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HÄR OCH NU

Informationsblad 1/2015

Åbolands distrikt

Bli rödakorsvän och motarbeta ensamhet. Vi erbjuder många slags frivilliguppdrag 
tillsammans med människor av olika slag. Du får gott humör och fina erfarenheter. 
Visa att du bryr dig. Var en vän.

rodakorset.fi

Visa att du bryr dig.
Var en vän.
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Var håller ungdomarna hus?
Jag hör ofta att ”ungdomarna inte är intres-
serade av organisationsverksamhet”. Själv-
klart kan alla ungdomar inte vara intresserade 
av vår verksamhet- på samma sätt som inte 
alla vuxna är det. Många undersökningar visar 
dock att ungdomarna är intresserade av fri-
villigverksamhet. Många av ungdomsmedlem-
marna vill delta i verksamheten om de bara 
bjuds med.

Ungdomarna har en stark vilja att hjälpa. Det 
kan antingen vara viljan att rädda världen ge-
nom internationell verksamhet och insamling-
ar eller att vara vän till en människa eller att 
hjälpa skolvännen genom första hjälpen kun-
skaper. Ungdomarna har också behov av att 
tillhöra en grupp och därigenom hitta ett stöd-
nät och vänner.

Vår organisations nya verksamhetsstrate-
gi och ungdomsverksamhetens strategi riktar 
ungdomsverksamheten starkt till hjälparbe-
tet. ”Aktiva unga som stödjer unga  (verksam-
hetsstrategi) och vi fostrar en ny generation 
av hjälpare (ungdomsstrategi) är fina fraser 
men det finns säkert många som undrar vad 
de äntligen betyder. Ungdomarna vill hjälpa. I 
framtiden erbjuder vi alltså allt mera verksam-
hetsplats där ungdomarna har möjlighet att 
förverkliga sin vilja att hjälpa. Vilka är sådana 
platser i avdelningen? 

Här några alternativ:
• Finns det i er avdelning en första hjälpen- 
 grupp som behöver nya unga medlemmar 
 eller kunde avdelningen grunda en FHJ-
 grupp för ungdomar? På det här sättet 
 kunde vi få mera 13-18-åldriga ungdomar 
 med i första hjälpen-verksamheten.

• Finns det ungdomar i ert område som del-
 tar i insamlingarna? Organisera till exempel 
 en klädinsamling i avdelningen eller bjud in 
 er avdelnings ungdomsmedlemmar till 
 Hungerdagsinsamlingen.

• Har er avdelning definierat vad en larm-
 grupp är och hurdana uppgifter det finns 
 och vad som behövs? Ta över 18-åriga med 
 till exempel i avdelningens larmgrupp och 
 efterspaningar.

• Finns det brist på unga vänner? Uppmuntra 
 ungdomarna med i vänverksamheten och 
 bjud dem in bland annat i vändagens eve-
 nemang och att ordna sång- eller sago-
 stunder och tillbringa tid tillsammans 
 med äldre.

Jag vågar gissa att er avdelning har första hjäl-
pen gruppen, ni deltar i Hungerdagen, det 
finns vänverksamhet och ni har ett bra gäng 
som har roligt tillsammans? Eftersom vi redan 
har allt detta kunde vi alla lova för oss själva 
att aldrig mer svara till en ivrig ung frivillig att 
vi inte har ungdomsverksamhet i vår avdelning 
alltså har du ingenting att delta i?

Om ni lovar detta lovar jag för min del att hjäl-
pa de avdelningar som vill dra igång ungdom-
sverksamhet. Tillsammans fördubblar vi anta-
let unga frivilliga i vår organisation och skapar 
en ny hjälparegeneration i Finland.

Johanna Andersson
Planerare för ungdoms- och 
organisationsarbete
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TYCK TILL i Facebook 
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

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 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 verksam-
het och övervaka användningen av märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
I organisationsvyn på rodakorsbutiken.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmate-
rial. 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: Liisa Åker, 020 701 22 28, liisa.aker@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 22 31, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion: Åbolands distrikt, aboland@redcross.fi, 020 701 2500
Redaktör: Annalena Sjöblom, 0400 838 675, annalena.sjoblom@redcross.fi, ombrytning: Juha Lindström, 020 701 2500, aboland@redcross.fi
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Gott Nytt År 2015!

LEDAREN  21.1.2015

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare

Vid årets början tänker många på att börja en ny 
hobby eller ändra sin livsstil på något sätt.
Nu finns chansen för alla att komma med i den 
mest meningsfulla hobbyn som finns – bli frivillig 
Rödakorsare!

Jag är övertygad att det finns plats för var och 
en. En vän, gammal eller ung, kan vara stödper-
son åt en flykting, åt en barnfamilj som behö-
ver stöd eller till en handikappad. Är man ute 
efter mer ”aktion” kan man komma med i be-
redskapsverksamheten: fungera i akuta menta-
la stödgruppen, delta i efterspaningsgrupp eller 
i en förstahjälpengrupp. Vi ordnar den utbildning 
som behövs för att kunna bistå myndigheter i 
olika situationer.

Är man den mera administrativa typen finns det 
alltid plats i en avdelnings styrelse. Ingen verk-
samhet snurrar utan en viss byråkrati.

