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

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

BERÄTTA OM EVENEMANGEN

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.

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)

Vi glömmer väl inte Nepal!

Hjälpsamhet smittar

Jag kommer ursprungligen från Nepal och har
bott 11 år i Finland. Den katastrofala jordbävningen 25.4.2015 berörde djupt hela Finlands
nepalesiska samfund. Många nepaleser som
är bosatta i Finland förlorade familjemedlemmar eller sitt barndomshem i jordbävningen.

Bara några timmar efter jordbävningen i Nepal började vidden av förödelsen gå upp för
omvärlden. De första bössinsamlarna i Finland
var ute redan nästa dag. På plats måste hjälpen ofta komma igång ännu snabbare och det
är just sådana här gånger som de medel som
insamlas under Hungerdagen behövs. Tack
vare medlen i katastroffonden kan vi nästan
omedelbart börja hjälpa offren.

Efter det skedda började Finlands nepalesiska
samfund tänka ut på vilka sätt vi kunde hjälpa vårt hemland. Jag tog genast kontakt med
Finlands Röda Kors och fick insamlingsbössorna redan dagen efter jordbävningen. Under de
två följande veckorna deltog över 300 nepaleser i insamlingarna runtom i Finland.

Också här hemma i Finland kan vi agera
snabbt tack vare katastroffonden. Vi ger psykiskt stöd vid olyckor och vi hjälper familjer
som förlorat sina hem i eldsvåda.

Under insamlingen gladde jag mig åt hur väl
finländarna kunde leva in sig i nepalesernas
situation och hur hjälpsamma de är. Mentalt
är det väldigt viktigt för det nepalesiska samfundet att vi har kunnat göra något för vårt
land och vårt folk, trots att vi bor långt borta i
Finland.

Hungerdagen startade för 35 år sedan. Som
så ofta var det en ”modig idé” som låg bakom
det hela. Många tvivlade på konceptet. Avdelningen i Pälkäne beslöts sig enhälligt för att
fördomsfritt förverkliga idén, Mailis Korhonen
tog som frivillig ansvaret för dagen. Nu har
den modiga idén blivit ett välbekant sätt att
hjälpa för tusentals finländare. Hjälpsamhet
smittar. Också i år kommer många finländare
att bekanta sig med hjälpandets värld just genom Hungerdagen. Vi ska tillsammans se till
att alla som vill får vara med.

Jag ber alla Finlands Röda Kors volontärer delta
i Hungerdagsinsamlingen. Katastroffonden har
en avgörande roll i att skicka ut hjälp när en
storolycka likt jordbävningen i Nepal inträffar.
Återuppbyggandet kommer att ta flera år och
Nepal är beroende av hjälp ännu en lång tid.
Jag tackar finländarna och hoppas att vi inte
glömmer Nepal.

Ilpo Kiiskinen
kommunikationsdirektör

Bijay Baniya
frivillig bössinsamlare,
verkställande direktör
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Utan frivilligas insatser finns inte Röda Korset!
Röda Korsets hjälpkedja når de behövande
både här hemma och utomlands. Tack vara
alla våra duktiga frivilliga i Åboland har vi under sommaren kunnat hjälpa många under
förstahjälpgruppernas jourevenemang. Mentala stödgruppen har gett psykisk första hjälp
under några alarmuppdrag och otaliga vänner
har besökt sin vän för en pratstund eller promenad.

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

pal, där Finlands Röda Kors inom några dagar
efter skalvet, sände hjälpinsatser till det drabbade området. Kom ihåg att, utan alla frivilliga
som ställer upp för sin medmänniska är detta
inte möjligt.

Jag kan inte med ord tacka alla er för de timmar ni ger för er medmänniska via Röda Korset. Efter att ha talat med många av er som
ställer upp i ur och skur vet jag att ni gör det
utan att förvänta er något särskilt tack eller uppmärksamhet. Jag hoppas ni förstår att
Röda Korset inte finns utan er insats.

I år fyller Åbolands distrikt 80 år. Vi har en
lång tradition av frivilligverksamhet som under
åren ändrat karaktär betydligt. Det som inte
ändrat är alla aktiva frivilliga och generösa bidragsgivare som vi fortsättningsvis har i avdelningarna. Med distriktets 80-års jubileumsfest
i oktober vill vi tacka alla er aktiva frivilliga i
Åboland och vi hoppas på många deltagare.

Just nu planeras Hungerdagsinsamlingen i regionen och vi vädjar igen till alla er att bidra
med er tid som insamlare och genom att donera en summa till Katastroffonden.
Via Katastroffonden kan Finlands Röda Kors
vara beredd att hjälpa då en olycka är framme. Det visade jordbävningskatastrofen i Ne-

Mitt varmaste tack till alla er – vi ses!
Annalena

På flykt!
Oroligheterna runt om i världen men främst i
mellanöstern har lett till en aldrig förr skådad
flyktingvåg som kulminerat under sommarmånaderna. Medierna rapporterar hur 100-tals
människor dagligen tar sig över Medelhavet
till de grekiska och italienska öarna i hopp om
att finna skydd i Europa. Situationen är ohållbar, de inser alla, men åsikter går i sär hur vi
skall komma ur den.

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

all den humanitärä nöd inte kan lämna något
enskilt land oberört. Som rödakorsare känner man sig illa berörd av alla yttranden i samhällsdebatten riktade mot de männskor som
kännt sig tvungna att lämna sitt hemland.

Flyktingvågen syns även hos oss. Röda Korsets mottagningscentraler är överbelastade då
kapaciteten inte motsvarar behovet. Enbart till
mottagningscentret i Åbo anländer 20 personer varje dag, då det i fjol anlände inalles 700
asylsökande. I hela landet rör sig den dagliga
siffran kring 500. Och antalet kommer att öka
ytterligare eftersom det inte finns några som
helst tecken på att oroligheterna och krigen
skulle avta. Röda Korset öppnar därför ett nytt
mottagningscentrum i en f.d. sjukhusbyggnad
i Harjavalta. Fler kommer sannolikt ännu att
behövas.

Av Röda Korsets 7 grundprinciper står Humanitet överst. Det innebär att vi alltid står på
den utsatta människans sida - en sak som förenar alla inom hela rödakorsrörelsen. Vi hjälper både här och nu, men även på långsikt
genom att påverka utvecklingen i världen.
Som enskild individ kan din insats vara att
komma med i frivilligverksamheten eller aktivt
delta i höstens hungerdagsinsamling. Din välkomna hjälp går alltid fram!

Mången finländare känner sig rådvill inför det
som händer i världen just nu. Det är viktigt att
inse, att den globala flyktingsituationen och

Christel
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Det är roligt att vara insamlare – sprid budet!
sina jobb ställa upp som insamlare. En annan
bra målgrupp är bekanta och vänner utanför
arbetsplatsen. Själv har jag till och med lyckats
värva min barberare som insamlare!
Vihervä betonar att det är viktigt att man syns.

Laura Kotila

– Som avdelning deltar vi i många evenemang
här i området, vi är med på kvällstorget och
i lokala företagarjippon. Det bästa sättet att
engagera folk är att synas och att tala om insamlingar och verksamhet till en så bred och
varierad grupp människor som möjligt.
Hur kan man se till att insamlarna fortsätter
i Röda Korset efter Hungerdagen?
Pirjo Kontio, ordförande för rödakosavdelningen i Kajana, säger att hon direkt ringer
varenda kotte som anmäler sig som frivillig via
webben och kommer överens om en träff i avdelningens lokaliteter.

Insamling med insamlingsbössa är roligt
och kräver inte mycket tid. Det tycker
95 % av dem som har varit insamlare. Få
människor kommer ändå att tänka på att
de kunde vara toppenbra insamlare om ingen ber dem ställa upp.

– När man sen träffas är det lätt att tala om
vilken verksamhetsform som skulle passa
den personen bäst. Samma sak gör vi också med dem som anmäler sig som insamlare. Ofta går det så att bara jag har fått tillfälle
att berätta om allt det vi gör i vår avdelning så
vill människor som har tänkt sig bli insamlare
också vara med i vår internationella klubb eller i vänverksamheten.

Vi vände oss till S:t Karins och Kajana för att
få tips om insamlarrekrytering och om vad
man kan göra för att hålla insamlarna engagerade i verksamheten även efter Hungerdagen.
Hur får man bäst folk att ställa upp
som insamlare på Hungerdagen?
Insamlingsledare Esko Vihervä i rödakorsavdelningen i S:t Karins konstaterar att det är
viktigt med tidningsannonser, men att de sällan resulterar i ett stort antal insamlare. Enligt
Vihervä är det bästa sättet att värva insamlare
personliga kontakter.

Kontios erfarenhet är att insamlandet fungerar som en morot eftersom det är lätt att börja där.
– Självklart engagerar sig inte alla för en längre tid och jag säger alltid att man ska gå och
ta en titt först, prova på hurdan verksamheten
är. Man behöver inte alls binda sig bums, påpekar Kontio.

– Vår avdelning har en mycket aktiv vängrupp
och vännerna har ställt upp fint under våra insamlingar. De aktiva i avdelningen ber folk på

Ut med näten-kväll lockar medlemmar och frivilliga
att engagera sig
I avdelningarna i Uleåborgs distrikt har man
redan i flera års tid ordnat ”Ut med näten –
med i verksamheten”-kvällar två gånger om
året.

