed

Och livet går vidare…

Text: Sirkku Koskinen
Foto: ÅU/Anja Kuusisto

Sirkku

Det händer i Pargas!
Torsdagen den 28.4 börjar vårens tätt packade
program för Pargas avdelningen med en valborgsfest i Björkebo med RK-vännerna. Den 29.4 ordnas
det ett speciellt insamlingstillfälle vid K-market och
S-market där vi samlar in pengar för användning till
humanitärt bistånd i Grekland.

ket och Seniorrum med ett eventuellt bildspel som
projiceras på väggen.
Det som fallit bort ur planerna är välkomstfesten
för de asylsökande som skulle ha flyttat från Nagu
till Norrgårds, men under skärgårdsmarknaden den
14.5 kommer kvotflyktingarna att bjuda på mat och
Pargas avdelning kommer att synas i bilden med
ballongutdelning. Vapepa kommer möjligtvis att
synas med en övning/demonstration för fredagen
den 13.5.

Den 1 maj kl. 13-15 ordnar vi vårt traditionella första maj-jippo i Gästhamnen med levande musik och
en massa föreningar som deltar med olika program.
Jippot är populärt med över 200 besökare och riktar sig främst till barnfamiljer. Denna dag sätter
också Pargas avdelningens årliga vårlotteri igång,
som pågår ända till Pargasdagarna i juni.

Eventuellt ordnas en filmvisning, ”Tuntematon Pakolainen”, i PIUG den 25,26 eller 27.5 om planerna går igenom, och den 30.5 är det School’s Out i
Pargas där Första Hjälpen dejourerar och eventuell
programpunkt för ungdomar ordnas.

Henry-kaffe bjuder vi på måndagen den 9.5 i
K-Market och S-Market mellan klockan 14–17 samt
en speciell kaffebjudning för gamla aktiva Röda
Korsare under temat ”Har du varit aktiv? Vill du
prata med andra aktiva angående vad vi gör idag?”.
Detta kommer att ske antingen i Humana eller Seniorum mellan klockan 14 – 16. Längs med hela
veckan har vi planerat att ha infopunkter i bibliote-

Något alltså för var och en!
Andreas Ek
verksamhetsassistent, Pargas avdelning
frk-spr@parnet.fi, 02-458 0211
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ÅRETS FÖRDOMSFRI FÖREGÅNGARE I ÅBOLAND

Priset för årets fördomsfri föregångare i Åboland går
till invånarna i Nagu
domsfritt och hjälpt de asylsökande på många
olika sätt. Många har bjudit med dem till sin
hobbyverksamhet eller annan verksamhet.
Många asylsökande har fått ta del av talkoverksamhet som Naguborna ordnat, det har
ordnats mångkulturella klubbar, språkklubbar,
konstklubbar med mera. Vi vill även uppmärksamma alla de som kanske inte gjort något
konkret, men som med sitt öppna och fördomsfria sinne bidragit till en god stämning i
Nagu.

I samband med veckan mot rasism som infaller den 21–27.3.2016 vill Röda Korset, Åbolands distrikt uppmärksamma en person eller
gemenskap som aktivt har främjat likabehandling i Åboland.
Den fördomsfria föregångaren ska vara 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. Den fördomsfria föregångaren ska även
ha arbetat för etniskt jämlikhet och offentligt
talat om mångkulturalism. Personer eller gemenskaper bör aktivt ha arbetat med eller för
invandrare, särskilt bjudit in eller tagit med
personer med invandrarbakgrund i sin verksamhet och märkbart arbetat för etnisk jämlikhet.

- Det har varit en spännande upplevelse att
få vara med i frivilligverksamheten och att lära
känna nya människor och kulturer. Vi har flera gånger konstaterat att det kommer att bli
tomt utan dem, både i olika klubbverksamheter, hobbyn och ute på byn! säger Viveca
Smeds-Aalto, aktiv i Nagu.
Priset för årets fördomsfria föregångare kommer att delas ut på den Tackfest som ordnas
för Nagu mottagningsenhets vänner den 9.4
kl.16.00 i Framnäs.

I år går priset för fördomsfri föregångare
till invånarna i Nagu.

