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KOLUMNER

Våren kommer trots allt!
En lång, isig och hal vinter börjar så småningom
ge vika för fina vårdagar.
Förra april blev jag valt till distriktsordförande. En knapp vecka efter valmötet hittade vi ett
hus i Houtskär som vi köpte för fritidsbruk. Några möbler var kvar och jag bad om att få behålla
ett gammalt arbetsbord och en byrå. När jag första gången öppnade bordslådan så fanns där en
linjal. En gammal linjal med texten GIFT OF THE
AMERICAN RED CROSS. Det kändes nästan spöiikt, men väldigt roligt samtidigt. Nu på vinter hittade jag en Facebook-diskussion om de där linjalerna. Skolan eller skolorna i Houtskär hade fått
Amerika-paket någon gång i mitten av 40-talet och där hade även linjalerna varit med. Förra
ägaren av vårt hus hade fått linjalen som en liten
skolpojke och kvar var den och väntade på mig.
Och på hedersplats blir den!

Päivi Kuntze
Ordförande, Åbolands distrikt
Viceordförande i Finlands
Röda Kors fullmäktige

ta familjemedlemmarna kan ha stor nytta av att
hitta appen snabbt i telefonen ifall någonting
händer. Det är roligt att öva förstahjälpfärdigheter med barn och ungdomar. Man lär sig med lek
och när det gäller, så vet man vad man ska göra.
Läs mera om säkerhet i hemmet här i tidningen.
Dataskyddsreformen och digitaliseringen med
Mitt Röra Kors diskuteras även här i tidningen.
Båda förändringarna kan kännas lite krävande
och problematiska men vi alla kommer att få goda råd från centralbyrån och få skolning, så ingen
behöver vara rädd för förändringarna. Den som
är bra med datorer kan bli en frivillig stödperson
som kan hjälpa med att ta systemet i bruk.

I maj firar vi Rödakorsveckan. Ifjol utbildade Röda Korsets frivilliga över 10 000 nya räddare på
hjälparkurserna. Det är även viktigt att alla i familjen har någon sorts räddningskunskaper. Även
barn kan ringa nödnumret, 112-appen är enkel att
sätta i allas telefon. Både de äldsta och de yngs-

I väntan på en lärorik, varm, lång vår! Vi träffas i
Houtskär i april!

”Wow, flickan vände sin pappa i sidoläge!”

Niina Hirvonen

Joonas Brandt

Jag höll en hjälparkurs vid ett gymnastikförbund
i Helsingfors. Vi övade att ge första hjälpen till en
medvetslös person och jag berättade att till och
med små barn kan vända en vuxen i sidoläge. En
stund senare uppmanade en av kursdeltagarna
– en storvuxen man – sin kring 4-åriga dotter att
komma från andra sidan salen och prova. Det tog
inte länge förrän hon hade vänt sin slappt liggande pappa i sidoläge. Sedan var det bara att öppna luftvägarna och kontrollera att andningen
fungerar. Deltagarna var imponerade.

Hälsovårdsplanerare,
beredskapenheten,
FRK Centralbyrå

i vardagen särskilt hos barnfamiljer och stärka
räddningskunskaper bland familjemedlemmar. Vi
uppmuntrar föräldrar att handleda sina barn i hur
man ringer nödnumret i ett nödläge och lära dem
räddningsfärdigheter.

Att hjälpa sin medmänniska handlar om mod
att agera, att bry sig om den andra och behärska grunderna i första hjälpen. I fjol utbildade Röda Korsets frivilliga över 10 000 nya räddare på
hjälparkurserna. Nu har de förmågan att agera
när någon behöver hjälp. Under Rödakorsveckan
fortsätter vi att ordna hjälparkurser – och hoppas att ni är med!

Skoj att träna första
hjälpen med hela familjen
Räddarkursen är en positiv upplevelse för hela
familjen och förser alla med nyttiga färdigheter.
Barn lär sig ofta snabbare än vuxna och är inte blyga att röra vid sina närmaste. Barnens goda
minne hjälper också att repetera det man lärt sig
i ett senare skede. Samtidigt kan vi ta tillfället i
akt och berätta var man kan få ytterligare kunskaper i första hjälpen. Varje avdelning kan överväga om nu vore ett bra tillfälle att grunda en
ReddieKids-klubb eller första hjälpen-grupp för
unga, och ifall det finns plats för nya medlemmar
i vuxnas första hjälpen-grupp.

Under Rödakorsveckan vill vi särskilt förstärka
barnfamiljers färdigheter i första hjälpen.
Lär er räddningsfärdigheter
med hela familjen
Barnfamiljer råkar ibland ut för både små och
stora olyckor. Oftast hjälper det med att blåsa, trösta och kanske skölja ett sår eller lägga på
plåster. Men ifall till exempel ett okänt föremål
täpper till luftrören, måste man agera snabbt.
Under Rödakorsveckan vill vi förstärka trygghet

Låt oss göra Rödakorsveckan oförglömlig för
deltagare i alla åldrar!
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LEDARE 26.3.2018

#jagärmeddig #imwithyou #olenkanssasi
Rasism föder hat och skapar ojämlikhet mellan
människor. Rasism förnekar att alla människor
har samma mänskliga rättigheter. Rasistiskt
tänkande strider mot Röda Korsets principer,
som bygger på medmänsklighet och jämlikhet.

Annalena Sjöblom

Som begrepp betyder rasism nedvärderande av
en grupp människor exempelvis på grund av etnisk härkomst, hudfärg, nationalitet, kultur, modersmål eller religion. Rasism är nedvärderande av människovärdet för en grupp människor
eller dess medlemmar. Till rasism hör ofta att
man anser sin egen grupp vara bättre än andra. Rasism skapar ojämlikhet och skadar förutom den som är föremål för rasismen också
hela samhället.

Verksamhetsledare

Visste du att antirasism syns i:
• Internationella människorättsavtal
• Finlands grundlag
• Diskrimineringslagen från 2014 förbjuder
diskriminering på grund av ålder, ursprung,
nationalitet, språk, religion, övertygelse, politisk åsikt, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

NEJ TILL RASISM!

Rödakors- och rödahalvmånerörelsens uppgift är att skydda människors liv och hälsa, stärka den ömsesidiga respekten mellan
människor samt förhindra och lindra mänskligt
lidande. Röda Korsets principer och grundvärderingar stärker ytterligare antirasism. Du kan
också vara en av oss!

Rasism kan uttrycka sig på många sätt som
tex. blickar likgiltighet, kommentarer, generaliseringar, ordval, våld, mobbning skämt.Vi gissar,
generaliserar och antar, eftersom vi inte kan se
hela personen.
Att öppna dörren kan kräva mod.

Våra principer
HUMANITET Vi strävar efter att
skydda människors liv, hälsa och
människovärde.
OPARTISKHET Vi arbetar för att
lindra lidande endast på basis av
hjälpbehov.
NEUTRALITET Organisationen tar
inte ställning i samband med stridigheter och blandar sig aldrig i politiska, ideologiska, religiösa eller nationella konflikter.
SJÄLVSTÄNDIGHET Rörelsen är
självständig och bestämmer själv
över sin verksamhet.
Jussi Kapanen

FRIVILLIGHET En frivilligorganisation
vars verksamhet är osjälvisk.
ENHET I varje land får endast finnas en organisation som är öppen
för alla.
UNIVERSALITET De nationella organisationerna är jämlika.

#jagärmeddig #imwithyou #olenkanssasi
- veckan mot rasism hashtaggarna
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RÖDAKORSVECKAN 3–9.5.2018

Jussi Vierimaa

På hjälparkursen lär sig barnet att vända både en jämnårig och en vuxen i stabilt sidoläge.

Rödakorsveckan är startskottet
till våren – var redo!
Rödakorsveckan är en traditionell och viktig vecka för hela organisationen och i år
firas den undantagsvis från torsdagen till
onsdagen, 3–9.5.2018. Veckan i maj är ett
ypperligt tillfälle att berätta om avdelningens verksamhet på orten samt erbjuda
hjälparkurser som är öppna för alla. Avsikten med årets kampanj är att nå ut särskilt
till barnfamiljer och förstärka allas räddarkunskaper, oavsett ålder.