För ungdomar byggs just nu upp grupper och 
program där meningen är att ung skall stö-
da ung. Hit räknas t.ex. läxhjälpklubbar, olika 
punktinsatser t.ex. under veckan mot rasism, 
AIDS-dagen eller vändagen. Ett stort internatio-

nellt läger ”FIRE” (Finnish Red Cross Experien-
ce) ordnas i sommar av Tavastlands distrikt, där 
Åboländska ungdomar skall delta.

Röda Korsets målsättning är att under den-
na stämmoperiod fördubbla antalet frivilliga. Vi 
hoppas också få fler unga med i verksamheten 
För att lyckas med det arbetet bör vi börja idag!

Detta arbete kräver stort engagemang och inspi-
ration. Av egen erfarenhet vet jag att via frivil-
ligarbete, då man känner att man faktiskt kan 
hjälpa, ger just den känslan som behövs för att 
också kunna inspirera andra.

Var inte blyga att kontakta oss och komma med i 
världens bästa hobby!

Annalena

Hälso- och sjukvård för papperslösa
Regeringen gav strax före jul en proposition till 
riksdagen om hur hälso-och sjukvård för pap-
perslösa skall ordnas. Syftet är att på ett bättre 
sätt än i dag säkerställa tillräckliga hälsovårds-
tjänster också för sådana medborgare från tred-
je länder som inte har eller som inte kan beviljas 
ett långvarigt uppehållstillstånd.

Den nya lagen skulle ge åt vissa utlänningar, så-
som åt personer som vistas i Finland utan gilti-
ga dokument, större rätt till hälsovårdstjänster. 
I dagens läge är endast akutvård garanterad för 
alla oberoende av uppbehållstillstånd eller bo-
ningsort. Dock nödvändigtvis inte gratis då de 
verkliga vårdkostnaderna kan debiteras.

Sverige införde 2013 en modell som ger sam-
ma rättigheter åt papperslösa som de med flyk-
tingstatus får, vilket betyder utöver akut vård 
även annan nödvändig sjukvård. Minderåriga 
barn erbjuds samma vårdtjänster som alla barn i 
landet åtnjuter.

FN:s konventioner om de mänskliga rättigheter-
na säger att alla individer är födda fria och lika i 
värde och rättigheter. Dessa grundläggande rät-
tigheter har människan oavsett medborgarskap, 
alltså oberoende av vilken ställning man har i 
samhället eller om man lever papperslöst eller 
inte. Finland har genom att skriva under de fles-
ta av dessa internationella konventioner åtagit 
sig att respektera och värna de mänskliga rättig-

Christel
von Frenckell-Ramberg

Ordförande, Åbolands distrikt
Finlands Röda Kors viceordförande

heterna. Idag ser verkligheten annorlunda ut.

Röda Korset har under flera år mött papperslö-
sa som är i behov av hjälp och stöd. De har svårt 
att tillgodose sina dagliga behov och med stän-
dig rädsla att utnyttjas av andra människor. Röda 
Korset har särskilt uppmärksammat svårigheten 
att som papperslös få tillgång till vård när man 
är sjuk. Flera organisationer har också tidiga-
re riktat  kritik mot Finland för brister i fråga om 
den mänskliga rättigheten till hälsa. Man upp-
skattar att det finns ca 1500 papperslösa i Fin-
land för tillfället.

Lagförslaget är ett steg mot att förbättra de pap-
perslösas situation. Debatten fortsätter i riks-
dagen och utgången är osäker. Kommuner med 
ansträngd ekonomi motsätter sig sannolikt ut-
ökade skyldigheter och kostnader. Under tiden 
är den sjukvård som frivillig sjukvårdspersonal 
gratis erbjuder det enda alternativet för de pap-
perslösa i vårt land.

Christel
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 VÄNDAGEN 14.2.2015

Vändagens syfte 
är att minska ensamheten

Vändagen är en av de viktigaste kampanjerna som talar för
ensamma människor och gör Finlands Röda Kors vänverksamhet synlig.

I Finland finns det allt flera äldre som bor en-
samma i sina hem och antalet kommer att öka 
i framtiden. Många av dem har ingen att dela 
sin glädje och sorg med.  På vändagen lyfter 
vi fram ensamboende äldres rättigheter att få 
hjälp samt väcker diskussion om vad en värde-
full ålderdom betyder.

Frivilliga inom vänverksamheten utför ett vär-
defullt arbete då de möter sitt områdes en-
samma människor antigen på tu man hand 
eller i gruppen och erbjuder dem hjälp i ären-
dehantering och eskorterande samt går t.ex. 
ut tillsammans på en promenad. På vändagen 
gör vi vänverksamhetens mångfald synlig och 
lyfter fram hjälpandets och vänskapens gläd-
je runt om i Finland. På samma gång utmanar 
vi olika generationer att möta varandra genom 
att göra någonting trevligt tillsammans.

Hämta kampanjmaterialet på RedNet

• Ansökningsinstruktioner, kampanjbrev, 
 meddelandebotten, och PowerPoint- 
 presentation: rednet.rodakorset.fi/
 vändagen

• Mer information, insamligsplanbotten och 
 blanketter: rednet.rodakorset.fi/
 hyvapaivakeräys

Svara på enkäten efter vändagen

Centralbyrån skickar länken till en enkät per 
e-post till avdelningarna efter vändagen. Av-
delningarna önskas ge respons på ordnade 
evenemang och kan ansöka om understöd av 
vår huvudsamarbetspartner LokalTapiola som 
stödjer vänverksamheten också följande år. 
Det blir enklare att ansöka om understöd.

