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Coronabegränsningarna fortsätter

På våren för ett år sedan lärde vi oss nya go-
da sätt att hindra smittspridning.  Vi höll av-
stånd, undvek sammankomster, iakttog god 
handhygien och arbetade på distans.  Under 
året lärde vi oss också att använda ansikts-
skydd på allmänna platser och i kollektivtra-
fikmedel. 

Fastän vaccinationerna redan har inletts runt 
om i Finland, måste vi också i fortsättning-
en orka följa hälsosäkerhetsanvisningarna.  I 
synnerhet då coronaviruset har muterat och 
smittar ännu lättare.  På grund av mutera-
de virusvarianter rekommenderar THL också 
ett säkerhetsavstånd på  mer än två meter.  
Det är viktigt att vi också håller det här läng-
re säkerhetsavståndet.

Ett enormt stort tack till alla frivilliga, som 
oförtrutet fortsätter med verksamheten, 

Kristiina Myllyrinne  
Sakkunnig inom hälsa  
och första hjälpen 

N
iklas M

eltio

De frivilliga vägleder människorna som kommer för att vaccinera sig till rätt plats och hjälper till vid 
efterobservationen av personer som blivit vaccinerade.

trots att arbete på distans är uttröttande.  
Tack också till er hundratals frivilliga som 
fungerar som vaccinationsstödjare i städerna 
vid coronavaccineringen.  Tack vare er hjälp 
kan yrkespersonerna inom hälsovården kon-
centrera sig på att vaccinera. 

Bara vi ännu orkar följa THL:s anvisningar, 
så kan vi möjligen på hösten återgå till verk-
samhet ansikte mot ansikte!

S
akari Piippo
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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 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

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 avdelnings-
material under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med  
myynti@rodakorset.fi
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LEDARE 29.3.2021

Många bäckar små…
ANNALENA SJÖBLOM | Verksamhetsledare, Åbolands distrikt
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Efter att nyligen ha packat ihop fjolåret och 
reflekterat över statistik och resultat kan jag 
konstatera att mycket av både verksamhet, 
ekonomi och handling består av många små 
åtgärder som leder till ett gott helhetsresul-
tat.

Som exempel kan jag ta distriktets finansie-
ring och Hungerdagsinsamlingen som pre-
senteras här i form av diagram.

Som ni kan läsa ur pajdiagrammet är den 
största finansieringen 21% av det totala. 
Fem poster är över 10% av det totala och 
resterande sju under 10%. Det här berättar 
ganska väl om hur vi måste utnyttja många 
olika kanaler för att samla ihop till helheten. 
Enkelt är det ju inte heller, alla olika finan-
sieringar kräver sin egen process och kun-
skap samt egen arbetstid framförallt.

Samma kan vi konstatera då vi betraktar 
fjolårets Hungerdagsinsamling som alla av-
delningar aktivt deltog i. För första gången 
slog de alternativa insamlingsmetoderna ige-
nom, även om den traditionella bössinsam-
lingen fortfarande är den största biten av 
kakan (47%). De virtuella bössorna hämta-
de 21% och bankgiron 19% av totalsumman. 
Både MobilePay och IZettle syns som tunna 
skivor och kommer garanterat att i framti-
den öka. Både anställda och frivilliga för-
väntas kunna förmedla de olika kanalerna åt 
våra bidragsgivare. Vi kan inte lämna bort 
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något gammalt, utan vara öppna med att 
ta emot nya betalningssätt. I tidningen kan 
ni läsa om flera utbildningar som längs med 
våren och hösten kommer att ordnas för att 
arrangera Hungerdagsinsamlingen, dessa 
hoppas vi ni deltar i. 

Många aspekter kan man lyfta fram i vår allt 
mer splittrade värld. Avdelningarnas ansvar 
och uppgifter blir allt mer komplicerade, nu 
tänker jag på tex GDPR, OMA, öppenhet etc. 
Samma gäller för oss anställda. Vi har alla 
flera ansvarsområden, en del frågor går in i 
varandra och vi är ibland förvirrade över vad 
som hör till vem. 

Kontentan är trots allt att vi behöver ha tyd-
lig ansvarsfördelning, men bör bli allt bättre 
på teamarbete. Det hoppas jag ni i avdel-
ningarna också gör. Fördela arbete mellan 
ansvarspersonerna men arbeta tillsammans 
mot samma mål.

