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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)

Finns det ledare för jubileumsårets
hjälparkurser i din avdelning också?
Finlands Röda Kors gåva till 100-årsjubilerande Finland är att ge tusentals människor nya
kunskaper i första hjälpen genom en timmeslång hjälparkurs. Att bidra till hälsa och beredskap i närsamhället hör till Röda Korsets
grunduppgifter. Hjälparkursen är ett sätt att
göra samhället starkare: när en nödsituation
uppstår finns en kunnig hjälpare då mer sannolikt på plats.

tet ger stöd och inskolning om det känns besvärligt. Man kan ordna kursen när som helst
under året. Avsikten är att minst lika många
kurser ordnas som Röda Korset har avdelningar och det vore fint om antalet kurser blir högre än så.
De första avdelningarna har redan ordnat hjälparkurser och responsen har varit väldigt positiv.

Alla rödakorsavdelningar kan ordna entimmeskursen. Kursen är gratis och har låg tröskel för deltagande. I samband med kursen kan
man behändigt presentera den verksamhet
som finns i avdelningen och regionen och informera om längre kurser i första hjälpen. Vi
har alla det gemensamma målet att engagera
nya frivilliga i vår verksamhet.

Visst är din avdelning också med!
Päivi Piili
Utbildningsplanerare, första hjälpen och hälsa
Niklas Meltio

Under kursen lär man sig att stilla en blödning, se till att en patient kan andas och skydda patienten mot kyla. Under kurstimmen får
deltagarna se exempel och öva på hjälpsituationer med hjälp av anvisningskort.
Kursmaterialet och anvisningarna är enkla att
använda. Grundläggande kunskaper i första
hjälpen räcker till för kursledarna och distrik-
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LEDAREN 3.4.2017

Året som gick
Mars månad är för oss alla en månad då man reflekterar över det gångna året, då det är bokslutstider och tid för skrivande av verksamhetsberättelser. Avdelningarna har sina vårmöten där
dessa godkänns. Distriktet har sitt årsmöte den
22 april, men styrelsen har redan förra veckan
för sin del godkänt handlingarna.
Jag blir glad när jag ser helheten för vår verksamhet. Vi är ett litet distrikt med stort hjärta
kan man konstatera – och det är era aktivas förtjänst!
Vi är bäst i Finland på insamlingar om vi räknar
resultatet per capita. I fjol samlade vi in 45 000
€ till Katastroffonden under Hungerdagen, dessutom deltog flera avdelningar i specialinsamlingarna för Mosul och Aleppo och för familjer på
flykt.
Vi har en god beredskap för akuta lokala olyckor. Det visar Korpo avdelnings fina insats efter
den förödande branden. Vår mentala stödgrupps
uppdrag bara ökar och uppdragen har blivit allt
mer krävande. Till gruppen skulle absolut behövas flera nya.
Frivilliga räddningstjänst har ett litet uppsving i
verksamheten i och med det nya alarmeringssystemet OHTO. Uppdrag hade räddningstjänsten
ifjol 3 stycken.
Förstahjälpengrupperna är livskraftiga och
många vill vidareutbilda sig i Förstarespons genom projektet Skärgårdshjälpen. Grupperna de-

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

jourerar aktivt under olika evenemang.
Vår stolthet är ännu vänverksamheten som har
fortsatt lika aktivt som tidigare och många nya
har kommit med i verksamheten. Nya varianter
av vänner har utvecklats och då menar jag flyktingvännerna vars huvuduppgift är att stöda integrationen av invandrare till det finländska samhället. Här kan vi lyfta fram Nagu, Pargas och
Dragsfjärds avdelningar som aktivaste.
Ungdomsverksamheten har flyt just nu. Vi har
många nya aktiva från Åbo Akademi, folkrättsstuderande och socionomstuderande från Novia.
Ungdomarna jobbar med olika jippon och deltar
aktivt i olika rödakorsevenemang.
Jag är stolt över Åboland och ser fram emot er
aktivitet under årsmötet och stämman. Vi skall
också bli bättre på att berätta via media om våra
aktiviteter, så att vi blir fler, både medlemmar
och aktiva frivilliga!
Njut av det fina vårvädret!
Annalena

Bästa åboländska rödakorsvänner!
Fortare än vi tror är sommaren här och med den
Röda Korsets 140-åriga jubileumsstämma. På
stämman fastställs en ny strategi för de kommande tre åren samt nya, moderniserade stadgar. Distrikten och avdelningar runt om i landet
har aktivt tagit del av arbetet genom att kommentera och ge ändringsförslag. Tack för det!
På stämman väljs även en styrelse och medlemmar till fullmäktiget. Personval är alltid intressanta och det ligger i allas vårt intresse att
personer med de bästa kvalifikationerna och förutsättningarna att sköta ett viktigt förtroendeuppdrag blir valda. För stämmans delegater
gäller det att rösta fram en styrelse och ett fullmäktige där erfarenhet, nytänkande, ålder, region, språk och kön kombineras till en bra och
fungerande helhet.
Själv har jag haft äran att fungera som viceordförande i hela 6 år. En tid som jag värderar och
uppskattar mycket högt. Styrelseuppdraget samt
ordförandeskapet i revisionsnämnden har varit både givande och lärorikt. Många engagerade rödakorsare har det varit fint att få träffa och
lära känna, det gläder mig speciellt.
Stämman i Helsingfors kommer denna gång
att bli extra festlig. Därför hoppas jag att de

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

åboländska avdelningarna och distriktet fyller alla sina delegatplatser. För att påverka och
samtidigt få härliga minnen för resten av livet!
Vårt åboländska distrikt samlas till årsmöte den
22 april. Också då skall val uträttas. Distriktet
skall få en ny styrelse och med den även ny ordförande. Min mandatperiod tar slut och det är
med stor tacksamhet och lite vedmod också,
som jag ger ordförandeklubban vidare. Mycket
har hunnit hända under dessa 6 år. Jag vill rikta
ett varmt tack till alla er aktiva i avdelningarna
och distriktet och till hela den härliga personalen
på distrikskansliet. Det råder framåtanda och arbetsglädje, ekonomin är god och verksamheten
mångsidig. Med stor tillförsikt och gott samvete
är det lätt att ge över till nya krafter.
Christel
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ORDINARIE STÄMMA I HELSINGFORS 10–11.6.2017

Välkommen till Helsingfors i juni!
Du har väl redan anmält dig till vår ordinarie stämma som arrangeras den 10–11.6
på Finlandiahuset i Helsingfors? Mötet är
viktigt: det är dags att avgöra riktlinjerna
för vår verksamhet för de kommande åren,
ta beslut om de nya stadgorna samt välja
nya förtroendevalda.

Under lördagen den 10.6 behandlas verksamhetsstrategin i ordinarie stämmans utskott med
fokus på planering av den konkreta verksamheten. Beslut om strategin tas under söndagen
den 11.6. Då avgörs också de nya stadgorna.
Personval (styrelse, fullmäktige): Valdebatten
ordnas på lördagen den 10.6. och valet sker
följande dag.

Anmäl dig till stämman, reservera inkvartering och fixa resan – så snabbt som möjligt
Anmälan inleddes 3.2 och avslutas 28.4.
rednet.rodakorset.fi/node/37885
På RedNet finns en elektronisk länk till anmälningsformuläret. Du kan anmäla dig till ordinarie stämman, kvällsfesten och de ungas förfest
på ett och samma formulär. På sidan finns också anvisningar för bokning av inkvartering.

Ha skoj och låt dig imponeras
Mötet inleds på lördagen med musik, festtal och journalisten Arto Nyberg som värd. På
kvällen möts vi igen på Musikhuset, då utlovas
mat och program.
Aktivera dig på Medborgartorget
På Medborgartorget strax intill Finlandiahuset
blir du bjuden på upplevelser samt information
och goda råd. På torget kan du bland annat testa dina första hjälpen-färdigheter samt fynda
sommarkläder i Kontti-affären. På torget arrangeras program från och med tisdagen den 6.6,
då vi kommer att se barn köa till docksjukhuset
med sina teddybjörnar under armen.