Under Rödakorsveckan kan avdelningarna välja det bästa sättet att nå ut till människor och
informera om organisationens verksamhet på
den egna orten. Det bärande temat är trygghet
i vardagen, vikten av räddarkunskaper samt frivilligverksamhetens roll såväl lokalt som nationellt.
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RÖDAKORSVECKAN 3–9.5.2018

Det finns flera evenemangstyper som
avdelningarna kan välja emellan.
Det viktigaste är att modigt sätta igång och
göra verksamheten synlig. Ni kan:
• Ordna en hjälparkurs som är öppen för alla.
• Dela ut den förnyade checklistan: Hemma
bäst, men också tryggast?
• Presentera förstahjälpväskans innehåll och
introducera väskan för människor i alla åldrar.
• Uppmana människor att delta i det nationella
lotteriet och fylla i ett kontaktkort.

Hur och var informerar vi under
Rödakorsveckan?
Varje meddelande som tangerar Rödakorsveckan är viktig. Allt från reklam för ett evenemang
på butikens anslagstavla, ett pressmeddelande för lokalmedierna till en muntlig inbjudan till
avdelningens räddarkurs exempelvis under ett
föräldramöte eller på en motionsklubb räknas.
Kontakta vår samarbetspartner S-gruppen i
god tid och kom överens om att ordna ett evenemang till exempel i närbutikens utrymmen
eller på en ABC-bensinstation. Kom också ihåg
att berätta om evenemanget för lokalmedier
och bjud in journalister på reportage om hjälparkursen eller något annat evenemang.

Ni kan ordna evenemang på torg, i lekparken,
på bibliotek, vid simhallen, i köpcenter, i Prisma-butiker, S-market och ABC-bensinstationer eller vid avdelningens lokal – där familjer
rör sig!

Allt kommunikationsmaterial, så som mallar
för pressmeddelanden och annonser, hittas på
RedNet: rednet.punainenristi.fi/viikko.

Vilken ny verksamhet erbjuder vi i år?
• Hjälparkursen, som introducerades i fjol, förnyas genom nytt innehåll och ny visuell profil. Jubileumsårets logga avlägsnas och innehållet omarbetas något. Avdelningarna kan
också använda sig av fjolårets kort, om de
så önskar. Målet är att under Rödakorsveckan arrangera hjälparkurser som är öppna för alla, runtom i landet. Om det är svårt
att hinna med kursarrangemangen under Rödakorsveckan, kan avdelningen samla in kontaktuppgifter för intresserade och ordna
kursen senare. Det är ändå viktigt att information om hjälparkursens tidpunkt och plats
publiceras i RedNets evenemangskalender i
god tid, så att alla intresserade hittar till kursen.

När du själv kommunicerar kring evenemanget på sociala medier, använd taggarna #rödakorsveckan och #hjälparkurs.

Viktiga datum
• Kampanjens material kan beställas på
webben www.rodakorsbutiken.fi.
• Materialet skickas ut från och med
vecka 14.

• Checklistan för säkerhet i hemmet och vardagen omarbetas och listan kan delas ut under avdelningens evenemang i pappersformat eller elektroniskt. Listan är ett bra sätt
att väcka människors uppmärksamhet och få
var och en att fundera på säkerhet i det egna
hemmet, särskilt med tanke på barn.

• Kom ihåg att göra beställningen senast
18.4.2018.

• Målet är att de som deltar i Rödakorsveckans evenemang bibehåller sitt intresse för organisationens verksamhet och kan tänka sig
att delta i framtiden. Ett bra hjälpmedel för
det här är de nya ICE- samt lotteri-/kontaktkorten, som gör det enkelt att samla in kontaktuppgifter och senare kontakta personerna i fråga. Kortet är också ett enkelt sätt att
stanna förbipasserande och inleda ett samtal.
Kortet kan också användas för att gå med i
organisationen och delta i nationella lotterier.

Ytterligare information:
Kampanjkoordinator
Sari Byman, tfn 020 701 2201
Hälsovårdsplanerare
Niina Hirvonen, tfn 020 701 2126
Informatör Mari Mäkinen, tfn 020 701 2223
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HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER FÖRENHETLIGAS

Dataskyddsreformen medför stora
förändringar i avdelningarnas verksamhet
Centralbyrån har grundat en datasekretessgrupp som under våren 2018 kommer att utarbeta en fungerande dataskyddsmodell för
organisationen. På detta sätt försäkrar vi oss
om att hela organisationen besitter nödvändig kunskap om datasekretess och får tillförlitligt stöd vid oklarheter eller problemsituationer. Nya spelregler och utbildning kommer
att underlätta och skapa klarhet i hur man
hanterar fall som relaterar till dataskydd, både för klienter, frivilliga och anställda.

EU:s dataskyddsreform (GDPR) träder i
kraft 24.5.2018. Röda Korset har inlett ett
ettårigt dataskyddsprogram, som siktar på
att organisationens processer och behandlingen av personuppgifter förenhetligas för
att uppfylla lagen. Reformen innebär stora
förändringar för organisationer och förutsätter betydande åtgärder också för Röda
Korsets del.

För att Röda Korset ska kunna trygga sitt
rykte och sin trovärdighet, är det viktigt att
uppfylla de nya kraven. Vi förbinder oss att
skydda våra klienters integritet och deras til�lit är viktig för oss. Vi vill försäkra att alla personuppgifter behandlas på ett säkert och
transparent sätt.

Vid varje distrikt finns en person som ansvarar för dataskyddet och denna person svarar i
första hand på avdelningarnas frågor angående datasekretess. Under våren kommer vi att
informera om projektets framskridande och
utbildning som ordnas vid distrikten.

Vi är samvetsgranna, men saknar
gemensamma spelregler
Med hjälp av konsultföretaget Accenture har
FRK kartlagt behandlingen av personuppgifter
vid centralbyrån, distriktsbyråer, enheter och
avdelningar. Det främsta resultatet var att anställda och frivilliga handlar samvetsgrant och
har en vilja att göra rätt. Vi samlar främst in
bara nödvändig information som organisationen har skäl att besitta. När det kommer till
att bevara uppgifter är vi till och med lite väl
samvetsgranna och har sparat en hel del information “för säkerhets skull”.

Vad är GDPR?
• Dataskyddsreformen är ett av EU:s
mest omfattande lagreformer under de
senaste åren.
• Reformen medför nya skyldigheter: en
princip om redovisningsskyldighet, anmälningsskyldighet gällande kränkningar av dataskyddet samt obligatoriska
villkor för leveransavtal och intern praxis.
• Reformen medför nya risker, så som potentiellt negativa följder för organisationers rykte, avgifter för manuell datahantering och sanktioner för dem som
underlåter att följa de nya reglerna.

Den största bristen är avsaknaden av gemensamma spelregler och direktiv. Enligt kartläggningen har varje distrikt, avdelning och
enhet handlat på eget bevåg och hanteringen av uppgifter har skett enligt bästa förmåga. Att korrigera den här bristen är ett av dataskyddsprogrammets huvudmål.

Ytterligare information:
Dataskyddsansvarig på Åbolands distrikt
Christel Bergman, tfn 020 701 2500

Så här tämjer vi dataskyddstrollet
I och med dataskyddsreformen ändras praxis vid avdelningarna exempelvis angående vilka individuella personuppgifter avdelningars
listor kan innehålla och hur de förstörs efter
användning. Det finns redan direktiv angående detta och informationen hittas på organisationens webbplats punainenristi.fi/tietosuoja.

CRM-chef Marianna Preller,
tfn 020 701 2278
Läs mera:
rodakorset.fi/dataskydd
punainenristi.fi/tietosuoja
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MITT RÖDA KORS

Jussi Vierimaa

Vi välkomnar digitaliseringen och
lanserar Mitt Röda Kors!
”Så ändras världen, Esko, pojken min”, heter det i Aleksis Kivis Sockenskomakarna.
Uttrycket används än idag och gäller också Röda Korset. Världen digitaliseras och vi
ska inte bli efter i utvecklingen.

läggsfunktioner. Efter piloteringen tas systemet i bruk vid andra avdelningar.
Det finns både utbildning och stödmaterial för ibruktagandet av Mitt Röda Kors. En del
av materialet är skriftligt, men vi kommer också att producera videor med steg för steg-anvisningar. Därtill kommer vi att utbilda frivilliga
stödpersoner på olika håll i Finland, som sedan
kan hjälpa med att ta i bruk systemet.