Vändagen 2015 i Åboland

Under vändagen är avdelningarna i Åboland duktiga på att ordna evenemang. Om man vill 
diskutera idéer eller behöver hjälp med att planera något evenemang för vändagen kan 
man kontakta Rebecca Börman på Åbolands distrikt.

Åbolands distrikt i samarbete med Sibeliusmuseum erbjuder er en möjlighet att komma 
och fira vändagen i Åbo på Sibeliusmuséet den 14.2.2015.

Muséet är öppet från kl.11-16. Under dagen får man se på utställningen ”Din Tillgivne. 
Jean, Otto & Sibeliusmuseum” som handlar om Jean Sibelius och hans vänner. Man har 
också möjlighet att bekanta sig med Röda Korsets vänverksamhet och komma med i verk-
samheten under dagen.

Klockan 11.30 presenterar Rebecca Börman kort vänverksamheten. Klockan 12 bjuds det 
på program i form av musik och kl.13 serveras lunch i grannhuset Hus Lindman.

Evenemanget är gratis. Lunchen inkl. förrättsbord, tre alternativa varmrätter samt kaffe/
te kostar 16 €/person. Busstransport kommer att ordnas från Kimitoön och från Pargas till 
och från evenemanget. Anmälningar tas emot senast den 5.2.2015 av Rebecca Börman.

OBS! Ifall man bara vill komma och kika in en stund i muséet, men inte vill äta lunch eller 
åker buss så behöver man inte anmäla sig.

Ta med din vän och kom med på en trevlig dag!

Ytterligare information:  Rebecca Börman, Samordnare för social verksamhet 
    tfn 040 771 2820, e-post rebecca.borman@redcross.fi
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VÄNDAGEN 14.2.2015

Årets väninsats

I år igen delar Åbolands distrikt ut utmärkelsen Årets väninsats. En händelse eller en 
handling kan kännas liten för den som gör det men betyda mycket för den som får ta del 
av den. Känner du någon som är omtänksam, glad, har tid för sina medmänniskor, är ung 
eller gammal, har ett varmt hjärta och bryr sig om? Kampanjen är öppen för alla.

De uppgifter vi behöver är:
• Namn, adress och kontaktuppgifter på personen som föreslås.
• Din utförliga motivering till förslaget. Varför är just den här personen är den bästa kan-

didaten?
• Dina kontaktuppgifter.

Vi vill ha ditt förslag märkt med ”Årets Väninsats” senast 30.1.2015 via post till Kaskisga-
tan 13 A 3, 20700 Åbo eller e-post till rebecca.borman@redcross.fi.

Fortbildningsdag för vänner

Den 8 november samlades Röda Korsvänner 
och Församlingens hembesökare till en fort-
bildningsdag i Aurelia i Åbo. En gemensam 
fortbildningsdag med Röda Korset och Åbo 
svenska församling har ordnats redan flera år 
tidigare. I år deltog 16 personer, av vilka Kor-
pos Röda Korsvänner utgjorde hälften av del-
tagarna.

Första hjälpen lärare Sara Haverinen föreläs-
te om Första hjälp som kan vara bra att kunna 
när man är vän. Till exempel hur man känner 

igen och ska agera vid olika sjukdomsattacker, 
vilket man t.ex. kan stöta på när man besöker 
en äldre person i hemmet.

Efter lunchen fortsatte dagens andra föreläs-
ningsdel som handlade om minnessjukdomar. 
Anita Elfving från Åbonejdens alzheimerfören-
ing berättade hur man förebygger minnessjuk-
domar och hur sjukdomsförloppet ser ut hos 
en person som är drabbad av en minnessjuk-
dom. 

Föreläsare Anita Elfving föreläser om minnessjukdomar
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STÖDVERKSAMHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE, Rebecca Börman

Julfest för närståendevårdare i Pargas

I början av december samlade Röda Korset 
Åbolands distrikt, Folkhälsan och Åbonej-
dens Alzheimerförening i samarbete med Par-
gas stad närståendevårdare till julfest i Pargas 
stadshus. Närståendevårdare är man när man 
vårdar en anhörig i hemmet. 

För att tacka närståendevårdarna för det fina 
arbete de gör bjöds de på julfesten som inne-

höll tal av Pargas stads representanter samt 
av Röda Korset och Folkhälsan. Duktiga sång-
are från Musikinstitut arkipelag uppträdde 
med vackra julsånger. Vi åt även julgröt, jultår-
ta och drack kaffe. Förstås delades det också 
ut julklappar åt alla närståendevårdare som vi 
hoppas att kan användas för att ge extra ork 
och glädje i vardagen!

Må bra dag i Kasnäs skärgårdsbad för närståendevårdare i Åboland

Årligen ordnar Röda Korset Åbolands distrikt 
Må bra dagar för närståendevårdare. I novem-
ber hölls en Må bra dag i Kasnäs skärgårds-
bad i Kimitoön. Deltagare kom det från både 
Kimitoön och från Pargas. Programmet be-
stod av simning, hydrospinning samt avslapp-
nande behandlingar i form av massage eller 

fotvård. Dagen avslutades med lunchbuffé i 
restaurangen bredvid. Målet med dagen var 
att ge möjlighet för närståendevårdare att ta 
en paus från vardagen, träffa andra i samma 
situation och bara njuta av det program som 
erbjöds.

