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Hungerdagen kommer igen!
Väntar du också otåligt på gemenskapen och 
glädjen i att hjälpa på Hungerdagen? Den här 
hösten torde vi få se en exceptionellt stor skara 
röda västar på gator och i köpcentrum runt om i 
Finland. Hjälp behövs verkligen nu, men det finns 
även en stor längtan efter att få hjälpa. 

I fjol stod jag som bössinsamlare en fredagsmor-
gon i Helsingfors centrum, som låg nästan öde. 
Bland enstaka förbipasserande och i den lugna 
trafiken syntes dock med jämna mellanrum böss-
insamlare i röda västar. Synen var rörande och in-
göt hopp i en förvirrande och även skrämmande 
tid. Jag är övertygad om att samma syn och sam-
ma stämning förekom också på andra håll i Fin-
land. 

När coronpandemin visar tecken på att avta och 
vi skyddas genom vaccineringarna vill jag tro att 
vi i september återigen kommer att ha möjlig-
het att hjälpa på ett säkert sätt och i stora ska-
ror. Förhoppningsvis kan vi samla in pengar under 
glada och energiska former! Åtminstone har en 
sådan känsla förmedlats på våra distansträffar. 

Hungerdagsinsamlingen ordnas i hela landet den 
23–25 september, men man kan starta en insam-
ling på nätet redan i början av september. Insam-
lingen pågår till slutet av oktober. 

I år vill vi lyfta fram likheterna och samhörighe-
ten mellan människor på Hungerdagen. I nödsitu-
ationer är människornas basbehov likadana över-
allt i världen: det behövs mat, vatten och skydd 
– samt efter det ofta även psykiskt stöd. Vi behö-
ver verkligen varandra och vill finnas till stöd för 
varandra. 

Finlands Röda Kors har redan i tio år erbjudit 
hjälp i Filippinerna, som hör till de mest kata-
strofdrabbade länderna i världen på grund av fle-
ra årliga naturkatastrofer. När de finländska dele-
gaterna som arbetat i Filippinerna återvänder till 
Finland, tar de med sig ovärderlig kunskap som 
de lärt sig av lokala kollegor och genom det prak-
tiska arbetet. Denna kunskap kan användas för 
att stärka beredskapen i Finland. De finländska 
delegaterna talar också om Filippinerna som en 
katastrofernas högskola. 

Användningen av kontanter har minskat ytterli-
gare under coronatiden. Detta är ett faktum som 
garanterat kommer att synas under bössinsam-
lingen. Det finns dock inget skäl för oss att bli 
nedslagna för det, utan vi kan oförtrutet påminna 
folk om möjligheten att ge bidrag till exempel per 
SMS eller med en mobilbetalningsapp. 

Utöver ett bra resultat är det också viktigt att det 
ingjuter hopp i många och väcker deras vilja att 
hjälpa bara genom att de ser bössinsamlarna på 
gatan! 
 
Med önskan om en oförglömlig Hungerdag,

Hilkka Korte 
koordinator för  
Hungerdagskampanjen
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Ledare | 1.9.2021

Vem tar emot
nya frivilliga?
ANNALENA SJÖBLOM  |  Verksamhetsledare, Åbolands distrikt
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Röda Korsets verksamhet baserar sig på frivil-
liga som osjälviskt vill hjälpa dem som behö-
ver hjälp. Det kan vara frågan om ensamhet, 
någon som skadat sig under ett evenemang, 
ett barn som behöver hjälp med sina läxor el-
ler en kommun som behöver hjälp vid till ex-
empel massvaccineringar. Vi har idag ca 500 
aktiva frivilliga i Åboland i tio olika avdelning-
ar som utför ett verkligt värdefullt arbete i oli-
ka grupper. 

Men för att vi skall vara en pålitlig hjälpare lo-
kalt så behöver vi få nya med. Vems är då an-
svaret att rekrytera och ta emot nya? Det här 
borde vara varje avdelningsstyrelses huvud-
uppgift att se till att verksamheten kan fortgå 
i framtiden. Behovet av hjälp lokalt bara ökar 
och vi vet att det finns människor som vill va-
ra med och hjälpa. 

Här tror jag vi kan bli bättre på alla nivåer. 
Öppna era dörrar i avdelningen för nya, kon-
takta dem som spontant anmält sig som frivil-
lig via OMA. Kolla upp deras profil och se vad de 
är intresserade av och erbjud dem en lämplig 
verksamhetsform och grupp. Enligt Röda Kor-
sets anvisningar är det medlemsmästarens/
Oma-ansvarigas uppgift i styrelsen. Om inte 
en sådan är vald är det styrelsens uppgift att 
se till att detta blir gjort. 

Sen, då… Vi har hänvisat den nya till en grupp, 
nu är det gruppledarens ansvar att ta emot den 
nya i gruppen och att den nya känner sig väl-
kommen och får den information som behövs 
för att delta i verksamheten. Bäst skulle det 
vara om varje grupp har en fadder eller men-
tor som har till sin uppgift att ta hand om de 
nya i gruppen. Den nya behöver känna tillhö-
righet och någon den kan ha kontakt till, hen 

behöver acceptans och trygghet samt ordning 
och struktur. Det här borde varje grupp kun-
na skapa för att den nya skall känna sig väl-
kommen med.

Vi på distriktet hjälper er med material, utbild-
ningar och stöd. Vi gör vårt bästa att efter var-
je kurs hänvisa nya till grupperna och medde-
la gruppledare om de nya. 

Skall vi gemensamt denna höst göra satsning-
ar på att rekrytera och ta emot nya i alla av-
delningar och grupper? Hösten är en bra tid 
att börja en ny hobby och Hungerdagsinsam-
lingen kommer mycket lämpligt för att snabbt 
hoppa in i avdelningen för ett gemensamt eve-
nemang. Härifrån är det lättare att fortsätta 
med mer kontinuerlig verksamhet med vän-
nerna, i första hjälpen gruppen eller bli läx-
hjälpare. 

Förutom de nya har vi många grupper som 
på grund av pandemin inte träffats på länge. 
Vi är snart alla vaccinerade och kan återgå 
till det normala, passa på att också ta emot 
nya i gruppen för att trygga framtiden i av-
delningen.

” Komma närmare varandra är en början. 
Att hålla ihop är framsteg. Att arbeta till-
sammans är en framgång.”

Med detta citat ser jag fram emot en aktiv 
hösttermin med många nya och bekanta an-
sikten - detta gör vi tillsammans!

Distriktspersonalen gratulerar alla 
jubilerande avdelningar (Hitis, Houtskär, 
Korpo, Nagu, Pargas och Åbo svenska) och 

önskar dem en fin jubileumshöst!
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Ordförandes hälsning

Hur ska vi sprida glädje, hopp 
och förtroende – då, nu, sen!
PÄIVI KUNTZE  |  Ordförande, Åbolands distrikt

För ett år sedan höll vi på med att finslipa ju-
bileumstidningen och förberedde oss inför Va-
sa-stämman, som skulle gå av stapeln virtuellt. 
Vi alla var säkra på det, att koronarestriktio-
nerna snart skulle vara ett minne blott. Men 
så var det inte. Vi inleder höstens verksamhet 
med fortsatta fjärrmöten, använder handdesi 
och munskydd vid olika människomöten. Den 
för ett år sedan på stämman valda fullmäkti-
ge har inte träffat varandra annat än på fjärr-
möten. Läget har dock ändrats: vaccineringen 
har gått långt och över 70 % av finländare har 
fått första vaccinet, när tidningen kommer ut 
så är det redan över 50 % som fått andra do-
sen. Kanske, så småningom?

Det som inte ändrats är våra viktiga uppgifter: 
i och med hösten kommer alltid hungerdagen 
och hungerdagsinsamlingen. Hur man sköter 
det praktiskt kommer att diskuteras bl.a. på 
avdelningsteamsen. Avdelningsteamsen blev 
ett fint verktyg för samspel mellan distriktet 
och avdelningarna och kommer troligtvis att 
fortsätta som en informationskanal som även 
sprider sammanhållning och gemenskap.

Naturkatastrofer och politiska konflikter fråg-
ar inte heller tid och plats. Exempelvis Haiti li-
der nu av jordbävningen och följderna av den 
tropiska stormen som följde direkt därpå. Hur 

klarar man sig där när även Covid-19 sprider 
sig i samhället? Finlands Röda Kors har gett 
100.000 euro från katastroffonden till stödar-
bete i Haiti och samtidigt skickar två delegater 
för att hjälpa till med IT-arbetet. Läget i Afga-
nistan är väldigt ostabil och en ny flyktingsvåg 
kan väntas därifrån. Därför är det så viktigt 
att vi regelbundet samlar in för katastroffon-
den samt söker nya hjälpare: vi vet aldrig vad 
som händer imorgon och hur det påverkar oss 
i Finland eller i världen.

Idag är det jämt fyra år sedan knivdådet på 
Åbo torg fyllde många människor med rädsla 
och panik. Som en ny ordförande var det en 
ögonöppnare – jag fick uppleva hur rödakorsa-
re i Åboland samt från övriga delar av Finland 
ställde upp för att hjälpa. Under operationen 
jobbade frivilliga ca 1000 timmar och mötte 
ungefär 2400 människor under två veckors tid. 

Att söka nya lösningar, att se framåt, att lita 
på varandra och på en bättre framtid. Det är 
rödakorsare gjorda för. Då, nu och i framtiden. 
Ha en bra höst alla!

Höstresa till Röda Korsets logistikcentral 
ordnas i oktober
Text ANDREA SÖDERGÅRD

Vi vill denna höst tacka alla frivilliga som ställt 
upp i olika hjälpuppdrag under pandemin samt 
er som hållit verksamheten igång trots utma-
nande tider. Den 23.10 åker vi till Tammer-
fors, Kalkku där Röda Korsets logistikcenter 
finns. Distriktet bjuder på bussen och trakte-
ringen.

Från Kalkku når hjälpen fram 
Från Röda Korsets logistikcentral i stadsdelen 
Kalkku i Tammerfors skickas biståndförsändel-
ser till hemlandet och runt om i världen. På lo-

gistikcentralen skaffar man fram, lagrar, pack-
ar och transporterar det biståndsmaterial som 
behövs inom hjälpoperation och utvecklings-
program världen över. Det är ett stort maski-
neri som är viktigt för Röda Korset snabbt ska 
kunna agera vid krissituationer och hjälpa de 
mest drabbade.