Den ena kvällen ordnas i allmänhet på hösten, strax före Hungerdagen, då det är lätt att
komma och bekanta sig med avdelningen.
Så ordnar ni en Ut med näten-kväll
i er avdelning:

Idén med kvällarna är att man ringer upp var
och en som har blivit medlem i avdelningen
under det senaste halvåret och berättar för
dem om vilka möjligheter det finns att engagera sig i verksamheten.

1. Avdelningens styrelse och verksamhetsgruppernas ledare samlas för att kläcka
idéer innan ni börjar ringa runt.
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På RedNet finns också tips för
insamlarrekrytering:

2. Gör tillsammans en sammanfattning av
verksamhetsgrupperna i avdelningen,
vilka tider de träffas och kontaktuppgifterna till gruppledarna.
3. Gör upp en lista över kommande evenemang och utbildningar.
4. Kom överens om vilka som sköter ringandet. Det är bra att på förhand slå fast hur
samtalskostnaderna ersätts. Vid behov får
ni en medlemsförteckning av distriktet.
5. Fiska aktivt.
6. Ta kontakt med barn och avdelningens
ungdomsmedlemmar under 18 år per brev.

• En annons som ni kan formulera så den
passar er att hänga upp i biblioteket eller
butiken.
• Ett flygblad som ni kan formulera så det
passar er och som ni kan dela ut där folk rör
sig eller lämna en bunt av i t.ex. bibban.
• Kom också ihåg insamlarinbjudankarameller
och små insamlarinbjudanhjärtan som ni
kan lämna på olika håll på offentliga platser.
Mer tips finns på RedNet
på Hungerdagsgruppens sida.

Börja informationsarbetet i tid
Medierna intresserar sig för Hungerdagen. Informera reportrarna i god tid om evenemang
på ert område. Försäkra också att det finns information om insamlingen såväl på
avdelningens RedNet-sidor som i sociala medier.
Det bli lättare att använda
evenemangskalendern

Hungerdagen känns igen om alla använder samma
bilder och budskap.

Centralbyrån har i år för varje avdelningen gjort
en färdig grund för Hungerdagsinsamlingen i
evenemangskalendern på nätet. Händelsen syns
på avdelningens egen sida och på sidan
Hungerdagen.fi

Bilder att dela i sociala meder och instruktioner på
Rednet: Råd&rön-> Hungerdagen –> Kommunikation

Kontaktuppgifterna till den insamlingsansvariga
finns färdigt inmatade så att de som vill ställa upp
som frivilliga direkt kan ta kontakt med rätt person.
Förutom det som finns färdigt inmatat ska
avdelningen:
• kontrollera att de införda uppgifterna stämmer
• komplettera med avdelningens egna evenemang,
kampanjer och annan tilläggsinfo
• skapa en ny händelse om avdelningen gör något
under andra dagar än bössinsamlingen (17 –
19.9.). Till exempel om ni ordnar en infokväll inför
Hungerdagen för nya aktiva eller en konsert efter
att insamlingen avslutats o.s.v. förs det in som ny
händelse.

Mall för pressmeddelande och andra tips om
hur man informerar hittar du i Hungerdagsgruppen i Rednet. Alla som ordnar Hungerdagen har nytta av att var med i gruppen.

Synlighet för Hungerdagen
i sociala medier

Visst är du redan med?

Ju fler som stöter på Hungerdagen i sociala medier desto fler kommer att anmäla sitt intresse för
Hungerdagen och bidra.

Ytterligare information:
Informatör
Anna Vuorinen, 020 701 2224,
anna.vuorinen@rodakorset.fi

Dela uppdateringarna på Röda Korsets FB-sida och
använd Hungerdagens material i era egna kanaler.
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Hungerdagen håller insamlingsmaskineriet i skick
kreterare, kontaktperson för hemlandshjälpen och insamlingsledare. Allt sker effektivt
via textmeddelande och klockan 11.30 var de
första insamlarna igång. Ganska effektiv eller
hur, konstaterar Pulkkinen.
Så här snabbt agerande skulle inte vara möjligt utan Hungerdagen. Då Röda Korsets insamlingsmaskineri en gång i året servas leder
det till att maskineriet kör igång snabbt också
i oväntade lägen.

Johanna Lassy-Mäntyvaara

Beredskap handlar helt enkelt om förmåga att
handla. – Handlingsförmågan bygger på att
vi har människor som är utbildade, som känner till sina uppdrag och som snabbt kan ställa upp. Vi måste upprätthålla vår beredskap
oberoende om målet är att kunna utföra uppdrag som kommer från myndigheterna eller
att trygga kontinuiteten i vår egen verksamhet
med hjälp av Hungerdagen säger Pulkkinen.
Gå igenom de olika arbetsuppgifterna
innan Hungerdagen
Hungerdagen är ett bra sätt för Röda Korset
som organisation att utveckla beredskapen.
Det lönar sig för varje avdelningen att i god
tid inför Hungerdagen gå igenom de olika arbetsuppgifterna; namnge ansvarspersoner, bilda grupper och utbilda dem, planera taktiken
inför insamlingen och under den. Med andra
ord: varje avdelning borde ha en insamlingsplan.

Att serva Röda Korsets insamlingsmaskineri en gång i året gör att det fungerar också i
oväntade lägen.
Då jordbävningen drabbade Nepal den 25 april
i år var hjälpbehovet enormt, men det kom
inte som en överraskning. Man hade redan
under flera år varit beredd på en möjlig jordbävning och Nepals Röda Kors hade utbildat
frivilliga för katastrofsituationer. Redan samma dag som jordbävningen inträffade var frivilliga på plats för att söka efter överlevande i
ruinerna och för att ge första hjälpen. Mycket
snabbt var man också igång med att bygga toaletter och dela ut förnödenheter.

Katastrofer som den i Nepal testar beredskapen. Budet om att starta en insamling kommer snabbt och målet är att kunna reagera
så snabbt som möjligt. Den största utmaningen är att få kontakt med de personer som kan
köra igång insamlingen. Kontrollera att kontaktuppgifterna för alla era nyckelpersoner
finns på distriktet. Ni har väl kommit ihåg att
till distriktet skicka in kontaktuppgifter på personer som tidigare ställt upp som bössinsamlare så att distriktet kan skicka en kallelse till
dem? Och i evnemangskalendern har ni väl
matat in uppgifter om var man kan anmäla sig
som insamlare på just er ort? Och framför allt
– insamlingsutrustningen är väl i skick?

Det handlar om beredskap. Det har vi byggt
upp också i Finland. Beredskapschefen i Savolax-Karelen distrikt, Ville-Petteri Pulkkinen
berättar att grunden för att snabbt komma i
gång är ett fungerande larmsystem.
– Från centralbyrån meddelade man klockan 10.50 om att en katastrofinsamling inleds.
Bara 10 minuter senare hade infon nått varje avdelnings ordförande, viceordförande, se-

Allt detta övar vi igen i september under den
35:e Hungerdagen.
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Ledsen, men jag har inga kontanter på mig...
Dela ut bidragsblanketter
i postlådan

Alla bössinsamlare har hört det här,
många gånger.

Den lilla avdelningen i Hitis gör år efter år ett
gott insamlingsresultat genom att dela ut brev
med begäran om bidrag i postlådorna.

Några tips för nästa gång:
• Informera om insamlingen i förväg och
be människor ha kontanter med.

I år har vi en färdig brevmall där man bara behöver fylla i avdelningens namn som avsändare och referensnummer för Hungerdagen
så att alla bidrag syns i resultatet av Hungerdagsinsamlingen.

• Beställ små broschyrer om katastroffonden via nätbutiken och dela ut till
dem som saknar kontanter. I broschyren finns alla sätt på vilka man kan
delta i insamlingen uppräknade, också
numret för donationer via Mobile Pay.

Att dela ut brev är ett bra sätt att delta för den
som känner sig främmande för tanken att stå
med en insamlingsbössa. För att skriva ut breven kan man be ngt lokalt företag om hjälp.

• Kunde er avdelning ha nytta av en
iZettle-kortläsare? Åtminstone vid
insamlingspunkterna kunde det finnas
en iZettle så att man smidigt också
kan betala med kort.

Brevmallen finns på Rednet -> Råd&rön ->
Hungerdagen -> Ordna insamlingen ->
Att bidra utan kontanter

• Ordna en basar. De flesta människor
som kommer tar kontanter med.

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

• Stå nära en bankautomat med
insamlingsbössan.

