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Hungerdagens styrka ligger i de frivilliga 

I Hungerdagen kulmineras Röda Korsets frivilli-
gas inflytande. Ett inflytande som bidrar till en 
humanare värld. Under 36 Hungerdagars lopp 
har vår organisation samlat in fantastiska 84 
miljoner euro. Med de insamlade medlen har 
man bl.a. räddat människor som lidit av hung-
ersnöden i Etiopien på 80-talet, hjälpt krigsof-
fer i Bosnien och Kosovo på 90-talet och stött 
de tusentals finländare som mist sina hem i 
bränder. På senare tid har hjälpverksamhet be-
drivits i Östafrika och Jemen där människor 
kämpar mot hunger. I Syrien och Irak måste fa-
miljer kämpa för sitt liv i krigets hetta. Anta-
let nödställda människor är enormt, men det 
är även mängden av de tusentals frivilliga som 
är engagerade i Hungerdagsinsamlingen i sep-
tember.

Varenda insamlare i den röda västen är en le-
vande reklam för Hungerdagen. Insamlarna 
möter människor, deltar i viktiga diskussioner 
och delar ut information om hur man kan ge 
ett bidrag till Hungerdagen med bl.a. textmed-
delande eller på nätet om man inte har kontan-
ter i fickan. Genom sin blotta närvaro är bös-
sinsamlaren en påminnelse till människor om 
att det är just nu som vi ska hjälpa de mest ut-
satta. Det märks inte nödvändigtvis i din avdel-
nings insamlingsresultat men är ytterst viktigt 
för hela insamlingens framgång. Därför hopp-
as jag att alla frivilliga som medverkar i Hunger-
dagsinsamlingen är stolta över hela insamling-
ens resultat och inser vilken viktig roll de har i 
det som enskilda deltagare.

I och med att användningen av kontanter mins-
kar måste vi utveckla våra kampanjer och ta 
nya insamlingsmetoder i bruk. Informera mo-
digt om era lokala insamlingar och förberedel-
serna i er egen stil i sociala medier. Utnyttja 
aktivt även den nya virtuella internetbössan! I 
den här tidningen kan du läsa tips på hur man 
ska informera i sociala medier och om använd-
ningen av bössan.

Och vi ska inte glömma att hela 1,3 miljoner 
euro av förra årets totalsumma på 2,5 miljoner 
insamlades kontant! I Finland är Röda Korsets 
frivilliga de enda som klarar av något sådant. 
Tack för att du är med och bidrar till Hungerda-
gens succé även i år.

Raisa Heinämäki
Koordinator för Hungerdagskampanjen

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

TA KONTAKT 
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi

BERÄTTA OM EVENEMANGEN
Lägg ut era evenemang på nätet
rednet.rodakorset.fi

RING OCH BIDRA
0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det skyd-
dar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som har förbun-
dit 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

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 20 00
Redaktör: Mari Mäkinen, 020 701 22 23, mari.makinen@rodakorset.fi, ombrytning: Ella Koponen, 020 701 2238, ella.koponen@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 22 31, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion: Finlands Röda Kors Åbolands distrikt, aboland@redcross.fi, 020 701 2500
Redaktör: Annalena Sjöblom, 0400 838 675, annalena.sjoblom@redcross.fi, ombrytning: Juha Lindström, 040 172 5882, juha.lindstrom@redcross.fi



3

En hjälpare nära dej

Lyder sloganen för Finlands Röda Kors strategi 
för 2018-2020. Efter den tragiska händelsen i 
Åbo har vi verkligen fått uppleva hjälpbehovet 
och kunna ge vår hjälp lokalt. Mentalt stöd 
har blivit alltmer viktigt i vår verksamhet och 
behovet är stort. Stödet ges åt drabbade un-
der de första dagarna då personerna ännu be-
finner sig i sk. chockfas. Nu i skrivandes stund 
börjar den första fasen vara över och övergår 
i reaktionsfas. Det är viktigt att få prata ut om 
det som hänt, då behövs de någon som lyss-
nar, det hjälper också att gråta och då behövs 
det kanske en axel att stöda sig emot. Viktigt 
är att komma igång med de vanliga rutinerna 
igen och försöka återställa det ”normala”. 

Våra fina frivilliga har under de senaste dagar-
na lyssnat, hållit om och varit närvarande på 
salutorget i Åbo. De har medverkat i hundra-

tals personmöten och funnits tillhands för så-
dana som vill prata om det som skett.

I Åbo stads kristelefon har också hjälp kunnat 
ges av frivilliga tillsammans med socialjourens 
personal.

Jag hoppas se många fler som kan ge denna 
typ av hjälp åt behövande. Vi planerar grund-
kurs i psykiskt stöd på svenska i Åbo och 
på finska i Pargas. Efter grundkurs kan man 
ännu gå fortsättningskurs som ordnas i Åbo i 
november. 

Kurserna lyfter fram de olika faserna efter en 
omskakande händelse, vad som förväntas av 
en hjälpare och hur man själv orkar som hjäl-
pare. Mycket viktiga frågor i allt annat hjälpar-
bete som också görs i Röda Korset.

Jag hoppas ni vill delta i våra kurser och öppet 
värvar nya frivilliga att komma med i vår vär-
defulla verksamhet.

Annalena

LEDAREN 25.8.2017

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

1. Vapepa – ledarutbildning
Efter kursen kan du fungera som ledare under efterspaningsuppdrag. Du känner till rol-
lerna, ansvaret och anvisningarna för att leda uppdrag samt förstår grunderna i myndig-
hetssamarbetet. Du får också inspiration att utvecklas inom Vapepa.

2. Fortsättningskurs i psykiskt stöd
Kursen behandlar följande: psykisk skada och kris, psykiskt stöd i krisens olika faser och 
PTSD, att möta en människa i kris, förluster och sorg, sörjandet och att möta en sörjan-
de, orka bättre som hjälpare, mental styrka och resurser för att klara sig.

3. Fortsättningskurs i Första omsorg
Kursen innehåller bland annat begräpp och termer, praktisk hjälp, mentalt,stöd och när-
varo, uppgifter om förstahjöälp och uppföljnig av hälsotillstånd, FRKs hemlandhjälp, 
upprätthållande av situationsbild, mental krisberedskap.

Kurserna hålls på Hotel Scandic Julia och är avgiftsfria för deltagarna.

Beredskapens superskolningsdag 10-12.11 i Åbo

Sirp
a Leh

tim
äki
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Åbolands distrikts nya ordförande är Päivi Kuntze
Text Annalena Sjöblom, bild Juha Lindström

Åbolands distrikt hade lördagen 22.4 årsmöte 
i Dragsfjärd. I samband med mötet valdes nya 
förtroendevalda samt premierades aktiva frivil-
liga som förtjänstfullt och osjälviskt arbetat till 
fromma för Röda Korsets syfte.

Under mötet valdes medlemmar till distrikts-
styrelsen. Följande personer leder nu rödakors-
arbetet i Åboland: ordförande Päivi Kuntze (ny) 
Åbo, viceordförande Göran Peltonen, Pargas, 
Eva Högnäs, (ny) Hitis, Sari Karrila, Iniö, Stina 
Tiainen, Kimito, Catrine Huhta, Dragsfjärd, He-
lena Schmidt (ny), Houtskär, Linda Nummelin, 
Pargas, Tarja Santavuori-Sirkiä, Korpo, Yvonne 
Nymalm-Rejström, Nagu, Roger Broo, Åbo, Guje 
Viitanen (ny) Västanfjärd.

På årsmötet beviljades Gunvor Laakso, Gre-
tel Lindroos, Lis-Beth Nyberg, Pertti Metso och 
Carl-Olof Tallgren av republikens president Fin-
lands Röda Kors guldmedaljer för 30 års aktivt 
arbete.

Silvermedalj tilldelades Sari Karrila, Asta Lind-
holm och Doris Åkerholm. 

Anita Österberg, Taru Arho, Helga Ekblad, Su-
sanna Fagerlund, Pirjo Gräsbeck, May-Britt 
Järnström, Helena Schmidt, Petra Öhman, Eeva 
Vuola, Leena Asplund, Stig Hågensen och Tove 
Johansson beviljades bronsmedalj.

Förtjänstmärke fick Ulla-Britt Melander, Mar-
ja Berlin, Sirkka-Liisa Friis, Birgitta Holmström, 
Gretel Hoikkala, Marita Tikkanen, Ritva Fors-
man, Marita Lindström, Iris Ojala, Berit Pelto-
nen, Nina Alopeus, Göran Peltonen, Kristina 
von Weissenberg och Carin Åminne.

För ett år sedan tänkte jag att nu har 
jag möjlighet att göra välgörenhet efter 
att jag gav upp jobbet som varuhusdi-
rektör. Åbo Svenska avdelning nappa-
de mig till medlem och sen började det 
hända fort. Jag är ju ny och oerfaren 
i FRK men kan säkert använda mig av 
mina gamla kontakter och erfarenhet i 
den här nya situationen. Jag är glad att 
få börja jobba med ivriga och erfarna 
människor.