Kom och lär dig mer om arbetet bakom ku-
lisserna på vår gemensamma resa i oktober. 
Håll utkik på vår hemsida och sociala medier 
för detaljerat program och uppgifter.
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Vaccineringshjälp

Frivilliga berättar

Emelie hjälpte under massvaccineringen i Åbo
Text EMELIE RABB och ANDREA SÖDERGÅRD  |  Tabell ANNALENA SJÖBLOM

När Emelie Rabb ser tillbaka på tiden som 
frivillig i massvaccineringen i mässcen-
tret minns hon särskilt de fina människo-
mötena och den goda gemenskapen.

Under våren har jag hjälpt till som frivillig vid 
massvaccineringen i Åbo Mässcentrum. Jag 
valde att gå med i vaccineringshjälpen efter-
som jag ville testa på någonting nytt och kän-
de att jag behövde variation i vardagen under 
alla rådande restriktioner. Dessutom så passa-
de det perfekt vid sidan av studierna. Att hjäl-
pa till vid massvaccineringen har varit mycket 
givande och jag ångrar inte en dag att jag gick 
med. Jag har fått träffa många nya härliga per-
soner, både kollegor och personer som kommit 
för att vaccinera sig. Det har känts bra att kun-
na hjälpa till och jag har upplevt stor tacksam-
het av människorna omkring mig. Något som 
jag har kunnat konstatera är att utan oss fri-
villiga så skulle det praktiska vid mässcentret 
inte ha framskridit så smidigt som det gjorde. 

Det som jag tar med mig från min tid som 
frivillig vid massvaccineringen är alla fina 
människomöten och den goda sammanhåll-
ningen bland oss frivilliga. Jag tar också med 
mig många nya kunskaper och färdigheter: 
jag har fått en bättre insikt i hälso- och sjuk-
vårdsbranschen och jag har fått ett ypperligt 
tillfälle att stärka mina kunskaper i det finska 
språket. Att själv få välja när och hur mycket 
jag har velat hjälpa till har varit en stor fördel 

Vaccinerigshjälp statistik

14.4-
12.8.2021

Antal 
frivilliga 

Antal 
timmar 

ÅBO 4 56 

PARGAS 34 484 

KIMITO 0 0 

HOUTSKÄR 1 12

Utbildare 3 8 

Avlastare 3 6 

TOTALT 45 566

Emelie Rabb

så att jag har kunnat planera enligt vad som 
passat mig. 

Jag kan varmt rekommendera att gå med i 
vaccineringshjälpen för dem som har extra tid 
över och vill göra en människonära och me-
ningsfull insats. Är man det minsta intresse-
rad så lönar det sig att åtminstone testa på, 
för vem vet så börjar man stortrivas.

Vaccineringshjälpen i Pargas
Annica Forssell och Hedda Nyberg är två 
av de cirka 40 personer som ställt upp vid 
massvaccineringen i Pargas på Vapparvägen.  
Nästan 500 frivilligtimmar har hittills (12.8) 
gjort och både Annica och Hedda säger att 
mottagandet varit varmt från dem som fått 
vaccin.

Annica Forssell Hedda Nyberg

A
ndrea S

ödergård
B
ild privat
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På Hungerdagen testas hur väl sam-
arbetet i avdelningen fungerar. En in-
samling som man genomför tillsam-
mans ökar sammanhållningen och 
garanterat också insamlingsresulta-
tet. Samarbeta därför och gör Hunger-
dagen till en gemensam sak för avdel-
ningen!

Resultaten från fjolårets enkät bland av-
delningarna ger en antydan om hur myck-
et kraft det i bästa fall kan ge att ordna en 
Hungerdagsinsamling. Och visserligen också 
att många har upplevt stunder av förtvivlan.

”Men insamlingen ordnades ännu en gång. 
Vi var synliga och gav människorna möjlig-
het att hjälpa, och framför allt förmedlade vi 
hjälp genom att samla in pengar! Inte ens 
coronaepidemin knäcker Röda Korset!”

”Vi körde på för fullt. Alla tre dagarna från 
morgon till kväll! Resultatet blev bättre än i 
fjol!”

”Alla var ovanligt entusiastiska. Vi är tydli-
gen som bäst när allt inte går på rutin, utan 
vi kan använda vår kreativitet och målet är 
tillräckligt högt.”

Hungerdagen är ett mått på sammanhållnin-
gen och hjälpberedskapen i avdelningen

”Hungerdagen är viktig för oss. Vi försö-
ker förbättra resultatet från år till år, och 
trots pandemin lyckades vi göra det ännu en 
gång. Vi lyckades locka fler insamlare än ti-
digare och togs generöst emot i byarna.”

”Vi är entusiastiska och gör gärna saker och 
ting, men det finns också ett missmod och 
en bristande känsla av kontroll.”

Det är alltid värt att rekrytera 
insamlare
Enligt utredningen Vapaaehtoistyö Suomes-
sa (Frivilligarbetet i Finland) som på vå-
ren publicerades av Taloustutkimus skulle 
38 procent av finländarna vilja delta i frivil-
ligverksamhet om de blev tillfrågade. Bland 
unga i åldern 15–24 år var antalet villiga hela 
61 procent. Låt oss därför tillsammans se till 
att det inte hänger på om man blir tillfrågad 
eller inte för att man ska bli insamlare!

Insamlare behövs i synnerhet  
i de stora städerna
Av någon anledning har antalet insamlare på 
Hungerdagen sjunkit ganska mycket under 
de senaste åren. Förklaringen till det mins-
kade antalet insamlare i fjol är naturligtvis 
coronapandemin.  Men redan före det hade 
antalet insamlare sjunkit med hela 17 pro-

Kalevi Puukko i Hirvensalmi avdelning kom på att fästa iZettle på en selfiepinne, vilket gjorde det enkelt att hålla 
säkerhetsavstånd. Knepet gav fjärde flest bidrag med kortbetalning i hela landet.

H
eljä Tilli

Hungerdagen 1.9-31.10 2021
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cent på åtta år. Med andra ord hade vi år 
2019 totalt 2 640 insamlare färre än år 2013. 
I synnerhet i de stora städerna har detta di-
rekt påverkat insamlingsresultatet. 

Visste du? 
Användningen av kontanter har minskat, och 
i fjol sjönk användningen bland finländar-
na med hela 20 procent. Trots det har intäk-
terna från bössinsamlingen i relation till an-
talet insamlare ökat.  Under de senaste åtta 
åren har de frivilliga samlat in i genomsnitt 
97 euro i kontanter per insamlare. I fjol nåd-
de bössinsamlarna exakt detta genomsnitt, 
trots att antalet bidragsgivare i rörelse var 
färre på grund av coronapandemin. Mot bak-
grund av statistiken är det fortsättningsvis 
värt att satsa på att rekrytera insamlare i åt-
minstone lika hög grad som tidigare!  

Var hittar vi fler insamlare?
På basis av en enkät bland hungerdagsin-
samlarna är det mycket populärt att vara 
bössinsamlare. Hela 99 procent av de som 
varit bössinsamlare vill vara det igen. Kom 
därför ihåg att be distriktet om kontaktupp-
gifterna till alla som finns i insamlarregistret 
och bor i er avdelnings område och kontakta 
dem. Se även till att kontaktuppgifterna till 
alla insamlare läggs till i insamlarregistret ef-
ter insamlingen.  

Det är också en god idé att be medlemmar 
att bli insamlare. I medeltal 56 procent av 
avdelningarna har också gjort det under de 
senaste åren. 58 procent av avdelningarna 

har frågat skolelever om att bli insamlare, 
18 procent har frågat studerande, 11 procent 
har frågat företag och 11 procent har frågat 
aktiva i andra organisationer. 34 procent av 
avdelningarna har fäst kallelser till att bli in-
samlare på anslagstavlor, och 10 procent har 
delat ut flyers om det. 48 procent av avdel-
ningarna har bjudit in insamlare via avdel-
ningens Facebook-sida, och 20 procent har 
använt sig av andra Facebook-grupper på or-
ten. 33 procent av avdelningarna hade sökt 
bössinsamlare via lokala tidningar. En del av-
delningar har även utnyttjat andra sociala 
medier samt andra lokala medier. 

I stora städer kan det behövas flera tiotals 
insamlare, eller rentav hundratals. Då är det 
bra att fundera över var det skulle vara möj-
ligt att hitta fler insamlare på samma gång.   

Inget slår att personligen bli tillfrågad 
om att bli insamlare
Vi har provat på alla möjliga former av re-
klam under årens lopp, men fortsättnings-
vis är det effektivaste sättet att engage-
ra människor att fråga dem personligen. Ju 
större ert behov av insamlare är, desto fler 
människor behövs för att rekrytera insamla-
re. 

Kom ihåg att säga att det är enkelt att sam-
la in pengar, men också riktigt roligt. Berät-
telser från andra som tidigare varit med och 
samlat in pengar kan uppmuntra de som än-
nu inte vet hur belönande arbetet egentli-
gen är.

99 procent av de som varit bössinsamlare vill gärna göra det igen.

S
uom

en Punainen R
isti

Hungerdagen 1.9-31.10 2021
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På insamlingsloven som klistras på in-
samlingsbössorna finns förutom ett te-
lefonnummer för bidrag per SMS även 
katastroffondens allmänna Mobile-
Pay-nummer, som gör det möjligt att 
ge bidrag med smarttelefon. Om ni re-
dan har skaffat ett MobilePay-nummer 
till er avdelning kan ni fästa klister-
märket med avdelningens eget num-
mer ovanpå det allmänna numret. 

Med hjälp av det avdelningsspecifika Mobile-
Pay-numret kan ni följa upp hur många do-
nationer som kommer in i just ert område. 
Tyvärr finns inte denna möjlighet för bidrag 
per SMS. 

Det är också bra att före den 5 september 
skaffa små kort om bidragssätten från vår 
webbutik till bössinsamlarna som de kan de-
la ut till de bidragsgivare som är intressera-
de av fler sätt att ge bidrag.