Ett nytt informationssystem för frivilliga kommer att erbjuda praktiska verktyg och redskap
som svarar på moderna krav för att organisera och leda frivilligverksamhet samt introducera nya medlemmar till verksamheten.
En central del av systemet är avdelningarnas
möjlighet att rekrytera frivilliga till avdelningens evenemang, utbildningar och återkommande veckoverksamhet samt ta emot anmälningar och sprida budskapet om den egna
verksamheten. Systemet döptes till Mitt Röda
Kors. Namnet signalerar att det handlar om en
tjänst för alla frivilliga.

Mitt Röda Kors i ett nötskal
• Mitt Röda Kors är en kanal för frivilliga,
där de kan skapa och redigera en egen
profil, samt ett tryggare sätt att hantera frivilligas personuppgifter och effektivare organisera och kommunicera
kring avdelningars verksamhet och evenemang.

Ett år av utvecklingsarbete
Utvecklingen av systemet startade i början av
år 2017, då en stor mängd frivilliga och anställda vid distrikten och centralbyrån diskuterade
systemets mål och behov. Utgångspunkten för
utvecklingsarbetet var att bygga ett åskådligt
och lättanvänt system. Utformandet och kodningen inleddes i september 2017.

• Systemet uppfyller kraven för EU:s dataskyddslagstiftning.
• I den första utvecklingsfasen öppnas
ett elektroniskt vänförmedlingssystem
för vänförmedlingen vid avdelningarna.
Mitt Röda Kors fungerar både på dator,
pekplatta och mobilen.

Till Åboland kommer det nya nätverket under hösten 2018.

Enligt planen piloteras systemet våren 2018 vid
Helsingfors och Nylands distrikt samt vid Västra Finlands distrikt och Tammerfors avdelning
i Tavastlands distrikt. Efter piloteringen fortsätter arbetet med utveckling av nödvändiga til�-

Ytterligare information:
https://rednet.rodakorset.fi/omasvenska
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VALMIUSTOIMINTA

Ensivastetoimintaa saaristossa
Ensivastetoimintaa voidaan määritellä monin
eri tavoin, mutta helpoin tapa ymmärtää ensivasteen tehtävä, on ajatella sen olevan yksikkö, joka saavuttaa hätätilapotilaan kaikkein
nopeimmin. Ensivastetoiminta on erityisen tärkeää harvaan asutuilla alueilla, mutta kaupungissakin syntyy ajoittain tilanteita, jossa ambulanssit loppuvat kesken. Silloin vakavasti
sairastuneen tai vammautuneen potilaan luokse kiitää ensimmäisenä esimerkiksi paloauto.
Kaupunkialueilla pelastuslaitoksen palomiehet
suorittavat ison osan ensivastetehtävistä, maaseudulla puolestaan vapaaehtoiset palokuntalaiset. Poliisilla ja Rajavartiolaitoksella on myös
pienimuotoista ensivastetoimintaa osassa
maatamme, kuten myös Suomen Meripelastusseuralla. Edellä mainitut viranomaiset ja järjestöt toteuttavat ns. hälytysensivastetoimintaa
eli liittyvät ensihoitotehtäviin hätäkeskuksen
hälyttäminä.

Lasse Putko
Ensivasteen
pääkouluttaja,
SPR

SPR:n ensivastetoiminta on pääsääntöisesti
isoissa yleisötapahtumissa normaalin ensiapupäivystyksen rinnalla suoritettavaa tapahtumaensivastetoimintaa. Turvallisuusviranomaiset
usein edellyttävät, että suurin yleisötapahtumiin järjestetään ensivastetasoinen päivystys,
jolloin autettavilla on mahdollisuus saada laajempaa ensiapua sairauskohtaukseen tai vammaan. Ensivasteessa toimivia vapaaehtoisia
päivystäjiä kutsutaan ensiauttajiksi.
Turunmaan piiri aloitti Saaristoapu-projektin
vuonna 2015, jonka tarkoituksena on kehittää
Turunmaan saaristoalueiden ensiapuryhmätoimintaa ja lisätä ensivasteyksiköiden määrää
alueella. Projektissa on koulutettu SPR:n, vapaaehtoisten palokuntien ja meripelastusyhdistysten henkilöstöä Paraisten, Turun ja Kemiön alueilla. Projektin aikana on pidetty lukuisia
ensiapukursseja ja neljä ensivastekurssia. Viimeisin ensivastekurssi pidettiin Utön saarella ja siellä onkin näillä hetkillä käynnistymässä
SPR:n historian toinen hälytysensivasteryhmä.
Ensimmäinen hälytysensivasteryhmä on toiminut pitkään Hailuodon saarella, Oulun edustalla.
Utön saari on hyvä esimerkki pohjoismaisella mittapuullakin ajatellen hankalasti saavutettavasta asuinpaikasta. Ensihoidossa ajatellaan,
että kriittisesti sairastunut ihminen pitäisi tavoittaa nopeasti, esimerkiksi elvytystilanteessa noin kahdeksan minuutin kuluessa sydämen
pysähtymisestä. Utön tapauksessa on selvää,
että helikopterin apu Turusta kestää paljon pidempään, puhumattakaan veneellä saapuvasta ensihoitoyksiköstä. Utössä on aiemmin toiminut ensiapuryhmä, joka saa tämän projektin
myötä virallisen ensivasteryhmän statuksen ja
toimii ensihoitopalvelun ensimmäisenä lenkkinä hätätilapotilaan hoidossa. Toinen tärkeä
Utön ensivasteryhmän tehtävä on välittää tie-

Harjoittelua akuumipatjan käytössä, Lauri Paasio, Heini Paasio, Minna Aaltonen, Brita Willström, Ismo Willström, Krister
Henriksson, Henri Aaltonen, kouluttajana Lasse Putko
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FM-TÄVLING I FÖRSTA HJÄLPEN I ÅBO 15–17.6.2018

toa potilaan tilanteesta ensihoitolääkärille ja
ensihoidon kenttäjohtajalle, jotka järjestelevät
sopivinta evakuointitapaa potilaan saattamiseksi lopulliseen hoitopaikkaan. Vanha sanonta ”oma apu on paras apu” – pitää saaristoolosuhteissa hyvin paikkansa.
Olen ollut etuoikeutetussa asemassa, kun olen
saanut kouluttaa mittavan määrän innokkaita ensiauttajia ja hienona päätöksenä koko
Saaristoapu-projektille pääsen käynnistämään
suomen eteläisintä ensivasteryhmää. Toivotan
kaikille lehden lukijoille hyvää kevättä ja ensiauttajille intoa harrastukseen, sekä turvallisia
keikkoja ja harjoituksia.

Evy-kurssi, todistusten ja diplomien jako, kouluttajat Lasse Putko, Marjatta Alakahri, Tiina Eriksson, Jessi Vuorinen.
Kuvassa ovat kurssille osallistuneista Brita Willström, Lauri
Paasio, Disa Öhman, Elina Kosk

Antti Kurola

Kom med till FM-tävlingen i första hjälpen!
Vi söker en stor mängd frivilliga domare och personer till andra uppgifter under FM-tävlingen i första hjälpen i Åbo. I
Åbo tävlar vuxna, barn, ungdomar och första omsorgare från hela Finland. Kom med
som domare, hjälpare eller för att sporra
tävlarna!
Kan jag vara domare?
Du kan vara domare om du hanterar första
hjälpen, har en positiv attityd och är beredd att
fungera rättvist som domare under den långa
tävlingsdagen. Du har bra förutsättningar som
domare om du är:
• Utbildare i första hjälpen och hälsovård (UFH)
• Utbildare i första insats
• Utbildare i en första hjälpen –grupp
• Deltagare i en första hjälpen –grupp med en
lång erfarenhet och har gått FHJ 3 –kursen
eller kurs i första insats
• Sakkunnig inom beredskap eller utbildare i
psykiskt stöd

År 2015 ordnades FM-tävlingen i första hjälpen i Rovaniemi. På bilden tävlar Vasa finska avdelning.

•D
 u har körkort och är beredd att köra runt till
olika platser i Åbo
I varje tävlingsserie finns tio tävlingspunkter.
Tävlingsdagen kommer att bli krävande, spännande samt ge fina erfarenheter. Målet är att
tävlare, deras supportrar, domare och frivilliga
får en bra känsla och en oförglömlig er av Röda Korsets verksamhet.