Närståendevår-
dare på Må bra 
dag i Kasnäs
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VECKAN MOT RASISM 16-22.3.2015

Veckan mot rasism

Under veckan gör vi goda gärningar mot ra-
sism i talkoanda. Elever, studerande och för-
bipasserande kan spela Rasismfrågesport. Vi 
erbjuder morgonsamlingar och undervisnings-
material till skolor samt idéer för kampanjens 
förverkligande i skolgemenskaper.

Tips för avdelningarnas attitydtalko:
• Gärningar mot rasism kan man göra och 
 samla i den egna verksamhetsgruppen, 
 på gator eller i köpcenter. Man kan ta 
 med sig Rasismfrågesporten för att 
 väcka diskussion. Det är också ett bra  

Under veckan mot rasism 16-22.3 delar 
Röda Korset Åbolands distrikt ut utmärkel-
sen Fördomsfri föregångare till ett företag, 
samfund eller en människa som genom sitt 
agerande har främjat likabehandling i Åbo-
land. Utmärkelsens syfte är att lyfta fram 
en aktör som bidrar till att människor be-
handlas lika i det finländska samhället. Att 
främja positiva attityder och föra en öppen 
debatt som bygger på fakta är också cen-
tralt. År 2013 gick utmärkelsen i Åboland 
till Taalintehtaan koulu.
Vi behöver nu er hjälp att hitta årets för-
domsfria föregångare. Skicka ditt förslag till 
samordnade av social- och ungdomsverk-
samhet Rebecca Börman senast den 13.3.

Ytterligare information, förslag och anmäl-
ningar:

Rebecca Börman

Samordnare för social- och ungdomsverksam-
het 
tfn 040 771 2820
e-post rebecca.borman@redcross.fi
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Finlands Röda Kors mandat innebär att hjälpa de mest  
utsatta. Rasism skadar både offret och hela samhället.

 tillfälle att ordna ett evenemang eller till  
 exempel ett flasmob-jippo.
• Kontti-centralerna är med i talkot och 
 man kan också ordna kampanjevenemang-
 en i Kontti-centralernas utrymme. Ta Atti-
 tydtalko med dig dit eller till skolan/läro- 
 anstalten på din ort.

Avdelningarna och verksamhetsgrupperna kan 
ansöka om finansiellt stöd till evenemangen 
under veckan mot rasism från projektet Nej till 
rasism! Stödet kan ansökas tills slutet av ja-
nuari.

Fördomsfri föregångare

Det händer i avdelningarna, i skolor och i Kontti-centralerna

Temaveckoslut mångkultur

På veckan mot rasism från lördag till sön-
dag 21-22.3.2015 ordnar Röda Korset Åbo-
lands distrikt tillsammans med föreningen 
UMR – ungdom mot rasism ett temavecko-
slut med temat mångkultur för ungdomar. 
Platsen är Tjuda Pedagogi lägergård i Kimi-
to. 
Under veckoslutet kommer deltagarna att 
få vara med om olika workshops där man 
t.ex. lär sig om andra länder och kulturer. 
Det kommer personer med utländsk bak-
grund och berättar om sina hemland. Vi 
kommer också att laga mat från olika län-
der och massor av annat skoj! Veckoslutet 
riktar sig till ungdomar 13+. Anmälningar 
till samordnare av social och ungdomsverk-
samhet Rebecca Börman senast den 13.3.



8

UNGDOMSVERKSAMHET

Röda Korsets ungdomsverksamhet i Åboland
av Bettina Riikonen

Under höstens gång har vi jobbat med att bilda en ungdomsgrupp vars syfte är att skapa en ge-
menskap för ungdomar och ge dem en chans att pröva på och få veta mer om Röda Korsets oli-
ka verksamheter. Från ungdom till ungdom på ett roligt och lättsamt sätt.  Åldersgruppen har 
justerats något sedan start och idag riktar vi vår verksamhet åt ungdomar mellan 13 och 17 år.

Under hösten har fyra träffar ägt rum, Kick-off event, Sex i fokus, Taco-night och en spelkväll i 
äldreboendet Hemmet i samband med använd hjärtat kampanjen. Vi har valt att ordna träffarna 
i varierande tematik och vill på så sätt ge chansen till ungdomar med olika intressen att delta. 
Ungdomarna får även själva komma med förslag och önskemål för teman inför träffarna.

Sex i fokus
Sex i fokus träffen hölls den 20.11 i matsalen 
i Åbolands sjukhus var vi bjöd på information 
om sex. Syftet med träffen var att ungdomar 
på ett lättsamt och roligt sätt skulle få mera 
vetskap om ämnet och få svar på de frågor 
som många gånger kan vara svåra att ställa. 
Tyvärr lyckades vi inte att få deltagare i åldern 
13-17 år, och den planerade sexpanelen slo-
pades. Vi lyckades ändå med en rolig kväll till-
sammans med samhällspedagogstuderanden 
som anlände för kondomkörtkortsutbildningen 
som erbjöds under kvällen.