Fortsätt nätinsamlingen  
ända till slutet av oktober 
En nätinsamling är ett utmärkt sätt att samla 
in pengar på Instagram, Twitter, WhatsApp 
och per e-post. Att samla in pengar via Face-
book lyckas bäst med Facebooks eget insam-
lingsverktyg. På webbplatsen för Hungerda-
gen finns tydliga instruktionsvideor om båda 
alternativen.

Vi har redan mycket erfarenhet av de 
nya bidragssätten, och i responser är 
det några saker som återkommer:

1. Man ska inte tveka att be om 
bidrag också med hjälp av de nya 
bidragssätten. 

2. Det är bra att träna på det tekniska i 
god tid.

3. Man lär sig genom att göra.

Så här varierande var framgångarna 
med de olika insamlingsmetoderna i fjol:

”Vi använde inte iZettle i år, eftersom ingen 
av insamlarna kunde använda appen. Mobi-
lePay var enkel att använda.”

”Vi använde iZettle för tredje gången, så nu 
börjar bidragsgivarna vänja sig vid metoden, 
och intäkterna ökar varje år.”

”Insamlingen på Facebook gav ett överras-
kande gott resultat. MobilePay och iZettle 
gav å andra sidan inte mycket intäkter.”

”MobilePay lyckades redan ganska bra, men 
i stället lyckades inte insamlingen på Face-
book.”

”Ett brev visade sig vara ett bra sätt att 
samla in pengar. De elektroniska insamlings-
metoderna däremot var en besvikelse.”

Du kan ge ett 
bidrag även om du 
inte har en cent i 
plånboken

Bidrag till bössinsamlarna kan 
också ges via telefonen

Hungerdagen 1.9-31.10 2021
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Hungerdagen 1.9-31.10 2021

Katastrofgolf ordnas i Västanfjärd 
till förmån för Hungerdagen
Text ANNALENA SJÖBLOM

Katastrofgolf är ett koncept som under många 
år arrangerats på Åland. Arrangemanget har 
varit lyckat och nu har även Västanfjärds av-
delning nappat på idén och testar konceptet 
detta år.

Välgörenhetstävlingen sker i samarbete med 
Bjärkas golf, Fredrik Bergholm som ge-
nast tog emot idén med öppna armar. Bjär-
kas golf ansvarar för tävlingen. Marknadsfö-

Planeringsmöte i Västanfjärd med avdelningen och Fredrik Bergholm, Bjärkas golf

ringen och rekryteringen av sponsorer sker i 
samarbete mellan distriktet och Bjärkas. Fri-
villiga i Västanfjärds avdelning ordnar kring-
aktiviteter under tävlingsdagen på golfbanan 
med mellanmålsförsäljning och eventuellt pro-
gram för barn.

Tävlingen ordnas söndagen 26.9 – vi 
hoppas många ivriga golfare deltar!



10

Pargas avdelning firar jubileum med 
folkfest i parken
Text JEANETTE LAAKSONEN, ordförande i Pargas avdelning

Avdelningen fyller 70 år i år och det är 
förstås värt att fira! Inför jubileumsåret 
har olika typer av festligheter planerats.

Den 9 september utkommer Pargas avdel-
nings jubileumstidning. I den presenteras av-
delningens verksamhet, de olika grupperna 
har intervjuats och frivilliga har fått dela med 
sig av sina rödakorsminnen. Jubileumstidning-
en når alla personer som prenumererar på Par-
gas Kungörelser eftersom distributionen sker 
via den. Vi hoppas att tidningen väcker intres-
se för verksamheten och via den vill vi tacka 
alla frivilliga.

Till jubileumsjippot som hålls den 25 septem-
ber kl. 12-15 i Centralparken i Pargas är alla 
varmt välkomna! Under jippot får man bekan-
ta sig med Pargas avdelnings olika verksam-
hetsgrupper. På programmet finns bland annat 
räddningshundar, blodtrycksmätning, syrisk 
mat och dryck, lotteri, ansiktsmålning, spel 

och lek, musik och mingel. Reddiehunden är på 
plats och den goda Hungerdagslakritsen finns 
till försäljning. Man får även delta i resningen 
av ett stort evakueringstält. Vi följer rådande 
säkerhetsbestämmelser.

Festkommittén i Pargas avdelning har för-
tjänstfullt planerat en jubileumsfest i Bran-
kis med middag och dans till den 9 oktober. 
På grund av rådande restriktioner har vi bli-
vit tvungna att flytta fram den festen till ok-
tober nästa år. 

Pargas avdelnings 70-årsdag firas på den rät-
ta dagen måndagen den 11 oktober kl. 12-16 
med en officiell mottagning i Humana. Samar-
betspartners och övriga är hjärtligt välkomna 
på tårta och kaffe! Intresserade anmäler sig 
i förväg per tel 040 673 2077 och erhåller en 
egen tid för deltagande i mottagningen. Gåvor 
mottages med tacksamhet: FRK Pargas avdel-
ning Ålandsbanken FI68 6601 0003 0977 89.

Åboländska avdelningar

Styrelsen för Pargas avdelning önskar alla välkomna att fira avdelningens jubileum. Från vänster, Stina 
Söderlund, Mikaela Sundman, Viveca Pyy, Widar Nyberg, Jerker Hagström, Carola Rantala-Lindholm, Jeanette 
Laaksonen, Jessica Ahlström, Erica Lindell. Stig Hågensen saknas på bild.
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Åboländska avdelningar

Osasto täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja 
sitä kannattaa tietysti juhlia! Juhlavuo-
deksi on suunniteltu erilaisia tapahtumia.

Syyskuun 9. päivänä ilmestyy Paraisten osas-
ton Juhlalehti. Siinä esitellään osaston toimin-
taa, siihen on haastateltu eri ryhmiä ja vapaa-
ehtoiset ovat voineet siinä jakaa muistojaan 
SPR:stä. Juhlalehti jaetaan PK:n välissä, joten 
se tavoittaa kaikki lehden lukijat. Toivomme, 
että lehti herättää kiinnostusta toimintaam-
me, ja sen kautta haluamme kiittää kaikkia 
vapaaehtoisiamme.

Olette kaikki lämpimästi tervetulleita juhlapäi-
vän tempaukseen Paraisten keskuspuistoon 
lauantaina 25.9. klo 12-15! Tapahtumassa tu-
tustutaan Paraisten osaston eri toimintaryh-
miin. Ohjelmassa mm. pelastuskoirat, ve-
renpaineen mittausta, itämainen kahvila, 
arpajaiset, kasvomaalausta, pelejä ja leik-
kejä, musiikkia ja yhdessäoloa. Reddie -koi-
ra on paikan päällä ja myytävänä on myös 

Paraisten osasto täyttää 70 vuotta ja järjes-
tää keskuspuistoon juhlatempauksen
Teksti JEANETTE LAAKSONEN, Paraisten osaston puheenjohtaja

maistuvaa Nälkäpäivän lakritsia. Yhteisvoi-
min pystytämme myös suuren evakuointitel-
tan. Noudatamme tietenkin voimassa olevia 
turvallisuusmääräyksiä.

Juhlakomitea on ansaitusti suunnitellut Parais-
ten osaston 70-vuotisjuhlan VPK:n talolle il-
lallisineen ja tansseineen pidettäväksi 9.10. 
Nykyisten rajoitusten vuoksi olemme valitet-
tavasti joutuneet siirtämään juhlan ensi vuo-
den lokakuuhun. 

Paraisten osaston varsinaista 70-vuotisjuh-
laa vietetään oikeana päivänä, maanantaina 
11.10. klo 12-16 virallisella vastaanotolla Hu-
manassa. Yhteistyökumppanit ja muut kiin-
nostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mu-
kaan! Ilmoittautuminen etukäteen puhelimitse 
omaa aikaa varten 040 673 2077.  Mahdolli-
set muistamiset otetaan kiitollisena vastaan: 
SPR Paraisten osasto Ålandsbanken, FI68 6601 
0003 0977 89.

Korpo avdelning firar jämna år

Korpo avdelning kommer att fira 
sitt 70-årsjubileum i samband med 
avdelningens höstmöte i november. - 
Vi håller det i egen regi, för våra aktiva 
medlemmar, dvs inte för allmänheten. 

Beroende på vilka restriktioner som 
gäller i höst, kommer vi att bjuda 
in de som skall få medaljer och 
förtjänsttecken samt de som fyllt jämna 
år, säger ordförande Inger Wiklén.

Frivilliga i Korpo avdelning ställer upp på Hungerdagen.
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Åboländska avdelningar

Åbo svenska avdelning fyller 70 år den 19 
november 2021. Avdelningens verksam-
het har förändrats under åren men av-
delningens betydelse för samhället och 
invånarna i samhället har kvarstått un-
der alla dessa år.

Tidigare var det lätt att få med frivilliga i verk-
samheten och medlemsantalet var stort. Idag 
står avdelning däremot inför stora utmaningar. 
Det är inte längre lika lätt att få med nya frivil-
liga. Samhället har förändrats och de flesta har 
fullt upp med arbete, familj och andra fritids-
intressen. Det finns helt enkelt inte utrymme 
för frivilligverksamhet längre. Det kanske inte 
heller känns så viktigt att delta i frivilligverk-
samhet eftersom vi lever i ett välfärdssamhäl-
le med få kriser och goda sociala strukturer. 
Faktum är dock att frivilligverksamheten fort-
farande behövs och är otrolig viktig. Ensam-
heten i Finland ökar hela tiden och Röda Kor-
sets vänverksamhet gör en stor insats med 
att lindra ensamheten. Speciellt under det se-
naste ett och ett halvt året med den härjande 
coronapandemin har ensamheten nått många 
personer, både yngre och äldre.