Åbolands distrikt vill även ge hedersomnämnande till Pargas stad och gemenskapen Skärgård utan gränser.

- Invånarna i Nagu har gjort ett fantastiskt arbete, säger Annalena Sjöblom, verksamhetsledare för Röda Korset Åbolands distrikt. 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.

Pargas stad har aktivt jobbat för de asylsökandes integration genom arrangerade av
skola för barn, språkundervisning för vuxna
och öppnat sina dörrar för fritidsverksamhet.
Gemenskapen Skärgård utan gränser – Saaristo ilman rajoja har arbetat med att motverka
negativa attityder och lyft fram det positiva i
ett mångkulturellt samhälle.

Invånarna i Nagu har verkligen agerat för-

Mer information fås av:
Verksamhetsledare
Annalena Sjöblom
annalena.sjoblom@redcross.fi
tfn 0400 838 675
Samordnade av social- och ungdomsverksamhet
Mia Eklund
mia.eklund@redcross.fi
tfn 040 771 2820

Friluftsdag ordnat av frivilliga i Nagu under Giles
Duleys besök
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MÅNGKULTUR I PARGAS

Skärgård Utan Gränser 6.2
Text och foto: Andreas Ek
som redan bor i Pargas. Det gällde att vara kvick,
och trots att de hade massor med mat med sig
så tog det inte länge förrän allt var slutsålt.

Vid årsskiftet skapades en ny grupp i Pargas,
”Skärgård Utan Gränser”, som en motreaktion till
vandalismen mot Norrgårds planerade flyktingförläggning. Redan den 6:e februari hade gruppen sitt första
konkreta evenemang ordnat, ett
heldagsprogram med öppenhet
och anti-rasism som tema. Gruppen samarbetade med Röda
Korset, och evenemanget började med en livlig och stor parad direkt efter Arne Alligators
barnkonsert som Pargas RK:s
Små & Stora-grupp hade arrangerat i Sarlinska skolan. Paraden
tog med takten av trummor och
visselpipor ett tåg på över 100
människor igenom Pargas fram
till slutdestinationen, FBK-huset.

Programmet var brett och varierat med barnen i fokus på dagen
och ungdomar och äldre mot
kvällskvisten. En av den absolut populäraste delen av dagen
De syriska flyktingarna i Pargas bjöd
var definitivt den syriska maten, på läckerheter
tillredd av de syriska familjerna

Röda Korset deltog med ett informationsbord och hade stor
synlighet längsmed hela dagen.
Frivilliga ställde upp och svarade på frågor till allmänheten och
delade ut broschyrer och blanketter till intresserade. Barnen
fick bl.a. knyppla, måla, se på
dockteater, Apan Anders, trycka
egna pins, t-skjortor med mera,
och energin och glädjen var stor
inne i FBK-huset. Även asylsökanden från Nagu nödboende
hade möjlighet att delta i programmet tack vare Nagu-personalen som ordnade skjuts från
Strandbo.

Efter det barninriktade programmet togs det en kort paus och
sedan satte kvällsprogrammet
igång med live musik, stand-up
och gästtalare. Utomhus kunde
allmänheten tända ett ljus i ParKus konstinstallation med temat ”Vi är
hemma”. Alla grupper, band och personer som ställde upp under dagen gjorde det frivilligt och gratis, och viljan att
hjälpa och stå för en öppen skärgård
var väldigt stor från alla deltagare.

Liv och rörelse kring Pargas avdelnings infobord, i bilden från vänster
Jessica Engroos, Sirkka Koivunen, Annalena Sjöblom och Inger Karlsson
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Trots att planerna för Norrgårds flyktingförläggning nu har lagts på is så
fortsätter gruppen med att aktivt motarbeta rasism och stå för välkomnandet av människor. De planerar fortsatt
program och samarbete med asylfamiljerna i Pargas, och med tanke på
hur populär maten var så kan man förhoppningsvis se mat från hela världen
under ”Boundbirsn” som ordnas i Pargas i sommar.