Päivi Kuntze

Åbolands distrikts nya ordförande Päivi Kuntze (väns-
ter) tillsammans med avgående ordförande Christel von 
Frenckell-Ramberg

Premierade aktiva frivilliga i Åboland

DISTRIKTETS ÅRSMÖTE I DRAGSFJÄRD
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Reflektioner över de första månaderna

Åbo och Finland fick sorgsna nyheter på fre-
dagen. En ung man knivhögg tio offer i mitten 
av Åbo just när fredagsrusningen hade bör-
jat. Jag fick själv beskedet av vad som hänt 
från min son som ringde och frågade om vi var 
ok. Joo, vi blev just evakuerade från Hansak-
varteret, vad händer? Hjälp kom fort: polisens 
och myndigheters agerande har varit snabbt 
och effektivt. Röda Korset och socialarbetare 
har gett stöd och hjälp åt människor som har 
behövt en axel att gråta mot, förståelse och 
vänlighet. På natten mellan lördag och sön-
dag fyllde torghörnet av hundratals ljus, blom-
mor och tysta människor, som liksom jag ville 
visa, att rädslan inte får vinna. Vi alla kan göra 
mycket bara genom att lyssna.

Efter valmötet i april har det hunnit hända 
mycket. Plötsligt i juni hittade jag mig på Fin-
landiahusets estrad kandiderande för full-
mäktige viceordförande. Jag vill tacka varmt 
er alla, som har trott på en nybörjares möj-
ligheter att jobba både för eget distrikt och 
för hela Finlands Röda Kors.  Den nya posten 
öppnade mina ögon ännu mera för det hur 
brett Röda Korset jobbar. Jag har fått delta i 
en föreläsning och diskussion om ”Finns det 
regler i krig”, jag har deltagit i en konferens 
i serien Stig in! som handlade om flykting-
ar.  Nästa vecka kommer jag att åka till Nynäs 
i Heinola för att lära mig mera om hur den här 
enorma organisationen fungerar. Och jag har 
träffat många livsglada åboländska rödakorsa-
re på olika evenemang under sommaren och 
märkt hur aktiva ni är. Rödakorsare har emel-
lanåt varit inklädda Martha-förkläde, emellan-
åt Rödakors-väst. 

Hungerdagsinsamlingen närmar sig. Den är 
bekant för alla rödakorsare och nästan var-
je finländare. Den var min första kontakt med 
Röda Korset Åbo avdelning: i åratal har böss-
insamlare från Åbo avdelning samlat in pengar 
på Hansatorget och Stockmann, där jag länge 
jobbade. Vi i Åboland har alltid varit väldigt 
bra på denna insamling och en likadan entu-
siasm litar jag på även den här gången. Det 
är otroligt hur bra våra små avdelningar klarar 
sig i den här insamlingen. Jag önskar att vi hit-
tar ännu fler bössinsamlare för septembers in-
samling och därmed nya medlemmar och stö-
dare.

Hösten blir arbetsdryg i och med den nya stra-
tegin, som alla avdelningar kommer att jobba 
med. Tillsammans kan vi jobba med strategin 
på Höstsamlingen i oktober! Hjärtligt välkom-
na med!

Ett projekt som jag har hittat på Röda Kors –
sidorna är Läsmånaden. Eftersom min bak-
grund är i bokhandelns värld och jag även nu 
jobbar smått med böcker, tänkte jag ställa här 
en fråga, om någon av våra avdelningar skul-
le vara intresserad av Läsmånaden. Den kom-
binerar böcker, internationalism och hjälp från 
barn till barn. Ju mer eleverna läser, desto mer 
hjälper de dem som är mest utsatta i kata-
strof- oh krisområden. Jag kunde hjälpa koor-
dinera Läsmånaden vid behov. 

Till slut vill jag tacka varmt Christel, Annale-
na och alla i kansliet för all hjälp och stöd jag 
har fått från er. Likaså hela distriktet – inte att 
undra på Åboland har klarat sig så bra trots 
sin lilla storlek. Det är de fina människorna 
som gör helheten.

Sensommarhälsningar, Päivi

Päivi Kuntze
Ordförande, Åbolands distrikt

Viceordförande i Finlands
Röda Kors fullmäktige

ORDFÖRANDES KOLUMN

Över 50 frivilliga har deltagit i hjälparbetet  efter den tra-
giska händelsen i Åbo

Sirp
a Leh
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äki
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Tillbakablick

Här och nu heter vår tidning, och för att för-
stå vad som händer just nu i vårt samhälle och 
världen runt om oss, är det skäl att göra en 
kort tillbakablick. Jag väljer att blicka bakåt 6 år, 
det år jag hade glädjen att börja sköta uppdra-
get som den åboländska kretsens ordförande 
samt viceordförandeskapet för Finlands Röda 
Kors. Med avstamp från den internationella kris 
och hjälporganisation vi är:

Året var 2011. Det första jag kommer att tänka 
på är Arabvåren och oroligheterna i Libyen som 
ledde till störtande av diktatorn Gaddafi som 
härskat landet i 42 år. Oroligheterna spred sig, 
och följderna ser vi även i vår europeiska var-
dag idag. I samma  tider, sex år sedan, vaknade 
nationella och främlingsfientliga krafter också i 
Finland. Sannfinländarna gjorde en brakseger i 
riksdagsvalet och uttalanden som man tidigare 
inte ens kunde drömma om hördes nu i det of-
fentliga rummet.

Christel
von Frenckell-Ramberg
Ordförande, Åbolands distrikt 2011-2017
Medlem i Finansutskottet

I juli utförde Anders Breivik sitt fruktansvärda 
dåd i Norge. Våldet och terrorn som saknar all 
logik kom nära och berörde oss alla. Samma år 
deltog jag i Norges Röda Kors stämma i Oslo 
där händelsen genomgicks och debatterades. 
Det gjorde ett starkt intryck och jag är fortfa-
rande både berörd och imponerad över den 
enorma  insats Norges Röda Kors gjorde i sam-
band med katastrofen som drabbade landet.

År 2011 slutade här hemma med en kraftig vin-
terstorm på annandag jul som drabbade syd-
västra Finland ordentligt. Som dåvarande ord-
förande är jag så stolt över det åboländska 
distriktet och alla frivilliga som gick man ur hu-
set i glesbygden och knackade dörr för att se 
om och var det behövdes hjälp.

Vår invaggade trygghet har satts i gungning i 
synnerhet efter det fruktansvärda som hänt i 
Åbo. Än en gång behövs frivilliga krafter som 
står för medmänsklighet och har beredskap att 
hjälpa nödställda. Vetskapen om att Röda Kor-
set finns på plats i vår närhet inger trygghet. 
Tack för att ni finns!

Christel
Er f.d. ordförande

Ett RollatorRally i maj har redan blivit tra-
dition. I år gick det av stapeln den 18 
maj. Ett tiotal vänner träffades på Hem-
met i Åbo och vi umgicks med de boende 
och gick ut på promenad med dem som 
kände för det. Solen sken och alla var på 
gott humör. Det var samtidigt vännernas 
sista månadsträff innan sommaren. En 
bra dag!

Åbo Svenska Avdelnings RollatorRally
Text Ulla-Stina Engström, Åbo svenska avdelning

Åbo svenska avdelnings vänner vär-
mar upp före RollatorRallyt

KOLUMN ÅBO SVENSKA AVDELNING
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Färjstrejken i Åboland
Text Annalena Sjöblom

I slutet på april inleddes färjstrejken pga. nya 
kollektivavtalet för sjömansunionen. Strejken 
drabbade Finnferries och gällde 6 landsvägsfär-
jor och 4 förbindelsebåtar i landet.

Röda Korset blev kontaktad av regionsförvalt-
ningsverket om behov av lokalhjälp på öar utan 
fast vägförbindelse i Skärgården ifall strejken 
skulle bli långvarig. Myndigheterna ansvara-
de för akuta transporter och räddningsupp-
drag, men önskemålet var att Röda Korset kun-
de hjälpa kommunen med mindre brådskande 
fall lokalt. 

Houtskär, Korpo, Iniö, Nagu och Hitis avdel-
ning kontaktades och höjde sin beredskap den 
26.4. Samma dag bekräftade alla tillfrågade av-
delningar och nämnde en kontaktperson för 
eventuella uppdrag. 

Som beredskapschef känns det tryggt att veta 
att då det gäller så ställer alla mangrant upp. 
Strejken avblåstes följande dag, så inget kon-
kret uppdrag uppstod. 

En lärdom för oss är att Röda Korset räknas 
som en del av landets beredskap. Uppdragen 
är sällan av räddande natur utan mer tryggan-
de av läget lokalt med aktiva ortsbor som kän-
ner till de lokala förhållandena. 

Jag vill tacka Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö och 
Hitis avdelningar för snabbt reagerande och 
uppmana alla avdelningar att fundera över sin 
egen beredskap. 

I höst vill jag att vi ordnar kursen Avdelningen 
i beredskap på Kimitoön. Första kursen har re-
dan hållits i Åbo och i Korpo. Där går vi igenom 
olika scenarier, hur vi samarbetar med myndig-
heterna och vilka eventuella uppdrag vi kan stå 
inför. DE är inte att släcka bränder, ge avance-
rad första vård, utan kan bara vara frågan om 
att åka runt och fråga hur människor mår, hålla 
handen och finnas till hands. Ibland också att 
koka kaffe och laga smörgåsar. Detta är mycket 
lättare att organisera efter lite råd och vägled-
ning via kursen.