Angående resan från Åboland: Buss ordnas
från Åbo, via S:t Karins och Salo till Helsingfors. Anmälan till transporten sker via:
www.lyyti.in/abolandtransportstamma2017
Påverka besluten
Verksamhetsstrategin 2018–2020: Vad ska vår
organisation fokusera på under de kommande
åren? Hur förändras världen? Vilka förändringar måste ske i våra riktlinjer och organiseringen
av vår verksamhet? Vilka förändringar hoppas
du se i organisationsstradgorna? Din avdelning
har fått förslag på den nya verksamhetsstrategin och stadgorna i början av februari 2017.

Ytterligare information: av ditt eget distrikt,
rednet.rodakorset.fi/stamman2017,
rodakorset.fi/aktuellt/stamman
Se också: finlandiatalo.fi och
musiikkitalo.fi/sv

Folkmassor under inledningen av ordinarie stämman i Åbo mässcentrum i juni 2014.
Otto-Ville Väätäinen
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ORDINARIE STÄMMA I HELSINGFORS 10–11.6.2017
Jussi Vierimaa

Dockor och teddybjörnar som är i behov av omhändertagning är välkomna till docksjukhuset på Medborgartorget.

Har du någonsin hört
ordet gimis?

Evenemangstorget Gimis öppnar i Helsingfors
centrum tisdagen den 6.6. Torget kryllar av
evenemang från tisdag till lördag klockan 11–
19 och på söndagen den 11.6 klockan 11–16.

Gimis är gammal helsingforsiska, ett slangord för trevligt eller roligt – och så är det
ju att vara frivillig för Röda Korset!

I programväg utlovas bland annat musikuppträdanden, motionsstunder, diskussioner, hjälparkurser samt program för barn.

I samband med ordinarie stämman ordnas Gimis-evenemangstorget på Medborgartorget,
där frivilligverksamheten presenteras på ett
mångsidigt sätt och organisationen presenterar
allt från första hjälpen till vänverksamhet och
internationellt bistånd.

Välkommen att aktivera dig– vi ses på torget!
Ytterligare information:
Evenemangskoordinator
Liina Sipilä, tfn 040 642 8270

Kom ihåg ordinarie stämmans viktiga datum
Kolla genast: Har du kommit ihåg att anmäla dig (senast 28.4) till stämman och reserverat inkvartering? Ditt distrikt ger information bland annat om samåkning.

Senast 28.4: Kandidaterna för de förtroendevalda som väljs under mötet presenteras
för valnämnden. Nämnden består av distriktens röstberättigade företrädare.

Senast i slutet av mars: Avdelningarnas
och distriktens kommentarer till utkasten för
verksamhetsstrategin och stadgarna. Avdelningarna och distrikten fick utkasten i början
av februari. Samtidigt skickades också mallar
för fullmakter och information om mängden
röstberättigade företrädare per avdelning.

Senast 12.5: Avdelningarna och distrikten
får en officiell mötesinbjudan samt förslag
på verksamhetsstrategin och de nya stadgorna. Samtidigt postas valnämndens förslag på förtroendevalda och mötets programblad.

Åbolands distrikts transport till stämman
Buss ordnas från Åbo, via S:t Karins och Salo till Helsingfors. Anmälan till transporten sker via:
www.lyyti.in/abolandtransportstamma2017
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JUBILEUMSÅRET INOM RÖDA KORSET

Ordna en hjälparkurs jubileumsåret till ära
Att ordna en hjälparkurs är lätt, roligt och
nyttigt. Kursen har planerats jubileumsåret
till ära och varar i en timme. Under kursen
lär vi oss hur man stoppar blödningar, säkerställer fria andningsvägar i olika situationer
och skyddar patienten från kyla.

förbandsmaterial och ett skyddstäcke. I varje
kasse finns även 25 intyg till deltagarna i hjälparkursen.
Ange information om kursen som
du ordnade
Det är viktigt att fylla i blanketten på webben
rednet.rodakorset.fi/hjalpare140v efter kursen och berätta antalet deltagare. Vi informerar om antalet nya hjälpare under året till andra som en del av Finland 100-jubileumsåret,
baserat på den informationen vi får in.

Kassen är gjord av gamla västar för frivilliga, och i den finns instruktioner och allt nödvändigt material för att ordna en kurs. För
att kunna hålla kursen räcker det att man har
grundläggande kunskaper om första hjälpen
och om man så önskar kan evenemanget ordnas tillsammans med en annan avdelning eller
ett annat distrikt.

Kom ihåg att samla in deltagarnas e-postadresser. När du anger deltagarnas e-postadresser på webblanketten kan vi tacka dem
personligen i slutet av jubileumsåret.

I kassen finns enkla instruktioner för hur en
kurs genomförs. Minnespinnen innehåller utöver elektroniska anvisningar även första hjälpen-videor, som man före övningen kan visa för deltagarna. Instruktionskorten berättar
hur du ska agera i en första hjälpen-situation.
Dessutom innehåller kassen olika typer av

Kassen kan beställas från webbutiken:
punaisenristinkauppa.fi.
Ytterligare information:
Utbildningsplanerare
Päivi Piili, tfn 020 701 2170

Mari Järvisalo lägger ett tryckförband och Ritva Kettunen agerar patient på en hjälparkurs i Nyslotts avdelning.
Päivi Kapiainen-Heiskanen
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HISTORIEUTSTÄLLNING

KOMMUNALVALET DEN 9.4.2017

Arrangera Röda Korsets
historieutställning på din ort

Ställ frågor och debattera
under kommunalvalet

Ett paket på fem bildaffischer om vår historia kommer till ert förfogande i april. Med
hjälp av affischerna berättar vi om det arbete vi har utfört i Finland inom folkhälsa,
socialtjänster, första hjälpen samt under
krigstiden. Den femte affischen lyfter upp
de mest betydelsefulla stunderna av internationellt biståndsarbete.

Under kommunalvalet den 9.4 har vi möjlighet
att påverka förutsättningarna för föreningarnas
och kommunernas verksamhet i framtiden. En
välmående kommun känner till sina föreningar,
skapar förutsättningar för verksamheten och
stöder frivilligarbetet. De frivilliga skapar samhörighet, stärker tryggheten i vardagen och
välfärden i kommunerna.

Det produceras två olika set av affischerna.
De så kallade Finetag-affischerna i storlek A0
(841 x 1198 mm) är självhäftande och återanvändbara. Ni kan kostnadsfritt låna ett Finetag-affischpaket från er distriktsbyrå från och
med vecka 13.

Frågor att ställa i samband med valdebatten:
1. Frivilliga som en resurs för
främjandet av välfärd och hälsa
Organisationen har kring 500 lokalavdelningar
med 40 000 verksamma frivilliga. De dejourerar och ger första hjälpen på olika evenemang,
möter ensamma personer, stöder immigranternas integration, erbjuder stöd och hjälp vid
pluspunkter, ordnar jippon i anknytning till sexuell hälsa och upplyser om rusmedel.
• Hur kan kommunen ta frivilliga och föreningar i beaktande samt använda dem som
en resurs för att främja hälsa och välfärd?
• Hur kan kommunen stöda frivillig- och föreningsverksamhet?
• Hur lyssnar kommunen på den information
som föreningar och frivilliga har om människornas välmående?