VECKAN MOT RASISM

Veckan mot rasism
Text: Tony Koppe, praktikant från NOVIA
Under vecka 12 ordnade Röda Korset en vecka mot
rasism, veckan började med den internationella dagen mot rasism måndagen den 21.3. Röda Korset
Åboland ställde upp med en fördomsroskis. Idén
bakom fördomsroskisen är att engagera personer
att fundera kring sitt eget deltagande i kampen mot
rasism. D.v.s. fördomsroskisen erbjuder möjligheten
att anonymt skriva ner en fördom och sedan slänga
bort den.
Under veckan var fördomsroskisen på tre olika populära lunchställen för studerande. På måndagen kastades det bort många fördomar på Kåren och
många blev påminda om vad det är för vecka. På tisdagen slängdes fördomar i roskisen på Gado och
på onsdagen var roskisen i Arken. Förutom att fördomar kastades bort väcktes även diskussion och
framför allt var Röda Korset synlig bland ungdomar
i Åbo.

Fördomsroskisen slukar fördomar på Gado

Mångkulturell rundvandring
Text: Tony Koppe, praktikant från NOVIA
Under mars månad har Röda Korset Åboland planerat en ”Mångkulturell Rundvandring” för unga asylsökande från Nagu. Projektet började med en planeringskväll vart
unga högskolestuderande från Åbo bjöds in
för att tillsammans planera en rundvandring åt
de unga från Nagu. Under
planeringskvällen gjordes
det upp en första plan på
vad rundvandringen kunde
innehålla. Projektets följande skede var att presentera
planen till de unga i Nagu,
de var ivriga och kom med
många förslag på vad de
skulle vilja se och göra under rundvandringen. Efter
träffen med de unga från
Nagu kunde en rutt och en
plan fastställas för rundvandringen.

att äta lunch, några inplanerade punkter föll
bort på vägen men sådant händer. Efter att vi
ätit oss mätta och belåtna begav vi oss iväg
med buss till Åbo slott. I Åbo slott spenderade
vi en god stund eftersom tidtabellen blev lite
annorlunda än planerat
bestämde vi oss för att
inte ha bråttom. Efter att
traskat runt i det gamla slottet blev det dags
att åka in tillbaka till
centrum. Då vi kommit
fram till centrum fanns
det ännu lite tid kvar att
spendera förrän bussen
tillbaka till Nagu åkte, så
vi gick in till Hansa och
tittade i de olika butikerna som finns där.
Bussen kom och det var
dags att säga hejdå, alla
deltagare var nöjda och
tacksamma för att rundvandringen hade ordnats och hoppades på att
någon liknande verksamhet kan fortsätta även
i framtiden. För mig som planerat och ordnat
rundvandringen var det väldigt givande att se
så många glada ansikten!

Den 30.3 samlades unga
från Åbo vid busshållplatsen intill Domkyrkan
för att ta emot de unga från Nagu. Tyvärr blev
Naguborna försenade på grund av att bussen fick tekniska problem och de fick vänta
på en annan buss. Då de väl kommit fram till
Åbo kring kl. 13.20 gick vi rakt till Dennis för
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Sätt hjulen i rullning – nu ökar vi stödet för integrering
Arbete, studier, kärlek – traditionellt har det varit de vanligaste orsakerna till att någon
flyttat till Finland. Förra året kom rekordmånga som asylsökande. Många kommuner
kommer snart att få nya invånare då en del av de som ansökt om asyl får positivt besked.
För att trygga integreringen måste vi mångfaldiga våra ansträngningar.
Myndigheterna bär huvudansvaret för integreringen men Finlands Röda Kors ska stöda dem
i denna uppgift. Vi har lång erfarenhet av frivilligverksamhet för att stöda integrering. Vårt
arbete är ovärderligt i nuläget då myndigheternas arbete går långsamt på grund av det
stora antalet människor som anlänt.

• Öka samarbetet med andra organisationer
och bjud in migranter som redan bott en
längre tid i Finland.
• Arbets- och talkouppgifter för migranter
finns redan men nya möjligheter tas med
glädje emot!
Stöd för att utvidga verksamheten

Tidigare började arbetet med intergering först
på den nya boningsorten, nu börjar arbetet redan på mottagningscentralen. Samtidigt tar vi
ställning för ett mångkulturellt Finland, vi tar
ställning mot rasism.