Kvällen började med en presentation av 
Magnus Westerholm, Magnus är delägare av 
ett företag som säljer sexhjälpmedel. Han de-
lade med sig av sin expertis om ämnet och 
hade även med sig olika sexhjälpmedel han 
berättade mer ingående om. Efter presenta-
tionen var det dags för kondomkörkort. Alla 
deltagare lyckades komma igenom teori- upp-
körnings- och mörkerkörningsdelen och kun-
de stolt lämna salen med ett kondomkörkort i 

Taco night
Den 4.12 var det dags att plocka fram som-
breron och köra iväg till Piug i Pargas för en 
taco kväll. Röda Korset hade samarbete med 
Team Era från Novia som hjälpte med matlag-
ning och program. Tio ungdomar dök upp och 
vi hade en jätte rolig kväll tillsammans. Ung-
domarna var även väldigt positivt inställda till 
Röda Korsets verksamhet som kunde ordnas i 
Piug framöver.

fickan. Röda Korset fick alltså många nya dra-
gare av kondomkörkortet till skolor och ung-
domsgårdar.

Fortsättning på nästa sida ...
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JULKAFFEUNGDOMSVERKSAMHET

Röda Korsets ungdomar 
goes #användhjärtat
Den 18.12 anlände fyra glada tje-
jer till äldreboendet Hemmet i Åbo. 
Det var dags för en spelkväll i form 
av bingo tillsammans med de äldre. 
Deltagarna väntade redan i salong-
en när vi anlände och var mycket iv-
riga att sätta igång, spänningen steg 
även ännu mer då ryktet nått fram 
om priser till de lyckliga vinnarna.

Spelkvällen var väldigt välkommen 
av de äldre och vi fick önskemål att 
liknande evenemang skulle ordnas 
snart igen. Även ungdomarna som 
deltog höll med om att allt för lite av 
liknande aktivitet ordnas och hopp-
ades på en round 2 snart igen. Yle 
Åboland var på plats och gjorde ett 
radioinslag om evenemanget.

Jag tackar härmed för en mycket ro-
lig och givande praktik på Röda Kor-
set.

Bettina Riikonen 

Ungdomarna Irina Kjellberg, Therese Grönholm och Anna Englund 
hjälpte glatt de äldre under bingospelet.

Julkaffe och öppet hus på distriktsbyrå

Distriktsbyrån hade öppet hus och bjöd på 
Julkaffe 10.12. Dagen var välbesökt av över 50 
gäster.

Under dagen hade vi två uppvaktningar.

Förtjänstmedalj i brons delades ut av Åbo 
svenska avdelnings ordförande Tove Johans-
son till Fia Saaristo som inte kunde närvara på 
årsmötet.

Vår trogna allt i allo på kansliet Christel Berg-

man uppvaktades för att ha varit 25 år i 
tjänst. I uppvaktningen deltog en stor del från 
Distriktsstyrelsen. Under 25 år har Christel fått 
uppleva en hel del bland annat hela datori-
seringen och hur frivilligverksamheten ändrat 
under åren, vilket har sin förklaring i att beho-
ven i samhället ständigt förändras.

Dagen var lyckad men många besök från av-
delningar, Åbolands sjukhus och distriktssty-
relse.
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RÖDA KORSETS FEISSNING

Vad betyder Röda Korsets feissning

Feissning är överlägset den lönsammaste enskilda medelanskaffningsformen  
för stora organisationer. Feissare skaffar månadsgivare som är en regelbunden 
inkomstkälla för organisationerna och försäkrar därigenom organisationernas 
framtid.

Finlands Röda Kors egen feissning så kallad 
In House-feissning drogs igång i april 2014. 
F2F koordinatorerna Ruut Karhunen och Ve-
sa-Matti Salomäki fick tillåtelse av Kristiina 
Kumpula att ingå arbetsavtal med feissare. 
De första medelanskaffareteamen på gatorna 
inrättades i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och 
Uleåborg. Allt i allt grundades under förra året 
feissningsteam i 19 städer, fortfarande funge-
rar 10 av teamen.

Att anställa egna feissare för organisationen 
baserar sig på ekonomiska synpunkter. Man 
har beräknat att under det senaste året blev 
det klart förmånligare att ha Finlands Röda 
Kors egna feissare än andra organisationers 
alternativ. Varje feissare som lyckas i sitt arbe-
te är en goldklimp för organisationen. Det är 
självklart nyttigt att organisationens alla an-
ställda och frivilliga uppmuntrar våra feissare i 
sitt arbete.

Arbetet kräver utmärkta kunskaper 
i att möta människor

Feissning på gatorna dvs.  en förbipasserare 
stoppas och feissaren försöker inspirera per-
sonen att bli månadsgivare. Feissningen på 
det här sättet har varit typiskt för organisa- 
tionerna i Finland.

Dörrfeissarna går istället från dörr till dörr i 
större och lite mindre städer. Röda Korsets 
dörrfeissare går inte in i människors hem ef-
tersom insamlingstillståndet bara gäller of-
fentliga platser såsom gator, parker, gårdar 
och höghusens trappuppgång.

Det står ”tiggeri och försäljning förbjudet” på 
några bostadsaktiebolags affischtavlor i Fin-
land. Detta betyder inte feissningen eftersom 
feissarna inte tigger eller säljer någonting. Fe-
issaren utför lagligt medelanskaffningsarbete 
och hon eller han har ingen förpliktelse enligt 
lag att lämna gator eller hus. Feissarens arbe-
te kräver mod, förmåga att påverka, kvarhål-
lande och förmåga att ta emot kritik.

Feissarna orienteras i  
organisationens verksamhet

F2F-koordinatorerna som arbetar på central-
byrån utbildar nya feissare. I utbildningen går 
man igenom organisationens historia, princi-
per, användningen av Röda Korsets märke och 
biståndsmål för månandsgivare. Därutöver får 
feissarna handledning i arbetssäkerhet och 
råd och tips om nyttiga sätt hur man kontaktar 
människor. Utbildningen fortsätter ofta på sam-
ma eller följande dag med praktiska övningar.