Affischerna trycks även i mindre storlek (700 x
1000 mm). Dessa mindre pappersaffischer kan
ni från och med vecka 10 beställa kostnadsfritt från webbutiken (punaisenristinkauppa.
fi). I paketet ingår ett häfte som ger information och bakgrund till utställningen i form av
dagboksanteckningar av en fiktiv sjukskötare.
Texten baserar sig på verkliga händelser trots
den fiktiva formen.
Den samma sjukskötaren iakttar vår historia
även på våra Facebook-sidor. Berättelsen har
redan börjat; följ med genom att gilla och dela.

2. De frivilliga är redo i överraskande
situationer
Röda Korset har den lagstadgade uppgiften att
bistå myndigheter vid olyckor eller samhälleliga störningar. Över 5 000 frivilliga är utbildade
till att bistå myndigheter vid olika larmsituationer. Vi koordinerar den Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa), som består av 52 föreningar med
22 000 frivilliga som är redo att hjälpa myndigheter i stödande uppgifter.

Reservera utställningsplats i god tid
Ni kan ställa ut utställningen när som helst
från och med april. Den kan äga rum i avdelningens egna utrymmen eller i era samarbetspartners utrymmen, i biblioteket eller kommunhuset. Den traditionella Rödakorsveckan
8 -14.5 erbjuder ett bra tillfälle för att ordna
utställningen.
Utställningen fungerar bra i samband med
hjälparkursen. Vid sidan om utställningen har
ni även ett bra tillfälle att berätta om avdelningens egen historia.

En god beredskap kräver att organisationen
upprätthåller färdigheter genom utbildning och
övningar tillsammans med olika aktörer och
myndigheter. För detta behöver verksamheten
stöd av aktiva samarbetspartners och resurser,
så som utrustning och lokaler.
• Hur kan kommunen ta frivilliga och föreningar i beaktande i deras roll som stöd för
myndigheter och en del av beredskapen för
akut bistånd?
• Hur kan kommunen stöda och uppmuntra
frivillig- och föreningsverksamhet?

Ytterligare information:
Informatiker
Mari Vehkalahti, tfn 020 701 2233
Läs mer om jubileumsåret på RedNet:
rednet.rodakorset.fi/node/42635
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BEREDSKAPSVERKSAMHET I ÅBOLAND

Utvecklande av Röda Korsets evakueringskoncept EEC
(Emergency Evacuation Centre)
Text och figur Annalena Sjöblom, bild Stig Hågensen

Vid en eventuell storolycka med många
drabbade har myndigheterna (gränsbevakningen) uttryckt sitt behov av hjälp till Finlands Röda Kors. Av denna orsak har ett
nytt utvecklingssamarbete inletts i organisationen tillsammans med centralbyråns internationella enhet, beredskap, Kalkku logistikcentral och distrikten.

Registreringen kan göras på papper eller elektroniskt.
I övningen presenterades ett nytt koncept där
ID-kort med fotografi, namn och telefonnummer skrevs ut och uppgifterna lagrades elektroniskt. Kortets uppgifter samlades upp med
hjälp av en smarttelefon. Varje evakuerad fick
således ett eget personkort som visade att de
var registrerade in i evakueringscentralen.

Många av delarna i konceptet har utvecklats separat, t.ex. Luftbågetält för evakueringssjukhus som kan sändas till ett katastrofområde, första omsorgskonceptet
i avdelningarna och ledningssystem för
olyckor i hemlandet.

Under den första intervjun frågades också om
eventuella skador eller om behov för annan
medicinsk hjälp behövdes. Vid behov slussades dessa direkt till förstahjälptältet
Första omsorg
Efter registreringen fick personerna gå över till
servicetältet där mat serverades. I tältet fanns
också tillgång till filtar och personal som kunde ge psykiskt stöd och hjälpa till med olika
praktiska saker.

Evakueringsövning i Vasa
Konceptet testades för första gången i Vasa i
början av mars. I övningen deltog: internationella enheten, beredskapen från centralbyrån,
Kalkku logistikscentral, Österbotten, Västra
Finlands, Egentliga Finlands, Ålands och Åbolands distrikt samt frivilliga från Österbotten
och Länsi-Suomi.

Första hjälpen
Förstahjälpenstationen hade en egen avskärmad del som var tydligt utmärkt. Hit kom personer som skadats lindrigt eller som annars
var i behov av medicinsk hjälp. Tanken är att
få dessa personer åtskilda från den övriga
massan för att så snabbt som möjligt få fortsatt transport till vårdplats.

Övningen var en del av gränsbevakningens
evakueringsövning i arktiska förhållanden.
Gränsbevakningen evakuerade icke skadade till Röda Korsets evakueringscenter i Vallgrund, Vasa skärgård.
Röda Korsets uppgift var att
ta emot de evakuerade, registrerar dem, ge första omsorg och identifiera eventuella medicinska behov.
Arbetet i evakueringstältet
var indelat i tre helheter:
1. Registrering
2. Första omsorg
3. Första hjälpen
Registrering
Registreringen är en viktig del
i evakueringen för att myndigheterna skall få information om antalet evakuerade
och t.ex. jämföra dessa med
ett fartygs passagerarlistor.

Figur 1. Schematisk bild över en evakueringsplats
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BEREDSKAPSVERKSAMHET I ÅBOLAND

Registrering av evakuerade

Åbolands kommentarer

drabbade vid farleden mellan Utö och Kökar.
Då ligger det nära till hands att behov av evakueringscenter ligger på Korpo avdelnings område. Inom beredskapen i Åboland är därför
nu tyngdpunkten på att på bästa sätt förbereda avdelningarna på ett scenario som detta.
Vi ordnar kurser i första omsorg och har temakvällar för avdelningens aktiva om beredskap.
Vi skall komma ihåg att alla aktiva i avdelningen kan ha en roll i en evakueringssituation.
Det behövs personer som kan registrera, om
så på papper eller på dator, dörrvakter för att hålla
obehöriga borta, förstahjälpenkunniga och framförallt
många aktiva som kan koka
en soppa, kaffe eller hålla
handen på en drabbad.

Övningen var mycket intressant och gav
många tankar om vad vi som organisation kan
bistå myndigheterna med. Enligt statistik på
storolyckor är den icke allvarligt skadade ofta
den största massan, som myndigheterna behöver hjälp med. Här kan Röda Korset vara till
stor hjälp.
Enligt sjöbevakningen är den största risken för
en storolycka till havs med många personer

Min önskan är att ni i avdelningarna tar beredskapen på allvar och att ni inser hur viktiga ni är för att
stöda myndigheterna. Kom
på en beredskapskväll för
att få veta mer och därefter
på kurs i första omsorg. Ju
mer vi kan planera på förhand destu bättre är vi ifall
en olycka är framme.
Figur 2. Ledningsschema för en evakueringsplats
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BEREDSKAPSVERKSAMHET I ÅBOLAND

OHjaamme TOimintaa OHTO styr vår verksamhet
Jari Miettinen

Text Annalena Sjöblom

OHTO är Frivilliga räddningstjänstens nya styrningssystem, som
möjliggör:
Att försnabba alarmeringstiden kan betyda att
människoliv räddas

• Att alarmera grupperna snabbt och enhetligt med textmeddelande
• Att administrera alarmgrupperna och uppgifterna på de frivilliga enhetligt
• Att administrera och följa med information
om utbildningar
• Att rapportera verksamhet och utryckningar
För utvecklande av Ohto ansvarar Röda Korset
som koordinerar Vapepa. Systemet har utarbetats av programmeringsbolaget Vincit Oy.

Såhär fungerar OHTO alarmet:
Alarmet kommer som textmeddelande från
nummer 040 456 3670 (spara numret i din
telefonbok!).
I meddelandet står t.ex. (OBS ! Enbart på
finska)
”Operaatio nro 25/ Valmiusharjoitus/
Pargas(Humana)/16.00. Kuittaus: 25 ok/ei/
pm hh.mm”

Målsättningen är att alla rödakorsaktiva som
vill vara med i beredskapen skall finnas i systemet för att enkelt och snabbt kunna larmas
för uppdrag.