En bestående avdelning i 
ett föränderligt samhälle
Text ALEXANDRA LEHTINEN, ordförande i Åbo svenska avdelning

Till Röda Korsets uppgift hör att ta hand om de 
mest utsatta i samhället. I Finland kan de som 
är ensamma anses vara utsatta. Åbo svenska 
avdelning borde därför lyckas nå ut till dessa 
personer så att vi kunde hjälpa dem och lind-
ra deras ensamhet. Hur vi ska nå ut till dem är 
dock en utmaning. En person som redan kän-
ner sig ensam och utanför kan ha svårt att ta 
kontakt och be om hjälp. Det finns säkert ock-
så de som inte ens känner till Röda Korsets 
vänverksamhet och som därför inte heller kan 
fråga hjälp av avdelningen. För att därtill kun-

Alexandra Lehtinen 
ordförande
Åbo svenska avdelning

Frivilliga är en livsnerv i Åbo svenska avdelning, skriver ordförande Alexandra Lehtinen. Här några frivilliga under 
Hungerdagen i Åbo. 
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Åboländska avdelningar

Välkommen på

Åbo svenska avdelnings jubileumsföreläsning

Att jobba mitt i katastrofen
onsdagen den 22.9 kl 18-19.30

Har du funderat på hur det är att jobba mitt i katastrofområden och hur Röda 
Korset väljer ut dem som skickas iväg? Svar på de frågorna ger Annalena 
Sjöblom och Jonathan Nygård. Sjöblom är verksamhetsledare för Finlands Röda 
Kors Åbolands distrikt och har erfarenhet av katastrofarbete på Filippinerna. Nygård 
jobbar med dataförvaltning inom Röda Korset och har haft uppdrag i Moçambique, 
Bangladesh och på Filippinerna. Föreläsningen arrangeras i samarbete med FRK 
Åbo svenska avdelning som en del av dess 70-årsjubileum.

Avgift 8 € för förhandsanmälda - anmälning vid dörren 12 €. Röda Korsets 
medlemmar deltar avgiftsfritt om de förhandsanmält sig på normalt sätt till Arbis. 
Medlemskapet i FRK granskas i efterhand innan föreläsningsfakturorna skickas ut.

Anmälan på Arbis hemsida: https://blog.edu.turku.fi/arbis/

na hjälpa alla som känner sig ensamma behö-
ver vi fler frivilliga. Hur lyckas man få fler fri-
villiga med i verksamheten då alla verkar vara 
så upptagna med annat hela tiden?

En annan grupp som Åbo svenska avdelning 
borde komma i kontakt med är studerandena. 
I Åbo finns två svenskspråkiga högskolor och 
många unga flyttar till Åbo utan att kanske 
känna någon alls på orten. Det här känns spe-
ciellt viktigt nu då traditionsenliga studieeve-
nemang eventuellt inte kan ordnas och studi-
erna sker på distans. Hur ska de nyinflyttade 
då hitta nya vänner? Att genast som nyinflyt-
tad kunna ty sig till Röda Korset kunde lind-
ra denna ensamhet. För det här behövs ock-
så fler frivilliga.

Hur ser framtiden ut för avdelningen och för 
samhället? Ingen vet hur länge coronapande-
min kommer att fortsätta och när man igen 
kan börja återgå till ett så att säga normalt liv. 
Finns det en risk för att liknande pandemier 
kommer att inträffa? Kommer vi någonsin att 
kunna återgå till det normala och vad behövs 
av vår avdelning i så fall? Kommer möten och 
andra träffar i fortsättningen också att främst 
ske på distans eller utomhus?

I augusti gav FN ut en ny klimatrapport som 
visar på att vi också med tanke på klimat-
förändringarna står inför stora förändringar. 

Hur kommer det här att påverka Röda Korsets 
verksamhet? Kommer de allt varmare somrar-
na leda till att sjukhusen behöver utomstående 
hjälp då människor inte längre klarar av het-
tan? Kommer klimatförändringarna leda till att 
människor som bor på varmare breddgrader 
blir tvungna att förflytta sig norrut? Kommer 
dessa flyktingar i något skede hitta till Finland 
och hurdan hjälp behöver de i så fall?

För allt detta behöver avdelningen en stark 
medlemskår och många frivilliga. Det är svårt 
att få med nya medlemmar och frivilliga många 
verksamheter är på paus och de som ännu är 
verksamma sker på distans. Vi i vår avdelning 
borde få ut informationen om hur viktig med-
lemsavgifterna är för den frivilliga verksam-
heten på det lokala området. Då behöver vi 
också få fram vad det är för verksamhet som 
vi har och vem som kan få hjälp av oss och 
på vilket sätt.

För att få med flera frivilliga tror jag att det 
är viktigt att vi i avdelningen för fram hur gi-
vande det är att vara frivillig för Röda Korset. 
Det ger så mycket när man lyckas hjälpa nå-
gon så man vill så gärna fortsätta. Som frivillig 
inom Röda Korset kommer man också i kon-
takt med andra likasinnade och får nya vänner. 
Man hör till en gemenskap vilket känns mycket 
bra. Också fast frivilligverksamheten ibland tar 
en hel del tid är det alltid värt det i slutändan.
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Vi ses i byn

Med kämparbreven ville man motivera 
och inspirera skolans elever till att orka. 
Breven var omtyckta, berättar tf rektor 
Lotta Dammert vid Sarlinska skolan.

Under våren 2021 satte Sarlinska skolan i Par-
gas igång en välmåendekampanj som gick un-
der namnet Operation glada barn och unga.  
Kampanjens mål var att uppmärksamma ung-
as mående och att utmana vuxna till att varje 
dag få ett barn eller ungdom att le. Informa-
tion om kampanjen spred sig snabbt via soci-
ala medier och i lokaltidningen och snart hade 
flera privatpersoner, företag och organisatio-
ner visat sitt intresse i att ta del av kampanjen. 

- Det var fint att så många valde att hjälpa 
oss, och vi märkte att saken blev en hjärtesak 
för många! Kampanjen blev en succé!” säger 
Lotta Dammert som är tf rektor vid Sarlin-
ska skolan och som tillsammans med elevhäl-
soteamet i Sarlinska skolan kom med idén till 
kampanjen.  

- Vi hade flera gånger talat om elevers hälsa 
och välbefinnande i elevhälsoteamet i och med 
pågående pandemi, och vi kunde skönja oro-
väckande många elever som påverkades ne-
gativt av samhällsklimatet och det negativa 
nyhetsträsket vi alla befinner och har befun-
nit oss i. Vi ville helt enkelt vända snacket och 
fokusera på något positivt - och väcka hopp 
bland våra ungdomar. Elevhälsoteamet lade 
grunden för kampanjen, och skolhandledare 
Alexander Skrifvars och Jessica Sjöholm, 
samt praktikanterna Vilma Enkvist och Sofi 

Degerth från Novia hjälpte oss med allt det 
praktiska, säger Dammert i ett mejl. 

Seniorer ville stöda de unga 
När informationen om kampanjen nådde del-
tagarna i de virtuella kaffeträffarna, som ord-
nas regelbundet genom Röda Korsets projekt 
Vi ses i byn, togs det ett gemensamt beslut 
bland deltagarna att vara med och stödja kam-
panjen. Varje deltagare fick skriva ett eget och 
personligt “kämparbrev” till skolans elever för 
att inspirera och motivera dem att orka. Sam-
manlagt levererades 20 brev genom Vi Ses i 
Byn projektet. Breven lades fram och prydde 
skolans väggar så att alla elever och personal 
kunde få läsa dem. 

- Breven var omtyckta och det återstår att se 
hur lärarna i Sarlinska går vidare med detta 
ännu. Eleverna i Sarlinska skrev med inspira-
tion av Vi ses i byn-breven egna brev till sex-
orna som börjar här i högstadiet i höst. De i 
sin tur blev också väldigt uppskattade, säger 
Dammert.  

Stort tack till alla er som via Vi Ses i Byn och 
virtuella kaffeträffarna bidrog i kampanjen. 

Vi Ses i Byn är ett projekt vars syfte är 
att minska ensamhet bland äldre, samt 
att öka deras delaktighet och sociala 
välfärd. Projektet är en del av det 
nationella Elämänote-projektet.

Socionomstuderande Katrina Ozolniece och skolhandledare Alexander Skrifvars håller upp breven som skickats.

Pargasseniorer deltog i operation 
glada barn och unga
Text och bild AXEL GRÖNDAHL
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Nätvänner

Vänverksamheten på webben bygger 
nya vänskapsband 
Text ANDREA SÖDERGÅRD

Såväl ung som gammal kan få nya vän-
ner och kontakter via Röda Korsets vän-
verksamhet på nätet. Konceptet förenar 
människor över hela Svenskfinland och är 
ett samarbete mellan Åland, Åboland och 
Österbottens distrikt.

Nätvänner är en ny sorts vänverksamhet in-
om Röda Korset. Med en vän på webben kan 
man diskutera anonymt via e-post eller olika 
snabbmeddelandeappar. Efter fyra års lycka-
de erfarenheter av nätvänner på finskspråkigt 
håll utvidgas verksamheten nu i de svensk- 
och tvåspråkiga distriktet på svenska.

- Vänförmedlingen sker just nu i samarbete 
mellan Åland, Österbotten och Åbolands di-
striktspersonal, men målet är att förmedlingen 
ska skötas av frivilliga, säger Andrea Söder-
gård som är samordnare för kommunikation 
och frivilligverksamhet vid Åbolands distrikt 
och sköter nätvänförmedlingen.

I framtiden hoppas man kunna utöka kamrat-
stödet för de frivilliga genom att ordna evene-
mang och digitala träffar

- Vi hoppas att tillsammans med de andra di-
strikten kunna erbjuda webbinarier och fort-
bildningar för de frivilliga kring olika ämnen 
som är intressanta för målgruppen, säger An-
drea.

Eftersom all kontakt inom nätvänverksam-
heten sker på webben, är vänskapen inte be-
gränsad av geografiskt område.

Verksamhet för dem med ont om tid
Solveig Nylund från Vasa är en av de frivilli-
ga som hittat en vän via nätet. Hon håller kon-
takt med sin nätvän ett par gånger per må-
nad via e-post.

Hon ställde upp som frivillig delvis av nyfiken-
het, men även för att hon kände att hon just 
nu hade tid och lust. 

Solveig säger att nätvänverksamheten pas-
sar perfekt för pensionärer och dem som har 
ont om tid.

- Jag rekommenderar detta till alla, men spe-
ciellt människor i min ålder har ju haft brev-
vänner som små och det här är ju lite samma 
sak. Det här konceptet fungerar också bra för 
dem som är oroliga över om de har tid för fri-
villigverksamhet. Man kan svara när man själv 
känner sig redo för det, säger hon. 

Gemensamma intressen förenar
Vännerna matchas enligt intressen, ålder och 
kön, men kan vara från olika håll i Finland. Det 
att man har lite liknande intressen underlät-
tar de första samtalen, säger Adde Muham-
med. Han fick höra om nätvänverksamheten 
via sin praktikplats.