Nya projekt som ska hjälpa att både utvidga
och effektivisera verksamheten planeras som
bäst. Mottagningscentralerna har under våren
möjlighet att få finansiering för att till exempel
kunna erbjuda asylsökarna mångsidigare motionsverksamhet. Vi har också fått finansiering
för att kunna erbjuda första hjälpen-utbildning
för unga som bor på mottagningscentralerna,
kurserna förverkligas av avdelningarna.

Det här gör vi redan nu:
• Väntjänst: Migranterna lär känna människor
på den nya orten vilket gör det lättare att bli
hemmastadd.
• Språk- och läxhjälpsklubbar: de frivilliga
hjälper med det nya språket som är i nyckelställning för att komma in i samhället.

Vi är dessutom med i Finlands Gymnasistförbunds vänprojekt, ett projekt som ska ge asylsökande ungdomar och finländska ungdomar
en chans att träffas. Avdelningarna kan också
ansöka om pengar, 300 euro i verksamhetsbidrag eller 2 000 euro som projektbidrag för arbetet med intergering.

• Internationella klubbarna: Man bekantar sig
med varandra och gör saker tillsammans.
• Stöd för boende: konkret hjälp i vardagen.
Vi mångdubblar vår insats
– sätt hjulen i rullning

Mera information:
Samordnade av social-, mångkultur- och ungdomsverksamhet
Mia Eklund, tfn 040 771 2820
mia.eklund@redcross.fi

För att så många migranter som möjligt ska
få hjälp måste vi mångdubbla frivilligverksamheten som stöder integrering, det gäller för
hela landet. Det finns information om de verksamhetsformer som listades ovan, hjälp och
stöd får man via distriktsanställda inom migrationsprogrammet. Förra hösten har man dessutom utbildat uppemot hundra frivilliga utbildare för att stöda verksamheten.

Utvecklingschef för migrationsprogrammet,
Johanna Matikainen, tfn 020 701 2279,
johanna.matikainen@rodakorset.fi
Katri Naukkarinen / Finlands Röda Kors

Tips till avdelningen:
• Se till att de som anmält sig som nya frivilliga också kommer med i verksamheten.
• Om ni tidigare ordnat en Vän för den nyanlända-kurs, ordna nu många.
• Kör stöd för boende och språkkurser non
stop. Om avdelningens krafter tryter och de
nya frivilliga är för få, kontakta då till exem
pel lärare på de läroinrättningar som finns
på orten.

Rema Hussein Ali Nourelddein lär ut finska i mottagningscentralens skola i Kauhava.
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FEISSARE PÅ SOMMARTURNÉ

Boendehjälp från motion
till hushållsmaskiner

Boendehjälpen i Uleåborg sköts av ett 70-tal utbildade volontärer. Av dem är sju samordnare
och ett tiotal tolkar. Men så många behövs inte
genast.

Ett eller två hembesök och tio gruppträffar
kring olika teman, det består Uleåborgs
avdelnings boendestödspaket av.

– Man kan dra igång verksamheten om man har
en samordnare och tre andra frivilliga, försäkrar
Tuorila.

Avdelningen har tagit fram stödmodellen för att
hjälpa kvotflyktingar och asylsökande som har
fått uppehållstillstånd – och den senare gruppen
väntas växa. Vädjan om hjälp kommer från stadens invandrartjänst eller flyktingförläggningen.

Från stadens sida är man väldigt nöjd med boendehjälpen. Tuorila konstaterar också att många
av dem som har fått hjälp senare vill ställa upp
som volontärer.
– När man en gång har fått hjälp vill man gärna
vara med och själva själv.

– Vårt mål är att ge en så intensiv start på integrationen som möjligt, säger Sanna Tuorila, en av
volontärerna i rödakorsavdelningen i Uleåborg.

Det senaste Uleåborgs avdelning har hittat på
är Salama-Tiimi, ett ”blixtteam” som koordinerar
frivilligverksamhet för asylsökande och erbjuder utbildning. På adressen salamatiimi.fi kan man
bekanta sig med verksamheten på finska och
engelska.