Feissarna samlar aldrig in kontanta medel 

Månadsgivare ger aldrig kontanta medel till  
feissare och det tar de aldrig emot. Feissarna 
säljer aldrig någonting. Ifall någon antingen på 
gatan eller vid sin egna hemdörr blir intresse-
rad av Finlands Röda Kors månadsbidrag fyller 
man i en månadsdonationsfullmakt. Finlands 
Röda Kors månadsgivare kan välja om han el-
ler hon varje månad vill ge till katastroffonden 
eller till verksamheten i hemlandet eller till 
båda två.

Feissarna känns igen på sina blåa västar.
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KAMPANJEN - BOKMÅNAD  

Förverkliga en framgångsrik kampanj
i ditt områdes skola

Kom överens om ett möte med lärare som ar-
betar på din avdelnings område i god tid före 
medelanskaffningskampanjen. Berätta åt hen-
ne eller honom om Finlands Röda Kors kam-
panjer som eleverna har möjlighet att delta i.

Under Bokmånaden läser lågstadieelever så 
många böcker som möjligt under en månad. 
Eleverna söker stödjare det vill säga s.k. spon-
sorer i sin näromgivning som betalar en valfri 
summa för varje bok som eleven har läst på 
fritiden. Skolan kan fritt välja tidpunkten för 
Bokmånaden och man kan också delta utan 
sponsorer. Pengarna som förtjänas genom att 
läsa doneras till katastroffonden.

Röda rappet är en uppgiftsbana för lågstadi-
er. Genom att genomföra uppgifterna i banan 
lär sig barnen viktiga saker om att hjälpa. När-
kretsens sponsorer betalar en valfri summa 
för varje genomförd uppgift. Man kan genom-
föra uppgiftsbanan vilken årstid som helst och 
man kan också delta utan sponsorer. Pengar-
na som förtjänas genom att göra uppgifterna 
doneras till katastroffonden.

Under Dagsverkeinsamlingen skaffar sig 
högskoleeleven eller gymnasisten en arbets-
plats på ett lokalt företag eller kommer över-

• Bekanta dig med materialet för Bok-
 månaden, Röda rappet och Dagsverke-
 insamlingen innan du går till skolan och 
 ta materialet med dig (till skolan).

• Materialet får du gratis på webbutiken:
 http:// www.rodakorsbutiken.fi/ 
 produkter/aktuellt/skolmaterial

Mer information:

Rebecca Börman

Samordnare för social verksamhet 
tfn 040 771 2820
e-post rebecca.borman@redcross.fi

Riksomfattande dagar för avdelningarnas ord-
förande och vice ordförande ordnas i Helsing-
fors 21-22.3.2015. Under veckoslutet delas 
erfarenheter och tankar om avdelningarnas 
vardag, fest och Röda Korsets framtid. Det ut-
lovas både inspiration och medel för att leda 
avdelningen.

Juha Heikkala, sakkunnig inom den riksom-
fattande idrottsföreningen Valo ry berättar på 
evenemanget om organisationsverksamhet-
ens utmärkta möjligheter. Tips och råd om hur 
man håller ett lyckat tal ger teologi doktor 
Juhana Tolkki.

 SKRIV UPP I KALENDERN!

ens om att arbeta hemma. Lönen för dagens 
arbete (rekommenderat pris 12 euro) done-
ras till katastroffonden eller till krisarbetet i 
De ungas skyddshus. Summan kan också de-
las mellan de två insamlingsmålen. Skolan kan 
välja tidpunkten för kampanjen.

Mer information om praktiska arrangemang 
och programmet skickas direkt till ordföran-
dena.

Ytterligare information:
Erja Reinikainen, 
chef för frivillig- och ungdomsverksamhet
tfn 020 701 2145, 
erja.reinikainen@rodakorset.fi

Ulla Rantanen, 
planerare för organisationsutveckling
tfn 020 701 2146, 
ulla.rantanen@rodakorset.fi 

Ett viktigt veckoslut för avdelningarnas ledare

BOK-MÅNAD
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AKTIV MEDLEMSVÄRVNING

Värva nya medlemmar!

En av de viktigaste uppgifterna för det kommande 
året är att värva frivilliga. I synnerhet uppmärksam-
mar vi ungdomar i rekryteringen. Vi vill också öka 
antalet ungdomsmedlemmar och antalet medlem-
mar i samma familj. Vi uppmuntrar medlemsvärv-
ningen samt att hålla kvar medlemmar också i fort-
sättningen, genom en utlottning. Ju tidigare man 
betalar sin medlemsavgift desto flera utlottningar 
kan man delta i.

Vinstmöjligheterna förbättras då man värvar nya 
medlemmar i Röda Korset. Mer information om ut-
lottningen finns i medlemskortsbrevet som skickas 
i januari. 

Fördelningen för medlemsavgifterna
Gamla medlemmars avgift delas mellan avdelning-
en, distriktet och centralbyrån. Det nya är att avdel-
ningarna får i år 50 procent av medlemsavgifterna 
medan centralbyråns andel har minskats. Därutöver 
redovisas alla medlemsavgifter av under 18-åriga i 
sin helhet till avdelningarna. På det här sättet upp-
muntras avdelningarna att försöka hålla kvar i syn-
nerhet ungdomsmedlemmar. 
 