Åboländsk vänträff 
ordnas i Nagu den 5.10.  Temat för  i år är ensamhet. Vi bjuder in någon från Pargas stads 
hemvård för att konkret berätta hur situationen se ut idag. Platsen är Hotel Strandbacken i 
Nagu. Tidpunkten 12.00-15.20.

Fortbildningsdag för vännerna 
med Åbo svenska församling i Aurelia den 11.11 . Tema är följeslagarverksamhet/bemötan-
de i vården. Programmet är indelat i två delar där församlingen ansvarar för ena och Röda 
Korset för det andra. Församlingen ordnar en sjukhuspräst som berättar om hur det är att 
vara följeslagare, hur ta emot tråkiga besked, hur handskas med ångest. Hur hantera sig 
själv och andra.  Röda Korsets del handla om hur det är att vara inlagd på sjukhus – prak-
tiska saker, vilka stödformer finns det? Varför är tystnadsplikten så viktig? Vad får man som 
följeslagare veta/inte veta?  Mer info kommer i avdelningsbrevet.

Preliminär tidtabell: Kl. 10.00 Välkomstkaffe, kl. 11.30 Sjukhusprästen föreläser, kl. 12.15 
Lunch, kl. 13.00 Vårt program, kl. 15.00 Slut.

Kontakt: Andrea Södergård, andrea.sodergard@redcross.fi, tfn 040 771 2820

På kommande inom vänverksamheten i Åboland

BEREDSKAP VÄNVERKSAMHET
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Ta del av nyttiga tips på hur man kan ge-
nomföra Hungerdagen. Tipsarna är avdel-
ningarnas egna frivilliga runtom i Finland. 

Så här bygger du ett effektivt  
insamlingsteam
Hungerdagen är ett omfattande och viktigt arbe-
te och ingen ska vara tvungen att organisera det 
ensam. Insamlingsledaren behöver alltid minst 
en partner att jobba med, men i större städer är 
det bra att ha ett aktivt insamlingsteam.

Ruut Rissanen som är frivillig inom Tammer-
fors avdelning berättar att de experimente-
rar med en evenemangskommitté där man valt 
en representant från avdelningens styrelse och 
samtliga verksamhetsgrupper.

– Informationen om evenemangen och frivil-
ligarbetena kring dessa förmedlas till alla grup-
per. På det sättet kan man före evenemanget 
försäkra sig om att deltagare från varje grupp 
ska finnas med, säger Rissanen.

Enligt Rissanen har man med hjälp av evene-
mangskommittén kunnat lätta på bördan för sty-
relsen vilket är bra i en större avdelning. Rissanen 
anser att experimentet har fungerat utmärkt. 

HUNGERDAGEN 14.–16.9.2017

Avdelningarnas frivilliga delar med sig av sina 
tips för Hungerdagen

– Organiserande av evenemang, vilka ju hålls 
relativt ofta, faller inte alltid på en och samma 
människas lott. Kommittén ger förslag kring var 
man ska finnas med och vad man ska göra där.

Teija Hiltunen, frivillig inom avdelningen i  
Asikkala, berättar i sin tur att hon i år åtagit sig 
att medverka som ”insamlingsledarens andre-
man”, dvs. ledarens partner.

– Jag har varit med som frivillig i över tjugo 
år och nästan varje Hungerdag stått där med 
bössan och berättat för människor var man be-
höver hjälp just nu. När man agerar tillsam-
mans föds även nya idéer lättare, säger Hiltu-
nen.

Engagera skolorna i Hungerdagen
Skolor är en viktig inkomstkälla för Hungerda-
gen. Hungerdagen erbjuder även en utmärkt 
möjlighet till ansvarsfostran i skolor. 

Centralbyrån skickar ett kampanjbrev till skolor-
na i augusti. I brevet uppmuntrar man skolorna 
att kontakta avdelningen för insamlingsbössor 
eller sköta insamlingen på egen hand med den 
virtuella bössan. Kartongbössor erbjuds inte 

Ju
ssi V

ierim
aa

Insamling med insamlingsbössa är roligt och ger minnen för livet. Helmi Sinokki 
deltog i Hungerdagen i Åbo förra året och räcker fram bössan till Ilse Reinholdt.
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Den virtuella bössinsamling som ordnades av Laajasalos 
avdelningen för De Ungas Skyddshus var en succé. Avdel-
ningens och bidragsgivarnas aktivitet sågs i form av en 
livlig diskussion.

längre till skolor via webbutiken eftersom redo-
visningen av pengarna har blivit för besvärlig, i 
synnerhet för skolor. Därmed är avdelningens 
roll i skolinsamlingens framgång större än tidi-
gare.

Taru Hakanen som började som Degeröavdel-
ningens insamlingsledare i fjol har bra tips gäl-
lande samarbetet med skolor. 

– Genom att ringa till skolorna får man en 
känsla för hurdant samarbete skolorna är in-
tresserade av. En av skolorna berättade att de 
alltid varit med och kan hantera allt på egen 
hand, något som var bra att veta. I en an-
nan skola var rektorn entusiastisk över Hung-
erdagsidén. Rektorn sade att de traditionellt 
samarbetat med Plan men gärna deltar i olika 
aktiviteter. Efter samtalet mejlade jag rektorn 
idéer kring aktiviteter från Röda Korsets skol-
sidor och sade att de kan fundera kring saken 
och att jag återkommer senare, säger Hakanen. 

Det var värt det. Hakanen berättar att skolan 
bestämde sig att ge intäkterna från sitt tradi-
tionella loppis till Röda Korset.

Hur man ska organisera insamlingen  
i skolan
Att låta bössor cirkulera i klassen kan vara obe-
hagligt för sådana elever som inte har nå-
got att ge i dem, något som väckt viss diskus-
sion. Man kan undvika situationen genom att 
arrangera insamlingen t.ex. i korridoren un-
der rasten. Ännu bättre skulle vara att få elever 
från skolan med som insamlare. Heli Nuutinen 
från Kuopioavdelningen tar idén ännu läng-
re och föreslår att det skulle kunna arrangeras 
Hungerdagsbasarer i skolor.

– Möjligheten att delta är inte beroende av 
hemmets inkomster när man ordnar ett tal-
ko och bakar av exempelvis råvaror som done-
rats av affärer. Man ska bara komma ihåg att 
basaren är öppen och förutom elevernas famil-
jer även riktad till andra besökare, menar Nuu-
tinen.

Hur avdelningen kan använda den  
virtuella bössan 
I början av året lanserades en ny finskspråkig 
virtuell bössa: oma.punainenristi.fi. En av bös-
sans bästa sidor är att man med den kan föra 
dialog med givaren. Många avdelningar har re-
dan utnyttjat den virtuella bössan med bra re-
sultat.

En av de mest lyckade insamlingarna har va-
rit Degerös avdelnings insamling för De ung-
as skyddshus. Avdelningen uppmärksammade 
givarna med ett tack och flera givare har även 
velat lämna sina hälsningar i bössan, något 
som i sin tur även uppmuntrar andra att lägga 
bidrag i bössan.

Man har även uppnått fina resultat med böss-
san i samband med bemärkelsedagar. En av 
dem som samlat in mest är ordförande för Rö-
da Korsets fullmäktige Eero Rämö vars bemär-
kelsedagsbössa samlade in fantastiska 1 415 
euro för att stöda De ungas skyddshus.

En annan framgångshistoria är bössan grundad 
av Helmi Kekkonen för att hjälpa människor 
som lider av hungesnöd i Afrika. Kekkonen de-
lade bössan aktivt till sina närstående på Face-
book och resultatet blev 1 150 insamlade euro. 

Kekkonen menar att det gick snabbt och lätt 
att organisera insamlingen på Röda Korsets 
webbplats och det var enkelt att sprida infor-
mation med hjälp av e-post och sociala medier.
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Informera modigt alla om Hungerdagen
Hungerdagen är en intressant kampanj och 
det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid 
informationens synlighet. Redan en artikel, 
annons eller post på sociala medier gör sa-
ken synligare. All slags synlighet är bra för 
kampanjen!

Kontakta dina lokala redaktioner
Informera ortens redaktörer i god tid om Hung-
erdagens aktiviteter. Ni kan skicka redaktören 
ett meddelande per e-post där ni kortfattat be-
rättar vad avdelningen ska göra på Hungerda-
gen.

Meddelandeformulär, tidtabell och fler tips gäl-
lande informeringen går att hitta i Hungerdags-
gruppen på RedNet. 

Väck Hungerdagsstämning i sociala medier
Sociala medier är en utmärkt kanal för att öka 
synligheten på Hungerdagen. Informatören 
Marjukka Kähönen från Norra Helsingfors av-
delning berättar att avdelningen marknads-
för Hungerdagen i förväg och under insam-
lingsperioden i stadsdelsgrupper på Facebook. 
Människor uppmuntras att bli bössinsamla-
re och får information om var och när man kan 
hämta sin bössa. 

Bilder, klick och likes ökar synligheten
Viktigt med Facebook-uppdateringar är bra bil-
der som får tittaren att stanna, uppfatta med-
delandets innehåll och även klicka på bilden, 
säger informatören Linda-Lotta Luhtala från 
Östra Helsingfors avdelning. Vidare föredrar Fa-
cebook att bilden tas med samma apparat som 
den publiceras med, säger Kähönen. Om pos-
ten innehåller en bild eller en länk, klicka på 
den för att öppna den – detta bidrar till publika-
tionens synlighet på Facebook, tipsar Luhtala.