Såhär svarar du på alarmet:

Varje avdelning borde således finnas med i
systemet framförallt för uppdrag inom hemlandshjälpen (vid t.ex. bränder) då avdelningen kan hjälpa de drabbade med materiell hjälp.

Vastaa tekstiviestiin kirjoittamalla ensin
operaation numero ”25” ja sen jälkeen joku kolmesta vaihtoehdosta:

Vilka är fördelarna?

ei – om du inte denna gång kan delta

ok – om du kommer till den angivna tiden
och platsen

• Alarmeringstiden försnabbas märkbart
med hjälpa av grupptextmeddelanden.
Snabbar utryckning kan till och med rädda
människoliv.
• Myndigheterna får snabbare stöd av frivilliga. Vapepa alarmerare kan välja grupper
specifikt på basen av deras kunnande.
• Planeringen av verksamheten underlättas då Vapepa organisationernas får heltäckande information om utbildningar och
uppdrag.

pm ”hh:mm” - där hh:mm är klockslaget du
kan komma.
Till meddelandet kan tilläggas en kort text
tex. ”25 pm 23:45 Hämtar materialet från
förrådet”.
Man kan skicka ett nytt meddelande vid behov om man t.ex. svarat Ok och sen får förhinder.
Till dem som meddelat att de kommer (Ok,
pm hh:mm) sänds ett bekräftelsemeddelande där det kan stå t.ex. mer information
om samlingsplats, den försvunne etc. T.ex.:
”Tulossa/Vårdkasen, Västanfjärd /Kadonnut
lapsi 6v. Punainen polkupyörä”.

Mer information:
beredskapschef Annalena Sjöblom
tfn 0400 838 675
e-post annalena.sjoblom@redcross.fi
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Kimitos första respons kurs övade på m/s Stella
Text och bild Marjatta Alakahri

Skärgårdshjälpens tredje första respons kurs
ordnades under två veckoslut 3-4.3 och 2426.3 i Kimito och Kasnäs.

son som hade fått hjärtinfarkt och en som
hade en massiv blödning i armen efter en arbetsolycka. Inne i förbindelsebåten övades
hur man hjälper en person som har fått kolmonoxidförgiftning, ett barn som har fallit ner
för trappan och låg medvetslös på golvet och
ett annat barn som också hade fallit ner för
trappan och hade också en massiv blödning i
benet.

De 16 deltagarna var från Röda Korsets första hjälpen grupper, Frivilliga Sjöräddningen
och Frivilliga Brandkåren. Första veckoslut var
mera teori och övningar hur man mäter blodtryck, tar blodsocker, mäter syresättningen
osv och andra veckoslut innehöll mycket lärorika övningar på förbindelsebåten Stella i
Kasnäs. Kursdeltagarna fick t.ex. gå ner i maskinrummet och öva hur man hjälper en per-

Kursen avslutades med tentamen som innehöll en praktisk del och en skriftlig del. Grattis
till alla 16 nyutbildade första responsare.
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AVDELNINGARNA I ÅBOLAND

Avdelningarnas styrelser 2017
Dragsfjärd

Korpo

Catrine Huhta, ordförande
Gunilla Söderholm, viceordförande
Maria Bärling, sekreterare
Camilla Nurmi, kassör
Kristina Hakola-Wass
Susan Holmberg
Ann-Charlotte Lehtonen
Annica Lindroos
Frida Sjöblom
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
Ramona Lindroos, 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
Eivor Gustafsson
Tina Gustafsson
Rodise Liljeqvist
Tanja Liljeqvist
Ulla Örså

Pargas
Göran Peltonen, ordförande
Kristina von Weissenberg, viceordförande
Andreas Ek, sekreterare
Rainer Johansson, kassör
Tiina Eriksson
Stig Hågensen
Inger Karlsson
Sirkka Koivunen
Sauli Luttinen
Linda Nummelin
Oili Pyysalo
Susanne Rosenqvist
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

Pertti Metso, ordförande
Julia Lundsten, viceordförande
Guje Viitanen, sekreterare
Daniela Sundberg, kassör
Kerstin Gabrielsson
Linda Mattsson
Stina Mollgren
Jurita Sandberg
Inga Sundroos
Raija Ölander

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

Åbo Svenska
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Eivor Huldén, ordförande
Tove Johansson, viceordförande
Roger Broo, sekreterare
Camilla Sandell, kassör
May Ahlqvist
Ulla-Stina Engström
Terese Grön
Jeanette Karlsson
Sandra Rautio
Ulla Stendahl

ÅRETS VÄNNER I ÅBOLAND

Årets vänner i Åboland Christer och Majlen Järnström
premierades i Pargas
Text: Mia Eklund, Foto: Andreas Ek
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 Christer och Majlen Järnström
från Pargas valts till årets vänner. Både Christer och Majlen har engagerat
sig på många olika sätt för att hjälpa andra. Paret har dels fungerat som
stödpersoner för två ungdomar och
de har engagerat sig på många sätt
i Pargas IF:s junior och ungdomsarbete. Båda två besöker Seniorstugan i Pargas så gott som varje vecka,
och verksamhetsledare Maarit Silvan
beskriver dem i nomineringen som
mycket omtyckta frivilliga hjälpare. De
har ett varmt sätt att bemöta andra
och har även hjälpt till med planering
och genomförande av olika fetser.
Majlen har tidvis besökt servicehuset
Silverbacken och hittade alltid på roligt program för alla boare på enheten. Då hon arbetade vid bäddavdelningen i Pargas gjorde hon mycket för
att öka trivseln för patienterna.
Christer är även skolfarfar i Malms
skola i Pargas. Malms skolas lärare skriver att Christer är mycket efterlängtad varje vecka och att de yngre
barnen genast rusar fram och kramar
honom då de ser honom. Han hjälper
och lyssnar och visar stor empati för
barnen.
”Två glada och mycket positiva och
hjälpsamma människor. De sprider
glädje runt om sig och sparar inte på
sina krafter då hjälp behövs, de är alltid färdiga att hjälpa. Det som är fint
är att de hjälper både barn, unga och
äldre människor.” avslutas nomineringen av Christer och Majlen till årets
vän.
Christer och Majlen uppvaktades under vändagen av Pargas rödakorsavdelning, Åbolands distrikts personal
och inbjudna vänner och familj.

Årets vänner i Åboland Christer och Majlen Järnström

”Två glada och mycket positiva och
hjälpsamma människor. De sprider
glädje runt om sig och sparar inte
på sina krafter då hjälp behövs, de
är alltid färdiga att hjälpa. Det som
är fint är att de hjälper både barn,
unga och äldre människor.”
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MONIKULTTUURINEN TOIMINTA PARAISILLA

Kotiavain löytyy
Teksti ja kuvat: Sauli Luttinen

lun sanoja ja sanoin, että laulakaa vaan
”soi saana kuultaiineen”. Kun laulun sävel
on erään saksalaisen sedän ja sanat käännetty Runebergin ruotsinkielisistä, näin voi
käydä.