Ta enkelt emot bidrag med iZettle
Med kortläsaren iZettle och dess app är det
enkelt att ta emot kortbetalningar. Förutom
kortläsaren behöver du bara en kompatibel
mobil eller surfplatta med internetförbindelse
och installerad iZettle-applikation.
Du hinner fortfarande skaffa iZettle inför
Hungerdagen och/eller öppna er avdelning ett
eget iZettle-konto. Det egna kontot kan användas t.ex. till att ta emot kortbetalningar
vid avdelningens evenemang eller julbasar.
Robert Keskinen

Det är avgiftsfritt att öppna ett konto, Serviceavgiften är 1,75 % per utförd betalning.
Bekanta dig med tjänsten på www.izettle.fi
eller ta kontakt för att få anvisningar för hur
man tar i bruk kortläsaren:
Koordinator för medelanskaffning
Tiina Kirves, 020 701 2216,
tiina.kirves@rodakorset.fi

Det är lätt att använda kortläsaren iZettle. Förutom läsaren behövs en telefon eller en tablet med nätverksanslutning och appen iZettle nedladdad.
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Skolorna med i Hungerdagen – det ger resultat!
Skolorna är en stor möjlighet för Hungerdagen. På många orter kommer över 25 %
av de insamlade medlen från insamling via skolorna. Distriktet i Åboland uppger att
avdelningarna samlar in över 45 % av totalsumman via Hungerdagsinsamlingen i skolorna.
I Åboland säger man också att ingen går ut grundskolan utan att ha stiftat bekantskap
med Röda Korset och Hungerdagen.
Hjälpnöffe hjälper att samla in

Om det på avdelningens område finns så
många skolor att ni inte kan ta kontakt med
dem alla lönar det sig i alla fall att ha en skola som man sköter ordentligt. Avdelningen i
Hertonäs i Helsingfors samarbetar med två
skolor. Enligt insamlingsledare Kalle Valkama
rullar insamlingen på av egen kraft efter att
man genomfört den första gången.

Ett sätt att inspirera eleverna att delta i Hungerdagen är att föreslå för läraren att man i de
lägre klasserna själva gör färggranna ”hjälpnöffen” av tomma mjölkpaket. Barnen tycker
det är roligt att samla in pengar t.ex. hemma i
sina hjälpnöffar. Skolarna kan beställa instruktioner till en enkel hjälpnöffe från nätbutiken
från och med början av augusti.

Avdelningen tar första gången kontakt med
skolorna i slutet av maj. I augusti kommer
man tillsammans med den ansvariga läraren
överens om detaljerna. Eleverna kan samla in
gruppvis eller parvis.
– Vi för insamlingsvästarna och insamlingsbössorna till skolan på morgonen och hämtar
dem på eftermiddagen. Om insamlingen pågår
flera dagar har bössorna lämnats i skolan och
låsts in över natten, säger Valkama.
Det här är en satsning som har lönat sig. Insamlingsresultatet i Hertonäs har ökat med
hälften.

” Vi gjorde hjälpnöffar
i förskolan. Barnen var ivriga
och instruktionerna var
lätta att följa.”
Eija Niemi och Sirkku Latvala,
Kotiranta daghem, Haarajoki

Jarkko Mikkonen

Instruktion, hjälpnöffe: Rednet: Råd&rön ->
Hungerdagen -> Hungerdagen i skolor

Mer info:
Planerare av medelanskaffning
Eeva Arrajoki, 020 701 2274,
eeva.arrajoki@rodakorset.fi

Skolorna kan delta i Hungerdagen på många sätt. Två år
sedan samlade eleverna i Esbo internationella skola biståndspengar genom att gå: föräldrarna sponsrade sina
barn med valfri summa per kilometer.
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NYA ANVISNINGAR FÖR HEMLANDSHJÄLP

MEDLEMSVÄRVNING

Vårt hem har drabbats av mögel – kan Röda Korset stå till hjälp?
Långvariga mögelproblem, ett hem fullt av
skinnbaggar – kan Röda Korsets katastroffond stå till hjälp?

vända upp till 2 000 euro per olycksfall. Biståndet kan aldrig ges ut som pengar eller
presentkort, utan ges som en betalningsförbindelse. De frivilligas skäliga kostnader för
resor, mat och logi kan ersättas från katastroffonden.

Svaret är nej, och motiveringen finns i de nyss
uppdaterade anvisningarna för hemlandshjälpen. I dem fastställs att Röda Korsets uppgift är att hjälpa människor i akuta olyckor och
händelser som har oskäliga konsekvenser för
individen eller familjen. Exempel på sådana är
eldsvådor, översvämningar, naturkatastrofer
eller storolyckor. Behovet är avgörande, hjälpen skall ges inom tre dygn från händelsen.

Då Hungerdagen närmar sig är det bra att
komma ihåg att en del av de insamlade medlen används för biståndsverksamhet i hemlandet. Under år 2014 bistod katastroffondsmedlen 565 personer vid 160 olycksfall.
I anvisningarna hittar ni alla behövliga blanketter för biståndet samt avtal som på förhand kan ingås med lokalbutik för materiell
hjälp. Åbolands distrikt har tecknat avtal med
Kontti varuhuset i Åbo för materiell hjälp som
alla avdelningar får använda.

Ur anvisningarna framgår hur Röda Korsets
beredskap och stöd är uppbyggt. Vi har en
1. Beredskap att hjälpa genom våra avdelningar och personer med ansvar för hemlandshjälp, avtal och medel i katastroffonden
2. Hjälp vid plötsliga olycks- och störningssituationer som består av psykiskt stöd,
rådgivning och praktisk hjälp och materiell hjälp
3. Efterstöd i form av professionellt lett stöd
(av RK professionella krisgrupp), och det
samhälleliga stödet en avdelning kan ge
lokalt.

Ifall det på er ort händer en olycka har ni rättighet att kontakta myndigheterna och fråga
om det behövs hjälp av något slag. Kontakta
också gärna distriktets beredskapschef Annalena Sjöblom, så får ni hjälp och råd hur ni kan
gå tillväga.
Mer Information: https://rednet.rodakorset.
fi/node/31688 (i RedNet under Råd & rön –
Hjälp i hemlandet).

De nya anvisningarna innehåller uppdateringar
angående avdelningarnas egna biståndsresurser och justerade biståndssummor.

Ytterligare information:
Annalena Sjöblom
verksamhetsledare/beredskapschef
tfn 0400 838 675
e-post annalena.sjoblom@redcross.fi

Avdelningen kan bistå en enskild person med
upp till 600 euro från katastroffonden och andra personer i samma hushåll med 300 euro
per person. Avdelningen kan besluta att an-

Ju fler vi är desto roligare har vi!
Under årsmötet på Hitis fick vi en donation på
400 € av Sverker Engström, tidigare viceordförande för att sporra och motivera avdelningarna till aktiv medlemsvärvning. Den avdelning
som procentuellt mest har ökat sitt medlemsantal 31.12.2017 får 400 €. Vi följer kontinuerligt upp medlemsantalet i avdelningarna och
kan med glädje konstatera att många avdelningar tagit uppmaningen på allvar.

värvningsbroschyrer som man kan skicka in till
distriktet eller blanketter man kan ta emot nya
medlemmar och inkassera avgiften omedelbart. Första året för avdelningen behålla avgiften i sin helhet, så det är ett utmärkt sätt att
också dryga ut avdelningens kassa.
Ett medlemskap är ett ställningstagande för
humana värderingar och genom medlemskap
stöder man direkt den lokala Röda Kors verksamheten.

Under årsmötet fick vi också en stor inspirations injektion av Örn Witting från centralbyrån. Hans budskap vara att värva nya medlemmar är både roligt och lätt. Det finns fina

Kom med i värvningskampanjen, så växer vi
och blir ännu bättre!
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FÖRSTA OMSORGEN, text Annalena Sjöblom

Första omsorgen – vad är det?

Mari Vehkalahti

Första omsorgen innefattar hjälp och stöd av
många olika slag som ges inte bara till personer som drabbats av en olycka utan också
till deras närstående och hjälpare. Första omsorgen sätts in omedelbart efter räddningsinsatsen och den fysiska första hjälpen-fasen
och fortsätts under de närmaste dygnen efter
olyckan.
Vid olyckor som kräver första omsorg är det
ibland enstaka individer som drabbas, ibland
familjer eller hela samhällen. Det kan vara fråga om eldsvådor, efterspaning av försvunna,
trafikolyckor, storolyckor, mottagning av flyktingar, exceptionella situationer av olika slag
etc.

Röda Korset är en beredskapsorganisation
som vi ofta kan se i internationella sammanhang då det är frågan om en katastrof eller en
konflikt. Det som många inte vet är att vi också är en pålitlig hjälpaktör i hemlandet. Röda
Korsets beredskap i hemlandet handlar om att
vi har ett nätverk av frivilliga som vid behov
kan kallas in för att utföra olika hjälpuppdrag
om en större katastrof sker. Uppgifter till detta nätverk samlar vi in via J-kort, där redan lilla
Åbolands distrikt med 10 avdelningar har ett
namnbatteri på nyckelpersoner och styrelsemedlemmar på närmare 200 personer. Utöver
dessa frivilliga har vi samarbetsnätverket Frivilliga Räddningstjänst med lika många frivilliga och våra traditionella grupper inom beredskapen, som förstahjälpen och mentalt stöd
där vi idag har 200 aktiva. Åbolands distrikt
har totalt 400 personer som vid specialsituationer kan kallas in för att bistå myndigheterna.