Det finns ett talesätt: ”Ingen kan göra allt 
men alla kan göra något” som bra kan kopp-
las ihop med ”många bäckar små blir en stor 
å”. Dessutom känns bäcktemat väldigt aktu-
ellt just nu då vårsolen lyser och takdroppet 
äntligen börjat!

Ha en skön vår alla!

Åbolands distrikt håller sitt Årsmöte 
lördagen 10.4 2021 virtuellt - Kom med!
Årsmötet hålls i år igen online via Microsoft Teams.
Mötet hålls mellan kl 10-12. 
Anmälan sker via OMA senast 8.4: oma.rodakorset.fi/event/10668.
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Färdigheter i första hjälpen är till nyt-
ta hemma i vardagen.  Till exempel får 
en person som är medvetslös eller som 
mår dåligt hjälp av att läggas i stabilt 
sidoläge. 

Hur agerar du om ett barn sväljer någonting 
olämpligt? Rödakorsveckan är ett bra tillfäl-
le att lära sig första hjälpen eller om man re-
dan har kunskapen att sprida den vidare.  
Den som har gått hjälparkursen för barnfa-
miljer kan agera i nödsituationer i hemmet.  
Första hjälpen-kunskaperna är till nytta. 

-I familjen kan man undvika sjukhusbesök, 
om man klarar av att ta hand om mindre 
skador med första hjälpen, säger Kristiina 
Myllyrinne, sakkunnig i första hjälpen vid Rö-
da Korset. 

Kursen är bekant för många frivilliga från 
Rödakorsveckan under de senaste åren.  Ti-
digare lärde man sig första hjälpen vid fy-
siska evenemang under Rödakorsveckan.  
I coronatider kan man lära sig första hjäl-
pen-färdigheter på egen hand med hjälp av 
distansmaterial.  

Myllyrinne uppmuntrar intresserade att be-
kanta sig med webbplatsen kotitapaturma.fi 
och med checklistorna om hemmets säker-
het som finns där. 

-Man kan enligt listan göra en ”säkerhetrun-
da” hemma och gå igenom de ställen där 

Under Rödakorsveckan lär vi oss  
första hjälpen hemma  

små olyckor kan ske samt göra förbättringar, 
säger Myllyrinne.

Barn råkar ofta ut för stötskador och stuk-
ningar när de hoppar och klättrar, men in-
te klarar sig vuxna heller helt utan stötar i 
hemmet.  Hemmet har för mång blivit en ar-
betsplats, men där har man nödvändigtvis 
inte skött om arbetssäkerheten lika bra som 
på ett kontor.  Stukningar inträffar också när 
man rör sig utomhus. 

Myllyrinne påminner om att det är roligt att lä-
ra sig första hjälpen tillsammans med barnen.  

-Barnen tycker att det är kul att linda en 
stukning eller att lägga en vuxen i stabilt si-
doläge, berättar Myllyrinne. 

Till exempel har man nytta av att kunna 
lägga en person i stabilt sidoläge, om hen 
förlorar medvetandet hemma eller om en fa-
miljemedlem mår dåligt och kastar upp.  

-Första hjälpen-kunskaper kan vara bra att 
ha även om situationen inte är så allvarlig, 
säger Myllyrinne uppmuntrande. 

Rödakorsveckan firas den 3-9 maj.

Se också:    
rodakorset.fi/forsta-hjalpen/forsta-hjal-
pen-anvisningar, kotitapaturma.fi 
Ladda ner Suomi112-appen i barnets telefon 
och se till att barnet lär sig nödnumret. 

Joonas B
randt

RÖDAKORSVECKAN 3–9.5.2021
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HUNGERDAGEN 23–25.9.2021

På Hungerdagen lyfter vi fram männ-
iskan mitt i en katastrof.  Vem som 
helst av oss kan vara en hjälpare eller 
hamna i en situation där vi själva be-
höver hjälp.  I nödens stund är våra 
behov likadana och rätt enkla: vi behö-
ver mat, vatten och skydd.  Låt oss till-
samman göra en hoppfull kampanj och 
säkerställa att Röda Korset är redo att 
hjälpa varje dag – oberoende om hjäl-
pen behövs här i Finland eller längre 
borta. 

Bössinsamlingen genomförs 23 – 25.9. 