– Det bästa är dock när man kommenterar eller 
delar posten för det ökar räckvidden mest. Du 
kan locka människor att kommentera genom 
t.ex. ställa en fråga. I din statusuppdatering 
kan du be läsarna att dela uppdateringen på si-
na egna sidor, säger centralbyråns webbredak-
tör Seppo Kujanpää.

Efterlysning: foton!
Centralbyråns kommunikationsenhet tar gärna 
emot bilder från avdelningar på förberedelser-

na inför Hungerdagen och kampanjevenemang-
et. Dessa bilder kan delas genom Röda Korsets 
kanaler i sociala medier för att förmedla stäm-
ningen inför evenemangen till en vidare pu-
blik. Bilderna kan handla om alla slags förbere-
delser som har med insamlingen att göra, t.ex. 
när ni klistrar dekaler på insamlingsbössor, ord-
nar insamlingsvästar eller stryker Hungerdags-
banderoller. Bilder med information om foto-
graf och bildtext kan skickas till centralbyråns 
webbredaktör: seppo.kujanpaa@rodakorset.
fi samt informatörerna mari.makinen@roda-
korset.fi och outi.huovinen@rodakorset.fi 

Anteckna evenemangen i  
evenemangskalendern
Centralbyrån har satt in en annonsbotten för 
alla avdelningar i Hungerdagens evenemangs-
kalender. Annonsen innehåller insamlingsleda-
rens kontaktuppgifter så att de som vill bli in-
samlare kan ta kontakt. 

Kom ihåg att ni kan komplettera annonsen via 
er egen avdelnings RedNet-sidor. Samtidigt är 
det bra att kontrollera att all information på si-
dan är aktuell. Det är möjligt att människor blir 
intresserade även av avdelningens andra verk-
samhetsgrupper under Hungerdagen.

Norra Helsingfors avdelning uppdaterade sociala medier 
med Hungerdagsevenemang  ända från kampanjens  
början.
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Klipp ur och spara minneslistan  
för Hungerdagen 

Kom ihåg före insamlingen:

 F Samla ihop ett insamlingsteam och kom överens om arbetsfördelningen.

 F Be med alla som har möjlighet som insamlare eller att delta i andra Hunger-
dagsuppgifter. Försäkra dig om att antalet deltagare är tillräckligt.

 F Informera om insamlingen och evenemangen. Varje avdelningsmedlem kan 
sprida budskapet till sina egna kontakter personligen och via sociala medier.

 F Försäkra dig om att skolorna är med i insamlingen. Om du har barn i skolål-
dern i din familj eller närkrets kan du kontakta deras lärare och berätta om 
Hungerdagen. 

Kom ihåg under insamlingen:

 F Utbilda insamlarna. Gå igenom insamlingstekniken, informera om goda insam-
lingsställen och dela ut information om Hungerdagen och katastroffonden.

 F Be varje insamlare att fylla i personuppgiftsblanketten. Den kan beställas på 
webbutiken och kopieras vid behov. 

 F Ta hand om insamlingssäkerheten, dvs. för bok över insamlingsmedlen och 
försäkra dig om att insamlarna har den nödvändiga insamlingsutrustningen.

 F Tack insamlarna för det viktiga arbetet!

Kom ihåg efter insamlingen: 

 F Meddela ditt distrikt om avdelningens uppskattade resultat senast på måndags-
kvällen 18.9.2017. Ett kilo rymmer cirka 83,50 euro. 

 F Hämta bössor som använts i skolorna för redovisningen. 

 F Redovisa insamlingsintäkterna till katastroffonden med avdelningens Hunger-
dagsreferens senast 30.9.2017. 

 F Tacka insamlarna och skolorna. Skicka in insamlarnas kontaktuppgifter till  
distriktet för tackbreven senast 29.9.2017.

 F Skicka in avdelningens redovisningsblankett samt kontaktuppgifterna för de 
insamlare som vill finnas i insamlarregistret till distriktet senast 31.10.2017.

 F För en responsdiskussion inom avdelningen och skriv ner förbättringsförslagen 
för nästa insamling.

Centralbyrån och distriktets insamlingsledare hjälper gärna med samtliga frågor 
kring Hungerdagen. 

Frågor kring beställningar på webbutiken:   
myynti@punainenristi.fi, tel. 020 701 2211.

Alla problem:  
keraykset@punainenristi.fi, Hungerdagstelefon tel. 040 717 6800  
(vardagar kl. 8–16) 
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Ny strategi och nya stadgar
Text Annalena Sjöblom

Ordinarie stämman på Finlandia-huset i Helsingfors. Diskussionen gick 
aktiv och stämningen var varm och rödakorsandan stark.

Under Finlands Röda Kors ordinarie stämma 
drogs nya riktlinjer för organisationens verk-
samhet upp för åren 2018-2020. Från Åboland 
deltog 30 tal aktiva och totalt samlade stäm-
man över 1000 personer.

Nu är det dags för distrikten och avdelningar-
na att utarbeta sina verksamhetsplaner enligt 
de nya riktlinjerna. I Åboland vill vi involvera 
så många frivilliga som möjligt i arbetet för ett 
bättre Röda Kors i framtiden.

En av tyngdpunkterna kommer att vara att få 
med fler frivilliga och framförallt unga. Nya 

medlemmar och medldemsvård kommer också 
att stå i fokus.

Stadgeändringen i huvuddrag
• Medlemskapstyperna blir enklare
• Stärka de frivilligas ställning
• Mandatperiod för avdelningarnas presi-

dium
• Tema-avdelningar blir möjliga
• Interna revisionen stärks
• Åldersgräns för rösträtt införs

Stadgeändringen skall godkännas i riksdagen 
som förordningen om Finlands Röda Kors.

Strategi
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Siv Nygårdas, Pargas avdelning

Varför kom du med i Röda Korsets verk-
samhet?

Mitt intresse vaknade redan som nygift, då 
jag fick följa med svärmors frivilligarbete för 
FRK i Österbotten.
Jag flyttade till Pargas 1980. Ganska snart 
gick jag med i en frkgrupp. Där fick jag mån-
ga nya vänner, kände gemenskap och gläd-
je över att vi genom olika evenemang fick in 
pengar att ge till katastroffonden, men också till mindre bemedlade familjer på hemorten.

Vad har inspirerat dig att fortsätta genom alla dessa år? 

Jag blev småningom invald i styrelsen. Därmed kom jag med i berdskapsutskottet, tog hand 
om katastroflagret, men framförallt att ordna blodgivningar i Pargas i 20 års tid.
Det var många intressanta, givande uppgifter. Kändes bra att kunna medverka till att bristen 
på blod sänktes.
Det är inspirerande att fortsätta hjälpa då man ser glädjen hos vännen. Ett besök, en prome-
nad, stöd vid läkarbesök, en vän att prata med betyder mycket för en ensam människa.
Inför julen har vi via diakonissan skänkt gåvokort till barnfamiljer på hemorten. Det känns bra 
att kunna ge en liten guldkant till mindre bemedlade. 

Hurdana hälsningar vill du skicka till en ungdom som är intresserad av Röda Korsets fri-
villigverksamhet?

Det finns många olika behov inom frivilligverksamhet. Pröva på och hitta det, som ger dig 
själv välmående och glädje att hjälpa andra.

Henrik Carlstedt, Åbo svenska avdelning

Varför kom du med i Röda Korsets verksamhet?

Jag kom med som bankanställd och sakkunnig i ekonomiska- samt 
placeringsfrågor och fick plats i ekonomiutskottet. Många av mina 
arbetskamrater var aktiva i FRK, vilket gav motivation till uppd-
raget. Även hemifrån hade jag fått en positiv inställning till Röda 
Korsverksamheten.

Vad har inspirerat dig att fortsätta genom alla dessa år? 

Framför allt Röda Korsets principer och verksamhet som hjälpor-
ganisation. Stor betydelse personligen har varit att kunna med-
verka i många olika förtroendeuppdrag - allt från distriktets utskott till ordförandeskap och 
senare i centralorganisationen i flere utskott. Ordinarie stämmorna under åren har ökat kun-
skapen om FRK och samhörigheten inom organisationen. Medverkan har även skapat många 
goda och bestående vänkontakter. 

Hurdana hälsningar vill du skicka till en ungdom som är intresserad av Röda Korsets fri-
villigverksamhet?

Kom med till en början i lokalföreningens verksamhet. Se hur intresset växer och ta emot nya 
uppdrag under åren. Skapa nationella och internationella kontakter. Utnyttja Dina fräscha 
kunskaper och utveckla verksamheten i tiden. Redan under mina ordförandeår på 1990-talet 
betonade jag vikten av hjälp till de mest utsatta, vilka oftast finns utanför landets gränser. Se 
Dig omkring med öppna ögon ta i fördomsfritt.

Tre frågor till Guldmedaljörerna
Annalena Sjöblom ställde några frågor ...