Bland formerna för första omsorgen kan nämnas: kläder och annan materiell hjälp, proviantering, tillfällig inkvartering, psykiskt stöd,
första hjälpen och primärvård, rådgivning och
praktisk hjälp, personefterforskning och registrering.
I Åboland uppmärksammas första omsorgen
som en del av beredskapen och vårt mål är
att senast 2016 ordna en kurs som främst riktar sig till vännerna. Målsättning med kursen
är att ge deltagarna inte bara en åskådlig bild
av första omsorgen-verksamheten utan också
goda insikter i grundprinciperna för de åtgärder som ingår i första omsorgen. En stor del
av beredskapen är hur man bygger upp ett effektivt alarmeringssystem till de frivilliga som
vill vara med.
Ju bättre man är beredd - desto lättare är det
att hjälpa!

Under de senaste åren har vännerna uppmärksammats allt med för beredskapsuppdrag.
Vännerna i beredskapen övades under Midvinterövningen år 2012 där många Åboländska
vänner deltog. Uppdraget var då att evakuera
äldre personer från anstalter eller hemifrån till
en gemensam trevlig eftermiddag. Övningen
gick ut på att evakuera, bokföra personer och
meddela vidare i organisationen och till myndigheterna om läget.

Mer information:
Annalena Sjöblom
verksamhetsledare/beredskapschef
tfn 0400 838 675
e-post annalena.sjoblom@redcross.fi

Carita Lehtniemi

Vännerna är en stor och aktiv personresurs i
Röda Korset. De uppdrag som bäst lämpar sig
för vänverksamhetsaktiva är Första omsorgen.
Första omsorg är att ta hand om människors grundbehov som t.ex. skydd, värme, mat
och omsorg. Vi riktar ofta energin på att vårda skador av olika slag medan den psykosociala helheten kan bli förbisedd. Detta kan vännerna!
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Etiopien – ett land under utveckling
av Annalena Sjöblom
Under maj månad hade alla verksamhetsledare för distrikten och centralbyråns ledning möjlighet
att delta i en resa till område där Finlands Röda Kors har internationellt samarbete. Resans mål
var att ge en praktisk inblick i det internationella samarbetet, biståndsarbetet och hur beredskapen i olika länder fungerar.
Deltagarna var delade i tre grupper där besöksmålen var Mongoliet, Filippinerna och Etiopien.
Jag fick åka till Etiopien tillsammans med Kristiina Kumpula, Ilpo Kiiskinen, Mimmu Piirto från
centralbyrån och Petri Kaukiainen från Helsingfors-Nylands distrikt.
Under resan bekantade vi oss med ERCS arbete
ur många olika synvinklar. Vi bekantade oss med
verksamhet i distrikten i Bahir Dars Amhara distriktskansli och i Addis Abeba distrikt. Vi besökte logistik och utbildningscenter där vi utbytte erfarenheter med Röda Korset från Kenia, Etiopien
och Finland.

Etiopien
•
•
•
•

90 miljoner invånare
areal 1 127 127 km²
huvudstaden Addis Abeba, 3,5 milj. invånare
Gränsländer norrut är Eritrea och Djibouti, österut Somalien, söderöver Kenia och i väst Sudan och Syd-Sudan
• Den största befolkningsgruppen är oromo amharer.
och en tredjedel är islam
• Religionen hos två tredjedelar av befolkningen är
kristna (kopter)och en tredjedel är islam.

Genom besök i båda ICRC och IFRC fick vi en inblick
i både federationens och kommitténs arbete och
besökte den Finska ambassaden i Addis Abeba. Där
fick vi höra om Afrikanska unionens verksamhet
och ställning i Afrika.

Etiopiens Röda Kors
•
•
•
•

ERCS har kontor i 11 delstater (regional offices)
33 regionkontor (zonal offices)
88 distriktsnivå kontor woreda
4500 Kebeles, vilka motsvarar komiteer på gräsrotsninvå (Kebele betyder också kommun, minsta lokalförvaltningsenhet)
• > 5,5 miljoner medlemmar
• 47 500 frivilliga

På fältet fick vi följa med ett utvecklingsprojekt för
att förhindra erosion och öka samhällets anpassningsförmåga till klimatförändringen i Ebinat.
Vi bekantade också oss med intresseorganisationen för utvecklingshämmade FEDNAP (Federation
of Ethiopian National Associations of Persons with
Disabilities).
Vad lärde vi oss av resan, vad gav det oss yrkesmässigt och som anställd i Röda Korset?
Jag känner nu bättre till Röda Korsets internationella hjälparbete och de olika Röda Korsaktörernas roll
på det praktiska planet.
Skillnaden i kommitténs och federationens roller internationellt blev klarare och förståelsen för generalsekreterarens roll i internationella sammanhang
förbättrades.
Det var nyttigt se Röda Korsets hjälp lokalt. Erosionsförebyggande projektet i Ebinat verkade väl
genomtänkt och förverkligad helhet som hade stor
inverkan på lokalsamhället. Vår hjälp når fram.
Ett mervärde var också att uppleva den fysiska miljön, där projekt förverkligas. Avstånden är långa
och resan ofta ganska besvärlig då infrastrukturen
som vägar och elnät är bristfälliga eller tom ställvis
helt saknas. Resan visade att Röda Korsets hjälpkedja är verklighet vilket uppmuntrar oss att stärka Röda Korsets nätverk i vår egen roll. Varje avdelning och dess hjälpberedskap är viktig.
Röda Korsets nationella föreningar har många likheter både i form av program och verksamhet oberoende land eller kontinent. Även om länderna är
mycket olika i utveckling är Röda korsets utmaningar förvånansvärt samma.

Kaffeceremoni på traditionellt vis i Addis Abeba distriktet
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Karta över Etiopien och olika Röda Korsprojekt. Ur bilden framgår vilka länder son har samarbete med Etiopiens Röda
Kors och vilka utvecklingsprojekt som Röda Korset har i landet.

Under många diskussioner var temat hur vi skall få
fler frivilliga med i vår verksamhet, hur få dem att
stanna och hur vi på bästa sätt informerar om Röda
korsets verksamhet och betydelsen av frivillighet.
Vi kunde också konstatera att vi gör rätt saker i Finland. Våra strategiska mål är bra och det är klokt
att satsa på våra frivilliga.

hur en sådan modell kunde fungera i Finland. Hur
självständigt och med hurudana ramar kunde dessa
fungera?
Det absolut klaraste budskapet från resan var behovet av att förenkla strategin till en så klar ledstjärna som möjligt både internt bland personal,
bland de frivilliga och samarbetspartners. Det räcker inte att styrelsen eller ledningsgruppen har en
klar bild utan ägandeskapet skall finnas hos alla
enligt modell ”Keep it simple”. Man kan inte nog
betona ett enhetligt budskap från ledning till gräsrötter.

Vad kunde Etiopiens Röda Kors erbjuda för verksamhetsmodeller åt oss?
Strukturen I Etiopiens Röda Kors på lokala nivå
fungerar utan formell administration, lite som en
”byaförening”. Ungdomsgruppen i Bahir Dar ver ett
exempel. Det låter väldigt intressant att verksamheten koncentrerar sig på innehåll, inte på byråkrati eller organisation. Intressant att leka med tanken

Ett annat centralt budskap var uppgörande av tydliga mätaren för verksamheten som uppföljs och
rapporteras. Finlands Röda Kors är redan på god

Plantskolan i Ebinat är en del av
ett större klimatprojekt finansierat
av Röda Korset. Plantor av naturligt trädbestånd drivs upp varefter
de planteras på bergssluttningar
där torkan har dödat all vegetation. Projektet förhindrar erosion
och ger boskap och vilda djur levnadsmöjligheter. I anslutning till
plantskolan har de byborna en biodling är de kunde utvinna honung
för försäljning. Ungdomar jobbade
i projektet vilket stöder de närliggande byarna.
12

ETIOPIEN
väg här och många metoder finns för att ytterligare utvecklas. Röda Korset i Sverige, Holland, Kenia
och Etiopian har utnyttjat modellen Balanced Score
Card som verkar lyfta fram tillräckligt och rätt information om resultaten. ERCS verkar ha inspiration
och kraft att föra fram sina målsättningar, utveckla
sin verksamhet och organisationen är under mycket stark utveckling.
Tyvärr hann vi inte med så mycket vardaglig verksamhet. Skolsamarbetet i Etiopien skulle ha varit
intressant att se mer a av. Röda Korset i Etiopen rekryterar aktivt ungdomar i skolor och har aktivitet i
skolorna framförallt förstahjälpen. Skolan är ett bra
forum att nå många och ofta lockar vår konkreta
hjälpverksamhet unga, bara vi når dem!
Vilka är Finlands Röda Kors styrkor för Etiopiens
Röda Kors?

Aktiva frivilliga ungdomar i Bahir dahr berättade om deras
frivilligarbete i ambulansen. De framförde en glad sång för
oss gäster och bjöd på kaffe enligt Etiopisk sed.

Vår styrka är det långsiktiga förändringsprocessen som görs i hela organisationen. Våra mål ställs
enligt modellen ”bottoms up” på gräsrotsnivå och
fastställs under medlemsmötet där representanter
från alla avdelningar är representerade. Målen står
som ledstjärna i konkret planering av verksamheten
i hela organisationen.