Nya medlemmars avgift från anslutningsåret re-
dovisas i år i sin helhet till avdelningen. Ständiga 
medlemmars avgift delas alltid mellan avdelning-
en, distriktet och centralbyrån. Avdelningens del av 
avgiften är 120 euro. Medlemsavgifterna bevaras 
oförändrade.

Dra nytta av medlemsvärvningsmaterial 
• Medlemsflyern är tänkt att delas ut bl. a. vid  
 rekryteringen och evenemang.
• Medlemsbroschyren kan delas ut till nya 
 medlemmar eller personer som vill bli medlem-
 mar och önskar mer information.
• Med medlemskortet är det praktiskt att hälsa 
 nya medlemmar välkomna. 
• Kontantkvittohäftet
• Medlemsaffischen(A3)

Allt material kan beställas kostnadsfritt i 
webbutiken: rodakorsbutiken.fi 

Mer information om medlemskapet
rednet.rodakorset.fi/medlemsvärvning 

Ytterligare information:

Byråsekreterare
Christel Bergman, tfn 020 701 2500,
christel.bergman@redcross.fi

Verksamhetsledare
Annalena Sjöblom, tfn 0400 838 675,
annalena.sjoblom@redcross.fi

Att samla verksamhetsstatistik från över 500 av-
delningar är ett projekt som kräver kunnande och 
insatser av tusentals frivilliga. Data behövs för pla-
neringen och budgeteringen samt för olika ansök-
ningar och rapporter. Utan avdelningarnas vikti-
ga arbete kunde det vara svårt t.ex. att beräkna 
hur många broschyrer som ska tryckas eller vilken 
verksamhet som behöver specialsatsning under de 
kommande åren.

Eftersom avdelningarnas verksamhet är mångsidig, 
finns det också en hel del frågor. Största delen av 
avdelningarna svarar endast på ett tjugotal frågor, 
vilket är naturligt eftersom över hälften av avdel-
ningarna har under hundra medlemmar.   All statis-
tisk information kommer inte endast från verksam-
hets- och utbildningsenkäten utan informationen 
fås såväl från medlemsregistret som projektens 
egna källor.

Kom ihåg att utse ansvarspersoner 

J-korten som är avsedda för att ange avdelningarnas 
förtroendevalda och nyckelpersoner, har förändrats 
en aning. I korten finns nya titlar och färger annars 
är korten oförändrade. J1-kortet är avsett för regist-
rering av namntecknare. De nödvändiga kontaktper-
sonerna för avdelnings verksamhet har markerats 
med rött i J2-kortet. Det är viktigt att alla avdelning-
ar utser ansvarspersoner för dessa uppgifter.

I J2-kortet fylls också i kontaktpersoner för frivillig-
verksamhet för verksamhetsområden som anting-
en redan finns eller som man har planerat att ha. På 
det här sättet kan man kommunicera med rätta per-
soner. Ange kontaktpersoner också i blåa fältet om 
det finns någon Röda Kors institution i ert område 
eller om ni vill samarbeta med någon institution.

Nya titlar

De nya titlarna är kontaktperson för humanitär 
rätt, kontaktperson för hälsoverksamhet och kon-
taktpersoner för frivilligverksamhet i institutionerna 
(Kontti-centraler, De ungas skyddshus och mottag-
ningscentraler).

Svara
på verksamhetstatistikenkäten 
senast 31.1.2015
(RedNet/avdelningsbyrå)

Ytterligare information och snabb- 
orienteringar för kontaktpersoner-
nas uppgifter: 
RedNet/avdelningsbyrå

VERKSAMHETSSTATISTIK

Fyll i verksamhetsstatistiken nu
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Organisationens ordförande Pertti Torstila
besökte Åbolands distrikt

I samband med besök till Varsinais-Suomen pii-
ri gav sig Finlands Röda Kors styrelseordförande 
också tid att besöka Åbolands distrikt.

Vi presenterade distriktets tio avdelningar och di-
striktets verksamhet med de utmaningar språk 
och skärgårdsförhållanden medför.

En intensiv diskussion fördes om Röda Korset 
som organisation. Vi lyfte fram behovet av en le-
vande svenska i organisationen och talade om 
kulturella skillnader som finns i tvåspråkiga områ-
den. 

Vår aktivitet mäts via statistikuppgifter och det är 
ytterst viktigt att vi fortsättningsvis har aktiva av-
delningar som gör fantastiska insamlingsresultat 
och har ett stabilt nätverk av frivilliga.

Vi diskuterade också Röda Korset som internatio-
nell organisation och konstaterade att framförallt 
ungdomar är intresserade av internationell verk-
samhet.

Vi är glada för en aktiv, lyssnande och också ut-
manande ordförande och ser fram emot ett gott 
samarbete och en god förståelse för oss som är 
små och lite speciella.

Ambassadör Pertti Torstila, 
68 år

• Medlem i Tavastehus avdel-
ning

• Har jobbat som statssekre-
terare vid utrikesministeriet 
och som ambassadör på oli-
ka håll i världen.

Vid Röda Korset vill Torstila

• lyfta fram aktivering av 
människor och hjälp till 
människor.

• vill påverka att satsningarna 
på verksamheten inom lan-
det och i utlandet är i balans.