Glada medaljörer på kvällsfesten, från vänster Siv Nygår-
das, Doris Åkerholm och Yvonne Nymalm-Rejström

Henrik Carlstedt
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Afghanistans Röda Halvmåne 
på Stämman
Text Ali Norouzi, praktikant

Till Stämman bjuds utländska gäster från Rö-
da Korset och Röda Halvmånen, i år bland an-
nat från Afghanistan.

Det var roligt att höra eftersom jag ursprungligen 
är också från Afghanistan och jag tänkte att jag 
absolut måste träffa dem för att får veta hur de 
jobbar där och hur deras verksamhet fungerar.

Mirvais Akram är den tillfälliga verksamhetsle-
daren för Afghanistans Röda Halvmåne och med 
sig hade han organisationens utrikes kommuni-
kationsansvarige Hasam Ghulam Habib. De tyck-
er att Finland är ett vackert land och huvudsta-
den mycket utvecklad.

- Stämman har många deltagare och är välorga-
niserad. Lite synd är att man inte hänger med på 
grund av språket. Vi har fått information om vad 
som händer på stämman, men saknar tolk till 
engelska, säger Mirvais.

 - Vi har fått besöka Kalkku logistikcenter i Tam-
merfors och har träffat generalsekreterare Kristi-
ina Kumpula med sin personal som berättade om 
Finlands Röda Kors.

- Vi är i första hand inbjudna hit för att fira 
140-åriga Finlands Röda Kors tillsammans med 
er. I andra hand är vi här för att lära oss om hur 
en välorganiserad självständig och oberoen-
de organisation fungerar för att ta hem med oss 
nya idéer till vår egen verksamhet i Afghanistan.

- Afghanistanska Röda Halvmånen har en mång-
sidig verksamhet runtom i landet. Vi har utrym-
men och är med i många olika projekt. Vår störs-
ta utmaning är säkerhetsläget i landet. Vi har 
beväpnade konflikt i 24 av 34 provinser i lan-
det. Regeringsstyrkor agerar i städerna och de 
försöker kontrollera staden, vilket sällan lyck-
as. I de större städerna är situationen lite bättre 
medan beväpnade grupper kontrollerar småstä-
der, landsbygden och vägnätet mellan olika stä-
der. En annan utmaning för oss är det olika folk-
liga protester som pågått den senaste tiden. Vi 
har också omfattande korruption inom alla sek-
torer i vårt land.

- Röda Halvmånen i Afghanistan har en bered-
skap inför katastrofer med hjälp av internatio-
nellt bistånd. Problemet är nåbarheten eftersom 
säkerheten är så dålig och det är svårt att röra 
sig runtom i landet.

- Vårt inbördeskrig har redan pågått i 40 år och 
vår regering är instabil och säkerhetsläget är då-
ligt. Ärligt talat kommer det att mycket lång tid 
ännu innan vi är så långt som finland med tanke 
ppå demokratin. Vi kommer att göra vårt bästa i 
Afghanistan för att få organisationen självstän-
digt, demokratiskt och öppet som i Finland. 

Mirvais Akram och Ali Norouzi utanför Finlandia-huset

1. Vad var intressantast på Stämman? 

Intressant var att träffa så mycket folk 

2. Vad var roligast roligaste?

Det roligaste var att få prata med människor som har samma intresse som en själv. 

3. Vad var svårt? 

Det svåra var att hålla koncentrationen och att orka hela dagen eftersom dagarna var väl-
digt långa. 

4. Ditt råd åt den som deltar i stämman första gången?

Sov ordentligt, det är långa dagar med lite pauser.

Tre frågor om Stämman
Frida Sjöblom, 17 år, officiell representant från Dragsfjärds avdelning

ORDINARIE STÄMMA I HELSINGFORS 10–11.6.2017
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Spänningen och förväntan inför lägret låg i 
luften då de åboländska barnen satte sig i en 
minibuss i Pargas med oss ledare för att ta sig 
till den åländska ön Kökar. På Kökar skulle vi 
spendera sex dagar tillsammans med åländska 
barn på Röda Korsets Sommarläger. Tre färjor 
senare anlände vi till Kökar och möttes upp av 
den åländska arrangören Olof, som överras-
kade oss med ett något annorlunda sätt att ta 
sig till lägerområdet på- ett traktorflak! Från 
traktorflaket såg man röda stugor och grö-
na ängar åka förbi och jag tänkte att vilken 
lycka det är att få spendera en vecka på den-
na plats borta från stadens hets och 
stress. 

På veckans program stod bland annat 
utflykter till Källskär och Kökars kyr-
ka, förstahjälpen-dag, Röda Korset in-
formation, lekar och för att inte glöm-
ma barnens favorit: en vettig dos fritid. 
Barnen spenderade nätterna i stora 
flyktingtält som vi alla hjälptes åt att 
sätta upp. För att klara av detta mås-
te barnen samarbeta och i detta ske-
de var det fortfarande lite blygt mellan 
svenskspråkiga och finskspråkiga, men 
det skulle komma att ordna sig under 
de kommande dagarna. 

De första dagarna spenderades i reg-
nets tecken men humöret hölls ändå 
uppe trots en våt strumpa här och där. 

”Vi kan torka kläderna i torktumlaren” skrek 
någon och problemet var löst.  Barnen fick 
under dagen lära sig mera om Röda Korsets 
historia, verksamhetsområden och symbo-
ler. Det många inte visste var att Röda Korset 
även använder sig av en månhalva som offi-
ciell symbol i vissa sammanhang. Barnen fick 
senare briljera med sina kunskaper i en Röda 
Korset tipspromenad, där frågor om verksam-
heten gömdes på lägerområdet och pris dela-
des ut till det vinnande laget. På kvällen eld-
ades bastun till barnens förtjusning och de 
modigaste tog sig ett dopp. 

Röda Korsets barnläger på Kökar, Åland
Text och bild Nina Lindblom, sommarpraktikant på Röda Korset

Vandring på Källskär

Här lär sig barnen hur man lägger ett förband vid stukning

SOMMARLÄGER
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Under förstahjälp-dagen kom två åländska 
förstahjälp-lärare och hälsade på för att lära 
barnen hur man agerar snabbt i situationer 
där någon skadat sig. Vi hade förberett sta-
tioner med olika uppgifter för barnen och jag 
agerade tolk för de finskspråkiga på stationen 
för hur man lägger förband vid stukning och 
spjälar ett brutet ben. Det var nu man verkli-
gen fick se vad barnen kunde och hur enga-
gerade de var! De allra tuffaste killarna satt 
till och med och lyssnade koncentrerat medan 
Olof demonstrerade hur man snurrar banda-
get. Sedan fick de prova på varandra. Slutligen 
repeterade vi alla i kör de tre viktigaste sa-
kerna att komma ihåg vid stukning: kyla, tryck 
och högläge. Dagen efter vid lunchen hörde 
jag barnen fortfarande diskutera de tre grund-
pelarna med varandra med stolthet i rösten. 

Mot slutet av veckan blev vädret underbart. 
Vi reste alla hem med röda näsor och någ-
ra fräknar rikare. Den dagliga morgon-
rutinen blev att smörja in sig med sol-
kräm och speciellt idag, för vi skulle 
nämligen åka till den omtalade ön Käll-
skär för en guidad tur! På Källskär gick 
vi upp och ner för klippor, bland ris 
och rullstensåkrar. Utsikten var otro-
lig, havet var blått så långt ögat kun-
de nå och horisonten verkade fortsät-
ta in i en evighet. Vår guide förklarade 
att det bott en greve på ön som ordnat 
stora fester och barnen utforskade iv-
rigt grevens trädgård med rhododen-
dron i alla världens färger. Han pekade 
även ut var ”Häxans hus” låg och be-
rättade historier fulla av mystik. Tove 
Janssons favorithus på kullen var även 
en sevärdhet. Pricken över i:et blev den 
utsökta skinkpastan som vi picknicka-

de på bland klipporna. På kvällen kän-
des det verkligen att man varit ute hela 
dagen och fått sig en dos vind och sol i 
ansiktet, men det var en skön och frisk 
känsla. 

På torsdagen stod en vandring till Kö-
kars kyrka på schemat. I kyrkan fick 
barnen lyssna på kyrkans historia och 
några av de åländska barnen flikade in 
då de hört historier tidigare. Vi vand-
rade tillbaka till lägerområdet längs 
ett naturled och plötsligt hördes höga 
skrik längre fram i ledet. En rädd hjort 
hade kommit ut ur ett buskage och 
hoppat rakt igenom ledet med barn! Jag 

såg bara någonting brunt och stort hoppa för-
bi. Några barn sade att de var så nära hjorten 
att de känt den susa förbi deras arm! Efter att 
vi lugnat ner oss gick vi vidare genom buskar 
och snår, för att sedan mötas upp av Olof på 
vägen för en överraskningsglass.