“1.12. Kerho Ukkosen oppitunti: Pitkä ja
lyhyt vokaali. Kova, pehmeä, yksöis- ja
kaksoiskonsonantti. Diftongi. Oppilaista
paikalla I, M ja Y.
Sanan merkitys vaihtuu vokaalin pidetessä: TU-LI sammuu, kun on kova TUU-LI.
SUU-RI mies SU-RI pieniä lapsia. Yksi vai
kaksi konsonanttia: Hän on kaunis kuin
KUK-KA, mutta KU-KA hän on? Ruoho on
kuin MAT-TO, jonka alla MA-TO kaivaa.
– Herra professori, nyt talvella, kuinka syvällä, halusi M heti tietää.
Vaikea oli myöskin SUO-MI (ei esimerkiksi
SOU-MI), koska diftongi... Aika paljon asiaa ja äijät pian ihan uupuneita.
Lopputunnin piristykseksi opetin miehiä
tulevan itsenäisyyspäivän kunniaksi laulamaan Maamme-laulun “ekasäkeistön”.
Opettelimme mitä eka, toka, tokavika ja
vika tarkoittavat, koska lapset käyttävät
niitä ja isät eivät aina ymmärrä.
Viime tunnilla Syyrian kansallislaulusta I:lle
ja Y:lle tuli vain huonoja muistoja mieleen.
Tästä biisistä he varmasti pitäisivät.
Kirjoitin sanat taululle. Kas, siinähän olivat upouudet ystävämme: vokaalit, konsonantit sekä diftongit. Opettelimme lau-

Sanoissa oli myös rakas pohjoinen luontomme ja kallis isänmaamme. Keskustelimme vuodenajoista, metsistä ja järvistä, jääkaudesta, tuntureista ja saaristosta sekä
siitä, että suurin loukkaus monelle suomalaiselle on luonnon tahallinen tuhoaminen.
Kerroin vielä Ruotsi-Suomen kuninkaista, Suomen sodasta, Venäjän tsaareista ja
autonomiasta, kansalais-, talvi- ja jatkosodasta, isovanhemmistani ja itsenäisyyden kovasta hinnasta sekä sen tulevasta
100-vuotisjuhlavuodesta.
M ihmetteli kohtaa ”maa kallis isien”. Se ei
ole hänen kohdallaan totta. Sanoin, että
hänen lapsilleen se jo olisi. Totta, sanoi M.
Sytytin kynttilät ikkunaan ja lauloimme
Maamme-laulun. Saimme seinän takaa
naisten käsityöpiirin raikuvat aplodit. M
esitti säkeen itämaisella laulutyylillä. Laulu
oli omaksuttu.
Sammutin kynttilät ja annoin jokaiselle yhden mukaan. Hyvää itsenäisyyspäivää!”

Lainaus on Paraisten arabimiesten suomen
kielen opettajan päiväkirjasta. Kirja on minun.
Toimin tehtävässäni vapaaehtoisena SPR:n paikallisosaston monikulttuurisen työryhmän jäsenenä. Ryhmä järjestää opetusta myös arabinaisille.
Kotoutumisen tärkeimpänä edellytyksenä on
kielen ja kulttuurin omaksuminen. Kuten edellä käy ilmi, tämä kehitys on Paraisilla käynnistynyt loistavasti.
Ai niin. Oppitunnin lopuksi M opetti minulle
ensimmäisen arabian kielen sanani: SHUKRÄN
- KIITOS. Kiitos arabiukkoset, että saan opettaa teille millaista on olla suomalainen mies.
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Ungdomsgruppen Together in Dalsbruk
Text Frida Sjöblom
sommar.
Vi har också hunnit med en utflykt till Åbo. Då
hade vi möjlighet att se Pete Poskipartas magiföreställning på Åbo Svenska Teater. Innan föreställningen visade vi runt flyktingarna i
Åbo och besökte bland annat Lidl och arabutikerna. De shoppade så mycket att vi fick ha
bussen och komma efter alla saker innan föreställningen.
På hemvägen skojade vi och sjöng sånger för
varandra. Jag hade ett ganska stort ansvar
med arrangemangen och var lite orolig innan
för hur det skulle gå. Allt gick ganska bra trots
lite förvirring.
Röda Korset ordnade också en gemensam
träff för alla Dalsbruksbor och nykomlingar.
Då hade syrierna planerat en dansuppvisning
för oss. Jag och Ann-Louise Hakalax dansade
en tango från de gamlas dans spontant för att
visa hurudana danser vi har.
Kommande planer är, förutom de spontana träffarna, ordna något program på påsken.
Kanske det blir påskäggsjakt eller något liknande. Vi kommunicerar mest på engelska via
applikationen Say hi och google translate. Det
går ibland bättre och ibland sämre, men med
teckenspråk har vi löst det mesta.
Det har varit jätteintressant och jag har lärt
mej mycket om deras kultur. Lite ord på arabiska kan vi redan och de har lärt sig lite
svenska, engelska och finska. Jag tror ungdomarna tack vare oss känner sig välkomna och
glada för vår vänskap, även om de bär stor
sorg för sitt hemland inombords.

Iden om att bilda en ungdomsgrupp i Dalsbruk
kom då Annica Lindroos från Dragsfjärds avdelning ringde mej och berättade att flera av
de Syriska kvotflyktingar som kommunen tar
emot denna gång är ungdomar. Jag hade blivit
vald till Röda Korsets styrelse redan på hösten
efter att ha gått Träningscirkeln mot rasism ledarutbildningen.
Efter att samtalet kom frågade jag mina vänner och grundade en facebook grupp ”Together in Dalsbruk” för att få flera intresserade med. Vi hade vår första träff, då vi åt pizza
och lärde känna varandra bättre. Då började
vi också planera vad vi ville göra tillsammans
med nykomlingarna.
Kvotflyktingarna kom i mitten av februari och
vi hade vår första gemensamma träff: vi var
19 ungdomar från Kimitoön och de var 5 flyktingar. Vi hade tolk med oss i början så att
vi kunde berätta om oss själva. Vi bytte telefonnumror och tog selfies. Vi var jättenervösa
innan, men det släppte ganska fort då vi började skoja och skämta med varandra. Efter att
tolken for spelade vi elefantfotboll och då var
redan stämningen avslappnad.
Efter det har vi träffats spontant i byn. Vi har
spelat fotboll och träffats hos varandra.
Några av oss flickor har också träffat de syriska flickorna. De har inte velat delta i de ordnande programmet som pojkarna utan vi har
blivit inbjudna hem till dem på te, där vi med
hjälp av flyktingflickor som redan varit i Dalsbruk ett år kunde berätta om oss själva för
varandra. Flickorna tycker om att dansa och är
intresserade av att gå ut i skogen då det blir
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Veckan mot rasism
Text och bild Mia Eklund
Röda Korset har redan i många år fört kampanjer och jobbat för att förebygga rasism,
diskriminering och mobbning. Röda Korsets
kampanjvecka mot rasism inföll i år 20–
26.3.2017. Under veckan ordnades evenemang och jippon mot rasism runt om i landet.
Åbolands distrikt uppmärksammade kampanjveckan på flera olika sätt. På måndagen inleddes veckan med en flash mob på gågatan
i Åbo, där distriktet, Turun osastos ungdomar
och asylsökande från mottagningsenheten i
Pansio deltog. Musik spelades och deltagarna
dansade runt samtidigt som förbipasserande
lockades med och fick information om kampanjveckan. Efter dansen tändes ljus och med
hjälp av ljusen skrevs texten #idecide. Med
taggen #minäpäätän #jagbestämmer #idecide
visar man att man deltar i kampanjen och har
fattat ett beslut att agera mot rasism.
På onsdagen hade distriktets ungdomsutskott
tillsammans med ämnesföreningen Jus Cogens vid Åbo Akademi r.f. ordnat ett seminarium med temat rasism. Två stycken inbjudna
talare berättade om rasism; Muluken Cederbog talade om rasism och diskriminering och
den enskilda människans ansvar och Adrian
Perera talade under rubriken ”Jag är inte rasist”- medveten och omedveten rasism i dagens Finland. Nästan 50 studerande deltog i
seminariet, vilket visar att temat rasism är aktuellt och intresserar. Stort tack till Muluken
och Adrian för de intressanta och tankeväckande presentationerna och tack till Jus Cogens
för ett fint samarbete.