Kan jag fungera i övriga uppgifter?
Vi söker personer till olika uppgifter, personer som är beredda att ge en frivillig insats till
tävlingsevenemanget. Du har en positiv attityd
och bra förmåga att hantera stress. Dessutom
har du minst en av följande kunskaper:
• Bygga upp/montera ner tält under handledning
• Kan ha hand om traktering
• Behärskar användning av radiotelefon

Ytterligare information:
Programchef/ första hjälpen och hälsovård,
Minna Rautanen tfn 020 701 2404
Anmäl dig som frivillig:
www.lyyti.in/EA_SM_Turku2018

9

XXX

Introduktion till vänverksamhet 25.4 2018
– En kortkurs om vänverksamhet i Dragsfjärd
Introduktion till vänverksamhet är en kortkurs i vänverksamhet som riktas åt alla intresserade av vänverksamhet eller frivilligverksamhet överlag. Under introduktionen
får deltagarna lära sig det mest väsentliga inom vänverksamheten och efter kvällen
kan du komma med i verksamheten som rödakorsvän. Men kan även delta i introduktionen av rent intresse utan att förbinda sig
till något.

Kursens datum: 25.4.2018 kl. 16.30–20.00
Kursplats: Ämbetshuset, Malmvägen 2 i
Dalsbruk
Pris: Gratis för medlemmar i Röda Korset
Arrangör: Röda Korset Åbolands distrikt
Språk: Kursen är svenskspråkig

Anmälningar:
www.lyyti.in/vankursdragsfjard2018

Som rödakorsvän fungerar du som ett frivilligt stöd och en social kontakt till en medmänniska. På det viset kan du bidra med
att minska ensamheten i samhället. Kursen
passar för personer i alla åldrar.

Sista anmälningsdag: 18.4.2018
Kursen ordnas i samarbete med SFV Bildning.
Mer information hittas på vår hemsida:
https://rednet.rodakorset.fi/aboland eller
så kan du kontakta samordnare av socialoch integrationsstödjande verksamhet Rebecca Börman, e-post: rebecca.borman@
redcross.fi

Under kursen behandlas följande teman:
• Vad är vänverksamhet?
• Frivilligas spelregler
• Självkännedom, växelverkan och möten
• Frivilligas egna välmående

Grundkurs i Psykiskt stöd i Kimito 6-7.4 2018
Niklas Meltio

Ingen sparas tråkiga nyheter. Alla känner en vän eller arbetskamrat
vars vardag plötsligt har avbrutits av
en svår händelse. En anhörig dör. En
trafikolycka. Arbetslöshet. Skilsmässa. Sjukdom. De är vardagliga, ibland
också väntade händelser. De kan ändå kännas oöverkomligt jobbiga.
Vi människor är individer, det som en
reagerar starkt på känner en annan
knappt av. Det är ändå bra att känna
igen reaktioner – såväl hos sig själv
som hos andra.

FRK Åbolands distrikt ordnar en Grundkurs i Psykiskt
stöd, för var och en som vill få kunskap om hantering
av krissituationer i vardagen.
Kursen behandlar bl.a.
• Vad är en kris?
• Hur reagerar man i kris?
• Hur bearbeta en kris?
• Hur hjälpa den krisdrabbade?
• Hur fungera som hjälpare?
• När behövs professionell hjälp?
Kursplats: Röda Kors lokalen på Engelsbyvägen 1 i
Kimito
Kurstider: fredag 6.4 kl. 17.00-20.15 och lördag 7.4
kl. 8.30-16.00
Pris: FRK medlem avgiftsfri, Icke-medlem 25 €
Kursdragare: Röda Korsets Psykiskt stöd utbildare
Siw Karlsson
Anmäl via Lyyti:
www.lyyti.in/grundkurs-psykiskt-stod-kimito
Sista anmälningsdagen: 3.4.2018
Kursen är även avsedd för Dig, som är intresserad av
att agera i Röda Korsets akuta mentalt stöd grupp.
I samarbete med SFV Bildning
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Årets vän i Åboland kommer från Västanfjärd
Text Rebecca Börman
Röda Korset Åbolands distrikt delar årligen
i samband med vändagen ut utmärkelsen
Årets vän, åt en omtänksam och glad person med ett varmt hjärta som har tid för
sina medmänniskor och bryr sig om.

väl sommargäster som äldre i Västanfjärd. Den
stora hjälpsamheten var största orsaken varför
Stig valdes till Årets vän.

När Röda Korset Åbolands distrikt samlade in
nomineringar till kampanjen ”Årets vän i Åboland” kom det i år in 6 förslag.

Den stora hjälpsamheten var
största orsaken varför Stig Nervander valdes till Årets vän. En
person som ”aldrig uttrycker ett
ont ord om sina medmänniskor”, beskriver pensionärsföreningens representanter honom.

- Liksom alla år är valet mycket svårt eftersom alla de nominerade är värda titeln Årets
vän. Tillsammans med medlemmarna i distriktets socialutskott är vi ändå tvungna att välja
ut en person, säger Rebecca Börman som koordinerar den sociala verksamheten i Röda Korset Åbolands distrikt.
I år föll valet på en Västanfjärdsbo som på fritiden hjälper människor runt sig så mycket han
hinner och som alltid har ett vänligt sätt mot
sina medmänniskor. Personen vi beskriver är
Stig Nervander. Stig blev nominerad till årets
vän av Västanfjärds pensionärsförening. De berättar i nomineringen att Stig arbetar som rörmokare och i och med sitt yrke är det till honom folk ringer även om det strular på kvällar
och helgar. Även med annat hjälper han så-

Pensionärsföreningen betonar också Stigs vänlighet. En person som ”aldrig uttrycker ett ont
ord om sina medmänniskor”, beskriver pensionärsföreningens representanter honom.
Stig uppvaktades av Röda Korset Åbolands distrikt och Västanfjärds avdelning, samt av Västanfjärds pensionärsförening den 20.2.

Åboländsk vänträff på Westers gård i Kimito den 11.4.2018
Vi kommer också att få höra om hälsopunktsverksamheten som startar i Kimito, Åbo och
Nagu nu under våren. Maina Fabritius berättar som Kimitos hälsopunkt och deras verksamhet.

Alla vänner från Åbolands alla avdelningar är
varmt välkomna till Westers gård i Kimito
den 11.4.2018 kl. 12-16.
Ett tema under träffen kommer att vara följeslagarverksamheten, en värdefull verksamhet inom vänverksamheten som stöder offentliga sektorn, men som det också finns
många frågetecken inom. Vilken är min roll
som följeslagare? Vilka är mina rättigheter
kontra skyldigheter? Vilken information har
jag rätt att få före jag beger mig iväg på ett
följeslagaruppdrag? Svaret på de här frågorna får ni under träffen.

Vi får också avnjuta en god lunch samt eftermiddagskaffe med tilltugg! Vänträffen
kostar 10 € per person.
Anmäl dig senast den 3.4.2018 till Rebecca
Börman via telefon: 040 771 2820 eller epost: rebecca.borman@redcross.fi.
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Kahvila Sawan koko henkilökunta: vasemmalta Ali, Muhamed, Zamzam, Mehdya, Ardiana, Bushra, Sirkka, Tahani, Päivi H ja
Päivi N. Viimeisenä aukiolopäivänä satoi, joten saimme talkoovoimin pystyyn osaston teltan suojaksemme. Tunnelmaa
sadekaan ei haitannut. Muhamed opetteli myös kaupantekoa kahvilassamme.

Kahvila Sawa – makoisaa yhdessäoloa
Teksti Sirkka Koivunen, kuvat Andreas Ek
jopa osuvamme markkinarakoon. Keskustelut
syyrialaisrouvien kanssa sujuivat loistavasti ja
neljä rouvaa innostui heti ideasta. Lisäksi saimme mukaan jo vuosia Paraisilla asuneen kosovolaisrouvan tasapainottamaan kielikysymystä;
hänet on kotiutettu ruotsiksi.

Paraisten osaston Monikulttuurinen työryhmä
(Måku) on jo vuoden 2016 alusta kotouttanut
viittä Syyriasta saapunutta kiintiöpakolaisperhettä lähinnä erilaisin tavoin opettaa suomea.
Keväällä 2017 suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Juho Kopperoinen esitti jossain yhteisissä tilaisuuksistamme ehdotuksen, josta todellakaan ei voinut kieltäytyä.

Laadimme toimintasuunnitelman ja tehtäväjaon, saimme jopa tradenomiksi opiskelevan afganistanilaismiehen kassanhoitajaksi ja jotta
koko homma saatiin käynnistymään: Paraisten osasto lahjoitti meille kahvilan käynnistämiseen pesämunan. Olimme olleet yhteydessä
kaupungin terveystarkastajaan, elinkeinoasiamieheen ja verottajaan. Kaikki oli laillista.