- Jag hade inte tänkt på att gå med, men när 
jag gjorde min praktik på Röda Korset i Åbo-
land och fick höra om nätvänverksamheten 

Solveig Nylund säger att nätvänverksamheten är som 
att ha en brevvän.

M
ona G

ranholm
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Nätvänner

Projektet Cultivera skapar 
kulturupplevelser för seniorer
”Alla – oberoende av ålder, hälsa och boen-
deform – ska ha tillgång till konst och kultur i 
vardagen.” Så lyder målet för det nya projekt-
bidraget som Svenska Kulturfonden och Stif-
telsen Eschnerska Frilasarettet lanserade i vå-
ras. Nu satsas 200 000 euro på rekreation för 
äldre personer i Åboland.  

Åbolands distrikt är en av de organisationer 
som blivit beviljade projektbidrag. Vid årsskif-
tet kommer distriktet att lansera kulturpro-
jektet Cultivera vars mål är att med hjälpa av 
lokala avdelningar, vänner och kulturaktörer 

erbjuda ett interaktivt och hållbart kulturut-
bud för lokalområdets äldre. Projektet kom-
mer att vara aktivt fr.o.m. nu, fram tills slu-
tet av år 2023.  

Planering av projektet är igång och mera in-
formation om projektet kommer att publicer-
as under höstens lopp! 

För frågor och mera information: 

Projektplanerare Axel Gröndahl 
tfn 040 771 2820, axel.grondahl@redcross.fi 

tänkte jag att jag skulle testa. Jag fyllde i en-
käten om vem jag är och efter någon vecka 
fick jag en matchning, säger han.

Sedan dess har han hållit kontakten med sin 
frivilliga nätvän en gång i veckan. Vänska-
pen ger honom också möjlighet att öva på sin 
svenska, berättar han. Till dem som är nyfikna 
på att lära känna nya människor via Röda Kor-
sets nätvänsförmedling har han bara ett råd.

- Våga testa. Det är roligt och kanske man får 
en vän för livet. säger han.

Också Solveig har tips till dem som funderar 
på att bli frivillig vän på webben.

- Gå och kolla din vänprofil på OMA! Se till att 
du har tillräcklig information i din profil. Skriv 
fritt in dina intressen och var beredd att bju-
da lite på dig själv. Desto mer man bjuder på 
sig själv, ju mer får man tillbaka, säger hon.

Vill du ha en rödakorsvän att chatta/emaila med?
Fyll i formuläret här:
https://www.rodakorset.fi/sok-stod-och-hjalp/hjalp-mot-ensamhet/

Så här blir du en frivillig vän på webben 
1. Registrera dig som frivillig på vår frivilligplattform oma.rodakorset.fi. 

Klicka i att du vill vara vän på webben 
2. Gå en grundkurs i vänverksamhet. Aktuella kurser hittar du på 

https://rednet.rodakorset.fi/aboland
3. Du kontaktas av nätvänförmedlingen och får mer information och 

spelregler för verksamheten. När du godkänt dem börjar vi processen 
med att hitta en vän åt dig.

 Mer info:
 Andrea Södergård, andrea.sodergard@redcross.fi, 040 352 9375

Det tog bara några veckor innan Adde Muhammed 
fick en matchning i Röda Korsets vänförmedling. 
Vänskapen har gett honom chans att öva på svenska.

Projektet Cultivera
B
ild privat
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Bekant i Åbo

Nytt koncept vill stärka gemenskapen 
bland nya Åbobor
Text ANDREA SÖDERGÅRD  |  Bild FRK ÅBOLANDS DISTRIKTS BILDARKIV

Motion, kultur, fritid och välmående på 
schemat när projektet Bekant i Åbo drar 
igång höstens program.

Genom Bekant i Åbo kan du som är under 29 
år och just flyttat till Åbo testa på nya hobby-
er och lära känna nya människor med liknan-
de intressen som du.

Under hösten kan du bland annat bekanta dig 
med kultur- och motionsplatser i Åbo tillsam-
mans med andra. Du kan också testa på ke-
ramik, yoga, oljemålning och filmanalys på 
Arbis. Röda Korset ordnar webbinarier kring 
hälsa och välmående och på de öppna träff-
timmarna med Unginfo kan du få råd och tips 
av vägledare Jannike Rosenholm på Luck-
an som har koll på stödtjänster för unga på 
svenska i Åbo.

Konceptet Bekant i Åbo är ett samarbete mel-
lan Åbo stads kultur- och motionsenheter, Ung-
info Luckan, Arbis och Röda Korset Åboland.

- Vi vill dra vårt strå till stacken och skapa ge-
menskap, säger Luisa Blumenthal på Arbis 
i Åbo.

Program ordnas varje vecka och finns på pro-
jektets hemsida. Vissa tillfällen kräver anmä-
lan, medan andra kan man komma till utan att 
anmäla sig. Du kan fritt välja program från en 
palett av motion, kultur, fritid och välmående. 
På träffarna kan du också få tips på var du får 
studierabatt och annan info som alla kanske 
inte vet. Det finns också möjlighet att kom-
ma med egna förslag och idéer vad man vill 
göra i Åbo.

- Om du vill lära känna din nya stad och kom-
ma i kontakt med andra är det här något för 
dig, säger Minna Hemgård och Lilja Öhman 
på Åbo stads fritidssektor.

PLOCK UR PROGRAMMET
Kvinnogrupp: Träffa andra kvinnor 
och diskutera det du funderar på i en 
avslappnad och trygg miljö. Start 21.9.
Vardagens verktygsbox 11.11: 
Webbinarium om att hantera ångest
Vardagens verktygsbox 7.12: 
Webbinarium om Klimat och konflikter

HÅLL DIG UPPDATERAD
Besök vår hemsida:
bit.ly/bekantiabo
Eller följ oss på Instagram:
@bekantiabo
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En storolycka till havs kräver mångas insats
Text NIKLAS GUSEFF, Vice chef vid Sjöräddningscentralen i Åbo, Medlem i Beredskapsutskottet i Röda Korset Åboland

Tänk dig detta scenario: Ett passagerar-
fartyg med totalt 2150 personer ombord 
har kört på grund väst om Korpo i den 
åboländska skärgården. Fartyget tar in 
vatten och det är stor risk att fartyget 
kommer att sjunka. En evakuering av far-
tyget har inletts och en evakueringscen-
tral grundas för att ta emot de evakuera-
de. De första personerna väntas anlända 
till evakueringscentralen inom en timme.

Sjöräddningens uppgift är att rädda och tryg-
ga människoliv i nödsituationer och övriga 
farliga situationer på havsområdet. Gräns-
bevakningsväsendet är den ledande sjörädd-
ningsmyndigheten i Finland. Vår verksamhet 
grundar sig på sjöräddningslagen och stats-
rådets förordning om sjöräddning.  Vi ansva-
rar för att ordna och koordinera sjöräddnings-
tjänsten. Uppdragen leds från sjöräddningens 
ledningscentraler i Åbo och Helsingfors. I sjör-
äddningen deltar även andra myndigheter och 
frivilliga aktörer som är verksamma i havs- och 
kustområdet. Assistans i sjöräddningsuppdrag 
kan också begäras av fritidsbåtar och handels- 
och passagerarfartyg som rör sig i havsom-
rådet.

Att rädda egendom, till exempel båtar eller 
fartyg, är inte sjöräddning. Räddning av egen-
dom sköts i regel av kommersiella företag.

Gränsbevakningsväsendet utför sin uppgift i 
ansvarsområdet som hör till Finlands sjörädd-
ningstjänst. Ansvarsområdets gränser har av-
talats genom samarbetsavtal med grannsta-
terna. Sjöräddningstjänstens ansvarsområde 
sträcker sig ända till det internationella havs-
området, så att varje del av Östersjön hör till 
någon stats ansvarsområde.

Frivilliga och myndigheter jobbar sida vid 
sida
Utöver Gränsbevakningsväsendet är många 
andra myndigheter skyldiga att delta i sjörädd-
ningen utan ersättning om situationen kräver 
detta. Sådana myndigheter är Nödcentrals-
verket, Meteorologiska institutet, de lokala 
räddningsverken, Transport- och kommuni-
kationsverket, Trafikledsverket, Polisen, för-
svarsmakten, social- och hälsovårdsmyndig-
heterna, Tullen och miljömyndigheterna.

Frivilliga föreningar och andra sammanslut-
ningar deltar i sjöräddningstjänsten enligt sina 
egna regler och sin egen verksamhet. Gräns-
bevakningsväsendet kan ge uppdrag till fri-
villiga aktörer. Frivilliga aktörer kan dock inte 
anlitas i uppgifter som innebär betydande ut-
övning av offentlig makt.

Dessutom är varje arbetsför person som vis-
tas i närheten av ett risk- eller olycksområde 
skyldig att delta i verksamheten på order av 
sjöräddningsledaren om vissa villkor uppfylls. 
Även sjölagen förpliktar vid behov andra far-
tyg som befinner sig i olycksområdet att delta 
i efterspanings- och räddningsverksamheten, 
om detta kan göras utan att orsaka ytterliga-
re fara.

Sjöräddningen indelad i två distrikt
För sjöräddningstjänstens operativa verksam-
het på fältet ansvarar Västra Finlands och Fin-
ska vikens sjöbevakningssektioner som har 
sina ledningscentraler i Åbo och Helsingfors. 
Ansvarsområdet för sjöräddningsverksam-
heten är indelat i två delar: Västra Finlands 
och Finska vikens sjöräddningsdistrikt. Varde-
ra bevakningssektionen ansvarar för det egna 
distriktet. Dessutom har båda sjöräddningsdi-
strikten en egen ledningsgrupp som samord-
nar myndigheternas och sammanslutningar-
nas verksamhet.

Båda sjöbevakningssektionerna har en led-
ningscentral för sjöräddningen som leder 
fältverksamheten samt ett flertal sjörädd-
ningsenheter som rör sig på havet. Lednings-
centralerna ansvarar för att upprätthålla 
sjöräddningstjänstens lednings- och kommu-
nikationsberedskap, larma enheterna och skö-
ter radiotrafiken i farliga situationer inom sjör-
äddningen.  