Hur kan vi använda erfarenheterna från resan
till att stärka Hungerdagsinsamlingen?
Samarbetet mellan Etiopiens och Finlands Röda
Kors har en lång historia med olika program för hälsofrämjande verksamhet, byggande av brunnar och
ungdomssamarbete. Tack vare levande exempel
kan vi under Hungerdagen visa att hjälpen verkligen når fram genom Röda Korsets fantastiska nätverk där strukturerna är lika oberoende nation eller
världsdel.

Vi kan också ha att lära kring vår digitala kommunikation eftersom den är mer utvecklad i Finland än i
Etiopien. Utvecklingen tycks i Etiopien hoppa över
datorstadiet och direkt gå in på Mobila lösningar
med smarttelefoner. Här har Finland goda erfarenheter som vi kan dela med oss.

ERCS 80 år
Insamlingsbössor för medel till Röda Korset i beredskapslagret i Addis Abeba nära Röda Korsets
träningscenter. I träningscentret utbildas bland annat ambulanspersonal och hålls förstahjälpenkurser till företag.

Tyskland
Under mellanlandningen i Frankfurt fick vi bekanta oss med
Röda Korsets beredskapsverksamhet i Tyskland. Distriktet ägde
en hel del utrustning för större katastrofer som kunde hända i
området. Till de största riskerna räknades översvämningar och
avbrott i eldistributionen. I Tyskland fungerar 20 % av ambulansverksamheten på frivilliga bas. På bilden en lokalavdelnings
ambulans som sköts av lokala frivilliga. I gymnasierna utbildas
ambulanspersonal som skild kurs.
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Vårövning i Våno
Text: Annalena Sjöblom, Foto: Andreas Ek
Distriktet ordnade tillsammans med Pargas avdelning, Pargas FBK och Finnferries en
storövning i Våno, Pargas i april.
I övningen deltog ca 80 frivilliga Röda Korsare, V-S pelastuskoirat, Frivilliga räddningstjänst
och frivilliga brandkåren. Pargas Marthorna stod för trakteringen.

Övningens huvudarrangör Stig Hågensen
”in action”

Det har börjat brinna i landsvägsfärjans maskinrum medan färjan är på
väg från Mielisholm till Pargas. Färjan tar i land på Pargas-sidan och evakueras. Räddningsenheten kommer till platsen, gör en klarering och ett
simulerat släckningsanfall in i maskinrummet. Efter det får manskapen i
Pg31 och Pg21 en kort guidad rundtur av färjan.

En 7-personers minibuss har kört av vägen och ligger på sidan mellan vattenbrynet och Våno-vägen. I bilen finns fem personer, av vilka två är dockor och tre är målpersoner. Under övningens gång sköter brandkårens enheter losstagningen och röda korsets FHJ-grupp vården av patienterna. För övningens skull skall
taket klippas upp även om det vore möjligt att ta ut patienterna på annat sätt. Först på plats är Räddningsmanskapet och 5 minuter senare anländer Röda Korsets förstahjälpengrupp och Mentala stödgruppen.

Patienterna redo

Förstahjälpare hjälper de skadade
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Mentalt stöd behövs också.

Hela övningen leddes via en ledningscentral som
kommunicerar med myndigheterna och leder grupperna till sina uppdrag.

Alla patienter samlas på samma plats innan ambulansen anländer

I övningen deltog Egentliga Finlands
Räddningshundar och Egentliga Finlands brukshunsförbund. Sammanlagt fick 10 hundar öva på olika uppdrag.

Frivilliga räddningstjänst efterspanar i kedja två olika områden i terrängen. Målpersonen hittas i det ena området. Speciell uppmärksamhet görs vid
snabbskolnigen eftersom det är nya medlemmar med i kedjan. Här berättar
övningens ledare Tina Eriksson om uppdraget.
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FÖRSTA HJÄLPEN VERKSAMHET I ÅBOLAND, text Marjatta Alakahri

Utö får första hjälpen grupp
Åbolands distrikt ordnade en 8 timmars nödförstahjälpen kurs på Utö den 7.7. Kursen resulterade till att det nu kommer att bildas en
första hjälpen grupp på Utö. Hela 10-15 personer är intresserade av att komma med. Intresset hade väckts efter att Meteorologiska
institutet donerade en defibrillator till Utö.

unik på grund av sin mångsidighet och sin
tvärvetenskapliga approach. Den skiljer sig
från övriga marina stationer också därför att
havsområdet där sporadiskt har ett istäcke.
Läget ute på en bebodd ö är behändigt också på grund av de goda trafikförbindelserna. De lokala stadigvarande bosatta invånarnas arbetsinsats i underhållet av mätningarna
är också oerhört viktigt för verksamheten på
Utö. Havsforskningsstationen kommer även
att ha egen personal på plats.

Meteorologiska institutet har färdigställts en
unik havsforskningsstation på Utö som kommer att producera aktuell forskningsinformation om havet både under och vid utan samt
om luften året om dygnet runt.

Start upp för första hjälpen gruppen blir den
21.9 då vi börjar med skolningar och träningar.

Lauri Laakso, Meteorologiska institutet

Forskningsstationen ute på Utö fyrö, långt
från fastlandet, är även internationellt sett

”Förnuftigt till sjöss”
Finlands Simundervisningsoch Livräddningsförbund r.f.
ordnade den 3.7 i Nagu gästhamn tillsammans med LokalTapiola en vattensäkerhetskampanj ”Förnuftigt
till sjöss”, där man visade
människor hur man kan rädda sig själv och rädda någon
annan ur vatten eller is.
Röda Korset Åbolands distrikt var med. Publiken fick
komma och öva bl.a. återupplivning och defibrillering
och bekanta sig med första
hjälpen utrustning.
Det var en solig varm dag
med mycket båtar och publik
i gästhamnen.
16

SKÄRGÅRDSHJÄLPEN, text Annalena Sjöblom

Skärgårdshjälpen – djupare samarbete för att öka
tryggheten
Vi har initierat ett samarbete med frivilliga
brandkårerna och sjöräddarna som har beredskapsverksamhet i Åboland. Behovet av ett
samarbete har uppstått dels genom att myndighetskraven på hjälparbete har ökat medan den offentliga sektorn har varit tvungen
att minska på sina tjänster i periferin. Orsaken här inte ensidigt ekonomisk utan handlar
också om att nivån på den akuta hjälp som erbjuds idag är mycket långt gående vård redan
innan sjuktransport inleds.

utöka verksamheten att även gälla förstarespons krävs både utbildning och personresurser”, säger Kaj-Johan Karlsson, ordförande för
Åbolands brandkårsförbund.
– Ett utökat samarbete mellan oss frivilliga
kan bara stärka allas vår verksamhet i framtiden, säger Esa Malmivaara, viceordförande i Frivilliga sjöräddningen Sydväst och Calle
Storm, Kasnäs sjöräddningsstation.
I projektet kommer vi tillsammans att rekrytera nya medlemmar och samarbetar med
våra nuvarande grupper för att höja på beredskapen att hjälpa då en olycka är framme. Målsättningen är att utbilda grupperna till att kunna ha förstaresponsberedskap
på flera ställen i den Åboländska skärgården.
Vi kommer att ordna en Kick-off träff på Örö
26 - 27.9 för alla frivilliga räddningsenheter
i Åboland för att hitta gemensamma samarbetsmodeller. Myndigheternas aktiva medverkan ger även projektet ”mer vind i seglet”.

I praktiken betyder detta dock att för Åbolands skärgård tar det länge innan professionell hjälp når fram ifall en olycka är framme.
Vad vi vill utveckla med samarbetet är att få
fler förstaresponsenheter i skärgården.
Första responsverksamheten är en hjälpenhet
som anländer först till en olycka och ger den
akuta förstahjälpen innan den professionella hjälpen är framme. – Vi är glada över detta
initiativ från tredje sektorn, eftersom våra resurser är begränsade säger överläkare i akutvård Timo Iirola, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

– Vi håller som bäst på och kartlägger nuvarande situation för att utreda behovet av förstaresponsverksamheten i skärgården. Iden
om ökat samarbete kommer i rätt tid, säger
Markku Rajamäki, ansvarig över förstavårdverksamheten i Egentliga Finlands Räddningsverk.

Vi tredje sektorns organisationer har gemensamma utmaningar med att hålla de nuvarande aktiva inspirerade och motiverade samtidigt som vi alla kämpar med att få nya aktiva
med i verksamheten. Även om vi har olika inriktning, så har vi alla vår plats i hjälpkedjan.

Genom projektet kommer vi att utbilda frivilliga inom förstahjälpen och förstaresponsen
som höjer kunskapsnivån och ökar tryggheten
för alla som bor och verkar i skärgården.

Andreas Ek

– De frivilliga brandkårerna i Åboland har utrustning för räddningsuppdrag, men för att
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PARGAS AVDELNING

Röda Korsets vårläger för barn i Pjukala, Pargas
Text och foto: Andreas Ek
Den 25–26.4 ordnade Pargas avdelning sitt årliga
tvåspråkiga barnläger för årskurserna 1–3 i före detta
folkhögskolan i Pjukala. Detta år deltog hela 23 stycken
7–10 åringar som hade två dagar fullpackade med
aktiviteter att se fram emot.