Ljus tänds på gågatan i Åbo under flash mobben

Adrian Perera talar om medveten och omedveten rasism

Jus Cogens seminarieansvariga och distriktets ungdomsutskottsrepresentant hälsar alla välkomna

Muluken Cederborg berättar om sin historia och om alla
individers ansvar att agera i en rasistisk situation
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Årets fördomsfria föregångare
Text och bild Mia Eklund
I samband med veckan mot rasism 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.
I år går priset för fördomsfri föregångare till
Linda Bäckman och Eva Björkfelt som båda
aktivt jobbat för ett fördomsfritt samhälle.
Linda Bäckman har varit med och startat och
drivit kampanjen ”We see you” på Facebook
som har som mål att visa sitt stöd åt asylsökande och arbeta för en mer mänsklig asylpolitik. Dessutom har Linda varit med och dragit
gruppen Åbo Akademi Volunteers som ordnat program åt asylsökande i Åbo. Aktiviteterna har varit mycket viktiga för nykomlingarnas
integration och har lett till genuina vänskapsband mellan asylsökande och Åbobor.
Eva Björkfelt undervisade på volontär basis en
grupp asylsökande i finska flera gånger i veckan från hösten 2015, och sedan oktober 2016
drar hon tillsammans med Linda Bäckman och

Lena Nykänen en ”diskutera på finska”-grupp.
I gruppen får asylsökande och flyktingar öva
sig på att konversera på finska vilket bidragit
till att de lärt sig finska snabbare. Gruppen har
dessutom stött integration och asylsökandes
mentala hälsa under asylprocessen.
Hur skulle man själv vilja bli bemött
om man blev tvungen att fly ensam till ett helt
främmande land? Vi har sett hur viktigt socialt kapital är för de nyanlända. I dagens läge måste man också som finländare genom
handlingar visa var man står, det räcker inte att tänka att man är positivt inställd och
öppensinnad, säger Linda Bäckman och Eva
Björkfelt. Vi har fått många goda vänner inte
bara bland asylsökande, utan också likasinnade finländare vi lärt känna sedan flyktingarna
kom.
Linda och Eva uppvaktades av distriktet i slutet av kampanjveckan.

Jukka Rantala

Finns det regler i krig?!
Föreläsnings- och diskussionskväll
med temat humanitär rätt
8.5.2017 kl. 18.00–20.00
Källarsalen, Gillesgården, Auragatan 1 G

Under Rödakorsveckan kommer distriktet att
ordna en föreläsnings- och diskussionskväll med
temat humanitär rätt och krigets lagar. Evenemanget ordnas den 8.5.2017 och är öppet för
alla intresserade. 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 Korsets roll i konflikter

Du behöver inte ha några förhandskunskaper
för att komma med, utan vi diskuterar och funderar på frågorna tillsammans. Som ledare och
föreläsare för kvällen fungerar ungdomsdelegat
Andrea Södergård som har en pol.kand. i ämnet
folkrätt.
Anmälningar: Via Lyyti anmälningssida senast
den 3.5, www.lyyti.in/Finnsdetreglerikrig-kvall
Välkommen med!
Tyst manifestation i Åbo 2009
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FAMILJEJIPPO I PARGAS

Internationella dagen mot rasism i Pargas
Text och bild Andreas Ek
Den 21 mars, datumet för FN:s internationella dag mot rasism, uppmärksammades i Pargas med tal, sång, mat och fotografier. Pargas
Röda Kors i samarbete med Pargas bibliotek,
Pictura, Skärgård Utan Gränser och Nagu Rotary arrangerade ett tre timmar långt evenemang i Pargas stadsbibliotek som fyllde upp
hela aulan.

sätta sej med olika knåperier och små tilltugg
och kaffe sköttes av Skärgård utan Gränser,
där man fick smaka på syriska bakverk knafa,
baklava och getingbon. Evenemanget var välbesökt och stämningen var god och energirik.

Pargas avdelnings relativt nya men redan väletablerade mångkulturgrupp fungerade som
huvudarrangör, med Sirkka Koivunen som bemannade Röda Korsets informationsbord och
Sauli Luttinen som stod för musik och sång.
Nagu Rotary i sin tur lånade ut sina fotografier som Giles Duley hade tagit under sin vistelse vid Strandbos flyktingförläggning och nu
ställs ut inne i biblioteket. Utställningen öppnades med tal av Pargas flyktingkoordinator
Gudrun Degerth, tolken Mustapha Achkir samt
Bushra Aasar från Syrien, som höll sitt tal helt
och hållet på finska. Efter det bjöd barnen på
sång, både syriska och finska barnvisor som
följdes upp av Sauli och Mustapha med några
duetter. Stella Tiisala från Pictura ordnade en
pysselhörna för barnen där man kunde syssel-

Giles Duleys fotografier kommer att finnas utställda inne i biblioteket ända till sista april
och man kan fritt gå och se dem under bibliotekets öppethållningstider.

Andreas Ek

Kom och se 1 maj-familjejippo i Pargas
Även i år arrangerar Pargas Röda Kors sitt traditionella och populära familjejippo i gästhamnen den första maj. Jippot pågår mellan
klockan 13:00 – 15:00 och sker i samarbete med en hel del andra allmännyttiga lokalföreningar. Blåslaget står för levande musik
längsmed jippot. Till evenemangets program
hör bl.a. ponnyridning, ett besök av frivilliga
brandkåren och deras utryckningsbil, mini-ma-

raton, räddningshundar, lekar, mete, ansiktsmålning, ballonger och blomplantering. För
de hungriga finns det våfflor, syrisk mat och
grillkorv till salu. Programmet finjusteras ännu, men om allt går väl så kommer vi även att
ha ett hoppslott på plats samt sjöräddningens
båt parkerad i hamnen. Inträdet är fritt, så det
är bara att ta hela familjen med och titta förbi
en sväng. Välkomna!
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Lyckade ungdomsevenemang under våren
Text och bild Mia Eklund
Vårens ungdomsverksamhet har kört
igång med många nya och ivriga deltagare. Info- och pizzakvällen som
hölls i januari lockade cirka 30 ungdomar till Pub Niska där de fick information om Röda Korset, om distriktets
verksamhet och om ungdomsverksamheten.

Ett trettiotal ungdomar deltog i informationskvällen på Pub Niska

Efter att evenemanget officiellt var
i januari
slut stannade en stor del av deltagarna kvar för att diskutera och fråga mer
om olika verksamhetsformer som de var intresserade av. Många tyckte att ungdomsevenemangen lockade mest, några ville börja
med första hjälpen, andra med vänverksamhet
och några ville börja som frivilliga på de ungas
skyddshus. Kvällen var mycket trevlig och det
var roligt att se att Röda Korsets verksamhet
intresserar så många unga.
I februari ordnades en ungdomskväll med temat humanitär rätt. Ungdomsdelegat Andrea
Södergård berättade om krigets regler, mänskliga rättigheter och Röda Korsets roll i en konflikt. Många av deltagarna förundrades över
hur stor och viktig roll Röda Korset har i konflikter. Temakvällen kommer att ordnas en
gång till, nu öppen för intresserade i alla åld-

rar, den 8.5. Mer information på sida 17 och
på distriktets hemsida.
I mars ordnades ungdomsevenemang under
veckan mot rasism, mer om det kan du läsa på sida 16. Följande ungdomsevenemang
kommer att ordnas den 11.4, också det med
temat rasism. Då ordnas det för ungdomar en
workshop mot rasism där man lär sig att motverka och motarbeta vardagsrasism. Genom
rollspel och teater får deltagarna 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. Läs mera:
https://rednet.rodakorset.fi/node/44053

Välkommen på sommarläger!
Röda Korset Ålands distrikt ordnar tillsammans med Åbolands distrikt barnläger för
elever i årskurs 4-6 den 11.6–16.6 på Kökar,
Åland. Du är välkommen till ett spännande
och händelserikt läger. Du kommer att uppleva olika teman varje lägerdag, träffa roliga kompisar, lära dig om samarbete, om första hjälp, om Röda Korsets principer och om
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. Det är klart du ska med!