Verksamheten vid sjöräddningens lednings-
centraler har ibland jämförts med nödcentra-
lernas verksamhet. Det finns dock en avgöran-
de skillnad. Sjöräddningens ledningscentraler 
ansvarar inte enbart för att ta emot anmäl-
ningar och larma enheterna, utan de leder ock-
så uppdraget.

Ovanligt med storolyckor i finska vatten
Storolyckor inträffar lyckligtvis väldigt sällan i 

Beredskap
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de finska vattnen. Typiskt för en storolycka till 
havs är att det samtidigt finns över tio personer 
i livsfara. En del av dem kan vara skadade, ha 
förolyckats eller vara försvunna. En storolycka 
förutsätter att myndigheter höjer den norma-
la dagliga beredskapen enligt på förhand pla-
nerade samt inövade modeller. Den egentliga 
räddningsinsaten kräver ett mer omfattande 
samarbete än vanligt för sjöräddnings- och 
räddningstjänsten samt eventuellt för flyg-
räddningstjänsten. Nödcentralen är tvungen 
att utöver sjöräddningstjänstens enheter till-
kalla andra enheter. Händelsen kan även krä-
va internationellt samarbete med grannstater-
na. Därutöver måste en eventuell miljöolycka 
beaktas. Händelserna väcker ofta stort intres-
se i internationell media. 

Vid en storolycka effektiveras ledningen av 
räddningstjänsten. För att bistå sjöräddnings-
ledaren sammankallas ledningsgruppen för 
sjöräddningsdistriktet som består av företräd-
arena för de sjöräddningsmyndigheter som är 
verksamma inom området för sjöräddningsdi-
striktet i fråga. Ledningsgruppens verksamhet 
leds i allmänhet av sjöbevakningssektionens 
kommendör. Ledningsgruppens har som en 
väsentlig uppgift att samordna olika myndig-
heters verksamhet som är nödvändig i rädd-
ningsinsatsen och höja olika organisationers 
beredskapsnivå. Dessutom tillsätts en ledare 
för olycksplatsen till stöd för sjöräddningsle-
daren. 

Koordineraren av flygverksamheten arbetar i 
regel på sjöräddningens ledningscentral i när-
heten av sjöräddningsledaren eller av särskilda 
orsaker på olyckplatsen i ett nära samarbete 
med ledaren för olyckplatsen och befälhava-
ren för det nödställda fartyget eller i ett luft-
fartyg nära olycksområdet. En av de viktigaste 

uppgifterna för koordineraren av flygverksam-
heten är att optimera bruket av luftfartyg och 
att säkerställa flygsäkerheten 

Frivilliga spelar central roll i evakuering-
en
I händelse av en storolycka är evakuering av 
ett stort antal personer högst trolig. För att 
kunna hantera denna stora mängd människor 
har omfattande planer för grundandet av eva-
kueringscentraler uppgjorts i samarbete mel-
lan olika myndigheter och frivilligorganisatio-
ner.

I planerna för samtliga evakueringscentraler 
har man noggrant planerat och bestämt upp-
gifter för de olika aktörerna. Eftersom tillgång-
en på myndighetsresurser högst troligt, i syn-
nerhet i initialskedet av olyckan är begränsat, 
spelar de frivilliga organisationerna en central 
roll i upprättande av evakueringscentralen.

En eventuell storolycka till havs skulle sätta 
samtliga aktörer, såväl myndigheter som frivil-
liga på prov. De begränsade resurserna skul-
le komma att tänjas på till det yttersta. Det 
är självklart att all planering och alla övningar 
som förbereder oss för storolyckor, både till-
sammans med myndigheter och inom egen or-
ganisation, är av yttersta vikt. Endast genom 
att vi alla är förberedda och sammansvetsade 
kan vi stå redo när olyckan är framme.

Jussi V
ierim

aa
Juha Lindström

FR
K

Beredskapsövningar med tema olyckor till havs.
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Röda Korsets roll vid en storolycka är att 
skydda och hjälpa
Text ANNALENA SJÖBLOM

Lokalkännedom, bespisningen och att 
stöda de drabbade är Röda Korsets 
uppgift när vi hjälper myndigheter vid 
storolyckor.

Vid en storolycka är Röda Korset en oerhört 
viktig samarbetspart för myndigheterna. Vi 
kan fungera som stöd och ta hand om icke 
eller mindre skadade, se till att de drabbade 
kommer i skydd och får en filt omkring sig, 
sköta om bespisning och skriva upp uppgifter, 
som myndigheterna behöver om personerna. 
Vår lokalkännedom är också viktig kunskap i 
räddningsuppdraget. Jag hoppas ni ser er vik-
tiga roll oberoende av om ni hör till förstahjäl-
pengruppen, vännerna eller arbetar i styrel-
sen. Vi skall också komma ihåg att vi själva 
bär ansvaret för att leda och koordinera vår 
uppgift. Hoppas ni i avdelningen hinner funde-
ra på förhand hur ni skulle agera ifall olyckan 

är framme. I början är det ni som är på plats 
som inleder hela frivilligoperationen, förstås 
med hjälp och stöd från distriktet och gran-
navdelningarna. 

Distriktets beredskap fokuserar på 
storolyckor till havs
Beredskapsutskottet har under våren planerat 
att Åbolands distrikt skulle fokusera sin bered-
skapsverksamhet på storolyckor till havs. Vi 
kommer att satsa beredskapsutbildning, be-
redskapsplanering och materialanskaffning 
med tanke på en olycka till havs. I utskottet 
sitter räddningsledare Niklas Guseff från Sjör-
äddningscentralen i Åbo som fungerar som vår 
myndighetskontakt och inspirerar oss. Det är 
viktigt att alla avdelningar vill vara med och 
på sin ort funderar på hur de kan agera vid en 
storolycka. Alla har en plats i beredskapen och 
alla behövs ifall olyckan är framme.

Beredskap

Det nationella frivilligevenemanget 
Hjälpare på fjärden 2018 fortsätter!

Vill du träffa andra rödakorsfrivilliga, lära dig 
något nytt och njuta av ett veckoslut mitt i 
naturen? Om du svarade ja är du varmt väl-
kommen till det nästa nationella frivilligeve-
nemanget som ordnas i Aulanko i Tavaste-
hus 1.–3.4.2022!

Evenemanget är för alla som är frivilliga in-
om Röda Korset, alltså just för Dig. Un-
der veckoslutet får du inspireras, diskutera, 
slappna av och stifta nya bekantskaper. Vi 
har tillgång till det flotta konferens- och bad-
hotellet i Aulanko för att inte glömma den 
förtrollande naturen i omgivningen och talri-
ka idrottsmöjligheter.

Förra gången blev evenemanget fullsatt inn-
an anmälningstiden gick ut. Var på alerten 
och följ informationen om evenemanget på 
webbplatsen rednet.rodakorset.fi/hjalpar-

naiaulanko Mer information publiceras i Red-
Net senast i mitten av september om bl.a. 
programmet, anmälning, deltagaravgifter. 
Evenemanget finns även i Oma Röda Korset.

Anmälan till evenemanget är öppen 1.10.–
30.11.2021 och om det finns plats, öppnas 
anmälan på nytt i början av år 2022.

Du kan kontakta evenemang-
ets ansvarspersoner med e-brev till 
vapaaehtoistapahtuma@rodakorset.fi.

Vi ses i Aulanko!

Hjälparna i Aulanko 2022

naiaulanko Mer information publiceras i Red

Hjälparna i Aulanko 2022

Hjälparna i Aulanko 2022



21

FHJ Team Åboland

De digitala träffarna är öppna för dig som 
är medlem i en förstahjälpengrupp. Fysis-
ka träffar står på önskelistan.

FHJ Team Åboland är ett gemensamt forum för 
alla första hjälpen grupper i Åboland och som 
kom till tack vare ett initiativ av Sussu Piekka-
la från Kimito FHJ-grupp. Sussu berättade för 
mig att det långt före min tid som samordna-
re av hälsovård ordnats gemensamma storöv-
ningar i Åboland, där varje avdelnings FHJ-
grupp ordnat övningarna i tur och ordning. Ett 
strålande sätt att få träffa andra likasinnade, 
få nya vänner samt öva tillsammans.

Att starta upp ny verksamhet var ju inte det 
lättaste mitt i coronan, speciellt med tanke på 
att första hjälpen-övningar gärna skulle få va-
ra fysiska, men jag tänkte att vi ändå gör ett 
försök. Innan sommaren hann vi med två vir-
tuella träffar via Teams och tanken är att fort-
sätta med träffarna ca en gång per månad. På 
önskelistan finns att kunna träffas fysiskt och 
öva eller bara ens ta en kopp kaffe tillsam-
mans. Vi får se när vi ges möjlighet till detta.

FHJ Team Åboland ordnar temakvällar 
för förstahjälpare
Text och bild LINDA PYY

På FHJ Team Åboland-träffarna är alla som är 
med i en åboländsk FHJ-grupp välkomna med. 
Jag skickar ut inbjudan till gruppledarna för 
FHJ-grupperna, som sedan vidarebefordrar in-
bjudan till sina gruppmedlemmar. Om du av 
någon anledning känner att du borde ha fått 
en inbjudan men ingen fått, kontakta i första 
hand din egen gruppledare eller mig. Om du 
som läser detta inte är medlem i en FHJ-grupp, 
men gärna skulle vilja vara det, kontakta den 
lokala rödakorsavdelningen eller mig, så hjäl-
per jag dig att hitta rätt. 

Vi träffas följande gånger under hösten

• ons 15.9.2021 kl. 19-20.30
• ons 13.10.2021 kl. 19-20.30
• ons 10.11.2021 kl. 19-20.30
• ons 1.12.2021 kl. 19-20.30

Välkommen med!

Mer info: Linda Pyy, samordnare av hälso-
vård och beredskap, 040 702 0510, linda.pyy@
redcross.fi

Virtuella träffar ordnas via Teams.



22

Sykkeli

Paraisilla aloitti toimintansa viime vuo-
den syksyllä polkupyörien korjauspaja, 
jonka nimeksi valittiin kilpailun esityk-
sistä Sykkeli.

Sykkeli on toteutettu SPR:n Paraisten osaston 
ja Paraisten kaupungin yhteistyönä. Paraisten 
kaupunki on mm. järjestänyt tilat, autotallin 
ja varaston Elmgrenintiellä, mutta varsinainen 
toiminta on SPR:n vapaaehtoisten vastuulla.