Ett läger är ju inte komplett utan ett disco! Un-
der veckan hade jag hört barnen diskutera att 
kommer det månne att ordnas disco på detta 
läger och japp, det ordnades. Jag hade under 
veckan frågat om barnen övat på sina dan-
cemoves för att höja stämningen lite. Bastun 
värmdes och både barn och ledare fräschade 
till sig inför discot. Någon ledare drog till och 
med på sig en klänning efter en vecka i ytter-
kläder. Jag var själv väldigt förväntansfull då 
mina egna minnen från lågstadiediscon låg 
mig varmt om hjärtat. Jag agerade dj på discot 
och undrade vad unga egentligen lyssnar på 
nuförtiden, men snabbt löste vi saken då bar-

Diskot i full gång

Guidad tur vid Kökars kyrka

SOMMARLÄGER
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Praktikant berättar
Text Emma Sjöblom, Samhällspedagogstuderande, praktikant våren 2017

Under min tid som praktikant på Åbolands Rö-
da Kors hann jag med väldigt mycket. Mina ar-
betsuppgifter var väldigt varierande och det 
var precis så jag ville ha det. Jag höll Hjälteskol-
ning, träningscirkel mot rasism, Hjälparkurs, 
deltog i kurs i vänverksamhet, deltog i mö-
tet med ungdomsutskottet, satt med på per-
sonalmöten, bekantade mig med Röda Korsets 
verksamhet och hade lite kansliarbete. Ar-
betsdagarna ser nästan aldrig likadana ut, ut-
an är olika från dag till dag. I alla fall för mig. 
Jag kunde ibland spendera en hel dag i Kimi-
to medan jag en annan dag satt och bekanta-
de mig med organisationen vid mitt skrivbord 
på kontoret.

Jag arbetade ganska mycket självständigt un-
der min praktik, vilket var bra eftersom det var 
en av mina utmaningar jag hade satt upp för 
mig själv före praktiken. Trots att jag arbetade 
mycket själv hade jag stöd av personalen om 
det behövdes. 

Jag är väldigt nöjd med min praktik på Åbo-
lands Röda Kors och den har varit både lärorik 
och utvecklande. 

Hjälteskolning

Min huvuduppgift var att hålla i ett projekt som 
hette Hjälteskolning, som är ett samarbete 
mellan LokalTapiola och FRK. Hjälteskolningen 
är till för 5e och 6e klassister. Det går ut på att 
eleverna först gör en förhandsstudie på nätet 
där de svarar på frågor om återupplivning och 
framstupasidoläge. Efter att de tagit förhands-
studien får de själva Hjälteskolningen, som jag 
höll i.

Hjälteskolningen gick ut på att jag lärde ut 
återupplivning, hur man ringer 112, om appen 
112 Finland samt framstupa sidoläge med hjälp 
av läraren. Alla elever skulle testa på återupp-
livning och framstupasidoläge innan de fick in-
tyget på att de gått skolningen. 

Hjälteskolningen har gått väldigt bra och jag är 
glad att jag fick ta del av den. Eleverna verkade 
mycket intresserade och tyckte att det var ro-
ligt. Många skulle även velat lära sig lite mer in-
om första hjälpen.

Lägret på Kökar ordnades
11-16.6.2017, 40 barn deltog 
varav 10 från Åboland.

nen fick önska sina favoritlåtar. På dansgolvet 
dansades det i ring, jag såg breakdance-mo-
ves och hur finska och svenska barn verkligen 
börjat att kommunicera. De svenska barnen 
lärde de finska svenska ord och tvärtom. Nos-
talgin var stor då det serverades Billys pann-
pizza som jag själv minns från övernattning-
ar hos vänner och discon på lågstadiet. Vissa 
klassiker, så som dr Bombay och Las ketchup 
song, önskades av barnen än idag. Efter dis-
cot var alla avslappnade och glada, lite som 
om all nervositet hade släppt då vi vandrade 
tillbaka i den ljusa sommarkvällen och skäm-
tade. 

Någonting som även nämndes som en höjda-
re under lägret var maten, som var så otroligt 
god att vi ledare också tog oss en portion för 
mycket ibland. Olof bjöd på sin specialitet kol-
bullar en kväll, vilket uppskattades så myck-
et att några barn bad om receptet. Korvgrill-
ningen på onsdagskvällen höjde stämningen 

bland oss ledare som grillade ikapp med musik 
från vår lågstadietid och dansade/fånade oss 
så mycket att barnen höll för ögonen. ”Kan ni 
inte spela bra musik istället?” var det någon 
som sa, innan vi bytte. Hoppas barnen inte 
skämdes för mycket för oss…

Sista dagen åkte de åländska barnen hem inn-
an oss andra från åboland och det fälldes en 
och annan tår. ”Jag har fått så bra vänner och 
kommer sakna dem jättemycket” sa ett sorg-
set barn, innan hen kom på att hen ju är rätt 
ofta i Mariehamn och kan hälsa på dem då. 
Vilken tur.

SOMMARLÄGER UNGDOMSVERKSAMHET
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ÖPPNA FÖR FÖRSTA HJÄLPEN-VERKSAMHET FÖR UNGA

Alla ungdomar med i första
hjälpen-verksamheten!
Ibland ses språkliga och kulturella skillna-
der som utmaning i möten mellan den lo-
kala befolkningen och invandrare. Träning 
av första hjälpen-färdigheterna är dock en 
global och gemensam aktivitetsform.

Fler än 230 ungdomar från olika kulturer har 
redan fått delta i första hjälpen-verksamheten. 
Detta tack vare avdelningarna som deltagit i 
projektet ”Utveckling av första hjälpen-verk-
samhet för unga på mottagningscentralerna”. 

Det är viktiga kunskaper som övas på för-
sta hjälpen-kursen. Bristen på ett gemensamt 
språk står inte som hinder för verksamheten. 
Vid undervisningen används bl.a. övningsma-
terial som översatts till olika språk. Undervis-
ningsspråket har oftast varit finska eller engel-
ska. Vid behov har deltagarna även tolkat för 
varandra. Många som genomgått kursen har 
ansett att kursintyget är viktigt för dem såväl i 
kommande studier som i arbetslivet. 

Det viktigaste målet för tillfället är att verk-
samheten ska fortsätta. Projektets syfte är att 
värva fler ungdomar som Röda Korsets med-
lemmar och frivilliga. Man strävar efter att en-
gagera aktiva ungdomar och de som förbli-
vit med i första hjälpen-verksamheten på olika 
sätt. T.ex. i Kontiolax och Kides i Joensuure-
gionen arrangeras FH2-kurser för första hjäl-
pen-grupperna. 

Mötesplats för unga
Första hjälpen-verksamheten för unga har 
medfört många positiva följder. I bästa fall har 
första hjälpen-gruppen träffats flera gånger re-
dan under FH1-kursens lopp. Lokala ungdo-
mar och asylsökande unga har blivit bekan-
ta. För de unga som fått uppehållstillstånd och 
placerats i kommuner har verksamheten inne-
burit möjlighet till fritidssysselsättningar med 
människor i samma ålder. Unga asylsökande 
har i sin tur fått möjlighet att lämna mottag-
ningscentralerna för en stund då övningar ar-
rangerats bl.a. på ungdomsgårdar. Först och 
främst har verksamheten medfört möten och 
möjligheten att delta i Röda Korsets frivilligar-
bete.

Möjliggör de ungas verksamhet
En av utmaningarna i första hjälpen-verksam-
heten för unga har varit att hitta och föra sam-

man de unga. Det krävs insatser av alla för att 
få ungdomarna med och engagerade. Mottag-
ningscentralernas medarbetare och de lokala 
avdelningarnas frivilliga spelar en viktig roll för 
inledandet av verksamheten och dess kontinu-
itet. Vi ska stöda de unga och bibehålla en öp-
pen attityd för att få alla med i verksamheten.

• Det tvååriga projektet finansieras av un-
dervisnings- och kulturministeriet och är 
riktat till unga i åldern 15–24 år.

• Målet är att de unga engagerar sig som 
hjälpare som kan och vill agera till-
sammans. I och med projektet erbjuds 
FH1-utbildning i form av funktionella öv-
ningar till alla kursdeltagare.

• Tanken är att första hjälpen-gruppernas 
verksamhet och övningar ska fortsätta 
även efter kursen.

• Över 230 ungdomar har deltagit i första 
hjälpen-övningarna och 190 har fått för-
sta hjälpen-intyg.

• Efter utbildningen har verksamheten 
fortsatts på åtminstone fem orter där de 
unga samlas regelbundet för att öva de 
viktiga första hjälpen-färdigheterna.

Deltagarna i Sjundeåavdelningens första hjälpen-grupp 
Shoaib Begzad (till vänster), Lilli Korander och Hussein 
Sasdari kommer att marknadsföra första hjälpen-verksam-
heten på Världen i byn-festivalen i Helsingfors 28.5.2017.

Ytterligare information: 
Projektplanerare 
Shimal Yousif tel. 020 701 2141  
och distriktens hälsovårdsplanerare
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Gillesdagar 2017
Text Sari Karrila, FHJ grl-kurs 59/92, Nynäs gilles ombud för Åboland

Nynäs gille (Nynäs Kilta) ordnar årligen skol-
nings- och rekreationsdagar för alla som sko-
lats till FHJ-gruppledare inom Finlands Röda 
Kors. Deltagarna kommer från olika delar av 
Finland.

I år var Egentliga-Finlands och Åbolands gil-
lesmedlemmar ansvariga för dessa dagar. Da-
garna hölls 3-5.8.2017 i Runsala spa jäm-
te omgivningen i Åbo. Temat för övningen var 
”Merellinen ensihuolto– harjoitus”.

Utgångsläge för olyckan var rafflande: M/S Ny-
näsline hade en skjutdrama ombord. Den-
na händelse förorsakade en massa olika ore-
da bland passangerarna. Myndigheterna hade 
gjort sitt så att själva dramat var under kontroll.