Hän ehdotti, että syyrialaisnaiset yhdessä Måkun kanssa avaisivat eräänlaisen hyväntekeväisyyskahvilan seurakunnan isännöimän nuorisotalon pihassa. Talo tunnetaan Paraisilla
Runebergintalona, sillä saman, myös jo vanhan,
hirsitalon paikalla on 1800-luvulla sijainnut paja,
jonka sepän alivuokralaisena J.L.Runeberg asui
jonkin aikaa. Lisäksi talo sijaitsee aivan Paraisten Vanhan Malmin, vanhan keskustan, tuntumassa. Seurakunnan panos yhteistyössä oli
talon keittiön ja pihan ilmainen käyttö.

Markkinointi oli helppoa, media oli kiinnostunut
hankkeestamme jopa Turkua myöten. Levittelimme tyylikkäitä julisteita strategisille paikoille
ja käytimme runsaasti somea levittääksemme
tietoa Sawasta. Niin, kahvilamme nimeksi muodostui nopeasti Sawa, joka on arabiaa ja tarkoittaa yhdessä.

Koska tiedettiin yleisesti, ettei Paraisilla juuri
ole kahviloita auki kesäsunnuntaisin, uskottiin
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Jo ensimmäisestä sunnuntaista alkaen aurinko
suosi meitä. Pari sateista sunnuntaita mahtui
joukkoon, mutta kauppa kävi silloinkin. Runebergintalon tilavaan pihaan saimme sijoitettua
pitkiä pöytiä ja penkkejä. Osa tapahtui sujuvasti talkoovoimin kun huomattiin, etteivät paikat
riitä kaikille halukkaille. Syyrialaiset ja kosovolaiset herkut – suolaiset ja makeat - aseteltiin
kauniisti lomittain arabialaisen kahvin ja arabialaisen teen lisäksi. Myyntipöydät olivat lisäksi kauniita, leivonnaiset houkuttelevia ja kulttuurinsa mukaisesti pukeutuneet rouvat myös
silmänruokaa. Ensimmäisenä sunnuntaina aamupäivällä oli jono portin takana jo ennen kuin
avasimme.

Asiakkaita riitti jokaiselle sunnuntaille mukavasti. Mukana oli turisteja, veneilijöitä, turkulaisia, paraislaisia ja lähikuntalaisia. Monet lunastivat herkkuja myös tuliaisiksi ja kotiin
vietäviksi – ja tulivat seuraavana sunnuntaina
uudestaan. Syyrialaisrouvat saivat itse kertoa
leivonnaisistaan ja monet olivat myös kiinnostuneita heidän olostaan Suomessa. Solmittiin Sawassa muutama ystävyyskin. Jokaisena
sunnuntaina paikalla olleena voin vain ihmetellä sitä lämminhenkistä ja kiireetöntä tunnelmaa, joka kahvilassa vallitsi. Oman värinsä
mukaan toivat syyrialaislapset, jotka pyörivät
paikalla, tyttäret jopa virittivät muutaman kerran laulutuokionkin ja miehet ja pojat intoutuivat tanssimaan. Asiakkaat viihtyivät, kehuivat
poikkeuksetta ideaamme ja eksoottisia leivonnaisia. Ja rouvat olivat kahvilanpitäjä-roolissaan
kuin kotonaan.

Sawa oli hyväntekeväisyyskahvila siksi, että
siellä ei hinnoiteltu mitään tuotteita. Asiakas
valitsi mitä halusi ja maksoi mieleisensä maksun yhteiseen kassalippaaseen, jonka edessä luki: vapaaehtoinen maksu. Joku saattoi jäädä maksamattakin, koska pankkikortti ei meille
kelvannut, mutta seuraavana sunnuntaina tuli takaisin ja maksoi tuplasti. Lisä-kahvikuppien määrää ei laskettu. Päivän myynti tasattiin
ja tuotto käytettiin seuraavan sunnuntain tarvikkeiden hankintoihin. Jokunen sentti saattoi
jäädä rouville myös vaivan palkaksi.

Sawan aikana viritettiin rouvien kanssa keskustelu siitä, josko leipomisesta tai yleisemminkin ruoan laitosta voisi heille saada Suomessa
jopa ammatin. Sillä leipoa ja valmistaa ruokaa
on se taito, joihin näillä naisilla on tuhatvuotiset perinteet. Saatiin lyhyt oppitunti tilitoimistossa tulkin välityksellä osuuskunnan perustamisesta. Aika vaan ei ollut hankkeelle vielä

Sateen jälkeen paistaa aina aurinko…leppoisaa olemista sunnuntai-iltapäivällä upeita leivonnaisia sulatellessa
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PARGAS AVDELNING

otollinen. Naiset tarvitsevat lisää tietoa; näin
suurta asiaa täytyy pohtia ja pohtia monelta
kantilta yhä uudelleen. Mutta me kiintiöpakolaistemme kanssa puuhastelevat vapaaehtoiset
emme ole ajatusta haudanneet. Kaikkea muuta. Kevätauringon myötä palaamme uudestaan
ja lisävoimin kannustamaan rouviamme saamaan itselleen mieluisan ammatin Suomessa.

Voiko näitä baklavia, gnaffeja ja muita ruusuvedeltä tuoksuvia herkkuja vastustaa? Ei voi, sen
todistivat Sawan sadat asiakkaat viime kesänä.

Andreas Ek

1 Maj Jippot i Pargas - kom med!
Den 1.5. ordnas åter det välbesökta Första Maj jippot i Pargas. Klockan 13-15 har alla möjlighet att besöka evenemanget som ordnas av Röda korset Pargas avdelning tillsammans
med många andra föreningar i Pargas. Programmet är ännu öppet, men familjer och unga
ligger i fokus. Avdelningens årliga lotteri startar i samband med jippot. Välkommen med!

Ny verksamhetssekreterare i
Pargas avdelning
Från och med mars har Pargas avdelning en
ny verksamhetssekreterare till sitt förfogande, Matilda Norrmén. Hon har länge varit en
passiv medlem av Röda Korset och endast ett
fåtal gånger deltagit i insamlingar. Nu kommer hon att med nya blåa ögon ta en titt på
verksamhetsekreterarposten i Pargas och tillsammans med styrelsen försöka förnya och
föryngra avdelningen.
Matilda har studerat samhällspedagogik på
Novia, men är utbildad datanom. Med de
verktyg hon fått via sina studier hoppas hon
på att kunna stöda och utveckla avdelningen
i allt där det behövs, men framförallt hoppas hon på att kunna stöda avdelningen under
den kommande digitaliseringen.

Matilda Norrmén har börjat som verksamhetssekreterare i Pargas avdelning

gar, onsdagar och torsdagar. På tisdag jobbar
hon från distriktsbyrån, men kommer även då
att svara i telefonen och på mail. Så har du/ni
några frågor är det bara att sticka in huvudet
på Brunnsvägen 11A, ringa 02 4580 211 eller
skicka ett mail på adressen frk-spr@parnet.fi.

Matilda kommer att finnas på Humana, avdelningens verksamhetsutrymme, på månda-
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VECKAN MOT RASISM

Priset för årets fördomsfria föregångare i Åboland går
till Pargas avdelnings mångkulturella grupp
Text Rebecca Börman
I samband med veckan mot rasism som infaller
den 19–25.3.2018 vill Röda Korset, Åbolands distrikt uppmärksamma en person eller gemenskap som aktivt har främjat likabehandling i
Åboland.
Den fördomsfria föregångaren ska vara en aktör som modigt och fördomsfritt arbetat för att
människor bemöts jämställt och med respekt,
som bidrar till att människor känner ökad tillhörighet i det finländska samhället. Att främja positiva attityder och föra en öppen debatt
som bygger på fakta är också centralt. Den
fördomsfria föregångaren ska även ha arbetat för etnisk jämlikhet och offentligt talat om
mångkulturalism. Personer eller gemenskaper
bör aktivt ha arbetat med eller för invandrare,
särskilt bjudit in eller tagit med personer med
invandrarbakgrund i sin verksamhet och märkbart arbetat för etnisk jämlikhet.
- I år går priset för fördomsfri föregångare till
en grupp som aktivt jobbat för integration och
på så sätt bidragit starkt till att öka tillhörigheten i det finländska samhället, säger Rebecca Börman, Samordnare av frivilligverksamhet
vid Röda Korset Åbolands distrikt. Priset går till
Röda Korset Pargas avdelnings mångkulturella grupp.