Sykkelin toiminnassa on muutama perusta-
voite. Ensinnäkin pystyä tarjoamaan ihmisille 
mahdollisuus omaan polkupyörään. Samalla 
saadaan myös vanhat polkupyörät uudelleen 
käyttöön. Toisaalta Sykkelin on tarkoitus toi-
mia paikkana, joka tarjoaa tilat, välineet ja 
tarvittaessa apua huoltaa ja korjata omia pyö-
riä sekä pyörien tarvitsijoiden haluamia pyö-
riä. Samalla saataisiin myös vuorovaikutusta 
eri taustaisten ihmisten välillä.

Polkupyöriä olemme pystyneet tarjoamaan 
niitä tarvitseville hyvin, koska ihmiset ovat kii-
tettävästi lahjoittaneet omia vanhoja pyöriään 
meille. Lisäksi olemme saaneet pyöriä isän-
nöitsijöiden kautta. Viime syksynä annoimme 
eteenpäin 15 pyörää ja keväällä yli 20. Pyöris-

Sykkeli kierrättää polkupyörät
Teksti HANNU LAHTINEN, text  |  Kuva ANREA SÖDERGÅRD

tä noin puolet on ollut lasten/nuorten ja puo-
let aikuisten. Kaikille tarvitseville olemme pys-
tyneet järjestämään pyörän ja tällä hetkellä 
meillä on jo jopa hieman valinnanvaraa.

Kevään aikana olemme välittäneet tietoa toi-
minnastamme mm. seurakuntien sekä koulu-
jen Wilma-järjestelmän kautta. Jonkin verran 
lisää kävijöitä on tätä kautta saatukin, mutta 
toki enemmänkin kävijöitä voisi olla. Toivotta-
vasti paraislaiset vähitellen huomaavat ja tot-
tuvat käyttämään Sykkeliä.

Finlands Röda Kors varumärke förnyas
I början av året startade vi ett projekt för 
att förnya vårt varumärke med målet att nå 
samsyn om hur vi vill att Röda Korset ska 
se ut i utomståendes ögon.  Vi behöver ock-
så gemensamma verktyg som hjälper oss att 
åstadkomma den önskade framtoningen.  
 
Vi vill att förtroendet för vår organisation 
ökar och att den kommunikativa imagen för-
nyas. Revideringen ska hjälpa oss att locka 
med fler frivilliga, medlemmar, bidragsgiva-
re och andra partner, så att vi kan genomfö-
ra vår grundläggande verksamhet.  
 
I projektet inkluderas olika organisations-
nivåer så omfattande som möjligt i form 
av intervjuer och enkäter.  Information har 
samlats från enheter, institutioner, distrikt, 
mottagningsenheter samt anställda och fri-
villiga.  Partner i varumärkesarbetet är Milt-

ton, som utgående från intervjuerna och det 
insamlade materialet utarbetar förslag till 
image och visuell framtoning.  

Röda Korsets tidigare varumärkesanvisning-
ar är från år 2003 och grafiska anvisning-
ar från år 2014. I och med omarbetning-
en får både anställda och frivilliga moderna 
och tydliga anvisningar och verktyg, med vil-
ka det är lättare för alla att skapa en posi-
tiv framtoning. Anvisningarna ska fungera 
som verktyg förutom för yrkespersonerna in-
om kommunikation och marknadsföring ock-
så för organisationens breda frivilligfält och 
samarbetspartner. 
 
Projektägare är medelsanskaffningsdi-
rektör Sirpa Solehmainen och pro-
jektchef är kommunikationsservicechef 
Merja Tummunki.  

Hannu Lahtinen auttaa korjaamaan pyörää

Varumärket förnyas
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Röda Korset stödjer och ger råd vid 
papperslöshet
I början av året startade Finlands 
Röda Kors en nationell rådgivning för 
personer som är papperslösa eller ris-
kerar att bli papperslösa och aktörer 
som arbetar med dem. Frivilliga, orga-
nisationer, myndigheter och privatper-
soner kan kontakta rådgivningen i alla 
frågor om papperslöshet.  Anställda 
vid Egentliga Finlands, Satakunta, Ule-
åborgs samt Helsingfors och Nylands 
distrikt svarar på frågor per telefon, 
e-post eller via WhatsApp på vardagar 
kl. 10–16. Vid behov används en tolk/
handledare eller en auktoriserad tele-
fontolk. 
  
Röda Korset hjälper papperslösa på många 
olika sätt. Målen för verksamheten är att ge 
rådgivning och servicehandledning, hänvi-
sa eller följa med dem som behöver hjälp till 
nödvändiga tjänster samt göra tjänsterna 
mer humana och jämlika. Vi ger klienterna 
råd i frågor om asylprocessen och uppehålls-
tillstånd i samarbete med juristerna vid Flyk-
tingrådgivningen. Vi kartlägger kommuner-
nas tjänster och ser till att de är säkra. 

Vi bistår även socialmyndigheterna i utveck-
lingen av tjänsterna och säkerställer smidig 
kommunikation mellan olika aktörer. Där-
till ordnar våra frivilliga olika typer av grupp-
verksamhet och arbetar som stödpersoner. 
Frivilligarbetet har professionellt stöd.

Papperslöshet berör tusentals 
människor i Finland
Papperslöshet är ett nytt men etablerat feno-
men i Finland. Ute i Europa lever miljontals 

människor i papperslöshet. En person kan 
bli papperslös till exempel efter ett negativt 
beslut om asyl eller uppehållstillstånd, men 
även på grund av att hens visum eller uppe-
hållstillstånd gått ut. I en del fall har perso-
nen överhuvudtaget inte ansökt om uppe-
hållstillstånd i Finland, i andra fall kan hens 
rättsliga ställning vara vacklande, till exem-
pel om hen väntar på ett beslut om uppe-
hållstillstånd. Människorna rör sig också in-
om EU. 
Antalet papperslösa i Finland är okänt, men 
frågan berör tusentals människor. Flest pap-
perslösa påträffas i huvudstadsregionen, 
men det är på inget sätt fråga om ett feno-
men som enbart förekommer där, utan frå-
gan berör olika stora orter runt om i Finland.

Papperslöshet är en process och ett an-
strängande livsskede. Människor som lever i 
papperslöshet är i en utsatt situation, efter-
som de står utanför samhällets skyddsnät. I 
en sådan situation ökar risken för att de ska 
bli utnyttjade eller falla offer för människo-
handel. Många är redan traumatiserade och 
lider av mentala problem. 

Det finns även barnfamiljer som lever i pap-
perslöshet, och deras situation är ofta ohåll-
bar. Barnens tillväxt och utveckling följs inte 
nödvändigtvis upp, och det finns ingen aktör 
som tryggar en säker boendemiljö eller möj-
ligheter till fritid och vila för barnen. 

Mer information: Röda Korsets nationel-
la rådgivning, vardagar kl. 10–16: tfn 040 
6210706 (även WhatsApp-meddelanden), e-
post paperittomat@rodakorset.fi

Papperslösa

TYCK TILL på 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)

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

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det skyd-
dar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som har förbun-
dit sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en av dem. Röda Korset har 
rätt att använda skyddstecknet för att markera sin verksamhet och övervaka användningen av 
märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER 
Instagram
instagram.com/punainenristi/

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
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Avdelningsteams Green Office

Alla kan vi dra vårt strå till stacken för ett 
mer hållbart arbetsliv. Sedan årsskiftet 
deltar distriktsbyrån i Green Office pro-
grammet.

Miljöfrågorna är hela tiden aktuella. Finlands 
Röda Kors, har redan en längre tid varit med 
i Green Office programmet. Också allt fler di-
strikt har anslutit sig till programmet. Så i bör-
jan av året blev det också Åbolands tur att gå 
med i programmet.  

Vi gick igenom Green Office miljöprogrammet 
och funderade på hur vi kan förverkliga punk-
terna som krävs för att vi kan bli en Green 
Office byrå. Här några konkreta exempel på 
vad vi gjort: 

• Sortera papper, kartong, plast 
• Minska pappersanvändningen, färre kopi-

or. Material till frivilliga elektroniskt 
• Samåka till möten och uträtta flera ären-

Åbolands distrikt jobbar för ett grönare kontor
Text CHRISTEL BERGMAN

den samtidigt 
• Åka kollektivt när det är möjligt 
• Skaffa två cyklar till distriktet som kan an-

vändas i Åbo i stället för bil 
• Tänka på vad vi har för traktering på mö-

ten, mera vegetariskt, närproducerat 
• Undvika matsvinn 

I mars 2021 blev vi godkända som Green Of-
fice.  Nu fortsätter vi arbetet och försöker le-
va upp till våra målsättningar.  

Vi-anda byggs på Avdelningsteams
Text ANNALENA SJÖBLOM

Sedan våren 2020 har distriktet ordnat 
kontinuerliga digitala träffar för avdel-
ningens aktiva frivilliga. På Avdelnings-
teamsen kan du träffa andra rödakorsare, 
inspireras av andra och dela goda idéer. 
Verksamhetsledare Annalena Sjöblom 
berättar varför just du ska delta i mötena.

Vi på distriktet har upplevt avdelningsteam-
sen, som ordnats en gång per månad, som 
otroligt inspirerande och ett lätt sätt att infor-
mera om nya aktuella frågor. Vi har haft teman 
som medlemsrekrytering, beredskap, hunger-
dagen, OMA etc då vi med både bild och ljud 
kan berätta om nyheter och ge tips för hur ni 
kan använda nya tekniska redskap för att un-
derlätta avdelningens byråkrati. 

Men vi har fått mest ut av att lyssna på vad allt 
ni har på gång och hört om alla möjliga roliga 
jippon som planeras och hur ni har löst olika 
utmaningar som till exempel coronan orsakat.

Många avdelningar har regelbundet deltagit, 
men några lyser med sin frånvaro. Här hopp-

as vi på en förändring. Vi skulle så gärna se 
att någon från alla tio avdelningar deltar. Till-
fällena tar prick 2 h, vi har varit noggranna 
med tidtabellen varav 45 min har varit avdel-
ningsgenomgången där alla kort berättar vad 
de har på gång.

Jag hoppas se er alla via Teams för att stär-
ka vår Åboländska gemenskap och inspireras 
av varandra!