Boendehjälpen är uppbyggd kring ett 10-veckorsprogram. Det första hembesöket prickas i mån
av möjlighet in inom några dagar från att en ny
person eller familj har flyttat in. Sen följer tio temakvällar. Då går man i grupp igenom bl.a. den
service som finns i området, vilken roll familjen
har, samt frågor kring hälsa och första hjälpen.
Finlandskunskap ingår också i programmet.

Enligt Tuorila gäller det att satsa stort på att stöda integrationsprocessen. Nu.
– Det som behövs just nu är framför allt modet
att kavla upp ärmarna och sätta igång med verksamheten.

Hembesöket blir något av en snabbkurs i hur
ett finländskt hem fungerar. Bruksanvisningarna
för hushållsmaskinerna kommer fram och så gör
man ett besök i närbutiken.

Mer information:
Kontaktperson för mångkulturverksamheten

– Bland det viktigaste vi kollar upp är att den nyinflyttade har ätit, sovit och rört sig utomhus. Ibland
kan en ny situation vara så främmande och skrämmande att man varken förmår äta eller sova.

vid Uleåborgs avdelning
Sanna Tuorila, tfn 044 013 03 01,
monikulttuurisuus@oulunosasto.fi

Feissarna erbjuder upplevelser på sommarens festivaler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett team av erfarna feissare drar ut på
sommarturné med siktet inställt på
festivaler och småstäder.
Våra feissare erbjuder festivalbesökarna olika typer av upplevelser, till exempel kan man virtuellt
få uppleva hur det är att bo i ett katastrofområde eller så kan man testa sina överlevnadsinstinkter i Escape Car som bygger på konceptet Escape
Room.
Dessutom värvas förstås månadsgivare och bössinsamlare bland festivalbesökarna.

YleXPop,
Splash Games,
Sataman Yö,
Himos Juhannus,
Iskelmä Festivaali,
Tangomarkkinat,
Jysäri,
Summer Up,
Porin Jazz,
SuomiPop Festivaali,
Tammerfest,
Down By The Laituri,

Kimmo Holopainen

• Pyhän Olavin Päivä,
• We Love The 90´s

På vägen mellan de olika festivalerna passar teamet på att besöka småstäder längs rutten. Konceptet är det samma som på festivalerna; att
värva månadsgivare och att ge människor en möjlighet att pröva på Escape Car. Vi ses på torget!

Mer info:
Face to face –koordinator
Juho Keskitalo, tfn 020 701 2189,
juho.keskitalo@rodakorset.fi

Välkommen att träffa oss på åtminstone följande
evenemang:

Hungerdagens koordinator
Raisa Heinämäki, tfn 020 701 2202,
raisa.heinamaki@rodakorset.fi
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SOMMARLÄGER 13-17.6

Röda Korsets sommarläger
på Brännskär i Nagu

Röda Korset Åbolands distrikt ordnar barnläger för elever i årskurs 4-6 den 13.6–17.6
på Brännskär, Nagu. Brännskär är beläget i
Åbolands skärgård och vi har förmånen att
arrangera årets läger här. Det är sjätte året
i rad detta mycket uppskattade läger genomförs.

Vi har ett maxantal på lägret på 30 deltagare, och i skrivande stund är lägrets alla platser
fullsatta. På lägrets anmälningssida finns en
kölista för personer som ännu är intresserade av lägret. Ifall det sker avbokningar aktiveras kölistan; om en person avbokar sin lägerplats kan den första på kölistan anmäla sig till
lägret.

Lägret kommer att bestå av fem spännande
och händelserika dagars på Brännskär. Deltagarna kommer att få uppleva utmaningar, träffa roliga kompisar, ha lägerliv, lära dig
om samarbete, om olika kulturer, första hjälp,
Röda Korsets principer och hjälparbete här
hemma och i andra länder. Vi kommer att vara
mycket ute i naturen, sova i tält, simma och
basta och mycket annat roligt.

Anmälning och mer information hittas på
följande sida https://rednet.rodakorset.fi/
node/37520.