Lägret är ett samarbete mellan Finlands Röda Kors Åland och Åbolands distrikt. Lägret
är tvåspråkigt (svenska/finska) och tvåspråkig personal är hela tiden på plats. Maxantalet lägerdeltagare på lägret är 40 deltagare. Först till kvarn principen gäller. Sista
anmälningsdagen är 17.5.2017.
Anmälning och mer information hittas på
följande sida:
https://rednet.rodakorset.fi/sommarlager
Saga Rosenström
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Nya fejsaruppdrag

Festivaljouren närmar sig
– gör så här!

Vid nyår började två F2F-regionkoordinatorer
jobba i Uleåborg och Helsingfors. Koordinatorerna ansvarar för rekrytering, utbildning, arbetsavtal, frågor gällande arbetsförhållanden
samt inskolning bland fejsarna i sina ansvarsstäder. De ansvarar också för färdteamen.

Röda Korset är en populär samarbetspartner
för festivalarrangörerna. Vi erbjuder festivaler
första hjälpen-grupper och experter inom rusmedel- samt hiv- och sexualarbete.
•

Under sommaren besöker färdteamen vårt
lands största städer i en husbil. Bilarna gör
det möjligt att övernatta billigt och i varje
bil finns 4–6 fejsare i team som byts ut varje vecka. Till exempel från Uleborg reser färdteamen under den första veckan till Rovaniemi och Sodankylä och under följande vecka till
Kajana och Idensalmi. Från Helsingfors besöker team Ekenäs och Hangö.

•

•

Regionkoordinator i Uleåborg är
Tuomas Mattila, tfn 020 701 2190

•

Regionkoordinator i Helsingfors är
Riku Slioor, tfn 020 701 2338

•

Ytterligare information:
Centralbyråns F2F-koordinator
Vesa-Matti Salomäki, tfn 020 701 2014

•

Första hjälpen-grupperna använder en avtalsmall som finns på RedNet och alla aktörer som
deltar i evenemanget ombeds underteckna
tillståndet samtidigt: rednet.punainenristi.fi/
node/6210
Läget med jouren och tillstånden uppdateras i
god tid på den nationella festivallistan. Frivilliga
inom de hälsofrämjande programmen kan anmäla sig på samma lista, som finns på RedNet.
Du hittar den på FHJ-gruppernas, hiv- festivaloch drogförbyggandearbetets sidor.
Förfrågan om jourtillstånd kan också delegeras
till festivalkoordinatorn. Denna förenar alla aktörer som deltar i evenemanget.
Information om de aktörer som rör sig på avdelningens område ges till första hjälpen-gruppen,
och ifall gruppen inte har jour, till ordförande.
Alla som jobbar på festivalerna utbildas i Vanda
den 22.4.2017. Läs mer: rednet.punainenristi.
fi/node/42273
Ta kontakt: festarit@punainenristi.fi

Delta i Sommargummievenemang och –utbildningar!
Läs mer och anmäl dig:
rodakorset.fi/kom-med/i-hiv-och-aids-arbetet

Sommargummikampanjen påminner om vikten
av att använda kondom och i år talar kampanjen särskilt för respekt och tillit gentemot partnern. Kampanjen ordnas för 22:a gången och
drar igång på YleXPop i Lahtis den 3.6. Kampanjen är också med på Ruisrock, Weekend
Festival och Blockfest. På festivalerna möter frivilliga ungdomar för att snacka säker sex
och användning av kondom. Under sommaren
delar de frivilliga ut 200 000 kondomer och på
evenemangen kan ungdomarna ta kondomkörkort vid den så kallade sexkiosken.

Ytterligare information:
Koordinator för hiv-/sexualhälsoarbetet
Sanna Rantanen, tfn 020 701 2172

Teemu Ullgrén

Bli frivillig!
En tvådagars kurs i hiv- och sexualhälsoarbete ordnas den 6–7.5 i Helsingfors för alla som
är intresserade att bli frivilliga. I kursen ingår
en förhandsuppgift, expertföreläsningar och
grupparbeten. Kursen (inkl. logi, mat och kaffe) kostar 20 euro för medlemmar, 40 euro för
övriga. Organisationen ersätter resekostnader
för den del som överstiger 40 euro enligt det
billigaste färdmedlet.
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Ny energi till avdelningarna genom utbildning
Jussi Vierimaa

Utbildningar inom Livfullt liv erbjuder avdelningarna en utmärkt möjlighet att presentera den lokala verksamheten och få med
nya frivilliga. Det finns flera som kommer
till utbildningen för att få stöd i den nya
livssituationen men samtidigt vill de veta
mera om frivilligverksamheten. Efter sin arbetskarriär vill människor hitta en betydelsefull sysselsättning där de kan använda
sitt kunnande och sina erfarenheter.
Som bäst skapar utbildningen ny verksamhet. I
Kallio-Käpylä-avdelningen (Berghäll-Kottby-avdelningen) i Helsingfors har man till exempel grundat ett Livfullt liv-nätverk, som regelbundet samlas i avdelningens utrymmen och
planerar sin egen verksamhet. Nätverket har
bland annat varit med och arrangerat jul- och
vändagscafé. Även i Savo-Karjala-distrikt (Savolax-Karelen-distrikt) i Joensuu drar man
igång motsvarande verksamhet. I Iisalmi har
man inlett stödverksamhet för närståendevårdare på utbildningsdeltagarnas initiativ.

Utbildningarna inom Livfullt liv inleddes våren 2015 och i januari 2017 ordnades den 70:e
träningen i Jyväskylä. Över 600 personer har
deltagit i utbildningarna.
Ytterligare information och teamets
kontaktuppgifter:
rednet.punainenristi.fi/tayttaelamaa

Är du intresserad av frivilligarbete med närståendevårdarfamiljer?
Röda Korset deltar i ett spetsprojekt för
att utveckla hem- och anhörigvården. Avsikten med social- och hälsovårdsministeriets
projekt ”Hemvård för äldre utvecklas och
närståendevården för alla ålderskategorier
förbättras” är att trygga lika och mer välkoordinerade tjänster för närstående- och anhörigvårdare samt äldre personer.

endevårdare bland annat kamratstöd och utbildning i första hjälpen, vård och omsorg av
rödakorsfrivilliga.
Ytterligare information:
Koordinator för närståendevården
Sisko Aalto, tfn 020 701 2121
Regionarbetare för stödet för
närståendevårdare i Sydöstra Finlands
Johanna Vihervaara, tfn 040 860 1396

I dag arbetar man med att utveckla närståendevården bl.a. i Sydvästra Finlands och Egentliga Finlands distrikt. I Sydvästra Finland pågår ett pilotprojekt med en första hjälpen-kurs
som har tagits fram för närståendevårdare
och där utbildas frivilliga. Kurser kommer att
ordnas i S:t Michel och stadens kranskommunder från och med mars. Nya frivilliga är välkomna att delta i verksamheten!

Kommande evenemang för
närståendevårdare
• Må bra-dagar för män som sköter en
anhörig, Heinola 1–12.5.2017
• Må bra-lägerdagar för alla närståendevårdare, Yyteri bad, Björneborg
4–5.5.2017
• Satakunta distrikts läger för närståendevårdare, Bastuskär, Björneborg
3–7.7.2017

Distriktet har en samarbetspartner i Essote, samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax, vilket ger möjlighet
att utveckla mer medmänskliga och mångsidiga tjänster i framtiden. Redan nu får närstå-
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Säkra din plats på KOMIA!-lägret
Anmälningen till det unika första hjälpen –
storlägret pågår som bäst. Lägret är öppet
för alla. Fram till slutet av april är deltagaravgift 110 euro och därefter 150 euro. Deltagaravgiften inkluderar inkvartering, mat och möjlighet att obegränsat delta i lägrets program.
Lägret ordnas 3 -6.8 i den forna flygkrigsskolan i Kauhavas mäktiga utrymmen och omgivning. Kom med och ta med dig din vän, familj
och andra nära!
Läs mer: rednet.punainenristi.fi/komia

Första hjälpen –utbildning till
skolelever

Kom till Världen i byn-festivalen!