I bilden från vänster: distriktets viceordförande Sverker Engström, Finlands Röda Kors ordförande Pertti Torstila, Annale-
na, Rebecca, Sara och Christel från distriktet. Från bilden saknas distriktets ordförande Christel von Frenckell-Ramberg.

TORSTILAS BESÖK I ÅBO, Annalena Sjöblom
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Medlemsresa till Solferino

Medlemsresa till Röda Korsets huvudkontor i Geneve, Röda Korsmuseet i Solferino samt frivilligt 
besök till Venedig ordnas av Österbottens svenska distrikt 10.6 –14.6.2015.

Totalpris för resan är 920 €.

Reseprogram:

Onsdag 10 juni 2015
Flyg från Helsingfors kl. 08.05 till Geneve
Besök till Röda Korsets huvudkontor med guidad rundtur
Inkvartering på hotell och kvällen fri

Torsdag 11 juni 2015
Avfärd mot Italien och Desenzano vid Gardasjön. Trans-
fertid ca 4-5 timmar (430 km)
Gemensam lunch på vägen genom alperna
Incheckning på hotell Vittorio i Desenzano
Fritt program för eftermiddag och kväll

Fredag 12 juni 2015
Valbart gemensam tur till Venedig eller eget program.

Lördag 13 juni 2015
Besök av museet i Solferino & tornet i San Martino & slagfältet
Gemensam lunch på Torre (vid foten av tornet med en underbar utsikt ut över vinfälten).
Fritt program på kvällen

Söndag 14 juni 2015
Fritt program fram tills bussen avgår kl. 15.00 mot Milano Malpensa flygfält.
Flyg till Helsingfors avgår kl. 19.00 och landar i Helsingfors kl. 22.55

FÖRHANDSANMÄLNING om deltagande i resan senast 16.2.2015 till verksamhetsledare 
FRK Österbottens sv distrikt, ricky.berglund@redcross.fi
Meddela födelsedatum samtidigt med anmälan (för biljettbokningar etc.)

Vid förhandsanmälan inbetalas 100,- till Österbottens sv distrikts konto i Aktia bank FI 72 4970 
1052 0272 87. Märk inbetalningen ”Solferino”. 
Att observera: Resan är ganska krävande konditionsmässigt med trappor, långa gångturer, gamla 
städer med branta backar och är tyvärr inte handikappanpassad. 

VÄLKOMMEN!

MEDLEMSRESA
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Händelsekalender januari - juli 2015

Januari
• Vänkurs 24.1 i Nagu
• Ungdomsutskottsmöte 27.1
• Håll flaggan högt! - nyckeln till aktiv 

avdelningsverksamhet 31.1 kl. 10-15 i 
Åbo, Åbolands sjukhus

Februari
• Socialutskottsmöte 5.2
• Distriktsstyrelsemöte 11.2
• Vändagsevenemang på Sibeliusmusé-

et 14.2
• Årets väninsats 14.2
• Senior-  och barnbarn läger i Åbo i Cari-

bia 28.2-1.3

Mars
• Finansutskottsmöte 11.3
• Distriktsstyrelsemöte 18.3
• Ungdomarnas temaveckoslut, mångkul-

tur 21-22.3
• Veckan mot rasism 21.3-
• Priset fördomsfri föregångare 21.3
• Valtakunnalliset puheenjohtajapäivät 

21-22.3
• ”Må bra dag” för äldre på Kimitoön 24.3

April
• Beredskapsövning 11.4 i Pargas
• Finlandssvensk vänträff 12.4 i Österbot-

ten
• Åbolands distrikts Årsmöte 18.4 i Hitis/

Kasnäs
• ”Må bra dag” för äldre i Nagu 23.4

Maj
• Rödakorsveckan 4-10.5
• Öppet hus på distriktsbyrån 6.5
• Seniorernas äventyrsbana i Pargas 9.5
• Distriktsstyrelsemöte 20.5
• Vårutfärd för närståendevårdare

Juni
• Medlemsresa till Geneve och Solferino 

10-14.6
• Barnläger på Åland (vecka 24)

Juli
• Kansliet stängt

FRK Åbolands distrikts Årsmöte
Lördagen 18.4.2015 på Hitis

Program:

• Välkommen till Hitis, avdelningsordförande Anita 
Österberg

• Rundvandring på Hitis, lokal guide

• Lunch

• Goda tips och medel för att få nya medlemmar och 
frivilliga, Örn Witting, centralbyrån

• Framgångsrik Hungerdagsinsamling 2015

• Lokalt musikprogram

• Utmärkelser

• Kaffe

• STADGEENLIGT ÅRSMÖTE

• Ordförande Christel von Frenckell-Ramberg, häls-
ningar och aktuellt från centralstyrelsen 

Programmet preciseras senare med klockslag.

FRK ÅBOLANDS DISTRIKTS HÄNDELSEKALENDER 2015 ÅRSMÖTE
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Vill du delta i det internationella lägret?
Är du ungdom i Åboland och intresserad av att komma med på det internationella läg-
ret till Tavastehus? Anmäl då ditt intresse till Samordnare av social- och ungdomsverk-
samhet Rebecca Börman, tfn 040 771 2820, e-post rebecca.borman@redcross.fi. 
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BARNLÄGER
I JUNI

PÅ ÅLAND
Röda Korset Åbolands distrikt tillsammans 

med Ålands distrikt ordnar varje sommar ett 
barnläger med olika teman. Årets barnläger 

ordnas under v. 24 på Åland. Mera information 
i nästa HÄR OCH NU!