Vill du komma med som lägerledare på
årets sommarläger?
För att kunna förverkliga lägret behövs det
ledare som är med under hela lägret, hjälper
till med utförandet av programmen och finns
på plats som extra ögon. Frågor och anmälan
av intresse att komma med som ledare på lägret riktas till Mia Eklund på mia.eklund@redcross.fi.

Lägret är ett samarbete mellan Finlands Röda
Kors Ålands och Åbolands distrikt. Lägret är
tvåspråkigt (svenska/finska) och tvåspråkig
personal är hela tiden på plats.
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INSAMLINGSNYHETER

Nu kan man ge ett bidrag till en
bössinsamlare också per SMS

Nya frivilliga
med i kontaktcirkeln
Tack till alla som har skickat insamlarnas
kontaktuppgifter för att sparas i insamlarregistret! Nu kan vi hålla kontakt med våra
frivilliga insamlare på ett helt ny sätt.

”I samband med en bössinsamling under förra Hungerdagen provade en grupp av
studerande olika metoder
att be om ett bidrag istället
för ett kontantbidrag. Att
bidra per SMS var en tydlig
favorit”

Centralbyrån kan skicka meddelanden till personerna i insamlarregistret exempelvis när
man vill tacka dem för att de deltog i insamlingen, berätta vad som har gjorts med de insamlade medlen eller när vi vill bjuda med
dem till en ny insamling.

Förra Hungerdagen visade att det fortfarande finns kontanter och en bössinsamling lönar
sig. Det är ändå ett faktum som vi inte kan ignorera att det blir mer sällsynt att ha kontanter med sig.

Vi skickar inte några brev med bidragsbegäran
till dem om de inte redan finns i våra bidragsgivarregister. Om ni inte ännu har skickat kontaktuppgifterna till insamlarna som vill vara i
insamlarregistret till distriktet, gör det nu!

Man har nu tryckt en SMS-bidragsbegäran
på den nya insamlingstillståndsdekalen. Som
summa valdes 10 €. Ett större belopp ansågs
vara för stort när man testade det på dekalerna på insamlingsvästar. Av ett mindre belopp
skulle det för sin del gå för mycket till insamlingskostnader.

Insamlarregistret förstärker Röda Korsets beredskap att agera när nöden är som störst och
frivilliga har ont om tid. Under förra Hungerdagen hade många inte lika mycket tid att ringa
till insamlarna som under förra åren eftersom
grundandet av nya mottagningscentraler var
brådskande.

SMS-bidraget ger oss även möjlighet till kontakt med människor som redan har visat sitt
förtroende för Röda Korset. Centralbyrån får
numret av personen som har gett ett bidrag
per SMS och vi kan be hen att bidra igen när
följande katastrof inträffar. Exempelvis i samband med Nepal-insamlingen fungerade detta utmärkt.

När insamlarnas kontaktuppgifter finns i registret kan centralbyråns personal hjälpa med
att bjuda in insamlarna så att alla villiga hjälpare kan komma med i verksamheten.
Nu är det dags att öka antalet insamlare. Man
kan exempelvis kontakta mottagningscentralernas personal för att bjuda med asylsökande
nästa gång man samlar in. Senast under följande Hungerdag!

Denna vår har vi också ringt personer som
har gett ett bidrag via ett textmeddelande och
bjudit dem med som månadsgivare, medlemmar och frivilliga. Resultaten har varit utmärkta. Tio procent av dem som vi nådde och som
gav ett bidrag per SMS under förra Hungerdagen har nu anmält sig som månadsgivare.

Tatu Blomqvist

Mer information:
Planerare för medelanskaffning
Mia Ekström-Huttunen
tfn 020 701 2193,
mia.ekstrom-huttunen@rodakorset.fi

Bössinsamlarna Sagar Thapa (t.v.) och Krishna K.C.
samlade in pengar för att hjälpa offer för jordbävningen i Nepal.
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AVDELNINGARNA I ÅBOLAND

Avdelningarnas styrelser 2016
Dragsfjärd

Korpo

Catrine Huhta, ordförande
Gunilla Söderholm, viceordförande
Maria Bärling, sekreterare
Camilla Nurmi, kassör
Kristina Hakola-Wass
Susan Holmberg
Ann-Charlotte Lehtonen
Annica Lindroos
Anneli Rautiainen
Heli Vainio