Sirkka Koivunen, mångkulturansvarig i Röda Korset Pargas avdelning, blir glad och överraskad när hon får samtalet att gruppen valts
till årets fördomsfria föregångare. Hon säger
att gruppen jobbar med hjärtat. Sirkka ordnar
också under den pågående veckan mot rasism
program för skolelever i Pargas som motverkar
rasism och uppmuntrar till etnisk jämlikhet.

Pargas mångkulturella grupp har under det senaste året upprätthållit tre läxhjälpsklubbar för
barn som kommit som flyktingar till Pargas. I
läxhjälpsklubbarna får barnen hjälp med läxorna av frivilliga från den mångkulturella gruppen. På det här viset stöder gruppen starkt integrationen, språkutvecklingen och de ungas
skolframgång. Utöver läxhjälpsklubbar har de
också hållit en sy-klubb för invandrarflickor, en
vävnings-klubb för kvinnor, upprätthållit vänfamiljsverksamhet, ordnat matlagningskurser och
språkkurser m.m. Gruppen har gjort ett enormt
arbete och är väl värda titeln ”Fördomsfri föregångare”.

Gruppen kommer att uppvaktas av distriktets
personal på deras nästa gruppträff.

Gruppen jobbar med hjärtat, säger Sirkka Koivunen, mångkulturansvarig i Röda Korset Pargas
avdelning.

Rättelse

Den rätta länken är https://www.lyyti.fi/
questions/0c7f3a80a5
Ge din åsikt om Hälsopunkt är ett bra namn eller om namnet borde ändras. Genom att svara
deltar du i utlottningen av en värmedyna!

I förra numret 1/2018 berättade vi om programmet inom hälsofrämjande. Tyvärr var länken till
tävlingen fel i artikeln.
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Vänner och hjälpare i Houtskärs avdelning
Text Petra Öhman, FRK Houtskärs avdelnings ordförande
Verksamheten inom Röda Korset i Houtskär har tre tyngdpunktsområden:
Hungerdagsinsamlingen, vänverksamheten och första hjälpen.
Vänverksamheten som har långa
traditioner i Houtskär, koordineras av May-Britt Järnström. Förutom traditionella vänbesök ordnar
vännerna bl.a. pepparkaksbak och
rollatorrally med de äldre. Taru Arho och May-Britt håller regelbundet sittgymnastik på servicehuset
Fridhem.
Tillsammans med personalen på
Fridhem har vännerna i flera år arrangerat en vänfest. På vänfesterna bjuds det på kaffe och tårta,
musikalisk underhållning och ofta
ett speciellt tema som Sirkka-Liisa Friis har hållit i trådarna för. I
år var temat dopkoltar och Sirkka-Liisa hade samlat ihop många
fina Houtskärskoltar till en intressant utställning.

Rollatorrally – en promenad till kyrkan i vackert höstväder

Vänfest på Fridhem 14.2.2018
I bilden till höger: Mannekänguppvisning
I bilden nedan: Sirkka-Liisa Friis berättar
om dopkoltar från Houtskär. I förgrunden
trubaduren Jan Törnqvist.
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Sedan ett par år har Houtskärs avdelning en första hjälpen-grupp som
träffas ungefär en gång i månaden för att öva och upprätthålla sina kunskaper. Efter en trevande start
kom gruppen igång med god hjälp
av Houtskärs fadder Marjatta Alakahri. Gruppen har ingen utsedd ledare utan hjälps åt med att utforma
innehållet på träffarna. Eija Jalas är
gruppens sammankallare och kontaktperson. Första hjälpen-gruppens
första ”uppdrag” var att närvara under Matglädjefestivalens marknad senaste augusti.
May-Britt Järnström, Eija Jalas och Riina Mårtensson i Houtskärs första
hjälpen-grupp övar hjärt- och lungräddning

För att samla in pengar till Hungerdagsinsamlingen brukar Houtskärs
avdelning sälja ärtsoppa i Näsby och
Björkö. Vi har också ett fint samarbete med elever och lärare i Träsk
skola i samband med Hungerdagsinsamlingen.
Avdelningen brukar också delta i
nödinsamlingar, ordna klädinsamlingar och nu och då ordna första
hjälpen-kurser. Avdelningen har ett
gott samarbete med bl.a. Folkhälsan i Houtskär.

Pirjo Gräsbeck och Christa Stenwall säljer ärtsoppa under
Hungerdagsinsamlingen 2017

Styrelsen består av ordförande Petra Öhman,
viceordförande Eija Jalas, sekreterare Christa Stenwall, kassör May-Britt Järnström samt
medlemmarna Taru Arho, Susanna Fagerlund,
Pirjo Gräsbeck, Sandra Hedbäck och Helena
Schmidt.

Vi önskar er varmt välkomna till
Houtskär och fina Hyppeis värdshus då
distriktet håller årsmöte den 21 april!
Glada insamlare; Ida-Louise Österman och Elvira Andersson samlar in pengar för Hungerdagen
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En ny guide stöder motion för asylsökande
Röda Korsets centralbyrå har sammanställt
en guide kring god praxis för motionsaktiviteter vid flyktingförläggningarna. Guiden
är avsedd för anställda vid flyktingförläggningarna som ordnar motionsverksamhet
samt för verksamhetens samarbetspartners och avdelningar som ordnar motion
för asylsökande.

samt tidigare anlända invandrare, vilket främjade integrering.
Asylsökande på Röda Korsets flyktingförläggningar fick testa över 50 olika motionsformer.
De mest populära grenarna var simning, fotboll
och träning på gym.
Projektets samarbetspartners var Finlands
olympiska kommitté samt ett flertal lokala idrottsföreningar och -aktörer. Projektet finansierades genom medel från Veikkaus via
södra Finlands regionförvaltningsverk. Guiden
sammanställdes under projektets gång utgående från en enkät för asylförläggningar och
deras samarbetspartners.

Under åren 2016–2017 deltog Röda Korsets
flyktingförläggningar i ett motionsprojekt. Projektets mål var att stöda asylsökandes mentala och fysiska välbefinnande genom att erbjuda enkla och roliga motionsformer. Samtidigt
var det viktigt att betona vikten av motion
som en bidragande faktor till välbefinnande
och socialt umgänge i vardagen. Därtill skapades modeller och god praxis för att uppmuntra
invandrare till motion, målinriktad träning samt
att hitta sin plats i lokala sportföreningar och
motionsgrupper. Projektet bidrog också till att
förena infödda finländare med asylsökande

Guiden som publicerades på finska, svenska
och engelska postades till alla Finlands Röda
Kors mottagningsenheter och till andra enheter via Migri.

Spring i maj och ge
ett bidrag till Syrien
Helsinki City Running Day 19.5. och Naisten Kymppi 26-27.5 förnyas. Röda Korset
är en av evenemangens fyra huvudsamarbetspartners.

Prova på maratonstafett
Maratonstafett är ett fint sätt att som grupp
delta i maraton. Genom att samla ett team på
fyra medlemmar kan man dela in loppet i fyra etapper och ni får tillsammans uppleva
glädjen av att motionera och hjälpa. Att samla sponsorer för teamet för den goda saken
är lätt. Varje deltagare kan grunda en egen insamling på webben på sidan oma.punainenristi.fi och fungera som digi-insamlare enligt eget
kunnande och egen aktivitet.

Vi erbjuder löparna möjligheten att samla
sponsorer och ge ett bidrag till insamlingen för
Syrien ”Hjälp dem att komma på fötter igen”.
Genom att löpa för Röda Korset kan man samla in pengar till rehabiliteringscentraler i Syrien och närområdena. Hälsovården i Syrien
har raserats på grund av det utdragna kriget.
Det finns brist på mediciner, vårdutrustning
och vårdpersonal. På centralerna ger man fysioterapi samt erbjuder proteser och hjälpmedel som hjälper patienterna att röra på sig. Att
åter kunna röra på sig främjar psykisk återhämtning och ger möjlighet att återvända till
lek, skolgång och arbetsliv.