Andra dagens huvudprogram bestod av tre olika punkter.
I köket fick barnen sätta sina bakningskunskaper till
bruk och laga bullarna som föräldrarna skulle få smaka
på före lägrets avslutning. I huvudbyggnaden pågick det
Första hjälpen träning, där man fick lära sig hur man
skall applicera bandage och mitella samt allmänkunskap
om hur man skall göra i en nödsituation. Utomhus
hade vi två snälla räddningshundar som visade sina
kunskaper. Barnen fick springa och gömma sig vartefter
hundarna sökte upp och markerade dem och såg till
att inget barn blev borttappat. Varierande och lärorikt
program som engagerade alla deltagare.

Lägret började traditionellt som läger brukar, med
bekantningslekar som hjälpte barnen från de fem
skolorna i Pargas att lära känna varandra. När isen var
bruten var det dags att ladda upp med energi med ett
litet mellanmål så att man skulle orka med alla fysiska
aktiviteter som lägerledarna hade planerat. Vädret var
som tur soligt och relativt varmt för april, så man kunde
använda sig av den stora gårdens utrymme att springa
runt på.

Efter det kom brandbilen förbi en sväng och visade
upp sig. Brandmännen berättade om all utrustning de
använder och barnen fick en chans att fråga frågor och
hoppa in i bilen och låna brandmännens hjälmar, vilket
var mycket populärt.

Dagen fortsatte sedan med mera lek och stoj, som sakta
trappades ner med ett besök av Reddie-hunden och
lägerbål med diverse kvällsaktiviteter före läggdags.

Lägret var mycket framgångsrikt och det var många
glada miner som syntes till under de två dagarna i
Pjukala. Tack till alla som medverkade. Nästa år igen!
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PARGAS AVDELNING

Rödakorsveckan i Pargas
Text och foto: Andreas Ek
På Henry Dunants födelsedag den 8.5. bjöd avdelningen på kaffe, te och kex i K-butiken i Pargas
samt delade ut heliumballonger utanför butiken.
Ballongerna hade stor åtgång och över 150 stycken delades ut till de som var intresserade. Även här
fanns Första hjälpen-gruppen på plats och demonstrerade hjärt- och lungräddning samt lät allmänheten pröva på det själva. Avdelningens vänförmedling ordnade ett rollator-rally till punkten så att
de äldre också fick ta del av födelsedagskaffet.

Den årliga Rödakorsveckan firades i Pargas på
diverse olika sätt. Som huvudtema hade Pargas
avdelning medlemsvärvning och synlighet, och
vi tjuvstartade veckan redan den 29.4 med
blodgivning i församlingshemmet, där 124
människor donerade blod.
Det största arrangemanget för i år var nog
det populära familjejippot i Gästhamnen den
första maj, där nästan 20 olika föreningar
och småföretag ställde upp och det besöktes
av flera hundra gäster. Jippot hade ett brett
program, främst riktat åt småbarnsfamiljer, med
ponnyridning, ansiktsmålning, räddningshundar och
ballongförsäljning. Evenemanget förseddes med
live-musik av flera olika grupper, bl.a. den stora
blåsorkestern Blåslaget. En av de mera actionspäckade punkterna på jippot var definitivt frivilliga
brandkårens släckningsträning, där civila personer
fick pröva på att släcka en liten gasbrand med
vattenbrandsläckare. Det fanns även möjlighet
att få Första hjälpen-träning som Första hjälpengruppen arrangerade.

Under hela veckans gång hade Pargas avdelning
dessutom några informationspunkter i staden
där man kunde hitta information om avdelningen
samt en intresseanmälan, där folk kunde anmäla
sig ifall de ville bli medlemmar eller bli frivilliga
i organisationen. Målen för Rödakorsveckan
uppnåddes och utfördes enligt planerna och
organisationen hade stor synlighet i staden under
veckans gång, vilket nog bar frukt och ledde till
några nya medlemmar.

Den 9.5 hölls Seniorernas Äventyrsdag i Pargas
som Åbolands distrikt ordnade. Evenemanget
hade många glada deltagare, och ni kan läsa mera
detaljerat om vad som hände där i en annan artikel
i denna tidning.
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SOCIAL VERKSAMHET I ÅBOLAND, text och foto Rebecca Börman

Finlandssvensk vänträff i Österbotten
Årets finlandssvenska vänträff ordnades i Vasa
på Hotell Rantasipi Tropiclandia. Värd distriktet
var således Österbottens svenska distrikt. Det
bjöds på mycket Röda Kors relaterat program
under träffen. Bland annat föreläste mångkulturutbildare om mångkultur i vänverksamheten.
Vänverksamheten i Österbotten är nämligen
mycket mångkulturell. I flera av Österbottens
kommuner har man redan under många år aktivt tagit emot flyktingar. Vi fick höra fina exempel på hur Röda Kors avdelningarnas frivilliga på orten och däribland vännerna hjälpt och
stött de nyinflyttade på olika sätt.

Presentationsrunda

Förstås fanns det också tid för umgänge, god
mat och underhållning på kvällskvisten. Efter en
gemensam middag avnjöts efterrätten i underhållningens tecken, med självaste komikern Alfred Backa som uppträdde med stand up komik
och sång.
Dag två fick deltagarna bekanta sig med Röda
Korsets hemlandshjälp. Det klargjordes för i vilka situationer katastroffondens medel kan användas respektive inte användas för att hjälpa
i hemlandet. Röda Korset kan t.ex. hjälpa en
familj vars hus brunnit ner, men inte t.ex. med
fukt- eller skadedjurskador i hus.

Kvällsunderhållning med komikern Alfred Backa

Nästa års finlandssvenska vänträff ordnas i Åboland. Vi hoppas på ett aktivt deltagande och
engagemang bland vännerna i såväl Åboland som övriga svenskfinland!

Vårutfärd för närståendevårdare i Åboland
I samarbete med Folkhälsan ordnade Röda Korset Åbolands distrikt i år igen en vårutfärd för
närståendevårdare i Åboland. Utfärden gick den
här gången till Villnäs slott i Askainen, som genom tiden bl.a. ägts av ätten Mannerheim. Deltagarna på utfärden kom från både Kimitoön,
Pargas och Åbo. På slottet fick deltagarna en
guidad rundtur i de olika våningarna.

Efter slottsvisiten blev det lunch på Villnäs café
och fri samvaro. Målet med utfärden är att möjliggöra en trevlig dag för närståendevårdare och vårdtagare, som piggar upp och ger ork.
Närståendevårdarna och vårdtagaren är ofta
väldigt bundna till hemmet i vardagen. Att komma ut och uppleva något trevligt med andra i
samma situation gör därför gott!

Villnäs slott

Guidad rundtur på slottet
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SOCIAL VERKSAMHET I ÅBOLAND, text Rebecca Börman

Seniorernas äventyrsdag
Idén att ordna en äventyrsdag för seniorer kläcktes i samband med planeringen av vänpoolen i
Pargas. En entusiastisk frivillig föreslog att vi skulle ordna en aktivitetsdag för seniorer, med samma koncept som det tidigare ordnats i Åbo. Idén
var att samla ihop föreningar i Pargas för att under några timmar komma och ordna en aktivitet
för äldre i Brandkårshuset i Pargas.

Det bjöds på mångsidiga aktiviteter under dagen.
Det fanns sittdans, folkdans, käppjympa, kasttävling med gummiplattor och frisbee golf, prickskytte med laserpistol, våfflor och fisksoppa, bridge
spel, pyssel, målning, balansbana och Röda Kors
bord. Vänhundarna var också på plats. Det fanns
alltså något för alla smaker!

Andreas Ek

Hela 12 föreningar anmälde sig och äventyrsdagen kunde förverkligas. Målet var att genom olika
aktiviteter glädja äldre och erbjuda något för ensamma äldre som annars kanske inte kommer ut
så ofta. På samma gång ville arrangörerna uppmuntra föreningar att prova på att ordna verksamhet för äldre, vilket vi hoppas att de också
fortsätter med i framtiden.
Käppgymnastiken var populär!

Andreas Ek

Andreas Ek

Dagen blev lyckad med många deltagare och arrangörer. Ett stort tack till alla medverkande föreningar för en lyckad dag!

Röda Kors vännerna stekte våfflor.

Balansbana med Folkhälsan

Beställ en vänkurs!
En vänkurs passar för såväl dig som är intresserad av att bli frivillig vän i Röda Korset, som
för dem som är intresserade av att lära sig mera om medmänsklighet, krishantering, självkännedom och frivilligverksamhet.
Vi erbjuder förutom grundkursen i vänverksamhet ”Vänskap utan gränser”, också tilläggsdelar till kursen med olika teman. Till exempel för de som är intresserade av att bli vänfamilj,
vän med en närståendevårdare, med en ungdom eller med t.ex. en flykting.
Kontakta Röda Korset Åbolands distrikts samordnare av social- och ungdomsverksamhet Rebecca Börman för mera information: E-post: rebecca.borman@redcross.fi, Tfn: 040 771 2820.
21

BARNLÄGER I ÅLAND, text Anni Klemola

Åbolands och Ålands distrikts barnläger 8-12.6.2015 i
Eckerö, Åland
Lekar och spel, Första hjälp, besök i Leklandet och Ålands jakt och fiskemuseum, simning,
nya kompisar, nyttiga kunskaper och massor av roliga stunder - en perfekt början på sommarlovet!
är beroende av sin telefon, Frivillighet - Alla
är frivilliga att hjälpa varandra, Universalitet Alla kommer överens med varandra och Enhet
– Vi lägerdeltagare utgör ett stort gäng.