Inger Wiklén, ordförande
Tarja Santavuori-Sirkiä, viceordförande
Inger Österlund, sekreterare, kassör
Ulla Alstrand
Susanna Bergholm
Inger Björklund
Torgils Bäckman
Heidi Engblom

Nagu
Yvonne Nymalm-Rejström, ordförande
Eeva-Sofia Anttonen, viceordförande
Linus Söderlund, sekreterare
Tove Dahlén, kassör
Eija Lamsijärvi
Barbro Monthén
Jenna Sipilä
Fred Sundén

Hitis
Anita Österberg, ordförande
Elvi Johansson, viceordförande
Clara Henriksdotter-Puranen, sekreterare
Pipsa Toukola, kassör
Tanja Granlund
Eivor Gustafsson
Tina Gustafsson
Rodise Liljeqvist
Ulla Örså

Pargas
Göran Peltonen, ordförande
Kristina von Weissenberg, viceordförande
Andreas Ek, sekreterare
Rainer Johansson, kassör
Jessica Engroos
Tiina Eriksson
Inger Karlsson
Sirkka Koivunen
Helena Lindström
Linda Nummelin
Oili Pyysalo
Mikaela Sundman

Houtskär
Petra Öhman, ordförande, kassör
Eija Jalas, viceordförande
Christa Stenwall, sekreterare
Taru Arho
Susanna Asikainen
Pirjo Gräsbeck
Sandra Hedbäck
May-Britt Järnström
Helena Schmidt

Iniö

Västanfjärd

Eeva Vuola, ordförande
Marja Lundell, viceordförande
Nina Grandell, sekreterare
Sari Karrila, kassör
Mona Björkman
Jörgen Blomqvist
Carola Christiernin-Eklund
Pia Karlsson

Lilian Nordell, ordförande
Pertti Metso, viceordförande
Guje Viitanen, sekreterare
Daniela Sundberg, kassör
Kerstin Gabrielsson
Julia Lundsten
Linda Mattsson
Stina Mollgren
Maj-Britt Reinikainen

Kimito

Åbo Svenska

Susanne Piekkala, ordförande
Viveka Nordman, viceordförande
Ann-Christine Henriksson, sekreterare
Monica Vesalainen, kassör
Kerstin Drugge
Leena Fabiansson
Britta Funck
Monica Hellberg
Marcus Holmström
Stina Tiainen

Eivor Huldén, ordförande
Tove Johansson, viceordförande
Roger Broo, sekreterare
Jeanette Karlsson, kassör
May Ahlqvist
Ulla-Stina Engström
Terese Grön
Ulla Stendahl
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UTBILDNING

Frivilligas tackgala
3.12.2016

Kommande
PROMO-utbildningar

Vi inbjuder alla frivilliga inom Finlands Röda
Kors till Frivilligas tackgala lördag 3.12.2016,
skriv alltså upp datumet redan nu.

PROMO, gemensam del i Åbo 5–6.3.2016,
mer information
https://rednet.punainenristi.fi/protu
PROMO innehållsmodul för den mångkulturella
verksamheten i Åbo 16–17.4.2016

Mer information om plats och program fås
under våren och den officiella inbjudan
skickas i början av hösten.

Mer information om PROMO-utbildningar får
du från din egen distriktsbyrå eller på
PROMO-sidorna på RedNet
https://rednet.punainenristi.fi/mopro

Låt oss fira tillsammans!

#Dubbelt upp!
Kampanjen #Dubbelt upp har som mål att
fördubbla antalet unga frivilliga fram till utgången av 2017. Kampanjens ballonger, klistermärken och tatueringar kan beställas gratis från centralbyrån. Använd produkterna då
ni värvar unga, både i avdelningarna och i distrikten.
Beställningar kan skickas till
kirsi.salo@rodakorset.fi.

KOULUTTAJAKOULUTUS 2016 / UTBILDARUTBILDNING 2016
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk
ennen koulutuksen alkua. / Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån - minst
1 månad före början av kursen.
Kouluttajapäivät:
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja
jatkokoulutus						30.-31.1.		Turku
Valmiuskouluttajien sisältöosa			8.-10.4.		Nynäs
Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

1.10.-4.11.		