Röda Korset och LokalTapiola erbjuder återupplivningsutbildning till 30 000 skolelever
runt om i Finland. I utbildningen lär sig 5.- och
6. klassister grunderna för återupplivning samt
hur man larmar efter hjälp. En första hjälpen –
förpackning ges till skolorna, som barnen kan
låna efter utbildningen. Utbildningarna pågår
hela året runt om i landet.

Röda Korset deltar synligt i festivalen, med
finns såväl internationella program som program från hemlandet samt Blodtjänsten. Temat i år är medborgarsamhället. Kärnan i Röda Korsets verksamhet är lokal närvaro runt
om i världen och starkt deltagande såväl i lokala gemenskaper som i medborgarsamhällets
högre nivå. Festivalen ordnas 27-28.5 i Kajsaniemi-parken i Helsingfors.

Läs mer: hjalteskolning.fi

Läs mer: maailmakylassa.fi/svenska

Ytterligare information:
chef för första hjälpen –utbildning
Mirja Sjöberg, tfn 0400 787 135

Ytterligare information:
planerare för internationellt påverkansarbete
och kommunikation
Pekka Reinikainen, tfn 020 701 2081

Hej du som ansvarar för
skolsamarbetet, din e-post finns
väl i Röda Korsets register?

Världen i byn-festivalen 2017 lyfter fram medborgarsamhället. Den regionala betoningen ligger på Latinamerika.
Tatu Blomqvist

Det elektroniska nyhetsbrevet som är avsett
för lärare skickas nu även till frivilliga som ansvarar för skolsamarbete i sitt område. Nyhetsbrevet, som skickas cirka 6-8 gånger om
året, innehåller information och idéer som
man kan använda på möten med lärare och
läroanstalter.
Ta kontakt med din avdelning om din e-post inte ännu finns i vårt register. Avdelningen fyller
i J-korten och levererar dem till distrikten som
sparar informationen i On Demand-systemet.
Ytterligare information:
planerare för medelanskaffning
Eeva Arrajoki, tfn 020 701 2274
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HÄNDELSER

Ta vara på MobilePay-appens nya
nummer

Kommande händelser!
April

Röda Korsets MobilePay-donationsnummer
har ändrats. Nu är det möjligt att donera valfri
summa antingen till katastroffonden eller till
inlandshjälpen via mobilappen MobilePay. MobilePay är ett bra alternativ för donation när
man inte bär kontanter på sig. MobilePay är
fortfarande rätt ny och okänd för många men
räknas bli allt viktigare i takt med den minskade användningen av kontanter. Förra hösten
beräknades MobilePay ha redan åtminstone
360 000 användare. Fördelen med MobilePay
är att donationen inte förorsakar kostnader
varken för givaren eller Röda Korset.

• Workshop mot rasism 11.4
• Distriktets Årsmöte i Dragsfjärd 22.4

Maj
• Rödakorsveckan 8-14.5
• Finns det regler i krig?! - Kväll med
temat humanitär rätt 8.5
• Henrydag kaffe med öppet hus 10.5

Juni - Juli
• Ordinarie stämman i Helsingfors 1011.6
• Barnläger på Åland 11-16.6
• Internationella flyktingdagen 20.6
• Kansliet har sommarstängt 3.7-4.8

Röda Korsets Mobile Pay-donationsnummer är:
• 1001 –donation till katastroffonden
• 2002 –donation till hemlandshjälpen

Beställ Betydelsefulla gåvor för
att säljas vid avdelningen

Instruktioner för givaren:
1. Öppna MobilePay-appen och logga in.
2. Skriv in summan.
3. Tryck på ”Välj mottagare” och skriv in
nummer 1001 eller 2002. Välj
mottagarfältet och tryck på ”Forsätt”.
4. Godkänn betalning genom att svepa med
fingret i skärmens nedre kant.

Ifjol omvandlades Märkesgärningen till en Betydelsefull gåva, vars intäkter kan användas
till att stöda katastroffonden eller hemlandshjälpen. Avdelningen kan också sälja Betydelsefulla gåvor och beställa dem kostnadsfritt via nätbutiken då beställaren är inloggad
med sina avdelningskoder. Försäljningsintäkterna betalas till insamlingskontot när gåvorna är sålda. Betalningsinstruktioner skickas i
samband med beställningen och finns också
på Rednet-gruppen SPR Tuotemyynti. Det går
också att beställa broschyrer om den Betydelsefulla gåvan som kan delas ut.

Grunda ett insamlingsteam inför
Hungerdagen
Att grunda insamlingsteam vid avdelningarna är ett av organisationens viktigaste utvecklingsmål, visar Hungerdagens feedbackenkät.
Många insamlingsledare önskar stöd av en
grupp som de kan bolla idéer och dela ansvar
med. Särskilt på större orter behövs mycket
folk till rekryteringen av nya insamlare och likväl är det viktigt att informera om insamlingen.

Nätbössan blir allt mer personlig
Eftersom användningen av kontanter minskar,
måste vi hitta på nya metoder för medelanskaffning. Många avdelningar har redan tagit i
bruk nätbössan bland annat vid nödinsamlingar och på Hungerdagen.

Nu har ni ett ypperligt tillfälle vid avdelningen
att samla ihop ett team som ansvarar för insamlingens planering, utförande och kommunikation. Det lönar sig för var och en att reflektera över sin roll. Ifall alla inte behövs till
insamlingen, vilka andra uppgifter kunde till
exempel första hjälpen-gruppen ha? Hur är
det med dem som inte vill gå ut med insamlingsbössan, men ändå vill bidra till Hungerdagen? Insamlingen blir givande när alla har en
lämplig uppgift.

Den finskspråkiga nätbössan har förnyats. Nu
finns flera insamlingsändamål och bössan kan
förses med valfri bild, vilket gör insamlingen
mer personlig än tidigare. Grundaren av bös�san kan också tacka för mottaget bidrag.
Nätbössan lämpar sig ypperligt för märkesdagsinsamlingar, ifall födelsedagsbarnet vill
skänka sin gåva till ett gott ändamål. Bekanta
dig med den förnyade nätbössan på adressen
oma.punainenristi.fi.
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FRK Åbolands distrikts Årsmöte
Lördagen 22.4.2017 i Dragsfjärd
Hostel Panget, Pensionatvägen 6

Program

Arrangemang

Dragsfjärds avdelnings ordförande Cati Huhta
önskar välkommen
11.00 Stadgeenligt Årsmöte
12.30 Lunch
13.30 Nya verksamhetsgranskningen och
Stämman, Christel von Frenckell-Ramberg,
Åbolands distrikts ordförande och vice ordförande för Finlands Röda Kors
14.15 Musikprogram och utmärkelser
14.30 Kaffe

Busstransport, tiderna och
hållplatserna:
9.00 Start från Pargas busstation
9.30 S:t Karins (snabbturernas hållplats mot
Helsingfors)
10.20 Kimito, Arcadia
Bussen startar tillbaka efter mötets slut ca. kl.
15.00.

Anmälning senast 17.4 till
www.lyyti.in/frkabolandarsmote2017

Välkommen!

Välkommen på
Henry dags kaffe!
På distriktskontoret 10.5 kl. 10-17
Kaskisgatan 13 A, 3:e vån., Åbo

Vi bjuder på Henrykaka
i trevligt Röda Kors sällskap
Röda Korsets 140 års utställning
och Hjälparkursen presenteras
RÖ DA KO RS V E C K A N 8 – 1 4 M A J

rednet.rodakorset.fi/aboland
24