Ytterligare information om evenemangen:
http://www.helsinkicitymarathon.fi
http://www.naistenkymppi.fi/
Röda Korsets insamlingssidor:
http://oma.punainenristi.fi/helsinki-city-run
http://oma.punainenristi.fi/naisten-kymppi
Ytterligare information:
Medelanskaffningsplanerare
Jessica von Bonsdorff tfn 020 701 2032
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REDDIE KIDS LÄGER

DISTRIKTETS ÅU-BILAGA

Häng med på Reddie Kids läger!
?
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VARunsala campingområde i Åbo
?
S
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PR60 euro

Den 13-17.6 ordnar Röda Korset i Åboland
och Åland läger med temat Första hjälpen
på Runsala campingområde i Åbo.
Under fem fina sommardagar lär vi oss grunderna i första hjälpen, leker, simmar och gör
utflykter tillsammans. Under lägret sover vi i
Röda Korsets tält för 10 personer.
Reddie Kids lägret är en del av Röda Korsets
nationella tävlingar i första hjälpen och en
del av deltagarna kommer därför att ha möjlighet att delta i de nationella första hjälpen
tävlingarna i Barkersparken i Åbo under lördagen. Att delta i tävlingarna kräver inga förhandskunskaper i första hjälpen utan vi övar
under lägret. För de som inte deltar i tävlingarna ordnas en rolig utflykt.
Anmäl via Lyyti: www.lyyti.in/reddiekids2018
Sista anmälningsdag: 11 maj 2018. Det finns
ett begränsat antal platser.

Julia Vuori

För mer information: kontakta Andrea Södergård via e-post andrea.sodergard@redcross.
fi eller per telefon 040 352 9375. För frågor som specifikt gäller Åland kontakta Malin Lundberg per e-post malin.lundberg@redcross.fi eller per telefon 040 826 7005.
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Bilagan blir tolv sidor fullt med närgående reportage om ryggraden i vår
verksamhet; våra frivilliga. Samtidigt
som reportagen är ett fönster in
i vår verksamhet är det också en eloge till alla aktiva
medlemmar. Tack för
att ni finns!

Läs vår ÅU-bilaga den 21
april!

Från

I tidningen kan
man läsa om allt
från beredskapsövning
till läxhjälp för invandrare.
Man kan också läsa om vännernas bingo i Korpo till hjälparbetet i
Bangladesh. Vår verksamhet spänner
över fler kontinenter samtidigt som vi
är hjälpare nära dig.
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Under februari och mars har vår
bilagaduo, Andrea Södergård och bildjournalisten Sofia
Jern, rest runt Åboland och intervjuat frivilliga inom olika verksamhetsområden och snart får ni se resultatet. Den 21 april skickas bilagan ut
till alla ÅU:s prenumeranter.

KORT OCH GOTT

Anmäl dig till ungdomarnas Sommardagar!
Sommardagarna för över 13-åringar ordnas 1517.6 på Runsala camping i Åbo. Det utlovas utbildningar, presentationer, övningar, stadsorientering, FM-tävlingen i första hjälpen, lägereld
och en hel del annat. Vi erbjuder deltagarna möjlighet att utveckla sina egna första hjälpen-kunskaper och bekanta sig med Röda Korset som beredskapsorganisation.

gare får 5 euro rabatt av sin deltagaravgift för
varje kamrat (icke FRK-medlem). som han eller
hon värvar med.
Man kan även delta Sommardagarna som frivillig. Vi söker frivilliga bland annat till ledaruppgifter, första hjälpen –ansvar, till infopunkten,
för planering av program och som patienter i
första hjälpen –övningar. Deltagaravgift för en
frivillig är 10 euro.

När du anmäler dig senast 20.4 är deltagaravgiften för dig som är medlem 25 euro. Om man
anmäler sig senare är avgiften 35 euro. Delta-

Anmäl dig och läs mer:
RedNet/Sommardagar 2018

Shoppa på Regood- webbutiken och gör gott med några klick
Nu har du möjlighet att stöda rehabiliteringskliniker i Syrien eller De ungas skyddshus genom inköp
på webbutiken Regood.fi. När du klickar dig till affären via webbutikens Röda Korset-länk, går en del av
intäkterna från dina inköp till att stöda organisationen. Webbutiken där du gör dina inköp står för donationen.

så som Stockmann, Sportamore, Varusteleka, Cumulus-hotellen, Byggmax, Hemtex och Scandinavian
Outdoor. Butikerna i tjänsten blir hela tiden fler.
Gör så här:
1. Gå till adressen regood.fi/kohteet/spr (tjänsten är
på finska).
2. Välj ändamålet som du vill stöda: Auta heidät
takaisin jaloilleen (stöd för rehabiliteringskliniker i
Syrien) eller Nuorten turvatalot (De ungas skyddshus).
3. Klicka dig vidare till önskad webbutik.
4. Dina inköp ökar donationsbeloppet till önskat ändamål.

Priserna och rabatterna i butiken är samma som då
du shoppar på webbutikens egen sida. Tjänsten förutsätter ingen registrering eller att du ger dina kontaktuppgifter. Den goda gärningen sker på bara några klick. Understödet är i genomsnitt sju procent av
värdet på dina inköp och varierar i olika affärer. På
Regood hittar du ett mångsidigt urval av webbutiker,

UTBILDARUTBILDNING 2018
Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån
– minst 1 månad före början av kursen.
Innehållsmodul för utbildare av första hjälpen –grupper

13.-15.4. och 2.-4.11.

Nynäs

Innehållsmodul för första insats-utbildare

9.-11.2. och 2.-4.11.

Nynäs

Resursutbildarträning

8.-9.9.

Helsingfors

Innehållsmodul för beredskapsutbildare
• Efterspaning
• Budskap
• Första omsorgen

6.-7.4

Nynäs

Gemensam del: ”Det unika Röda Korset”

Hösten 2018

Webbutbildning

Metod:” Handledande av inlärande”

3.-4.11.

Helsingfors

Innehållsmodul
• Psykiskt stöd
• Humanitärt rätt
• Organisationen
• Mångkulturalism
• Socialtjänst
• Ungdomar
• Rusmedelsarbete
• Pensionärstränare

24.-25.11.

Helsingfors

Kompletterande utbildning för beredskapsutbildare

14.-15.10.

Nynäs
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AVDELNINGARNA I ÅBOLAND

Avdelningarnas styrelser 2018
Dragsfjärd

Korpo

Catrine Huhta
Gunilla Söderholm
Maria Bärling
Camilla Nurmi
Kristina Hakola-Wass
Susan Holmberg
Ann-Charlotte Lehtonen
		Annica Lindroos
		Frida Sjöblom
		Heli Vainio

Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
och kassör
Övriga		
styrelsemedlemmar

Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör 		
Övriga		
styrelsemedlemmar

Inger Österlund
Ulla Alstrand
Susanna Bergholm
Inger Björklund
		Torgils Bäckman
		Heidi Engblom

Nagu

Hitis

Yvonne Nymalm-Rejström
Ramona Lindroos
Linus Söderlund
Tove Dahlén
Sofi Degerth
Eija Lamsijärvi
Jenna Sipilä
		Fred Sundén
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör 		
Övriga		
styrelsemedlemmar

Desiré Roman
Elvi Johansson
Clara Henriksdotter-Puranen
Pipsa Toukola
Eivor Gustafsson
Tina Gustafsson
Rodise Liljeqvist
		Tanja Liljeqvist
		Ulla Örså
		Anita Österberg
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör 		
Övriga		
styrelsemedlemmar

Pargas
Göran Peltonen
Kristina von Weissenberg
Stina Söderlund
Anne Lassfolk
Susané Henriksson
Stig Hågensen
Inger Karlsson
		Sirkka Koivunen
		Sauli Luttinen
		Taina Nyström
		Mikaela Sundman
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör 		
Övriga		
styrelsemedlemmar

Houtskär
Petra Öhman
Eija Jalas
Christa Stenwall
May-Britt Järnström
Taru Arho
Susanna Fagerlund
Pirjo Gräsbeck
		Sandra Hedbäck
		Helena Schmidt
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör 		
Övriga		
styrelsemedlemmar

Västanfjärd

Iniö

Pertti Metso
Julia Lundsten
Guje Viitanen
Daniela Sundberg
Kerstin Gabrielsson
Linda Mattsson
Stina Mollgren
		Jurita Sandberg
		Inga Sundroos
		Raija Ölander
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör 		
Övriga		
styrelsemedlemmar

Eeva Vuola
Marja Lundell
Nina Grandell
Sari Karrila
Mona Björkman
Carola Christiernin-Eklund
Pia Karlsson
		Lotta Söderlund
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör 		
Övriga		
styrelsemedlemmar

Kimito
Susanne Piekkala
Viveka Nordman
Hannele Johansson
Monica Vesalainen
Kerstin Drugge
Leena Fabiansson
Britta Funck
		Monica Hellberg
		Ann-Christine Henriksson
		Marcus Holmström
		Benita Laaksonen
		Stina Tiainen

Inger Wiklén
Tarja Santavuori-Sirkiä

Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör 		
Övriga		
styrelsemedlemmar

Åbo svenska
Eivor Huldén
Marja-Riitta Ståhlberg
Monica Nerdrum
Camilla Sandell
May Ahlqvist
Tove Johansson
Sandra Rautio
		Ulla Stendahl
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör 		
Övriga		
styrelsemedlemmar
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KORT OCH GOTT

Välkommen på kryssning i
november!