Verkkokoulutus

Välineosa:
”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1			

5.-6.11.		

Nynäs

Sisältöosat:
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Sosiaalipalvelu
• Nuoriso
• Päihdetyö						26.-27.11.		Helsinki
Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus		29.-30.10.		Nynäs
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HÄNDELSER

Kommande händelser!
Finlandssvenska vänträffen samlar i år vänner från hela svenskfinland till Åboland och
Åbo. Många kära återseenden är att vänta
under intressant fortbildning och rekreation.

Många barn har redan anmält sig till årets
sommarläger som ordnas tillsammans med
Ålands distrikt. Lägret hålls på Brännskär i
Nagu.

Just nu går planera för Rödakorsveckan som
hetast och avdelningarna har sina traditionella evenmang som årligen återkommer. På
distriktet bjuder vi på Henrydag kaffe den 11
maj.

Sommarstängt håller vi i år från 1 juli till 7
augusti. Då hoppas vi också ni frivilliga vilar
ut för att igen kavla upp ärmarna till hösten.

April

• Internationella första hjälpen -dagen
12.9
• Hungerdagen 15-17.9

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

Oktober

Maj

• Blixstart – riksomfattande beredskapsövning

• Rödakorsveckan 9-15.5
• Henrydag kaffe med öppet hus på distriktsbyrån 11.5
• Olycksfallsdagen 13.5

November
• Avdelningarnas höstmöten
• Fortbildningsdag för vänner 19.11 i
Aurelia i Åbo
• Jul i Sinnet -insamling 25.11-24.12

Juni-Augusti
• Barnläger i Åboland, 13-17.6 i Nagu
• Kansliet stängt 1.7-7.8

December

September

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

• Regionmöte Kimitoön på Hitis (Kasnäs)
5.9
• Regionmöte Pargas, Åbo, Iniö i Åbo 8.9
• Regionmöte Väståboland i Houtskär
12.9

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 har börjat med distansuppgifter
Kursen pågår t.o.m. 24.4.2016.

Skärgårdshjälpens första förstaresponskurs närstudiedagar börjar den 6.4.2016,

Som kursdragare fungerar Tiina Eriksson och
Marjatta Alakahri. Kursen består av teori med
mycket praktiska övningar.

16 deltagare (max antal) är på kommande till
kursen.Det är kursdeltagare från Röda Korsets
första hjälpen grupper, FBK och frivilliga Sjöräddningen från Pargas och Kimito.

Marjatta Alakahri, tfn 040 702 0510
e-post marjatta.alakahri@redcross.fi
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FRK Åbolands distrikts Årsmöte
Lördagen 16.4.2016 i Korpo
Gjallarhorn, Korpoströmsvägen 407
Program

Arrangemang

12.00
			
Lunch
13.15
		
		
		
14.00
14.20
15.00
15.15
			

Busstransport:

Inger Wiklén, ordförande i Korpo avdelning,
önskar välkommen
Röda Korset och det internationella
läget i världen, Andreas von Weissenberg,
chef för Internationellt bistånd,
Finlands Röda Kors
Musikprogram och utmärkelser
Stadgeenligt Årsmöte
Kaffe
Kort översikt, centralstyrelsens viceordförande Christel von Frenckell-Ramberg

9.00			
9.15			
9.45			
10.15
10.30		
11.07		

Start Åbo, Kaskisgatan 13
S:t Karins stadshus (p-plats)
Pargas busstation
Färja Pargas-Nagu
Nagu SEO
Färja Nagu-Korpo

Bussen startar tillbaka efter mötets
slut kl. 15.30.

Anmälning senast 10.4 till
https://www.lyyti.in/Arsmote16

Välkommen!

Välkommen på
Henry dags kaffe!
På distriktskontoret 11.5 kl. 10-17
Kaskisgatan 13 A, 3:e vån., Åbo

Vi bjuder på Henrykaka
i trevligt Röda Kors sällskap
RÖ DA KO RS V E C K A N 9 – 1 5 M A J

aboland.rodakorset.fi
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