Röda Korset Åbolands distrikt ordnar varje år
tillsammans med Ålands distrikt ett sommarläger för barn i lågstadieålder. I år ägde lägret rum i början av juni i Eckerös ljuvliga miljö.
Åbolands lägerdeltagare och tre lägerledare
tog båten över till Åland och träffade de andra
lägerdeltagarna i Mariehamn. Därifrån tog det
glada gänget bussen till Eckerö.

Under veckan fick lägerdeltagarna träffa
människor som är aktiva i Röda Korsets verksamhet såsom Ålands distrikts styrelse, Första
hjälplärare och Eckerös avdelnings frivilliga.
Styrelsen spelade fotboll med barnen, Första
hjälplärare lärde ut viktiga förstahjälpkunskaper som t.ex. hur man ringer till nödcentralen,
samt berättade om verkliga olycksfall. Eckerö avdelning ordnade också en rolig lekbana.
Veckans höjdpunkt var besöket till Leklandet
och discot, som ordnades på lägrets sista dag.
På fredagen var det dags att säga hejdå till
varandra. Sammanfattningsvis var lägerveckan
riktigt lyckad och intensiv. Vi ses nästa år när
lägret ordnas i Åboland!

Lägerveckan bestod av mångsidigt program
där barnen fick lära sig ett och annat om Röda
Korsets verksamhet t.ex. Första hjälpen, Röda
Korsets sju grundprinciper och hur man sätter
upp ett flyktingstält. Under en programpunkt
fick lägerdeltagarna fundera på hur Röda Korsets principer kan tillämpas på lägret. Efter
det gjorde gruppen gemensamma lägerregler:
Humanitet - Ingen mobbar, Opartiskhet Alla måste respektera varandra, Neutralitet Man tar ingens parti, Självständighet – Ingen
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UNGDOMSVERKSAMHET I ÅBOLAND, text Rebecca Börman och Anni Klemola

Ny kick-off för Åbolands
ungdomsverksamhet
På hösten 2015 börjar Åbolands distrikts
ungdomsverksamhet med en ny uppdaterad
form. Alla som deltar får en chans att påverka hur denna verksamhet kommer att se ut.
Varmt välkommen med!

Höstens schema:
9.9 Kick-off
Ungdomsverksamheten kör igång! Alla som är intresserade av att komma med och diskutera vad vi som ungdomar i Röda Korset kan göra är välkomna med! Du behöver inte ha
någon tidigare erfarenhet av Röda Korsets verksamhet. Vi träffas på Pub Niska i Åbo kl.16,
vi äter och diskuterar tankar och idéer. Anmäl dig senast den 2.9.

17-19.9 Hungerdagsinsamlingen
Vi planerar tillsammans ett hungersdagsjippo och sedan genomför vi det tillsammans.
Kom med! Det är roligt att tillsammans samla in pengar!

November 2015 Exkursion
I November ordnar vi en exkursion för ungdomar till ett intressant ställe som tangerar
Röda Korsets verksamhet. Mera info kommer senare.

December 2015 Frivilligas dag och julfest
De frivilliga berättar själva vad de har sysslat med! Det är otroligt viktigt att det finns
människor som vill arbeta frivilligt. På Röda
Korset kan man göra det på flera olika sätt.
Alla får välja det sättet som passar dem bäst!
Kom och bekanta dig med Röda Korsets olika
former av frivilligverksamhet.
• Vill du bli en vän?
• Vill du starta en klubb?
• Vill du lära dig första hjälp och starta en
egen första hjälp grupp?
• Vill du bli en insamlare?
• Vill du vara med på ett barnläger som en
ledare?
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NEPAL INSAMLING, text Annalena Sjöblom

Givmilda Åbolänningar har hjälpt Nepal!
Åbolands distrikt har gjort ett jättegott resultat i insamlingen för jordbävningskatastrofen
i Nepal som inträffade den 25 april. Finlands
Röda Kors har samlat in ca 1,5 milj. € och resultatet för Åbolands distrikt är 23 696,93.
Speciellt givmild var man i Pargas där resultatet är över 9 000 euro och på Hitis där avdelningen samlat in 2 300 euro. – Studeranden i
Åbo från Nepal samlade också i Åbo centrum
och fick in över 4 500 € säger verksamhetsledare Annalena Sjöblom
Nepaleser i Åbo avhämtar insamlingsbössor för att
hjälpa sina landsmän

Emil Helotie

Finlands Röda Kors har omedelbart efter
olyckan sänt biståndsarbetare och bistånd till
Nepal. Senaste hjälpaktion till jordbävningsdrabbade Nepal är två mobila kliniker. Klinikerna levererar hjälp även till de mest avlägsna
områden, där hälsovårdssystemet utsatts för
förstörelse. Båda klinikerna förses med läkare,
sjukvårdare, barnmorska och tekniker. Sammanlagt har tolv nya biståndsarbetare åkt ut
till Nepal.
Sjukskötare Petra Alijärvi på Finlands Röda Kors mobila klinik i
Singati, Nepal

Nepalinsamling

– Hjälpbehovet är störst särskilt inom primärvården och gäller bland annat luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar, barnsjukdomar,
mödravård och födslar. En del benbrott som
förorsakades av jordskalvet kvarstår att vårda
men i huvudsak har alla akuta fall behandlats,
berättar Röda Korsets hälsovårdsplanerare Tiina Saarikoski.

Dragsfjärd
Hitis

Totalt har över 1,7 miljoner euro riktats till
Nepal via Finlands Röda Kors. Biståndsarbetet
kommer att fortsätta ännu i många år och insamlingen fortsätter. Via hemsidan www.rodakorset.fi kan man ännu hjälpa Nepal.

6€
15 €

Hygienpaket för 5 personer/månad

20 €

Köks set för fem personers familj

75 €

Husgerådspaket för en familj

Iniö

210,10

Kimito

853,29

Korpo

703,02

Nagu

915,24

Åbo svenska
Avdelningar sammanlagt
Nepalgrupp
Övriga
Övriga sammanlagt
Sammanlagt

400 € Tält för en familj
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2 297,75
533,13

Västanfjärd

Filt

679,12

Houtskär

Pargas

Vad får man för pengarna!

2015

9 005,81
500,00
2 773,91
18 471,37
4 475,56
750,00
5 225,56
23 696,93

AKTUELLT

En hjälpande slant – stöd de unga
med din pant – och vinn!
Nu kan man igen delta i pantflasklotteriet
i Lidl och samtidigt stöda verksamheten
i De ungas skyddshus. Lotteriet pågår
1.6.– 30.11.2015.
Man kan delta i lotteriet då man lämnar tillbaka flaskor. Då man returnerar flaskor kan man
välja att ta pengarna, att delta i lotteriet med
en del av panten eller med hela. Lotten kostar 5 cent, man får alltså 8 lotter för en stor
lemonadflaska. Man får genast veta om man
vunnit.

De insamlade medlen kanaliserars
via Röda Korset till De ungas skyddshus
De insamlade medlen kanaliseras via Finlands
Röda Kors till De ungas skyddshus. Skyddshus är avsedda för ungdomar i åldern 12-19
år och för deras familjer. Servicen som husen erbjuder är gratis och förutom rådgivning
har man möjlighet att få tillfällig inkvartering.
Skyddshusen finns i Helsingfors, Esbo, Vanda,
Åbo och i Tammerfors.

Huvudvinsten är en guldtacka värd 30 000
euro eller en båt. Dessutom lottas det ut presentkort på resor, telefoner och presentkort
till Lidl.

Vain elämää goes Punainen Risti
är här igen

Välkommen
till ungdomarnas årsmöte!

Höstens specialsändning Vain elämää Goes Punainen Risti, som gjordes i samarbete mellan
Nelonen Media och Finlands Röda Kors, blev
en jättesuccé. Avsnittet hade ca 512 000 tittare och programmet gav Röda Korsets verksamhet ett tillskott på en stor mängd volontärer
och månadsgivare.

Det nationella ungdomsutskottet och de
unga i västra Finlands distrikt önskar alla
välkomna till ungdomarnas årsmöte på kristliga folkhögskolan i
Jyväskylä den 2-4 oktober 2015!
Årsmötet tar del av verksamheten under det
år som gått och fattar beslut om utvecklingsplanen för ungdomsverksamheten.

Tack vare det goda resultatet görs specialavsittet
på nytt i år. Vain elämää goes Punainen Risti-avsnittet sänds på Fyran 13.11. I avsnittet bekantar
sig artisterna med den mångsidiga vänverksamheten och träffar volontärer runtom i Finland.

Motionerna behandlas enligt open spacemetoden, alla deltagare kan vara med. Motioner och ställningstaganden kan man
skicka in till och med 15 september.
I samband med årsmötet ordnas också annat
spännande och intressant program, vi har roligt tillsammans och trivs med andra frivilliga.