Att försäkra oss om att alla deltagarna skall få 
ut ur övningen det mesta möjliga, grundlades 
övningen med föreläsningar och teoriövning-
ar under fredagen. Vi hade myndighetsrepre-
santanter från sjöräddningen på plats, vilka gav 
mycket underlag för lördagens praktiska rin-
gövning.

I stort hade vi närmat oss övningsproblemati-
ken på ett annat sätt än att ha en enda storöv-
ning. I och med att storolyckor består av min-
dre olyckor och händelser ville vi dela på 
”kakan” och på detta sätt få alla olika situatio-
ner mera hanterbara för deltagarna. Och samt 
att ha en gnutta verklighet med d.v.s såsom fri-
villiga normalt agerar.

Lördagens ringövning bestod av punkter med 
bl.a. FHJ, mentalt stöd, kartövning och efter-
spaning. Alla dessa punkter hade samband 
med dramat ombord.

Deltagarna gick i grupper bestående c. sex per-
soner. Grupperna skulle beakta både fredagens 
information och de angivna uppgifter de fick på 
varje övningspunkt.

Som kuriositet kan nämnas att lördagens öv-
ning följdes av USA Board Guards represetan-
ter, vilka var som bäst i utbyte i Västra Fin-
lands gränsbevakning. De berättade att de blev 
mycket imponerade av hur bra de frivilliga och 
myndigheterna samarbetar i Finland.

Efter en lång övningsdag började rekreations-
delen. Vi hade uppmanat deltagarna att klä 
sig i havslig stil till kvällsfesten och detta hade 
man uppföljt mangrannt; det fanns kaptener, 
sjörövare, havsväxter... Maten lät sig väl sma-
ka, bemärkelser utdelades och därefter dansa-
des det flitigt.

Söndagens program bestod av centralbyråns 
hälsningar och dagarnas mötesdel. I luften låg 
vemodet att skiljas. Vi som ordnade dagar-
na blev helt rörda för att vår övning uppskatta-
des speciellt mycket. Som någon uttryckte det: 
”Övningen i sig var ganska basic, men utföran-
det och helheten gjorde det till en övning som 
är mera än sina beståndsdelar”.

Detta års gillesdagar uppfyllde sin uppgift med 
råge.

Tack till alla som gjorde veckslutet till en upp-
levelse!! Och tack till FRK Åbolands distrikt för 
bidrag vi fått.

Gillets Olderman samlar krafter i övningens hetta

Päivi R
an

tasalm
i

Mera information om ”Nynäs Kilta” hittas det i RedNet. (rednet.rodakorset.fi/node/6466)

FÖRSTA HJÄLPEN GRUPPLEDARE
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Röda Korset förstahjälpenbolag Punainen Risti Ensiapu yhtiö

Fredagen 9.6.2017 grundade Finlands Röda Kors Pu-
nainen Risti Ensiapu Aktiebolag var mål är att erbju-
da förstahjälpenutbildning på marknaden åt privat-
personer, företag och samfund. Bolaget ägs till 100 
% av Finlands Röda Kors. En stark förstahjälpenut-
bildning i Röda Korset stöder Röda Korsets målsätt-
ningar att stärka människors beredskap och förmåga 
att självständigt klara sig i olyckssituationer. Organi-
sationens mål är att Finland befolkning blir den mest 
förstahjälpenkunniga i världen. 

Till bolaget överförs från och med 1.9.2017 all för-
stahälpenutbildning i medelanskaffningssyfte från 
distrikten, centralbyråns funktioner angående för-
stahjälpen- och hälsokunskap samt hela organisa-
tionens förstahjälpenproduktförsäljning.

Ålands distrikt ansvarar för förstahjälpeutbildningen 
på Ålands självstyrelseområde och är med i bolaget 
genom ett samarbetsavtal. 

Avdelningarna har fortsättningsvis rätt att arrange-
ra förstahjälpenutbildning i eget regi på sina områ-
den som förut.

Till bolaget överförs nuvarande personal från distrik-
ten, sammanlagt cirka 40 personer som skött för-
stahjälpenutbildning tidigare. Från Åbolands distrikt 
överförs ingen personal, även om distriktet är med 
som delägare i bolaget. Personalen kommer fortsätt-
ningsvis att finnas både i centralbyrån och i distrik-
ten runt om i landet. Under grundande av bolaget 
har Pertti Saarela från Uleåborgs distrikt fungerat 
som tillfällig verksamhetsdirektör. Den nya direktö-
ren inleder sitt arbete 1.9.2017.

Bakgrunden till att omorganisera förstahjälpenun-
dervisningen är organisationens önskan om att ut-

veckla verksamheten, kursförsäljningen och styrkan 
av närmare samarbete för att bättre kunna svara på 
samhällets och kundernas behov. 

Punainen Risti Ensiapu bolagets första styrelse leds 
av utvecklingschef Hannu Harri, de övriga styrelse-
medlemmarna är verksamhetsdirektör, professor 
Maaret Castrén, kunderfarenhets och- brändchef Su-
sanna Paloheimo, Röda Korsets ekonomi och per-
sonalchef Tapani Väisänen, samt verksamhetsledar-
na Pekka Annala (Västra-Finland), Pauli Heikkinen 
(Egentliga-Finland) och Petri Kaukiainen (Helsingfors 
och Nylands distrikt).

Avdelningarna kommer fortsättningsvis att ansvara 
för förstahjälpengrupperna- och förstahjälpenjour-
verksamheten.

Den frivilliga förstahjälpenverksamheten är fortfa-
rande Röda Korsets högsta prioritet och är oersättlig 
med tanke på beredskapen. Förstahjälpenjour skall 
fortfarande arrangeras av avdelningarna via deras 
förstahjälpengrupper. Frivilligverksamheten presen-
teras alltid i fortsättningen på förstahjälpenkurserna 
med målet att få nya ivriga frivilliga till grupperna. 

Frågor och svar om bolaget kan man läsa under 
adressen rednet.punainenristi.fi/punainenristiensia-
pu.  Verkställande direktören svarar också gärna på 
frågor.

Tilläggsuppgifter:

Pertti Saarela
Verkställande direktör
Punainen Risti Ensiapu Oy
pertti.saarela@punainenristi.fi
tfn 040 5772417

FÖRSTA HJÄLPEN UTBILDNING

Tala om rusmedel 
med seniorer

Under  veckan för förebyg-
gande rusmedelsarbete 6 
-12.11 uppmuntras diskus-
sioner om rusmedel med se-
niorer. Drygt 13 procent av 
befolkningen i Finland som 
är över 65 år använder för 
mycket alkohol och det ser 
ut som att antalet håller på 
att stiga. Orsaken är ofta en-
samhet och en känslan av att 
man inte längre behövs. 

Tips om veckans aktiviteter 
och hur man kan ta upp äm-
net finns på RedNet och sidan  
kysyminenkannattaa.fi

Åbolands distrikts eget 
halarmärke är här - kom 
och hämta eller beställ 
ditt från distriktsbyrån!

KORTFATTAT

Pris

3 €
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STÄLL UPP SOM KOMPIS FÖR NÅGON SOM LIGGER PÅ SJUKHUS!

Sjukhuskompisar är vänverksamhetens  
nya aktörer
Vänverksamheten stärks med hjälp av 
Röda Korsets Fullt liv som pensionär-hand-
ledningar på Harjula sjukhus i Kuopio. 

Röda Korsets pensionärshandledare Terttu  
Miettinen medverkar som sjukhuskompis på 
Harjula sjukhus i Kuopio. Hon ser verksam-
heten som väldigt givande och berättar att 
hon trivs i sjukhusmiljön.

– Jag tycker om att vara med människor. Jag 
tycker att jag som pensionär och med min livs-
erfarenhet har något att ge i verksamheten 
som sjukhuskompis. Efter att jag gått i pensi-
on har jag haft möjlighet att fästa uppmärk-
samhet vid mina egna tankar och känslor. Som 
sjukhuskompis har jag även själv fått glädje 
och välmående och lärt mig nya saker, säger 
Miettinen.

Avdelningssköterskan på Harjula sjukhus Tui-
ja Junnilainen gläds över varenda ny sjukhu-
skompis. Junnilainen berättar att sjukhuskom-
pisens närvaro syns som allmänt välmående. 

– Sjukhuskompisen tar med sig det vanliga li-
vet in i patientens vardag. Särskilt de som till-
bringar längre tider på sjukhus saknar vanliga, 
vardagliga saker, vad som händer i staden, hur 
naturen ser ut, säger Junnila.

Som sjukhuskompis kan man medverka på oli-
ka sätt. Ibland är det viktigast att helt en-
kelt sitta, prata och lyssna. Det är många som 
tycker mycket om musik och man kan sjunga 
eller till exempel läsa dagens tidningar tillsam-
mans. Promenader gläder alltid. Junnilainen 
säger att sjukhuskompisen kan koncentrera sig 

Tu
u
la N

arvo
la

Pensionärshandledaren 
Terttu Miettinen (i mitten) 
pratar med utbildningsdel-
tagarna i Kuopio.

på en människa i taget eller exempelvis leda 
en samtalsgrupp där man kan minnas förflutna 
tider tillsammans.