Festivaljour närmar sig
– så här gör du

Utbildningskryssningen Auttajat ulapalla ordnas för frivilliga i november. Anmälning till
kryssningen börjar i maj.

Röda Korset är en uppskattad samarbetspartner för festivalorganisatörer. Vi erbjuder första
hjälpen –grupper och frivilliga som har specialiserat sig i rusmedelsarbete och hiv/sexualhälsa
till evenemangen.

Kryssningen förbereds under temat Frivilligas
välmående och gott ledarskap som dess
förutsättning. Exakt program är på kommande men några teman är redan säkra:
• Nya sätt att utföra frivilligverksamheten – influenser från hemlandet och från världen
• Sociala medier som verktyg för kommunikation
• Helhetsberedskap i frivilligverksamheten
• Interaktionskunskaper
• Rekrytering av frivilliga/medlemmar och hur
ge ansvar till nya frivilliga

•F
 örsta hjälpen –grupperna använder avtalsmodellen som finns på RedNet. Tillstånd bes
samtidigt för alla aktörer: rednet.punainenristi.fi/node/6210
• Jour- och tillståndstillfällen anges i god tid på
den riksomfattande festivallistan. Frivilliga inom hälsofrämjande program kan anmäla sig
via samma lista, som finns på fh-gruppernas,
festivalarbetets, hiv-arbetets och rusmedelsarbetets Rednet-sidor.
•M
 an kan även fråga festivalkoordinatorn om
jourtillstånd. Koordinatorn förenar alla aktörer som kommer till evenemanget.
•D
 e aktörer inom hälsofrämjande som kommer till avdelningens område anmäls till första hjälpen –gruppen eller till ordförande, om
första hjälpen –gruppen inte har jour.

I år ordnar Åbolands distrikt inte någon egen
medlemskryssning utan vi deltar i denna.
Läs mer och se kryssningspriser
https://rednet.punainenristi.fi/ulapalla

Ytterligare information:
festarit@punainenristi.fi

Kontti inreder ett hus på
Bostadsmässan i Björneborg
På nästa sommars bostadsmässa kan man besöka ett hus som har inretts helt med återvinningsmöbler och -föremål. Bostadsmässan
ordnas i Björneborg 6.7–5.8.2018. Inredningsarkitekten Frida Steiner inreder helt med möbler och föremål som har donerats till Kontti.
Möbler och produkter som finns i mässobjektet
säljs efter mässorna.

De ungas skyddshus får
erkännande
De ungas skyddshus arbete anses vara högklassigt och pålitligt. Enligt den nya undersökningen får man hjälp på skyddshuset snabbt:
över hälften av ungdomarna erbjöds stöd genast efter kontakttagande, 84 % inom ett
dygn.

Kontti vill visa att man med återvinningsmöbler
och -produkter kan skapa ett hemtrevligt hem
både ekologiskt och förmånligt och samtidigt
stöda Röda Korsets biståndsarbete.

De ungas skyddshus utredde ungdomars, föräldrars, frivilligas, anställdas och samarbetspartners erfarenheter angående skyddshusens
verksamhet. Vi fick in cirka 600 anonyma svar.

Vi vill göra Kontti känt i hela landet. Kontti-varuhusen finns på 12 orter runt om i Finland och
inredare är viktiga kunder och biståndsgivare
till Kontti. Konttis mest köpta produktgrupp är
kärl och inredningsartiklar och på tredje plats,
efter kvinnokläder, kommer möbler.

Läs mer:
www.rodakorset.fi/ungasskyddshus

Ytterligare information: Kontti.punainenristi.fi

Ytterligare information och förfrågan om
skyddshusbroschyren:
Skyddshusens kommunikationsplanerare
Johanna Sjöholm tfn 020 701 2237

Följ inredningsarkitekt Frida Steiners
blogg: http://www.visualaddict.fi
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HÄNDELSEKALENDER

Kommande händelser!
April
•
•
•
•
•
•

Juli

Psykiskt stöd grundkurs i Kimito 6-7.4
Världshälsodagen 7.4
Vapepa-kryssning 7-8.4
Åboländsk vänträff på Westers gård i
Kimito 11.4
Om att leda en grupp - en table
top-övning på distriktskansliet 11.4
Distriktets årsmöte 21.4 i Hyppeis
värdshus på Houtskär

•

Augusti
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Första hjälpen gruppledarträff i Kimito 3.5
Rödakorsveckan 3-9.5
Henrydag kaffe med öppet hus på distriktsbyrån 8.5
Efterspaningsövning i Pargas 15.5
Distriktsstyrelsemöte 23.5

Regionmöte i Nagu 4.9
Regionmöte i Åbo 5.9
Regionmöte i Kimito 6.9
Distriktsstyrelsemöte 19.9
Hungerdagen 20-22.9

Oktober
•

Storövning i Pärnäs 5-6.10

November
•

Distriktsstyrelsemöte 21.11

December
•
•

Juni
•
•
•

Gruppledarkurs del 2 i Nynäs 17-20.8

September

Maj
•

Distriktsbyrån har sommarstängt 2.75.8

Julkaffe på distriktskansliet 12.12
Distriktsbyrån har julstängt 20.12-

Sommarläger för barn i Åbo 13-17.6
FM tävling i Förstahjälp i Åbo 15-16.6
Ungdomarnas Sommardagar i Åbo 1517.6

TYCK TILL på Facebook

Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

CHATTA på Twitter

twitter.com/punainenristi

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

SE VIDEOR på Youtube

youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

TA KONTAKT

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

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!

Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det skyddar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som har förbundit sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en av dem. Röda Korset har
rätt att använda skyddstecknet för att markera sin verksamhet och övervaka användningen av
märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

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

RING OCH BIDRA

0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 2000
Redaktör: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv. Ombrytning: Aineistoryhmä, aineistot@punainenristi.fi
Översättning: Mikaela Remes, Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 2231, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion: Finlands Röda Kors Åbolands distrikt, Kaskisgatan 13 A, 20700 Åbo 020 701 2500, aboland@redcross.fi
Redaktör: Annalena Sjöblom, 0400 838 675, annalena.sjoblom@redcross.fi
Ombrytning: Juha Lindström, 040 172 5882, juha.lindstrom@redcross.fi
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FRK Åbolands distrikts Årsmöte
Lördagen 21.4.2018 på Houtskär
Hyppeis värdshus, Hyppeisvägen 540
Arrangemang
Busstransport, tiderna och
hållplatserna:

Program
Houtskärs avdelnings ordförande Petra Öhman önskar välkommen
12.30 Lunch
13.15 Diginytt på kommande
14.00 Stadgeenligt Årsmöte
14.45 Utmärkelser
15.00 Kaffe
15.15 Hemfärd

8.00 Start från Dalsbruk, Stallsplan
8.20 Kimito, Arcadia (8.10 vid Björkboda vägskäl)
9.15 S:t Karins utanför stadshuset
9.30 Pargas bustis
10.30 Nagu Seo
11.20 Galtby färjfäste i Korpo
Vi siktar på färjorna Pargas-Nagu 10.00, Nagu-Korpo 11.07 och Korpo-Houtskär 11.25.

Anmälning senast 15.4 till
www.lyyti.in/frkabolandarsmote2018

Bussen startar tillbaka ca. kl. 15.15.
Från Åbo och Iniö rekommenderar vi samåkning
till S:t Karins mot reseersättning.

Välkommen!

Välkommen på
Henry dags kaffe!
På distriktskontoret 8.5 kl. 10-17
Kaskisgatan 13 A, 3:e vån., Åbo

Vi bjuder på Henrykaka
i trevligt Röda Kors sällskap
RÖ DA KO RS V E C K A N 3 – 9 M A J
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