Ifall fjolårets erfarenheter upprepas, kommer programmet att ge upphov till många nya volontärer och bidragsgivare. Därför vore det bra ifall avdelningarna reserverade tid för att ta emot nya
frivilliga, speciellt sådana som intresserar sig för
vänverksamheten. I mån av möjlighet är november-december en ypperlig tid för att arrangera en
vänkurs eller en kurs eller kväll för nya volontärer. Samtidigt vore det bra att dubbelkolla att avdelningens information på RedNet är ajour och
att evenemangen lagts in i evenemangskalendern.

Om du är ung, bosatt i Åboland och vill
delta i ungdomarnas årsmöte. Ta då kontakt med Röda Korset Åbolands distrikts
samordnare av social- och ungdomsverksamhet Rebecca Börman via e-post rebecca.borman@redcross.fi eller telefon
040 771 2820.
Anmäl dig, instruktioner finns på Rednet och
i sociala medier.

Tre månader efter sin intresseanmälan
hade 25 procent av de potentiella
nya volontärerna kommit med
i verksamheten. Fantastiskt!

Mer info:
Skolsamarbetets koordinator
Pekka Laukkanen, 020 701 2154,
pekka.laukkanen@rodakorset.fi
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NÄSDAGEN

ICE-KORT

ICE- och lotteri/kontaktkort i kuvert och till posten
Kortförsändelsen kommer med ett returkuvert
som korten kan returneras i. Ifall kuvertet försvunnit eller redan använts, kan nedanstående returadress skrivas på ett eget kuvert för
att returnera korten avgiftsfritt.

Avdelningarna
har skickat in
beställningar
på nya ICEoch lotteri-/
kontaktkort
som kan
delas ut
under olika
evenemang.

Centralbyrån kan ringa till en del av dem som
fyllt i kontaktkorten för att erbjuda medlemskap, frivilligarbete, möjlighet att bidra etc.
Returneringsadressen för lotteri- och
kontaktkorten är:
Finlands Röda Kors
Info: LIIDI
Referens: 5001674
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fint, att det
finns
efterfrågan
på dem.

Ni returnerar väl korten direkt efter evenemangen!
Ytterligare information:
Kampanjplanerare
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@rodakorset.fi

För att de som fyllt i lotteri- och kontaktkorten
ska kunna delta i de nationella utdragningarna, bör korten returneras till centralbyrån.

Näsdagen – hjälparna förenar sig
i Lahtis fungerar Röda Korset som koordinator i år.

Näsdagen är här igen med olika roliga
påhitt till förmån för barn i utvecklingsländer. Tidpunkten är mellan mitten av
oktober till mitten av november.

Också på andra orter får och ska man gärna vara med i Nästrupperna, man kan också
grunda ett eget Nästeam. Genom samarbetet kring Näsdagen träffar vi andra aktiva och
hjälpande människor och lär känna dem bättre, via dem får vi också energi för vår egen
verksamhet i avdelningarna.

Lokala företag, samfund, läroinrättningar
och frivilliga bjuds alla in att vara med i Nästrupperna. Nästrupperna träffas för att tillsammans hitta på olika roliga jippon som kan
genomföras på den egna orten under Näsdagen.

Näsdagens show sänds i TV, hela landet kan
följa med showen den 6 november 2015.

På 18 orter har man redan i förväg kommit
överens om vilken organisation som fungerar
som koordinator mellan de nio organisationer som är med i Näsdagen. I Uleåborg och

Bli inspirerad och lär dig nytt
på utbildningskryssningen

Promoutbildning hösten 2015
Gemensamma moduler:
3–4.10.
24–25.10.

Det finns fortfarande lediga platser på ”Att
hjälpa ger glädje”-frivilligkryssningen
16–18.10 för dem som snabbast anmäler sig.

Sydöstra Finland, (St. Michel)
Tavastland

Kolla exakta tidpunkter och orter för
promo-utbildningarna på hösten 2015
på distriktsbyrån eller på RedNets
promo-sidor.

Ytterligare information om kryssningen och
anmälningslänken hittar du på Rednets avdelningsbyrå (rednet.rodakorset.fi/gladje).
Välkommen med!
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NYA FÖRTROENDEVALDA

HÄNDELSEKALENDER

Händelsekalender

Nya förtroendevalda i
Åbolands distrikt

2015
September

Distriktsstyrelsen

Regionmöte Pargas, Åbo, Iniö i Pargas 1.9
Regionmöte Kimitoön i Västanfjärd 2.9
Kick-off ungdomsverksamhet i Åbo 9.9
Regionmöte Nagu, Korpo, Houtskär i Nagu
7.9
• Världens första hjälpen dag 12.9
• Hungerdagen 17-19.9
• Kick-off Skärgårdshjälpen på Örö 26-27.9
•
•
•
•

Christel von Frenckell-Ramberg,
ordförande
Göran Peltonen, viceordförande
Marja Berlin
Marcus Holmström
Catrine Huhta
Tove Johansson
Sari Karrila
Anne Peltonen
Daniela Sundberg
Andrea Södergård
Kristina von Weissenberg
Inger Wiklén
Annalena Sjöblom, sekreterare

Oktober
Ungdomarnas årsmöte 2-4.10 i Jyväskylä
Åboländsk vänträff 7.10 på Kimitoön
Temaveckoslut mångkultur 10-11.10
Kryssning för nyckelfrivilliga 16-18.10
Pedagogiska delen av utbildarutbildning i
social verksamhet 17-18.10
• Distriktets 80 års medlemsfest 24.10 i Åbo
• På Flykt 29.10
•
•
•
•
•

Utskotten

November

Beredskapsutskottet

• Fortbildningsdag för vänner i Aurelia i Åbo
7.11
• Temadelen av utbildarutbildning i social
verksamhet 14-15.11
• Jul i sinnet-insamlingen 20.11-24.12
• Exkursion för ungdomar

Monica Hellberg, ordförande
Ann-Christine Henriksson
Inger Wiklén
Nina Alopaeus
Roland Karlsson
Stig Hågensen
Medlem från mentala stödgruppen
Annalena Sjöblom och Marjatta Alakahri, sekreterare

December
•
•
•
•
•
•

Finansutskottet
Christel von Frenckell-Ramberg,
ordförande
Bror Berg
Tony Jäntti
Rachel Nygård-Taxell
Göran Peltonen
Annalena Sjöblom, sekreterare

Jul i sinnet-kampanjen
Internationella aidsdagen 1.12
Riksomfattande frivilligas dag 5.12
Frivilligas dag och julfest för ungdomar
Julkaffe 9.12
Kansliet stängt 18.12.2015-3.1.2016

2016
Januari
• Håll flaggan högt!-organisationsutbildning
23.1

Februari

Socialutskottet

• Vändagen 14.2

Kristina von Weissenberg, ordförande
Inger Karlsson
Ulla-Stina Engström
Kristina Hakola-Wass
Rebecca Börman, sekreterare

Mars
• Veckan mot rasism 21-27.3

April
• Finlandssvensk vänträff i Åboland 9-10.4
• Distriktets Årsmöte 16.4

Ungdomsutskottet

Maj

Sonja Lumme, ordförande
Andrea Södergård
Linda Karvonen
Rebecca Börman, sekreterare

• Rödakorsveckan 9-15.5
• Henrydag kaffe med öppet hus 11.5

Juni
• Barnläger i Åboland
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Medlemsfest 24.10.2015
Jussi Vierimaa

på restaurang Kåren, Tavastgatan 22, Åbo kl. 16:00

Tack till alla frivilliga i 80 år!
Festen är avsedd för alla medlemmar. Genom festen vill vi tacka våra frivilliga för deras insats för Röda Korsets verksamhet i Åboland och i världen.
Program:
Välkomstord distriktets ordförande Christel von Frenckell-Ramberg
Biståndsarbetare Johanna Arvo berättar om hur det var att jobba i
Ebola sjukhuset i Sierra Leone och om sina upplevelser i fältsjukhuset i
Nepal
Festtal av Finlands Röda Kors ordförande Pertti Torstila
Brahe Djäknar underhåller
Röda Korsets principer i verksamheten – videoklipp av våra frivilliga
Hur skall Röda Korset se ut i framtiden – interaktiv och lekfull gallup
Middagsbuffé med tårta och kaffe, trevlig samvaro

•
•
•
•
•
•
•

Pris 25 € / person
Anmälan senast 16.10 via vårt nya anmälningssystem Lyyti.
Anmälningen öppnar 15.9.
Menu:
•
•
•

Gubbröra på skärgårdsbröd, Marinerade räkor, Sparris-potatis sallad, Grekisk sallad,
Rieskarullar med viltfyllning och svampfyllning, Marinerade grönsaker, Foccacia bröd,
Grisfilé med bacon och schalottenlöksås, provencepotatis och grönsaker
Henry kaka med kaffe/te

VÄLKOMMEN!

LÄR DIG FÖRSTA HJÄLPEN!
I en nödsituation är det fråga om minuter. En skadad eller
en person som fått en plötslig sjukdomsattack måste alltid få
vård. Kanske det är du som råkar vara på plats. Kan du ge första hjälpen?
Beställningar av och tilläggsinformation om första hjälpen-kurser: Ring Marjatta Alakahri, samordnare av förstahjälpen- och
hälsovårdsverksamhet på telefon 040 702 0510.
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