Idéen föddes på kursen i vänverksamhet på 
anstalter
Terttu Miettinen kom på idén om sjukhuskom-
pisar när hon var på besök på Harjula sjukhus 
som del av kursen i vänverksamhet på anstalter.

– Jag tänkte på hurdan form av volontärsarbe-
te som skulle kunna passa människor som ge-
nomgått handledningen för pensionärer. Nu är 
vårt mål vid Fullt liv som pensionär-handled-
ningen att få åtminstone någon deltagare att 
engagera sig i sjukhuskompisverksamheten. 
Jag hoppas att det ska finnas många fler sjuk-
huskompisar i framtiden, säger Miettinen.

Miettinen menar att det inte krävs några spe-
ciella kunskaper för att bli en sjukhuskompis. 
Viktigast är att vara en medmänniska. Sjukhus-
miljön kan ofta kännas främmande. Enligt av-
delningssköterskan Junnilainen är det möjligt 
och till och med önskvärt att komma och be-
kanta sig med sjukhuset på förhand. Man kan 
komma antingen ensam eller tillsammans med 
en erfaren sjukhuskompis. Det är också nyt-
tigt att prata på förhand om hurdana verksam-
hetsformer sjukhuskompisen själv är intresse-
rad av. 

Mer information om Fullt liv som pensionär:    
Projektkoordinator   
Merja Joro tel. 020 701 2173

Distriktsarbetare  
Tuula Narvola, tel. 020 701 2143
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Olycksfallsdagen för anställda 
och frivilliga

Brådska, både på jobbet och under fritiden 
samt stress, är bekanta för de mesta. Att för-
hindra brådska passar som tema både för di-
striktens anställda  och avdelningars frivilli-
ga under Olycksfallsdagen 13.10. Frivilliga har 
möjlighet att då ordna ett temaevenemang el-
ler ha en stund utan brådska kl. 13.10. 

I Finland sker årligen över en miljon olyck-
or. Brådska är en av faktorerna som bidrar till 
olyckor. Kampanjen påminner om att den störs-
ta delen av olyckorna kunde förhindras.

Ytterligare information samt bild- och videoma-
terial hittar man på adressen  
www.tapaturmapaiva.fi. 

Följ kampanjen i sociala medier  
@tapaturmapaiva #hopulleloppu

Kom med som Röda Korsets skolbesökare

Under hösten ordnas skolbesöksutbildningar 
i Tavastlands, Uleåborgs och Helsingfors- och 
Nylands distrikt. Alla från noviser till veteraner 
är välkomna med till den fyra timmar långa ut-
bildningen.

Den praktiska utbildningen ger råd om hur 
man kommer överens om besöken, hur besö-
ket går till i praktiken och vad det lönar sig att 
göra efter besöket. I utbildningen bekantar 
man sig med de lektionsplaner och material 
som har producerats som stöd till besöken.

Som skolbesökare får du värdefull erfarenhet 
om global uppfostran och organisationsarbe-
te. Vår önskan är att utbildningens deltaga-
re gör  minst sex besök till skolor inom läsåret 
2017-2018. Efter uppdraget får du ett intyg. 
Kontakta ungdomsverksamhetsplaneraren i 
ditt distrikt om du blev intresserad!

Ytterligare information:  
koordinator för samarbetet med skolor- och 
läroanstalter 
Johanna Korkeamäki tel. 020 702 2114

Kouluttajakoulutus /  
Utbildarutbildning

Syksy 2017 / Höst 2017

Nu har du som är intresserad av att hålla kur-
ser för frivilliga inom Röda Korsets olika verk-
samhetsområden möjlighet att gå en gratis 
utbildning. Är det kanske mångkultur, psy-
kiskt stöd eller ungdomsverksamhet som in-
tresserar dig? Eller kanske missbruksarbete, 
organisation, socialtjänst (vänverksamhet) 
eller humanitär rätt som just du känner att 
du vill lära ut åt nya frivilligarbetare inom Rö-
da Korset? 

Under hösten ordnas utbildarutbildning inom 
de nämnda verksamhetsområdena. På svens-
ka ordnas utbildningarna förutsatt att det an-
mäler sig tillräckligt med deltagare. 

Mera information hittar du här: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/6357.

Meddela ditt intresse:
annalena.sjoblom@redcross.fi

Välineosa: ”Oppimisen 
ohjaaminen”

4.–5.11. Helsinki

Sisältöosat 
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen  

oikeus
• Järjestötoiminta 
• Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu
• Nuorisotoiminta
• Päihdetyö

25.–26.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien  
täydennyskoulutus

14.–15.10. Nynäs

KORTFATTAT
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Distriktsstyrelse
Päivi Kuntze, ordförande
Göran Peltonen, viceordförande
Roger Broo
Catrine Huhta
Eva Högnäs
Sari Karrila
Linda Nummelin
Yvonne Nymalm-Rejström
Tarja Santavuori-Sirkiä
Helena Schmidt
Stina Tiainen
Guje Viitanen
Annalena Sjöblom, sekreterare

Utskotten
Finansutskottet

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

Hälsovårds- och beredskapsuts-
kottet

Monica Hellberg, ordförande
Nina Alopaeus
Stig Hågensen
Alf Jansson
Roland Karlsson
Tarja Santavuori-Sirkiä
Marjatta Alakahri, sekreterare
Annalena Sjöblom, sekreterare

Socialutskottet
Kristina Hakola-Wass, ordförande
Ulla Stendahl
Helena Lindström
Stina Tiainen
Andrea Södergård, sekreterare

Ungdomsutskottet
Maria Höglund, ordförande
Linn Arola
Nathalie Gottberg
Anna Korkman
Therese Lindroos
Satu Saranpää
Linda Svennbäck
Jenny Vuorenlinna
Andrea Södergård, sekreterare

Förtroendevalda i
Åbolands distrikt

Kommande händelser!
September
• Marta-övning i Korpo 2.9
• Regionmöte för Kimitoöns avdelningar 

i Dragsfjärd 6.9
• Distriktsmästarskap i Förstahjälpen i 

Åbo 9.9
• Hungerdagen 14-16.9
• Hungerdagsevenemang för ungdomar 

15.9 Åbo Akademi
• Förstaresponskurs i Houtskär 15-17.9 

och 29-30.9
• Mentalt stöd-gruppmöte i Pargas 19.9
• Distriksstyrelsemöte i Åbo 21.9
• ILMI-yhteisharjoitus 30.9

Oktober
• Åbolädsk vänträff i Nagu på Grännäs 

gård 5.10
• Höstsamling 20.10
• Temakväll om rusmedel i samarbete 

med KRAN r.f.
• Grundkurs i psykiskt stöd i Åbo
• Henkisen tuen peruskurssi Paraisilla

November
• Avdelningarnas höstmöten
• Vänförmedlarträff i Pargas 2.11
• Beredskapens superskolningsdag i Åbo 

10-12.11
• Fortbildningsdag för vänner och följe-

slagare i samarbete med Åbo svenska 
församling i Åbo 11.11

• Distriktsstyrelsemöte 23.11
• Jul i Sinnet -insamling 25.11-24.12

December
• Internationella aidsdagen 1.12
• Julkaffe med öppet hus på distriktsby-

rån 12.12

Januari
• Håll flaggan högt!-organisationsutbild-

ning 27.1

FÖRTROENDEVALDA HÄNDELSEKALENDER

Vi firar ordentligt hela året

Det finns ännu gott om tid att fira Finlands Rö-
da Kors 140-års jubileum. Ordna en hjälpar-
kurs med låg tröskel i ditt område och beställ 
fotoutställningen om organisationens historia. 
Båda materialen har producerats för jubileums-
året och kan beställas med avdelningsreferen-
sen i Rödakorsbutiken på organisationssida  
rodakorsbutiken.fi.

Om du redan har ordnat en hjälparkurs eller 
planerar en sådan, var vänlig och skriv in delta-
garna i Hjälparräknaren hjalparraknare.fi.
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Vi ordnar en gemensam rolig dag
för att tacka alla er frivilliga och
hoppas att Ni alla kommer med!

Anmäl Dig via Lyyti:

www.lyyti.in/hostsamling2017

Välkommen på

Höstsamling
fredagen den 20 oktober 2017

Picknick kryssning Åbo-Mariehamn-Åbo

Dagens program
8.00 Samling i Viking Line terminal
8.30 Viking Buffet sjöfrukost
8.45 M/S Amorella avgår
9.30 Samling i Konferensutrymmet däck 10
  Presentation & Rolig inledning
10.00 SOTE kommer – är vi beredda?
  Vad kan avdelningen göra – vad kan distriktet göra?
11.00 Storolycka till havs – är vi beredda? Övning
  Kaffe och frukt
12.00 Modig påverkare med sakkunskap – är vi beredda?
  Avdelningens information i framtiden
13.00 Roligt program
14.10 Båten anländer Mariehamn 
  Byte av båt
14.25 M/S Viking Grace avgår från Mariehamn
15.00 Buffet Aurora
  Trevlig samvaro
19.50 Båten anländer Åbo

Buffet Aurora
Mera om menu och allergener: 
https://toi.vikingline.com/grace/fi

25 €
Resan, alla måltider 
och hytten på Grace!

Är vi 
beredda?

rednet.rodakorset.fi/aboland

B
ild
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ikin
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