Höstens tidtabell och teman (kl 17-19): 

26.8 Hungerdagen
7.10 Glädje, Hopp och Handling (plan
 och utveckling) 
4.11 Storolyckor till havs, avdelningens
 roll och beredskap
9.12 Julavslutning + info inför årsskiftet

Länk skickas via avdelningsbrevet samt till 
ordförandena en påminnelse dagen innan!

Visst ses vi!
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Ansök om förtjänstteck-
en senast 10 oktober!

Röda Korsets styrelse uppdaterade vid sitt 
möte 12.3.2021 instruktionen för utmärkel-
ser. En ändring är att avdelningarna skall 
lämna in ansökningarna om utmärkelser 
(brons, silver, guldmedaljer och förtjänst-
tecken) till distriktet tidigare på hösten. I 
Åboland är deadlinen i år 10 oktober.  
Läs hela instruktionen och ladda ner en ny 
ansökningsblankett på RedNet under Avdel-
ningsbyrån och Instruktioner och blanketter. 

Frågor? Kontakta Christel Bergman, christel.
bergman@redcross.fi, tfn 040 480 8683.

Ansökning om förtjänsttecken

Distriktsstyrelsen
Päivi Kuntze, ordförande, Åbo svenska
Jeanette Laaksonen, viceordförande, Pargas
Mariette Funck, Västanfjärd
Stig Hågensen, Pargas
Eva Högnäs, Hitis
Alexandra Lehtinen, Åbo svenska
Ida Nordell, Åbo svenska/Dragsfjärd
Yvonne Nymalm-Rejström, Nagu
Helena Schmidt, Houtskär
Tarja Sirkiä, Korpo
Lotta Söderlund, Iniö
Stina Tiainen, Kimito

Beredskapsutskottet
Sari Karrila, ordförande, Iniö
Jerker Hagström, Pargas
Ann-Sofie Holmberg, Pargas
Eivor Huldén, Åbo svenska
Stig Hågensen, Pargas
Tove Johansson, Åbo svenska
Tarja Sirkiä, Korpo
Marja-Riitta Ståhlberg, Åbo svenska
Experter:
Nina Alopaeus, läkare i Pargas stad
Niklas Guseff, MRCC sjöräddningsledare
Roland Karlsson

Frivilligutskottet
Jeanette Laaksonen, ordförande, Pargas
Ulla Ahlstrand, Korpo
Betul Gyeler, Pargas
Sirkka Koivunen, Pargas
Monica Nerdrum, Åbo svenska
Annemo Palmroos-Broos, Nagu
Emelie Rabb, Åbo svenska

Finansutskottet
Päivi Kuntze, ordförande, Åbo svenska
Bror Berg, Pargas 
Johan Berg, Åbo svenska
Christel von Frenckell-Ramberg, Åbo svenska
Tony Jäntti, Åbo svenska 
Rachel Nygård-Taxell, Åbo svenska 
Göran Peltonen, Pargas 
Extra inkallad:
Kenneth Winberg, OP Private bankrådgivare

Så här ser distriktssty-
relsen och utskottena 
ut 2021-2022
Päivi Kuntze fortsätter som ordföran-
de för distriktets styrelsen fram till 2022. 
Dessa frivilliga leder arbetet i distriktet 
2021–2022.

Distrikten deltar i spridandet av 
flerspråkig coronainformation.

I maj startade projektet Järjestöjen monikielisen 
ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinaa-
tio (Samordning av organisationernas flersprå-
kiga coronakommunikation via flera kanaler) på 
Finlands Röda Kors centralbyrå. Projektet som fi-
nansieras med STEA-understöd pågår till slutet av 
2022. 18 organisationer, sju rödakorsdistrikt samt 
Institutet för hälsa och välfärd (THL) och den in-
ternationella flyktingorganisationen IOM är sam-
arbetspartner i projektet. Idén till projektet föd-
des under en rundabordsdiskussion som ordnades 
av THL där organisationerna uttryckte den oro 
över tillgången till coronainformation som finns 
hos målgrupper som talar ett främmande språk.

I maj har man inom projektet kartlagt beho-
ven hos och utmaningarna för olika språkgrupper 
när det gäller kommunikationen om coronaviru-
set. Många organisationer har redan kommuni-
cerat angående coronaviruset, men syftet med 
projektet är att sammanföra olika aktörer för att 
ytterligare öka samarbetet, förtydliga kommu-
nikationen, dela idéer och material samt lära sig 
tillsammans. 

Två personer är anställda inom projektet, pro-
jektkoordinator Marian Ismail (marian.ismail@
rodakorset.fi, ti–to tfn 040 573 8778) och kom-
munikationssakkunnig Erika-Evely Ee Eisen 
(erika-evely.eisen@rodakorset.fi, tfn 040 578 
9197).

Nytt projekt för att sprida 
flerspråkig coronakommunika-
tion startade

Fötroendevalda
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Röda Korsets nya webbutik publicerades i 
mars på finska och svenska. Webbutiksplatt-
formen är gemensam med Kontti, men för 
kunderna är de två webbutikerna separata. 
- På det här sättet gjorde vi kostnadsbespa-
ringar och när vi gjorde det tillsammans, lär-
de vi oss tillsammans, konstaterar webbu-
tiksplanerare Eija Tiittanen, som har lett 
projektet inom centralbyrån. 

I den nya webbutiken finns det på samma 
sätt som förut en del som endast är till för 
vår organisations aktörer.  Där finns organi-
sationsprodukterna och kampanjmaterialet.  
Då man är inloggad med avdelningens eller 
distriktets koder ser man också de förmånli-
gare återförsäljningspriserna på alla produk-
ter. 

- Tiden hade gått förbi vår gamla webbu-
tik och det var inte längre möjligt att mo-

dernisera den.  Vår nya webbutiksplattform 
Magento är en modern webbutik, där inne-
hållsproduktionen och olika kampanjverktyg 
möjliggör många olika sätt att verka.  Vårt 
mål är att locka nya kunder till butiken och 
också att effektivera avdelningarnas medel-
sanskaffning, berättar Eija Tiittanen. 

Om din avdelning ännu inte har använda-
ruppgifter och lösenord till den nya webbu-
tiken, lönar det sig att registrera dem med 
detsamma.  E-posten är användarnamn och 
avdelningen kan skapa flera lösenord, om 
flera frivilliga aktivt använder webbutiken.  
Anvisningar för registreringen har sänts till 
avdelningarnas ordförande och insamlingsle-
dare.  

Försäljningstjänsten hjälper i pro-
blemsituationer, sänd meddelande till 
myynti@redcross.fi. 

Röda Korsets webbutik förnyades

Webbutiken
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Internationell biståndsverksamhet

Antalet dödsoffer efter jordbävningen i Haiti 
i augusti fortsätter öka och påverkar en mil-
jon haitier. I landet har man utlyst en månads 
undantagstillstånd till följd av jordbävningen.

- Sjukhus, hem, skolor, broar och vägar har 
förstörts. Människor har skadats och blivit 
hemlösa. Hälsovårdstjänsterna är allvarligt 
överbelastade, och det är svårt att få tillgång 
till dem. Situationen är mycket allvarlig, sä-
ger Tiina Saarikoski, direktör för den inter-
nationella biståndsverksamheten vid Finlands 
Röda Kors.

Ur Röda Korsets katastroffond har 100 000 eu-
ro beviljats för biståndsarbete i Haiti. Dessut-
om har vi skickat två finländska biståndsar-
betare till Haiti, där de kommer att jobba som 
telekommunikationsexperter. En av dem är 
Tom Granqvist, med rötterna i Västanfjärd.

I Haiti hjälper Röda Korset till i räddningsarbe-
tet, ger första hjälpen och psykosociala stöd 
samt försöker förhindra coronavirusets sprid-
ning. Rödakorskommittén strävar efter att 
återförena familjer som separerats från var-
andra under katastrofen.

Afghanistan härjat av konflikt, torka och 
virus
Även i Afghanistan är nöden stor till följd av 
den pågående konflikten samt effekterna av 
torkan och coronapandemin. Man räknar att 18 
miljoner människor är i behov av hjälp i lan-
det. Internationella Röda Korset och afghans-
ka Röda Halvmånen är närvarande i Afgha-
nistan och de humanitära behoven är enorma 
efter veckor av strider, säger Eloi Fillion, chef 
för internationella Röda Korsets biståndsope-
ration i Afghanistan.

- Internationella Röda Korset har förbundit sig 
att svara mot humanitära behov, och vi kom-
mer inte att minska vår närvaro i Afghanistan. 
Vi har arbetat här i 30 år, och arbetet tar inte 
slut, säger Fillion.

Finlands Röda Kors har i årtionden stött bi-
ståndsarbetet i Afghanistan bland annat ge-
nom att stöda Röda Halvmånens arbete med 
att förmedla hälsokunskap till särskilt barn och 
kvinnor. I våras beviljades också 100 000 eu-
ro ur katastroffonden för att lindra nöden som 
orsakats av torkan. Finlands Röda Kors stö-
der också ett långsiktigt utvecklingsarbete i 

Afghanistan med hjälp av 
utrikesministeriet och bi-
dragsgivare.

Din hjälp behövs
Du kan stöda biståndsarbe-
tet i Afghanistan och Hai-
ti genom att ge ett bidrag 
till Finlands Röda Kors ka-
tastroffond. Fonden gör det 
möjligt att snabbt skicka 
hjälp till olika delar av värl-
den. Till katastroffonden 
samlas medel in även un-
der hungerdagen som ord-
nas den 23-25.9 där du kan 
delta både som insamlare 
och bidragsgivare. Tack för 
din hjälp.

Röda Korset hjälper världen över

Åboländsk biståndsarbetare på plats i Haiti
Text ANDREA SÖDERGÅRD  |  Bild SAKARI PIIPPO/FRK

Telekommunikationsexperterna Erik Finskas och Tom Granqvist reste till 
jordbävningsdrabbade Haiti i mitten av augusti.
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Onlinekurs i humanitär rätt
Del 1 28.9 kl 18-20
Del 2 30.9 kl 18-20
Del 3 2.10 kl 09-12

Utbildare: 
Andrea Södergård 
Laura Wickström

Även krig har regler

Läs mer och anmäl senast 27.9: bit.ly/humrattonline2021