Hungerdagens bössinsamling ordnas som 
vanligt den sista hela veckan i september 
från torsdag till lördag 23 – 25.9.  Då hoppas 
vi att bössinsamlarna i sina röda västar fyl-
ler gatubilden på ett synligt sätt, vid behov 

Ordförande Lisa Fordell och vice ordförande Anders Helsing från Esbo svenska avdelning är erfarna bössinsamlare 
och de har också fått fina resultat med MobilePay, iZettle och webbössan.  Framgångskonceptet är enkelt: begär do-
nationer flitigt!  

Med Hungerdagen säkrar vi att Röda Korset 
är redo att hjälpa varje stund, överallt  
i världen 

försedda med mask och med beaktande av 
säkerhetsavstånd.  Det här fick vi erfaren-
het av redan i höstas, då vi lyckades utmärkt 
med att följa säkerhetsföreskrifterna! 

Det lönar sig att börja rekrytera 
bössinsamlare redan på våren  

Bössinsamlarna är direkt efter tv-reklam den 
näst effektivaste formen av kampanjreklam 
och därtill är bössinsamlingen ett bra sätt 
att samla in medel.  Om avkastningen sätts 
i proportion till mängden besökare, blev de 
kontanta bössdonationerna i fjol till och med 
något större än år 2019. 

Att bössinsamlarna syns i riklig mängd på 
gatorna förmedlar också det viktiga budska-
pet om att Röda Korsets frivilliga är närva-
rande och redo att hjälpa.  För att den lokala 

H
eidi Juslin-S

andin
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HUNGERDAGEN 23–25.9.2021

Maj

Planering av Hungerdagen  
ti 18.5 kl. 13-14.30 och kl. 17.30-19,  
på svenska ti 25.5 kl. 17.30-19

Djupdykning i insamlarrekryteringen  
on 19.5 kl. 13-14.30 och kl. 17.30-19,  
på svenska on 26.5 kl. 17.30-19

Introduktion i olika insamlingssätt  
to 20.5 kl. 13-14.30 och kl. 17.30-19,  
på svenska to 27.5 kl. 17.30-19

Augusti

Allmän presentation av Hungerdagen 
2021 må 13-14.30 och kl. 17.30-19,  
på svenska må 23.8 kl. 17.30-19

Mera inkomster från nya insamlingsformer 
ti 17.8 kl. 13-14.30 och kl. 17.30-19,  
på svenska 24.8 kl. 17.30-19

Synlighet på gator och i sociala medier  
on 18.8 kl. 13-14.30 och kl. 17.30-19, på 
svenska on 25.8 kl. 17.30-19 

Skolorna med i Hungerdagen  
to 19.8 kl. 13-14.30 och kl. 17.30-19,  
på svenska to 26.8 kl. 17.30-19

September

Lägesöversikt och snabbrespons  
to 30.9 kl. 17.30-19,  
på svenska ti 5.10 kl. 17.30-19

Hungerdagens tvåspråkiga heta linje 
torsdagar 2, 9 och 16.9 kl. 17-18  

Oktober

Avslutande arbeten och rapportering  
ti 19.10 kl. 13-14.30 och kl. 17.30-19, på 
svenska ti 26.10 kl. 17.30-19

November

Resultat och lärdomar  
23.11 kl. 13-14.30 och kl. 17.30-19,  
på svenska ti 30.11 kl. 17.30-19

Tidtabell för Hungerdagens 
landsomfattande 
distansutbildningar

hjälpberedskapen ska säkerställas är det yt-
terst viktigt att man i avdelningarna satsar 
på rekrytering av insamlare, helst redan i 
god tid på våren. 

En talesperson anlitas för att få fart på 
försäljningen av Hungerdagsreflexen 

Det faktum att kontanter används allt min-
dre tvingar oss att förnya sätten för med-
elsanskaffning.  En nyhet för i år är 
Hungerdagsreflexen, som lanseras redan i 
augusti.  Reflexen säljs i samarbetsparternas 
verksamhetsenheter och Röda Korsets web-
butik.  De exakta försäljningsställena klar-
nar under vårens lopp.  En framstående finsk 
skådespelare har lovat ge sitt ansikte åt re-
flexkampanjen.  I augusti avslöjar vi vem 
det är! 

Hungerdagskampanjen är i gång från 
början av september till slutet  
av oktober

Fastän bössinsamlingen pågår som vanligt 
tre dagar i slutet av september, vill vi upp-
muntra folk att ge bidrag till Hungerdagen 
via olika kanaler under hela september och 
oktober.  För avdelningarna innebär det här 
bland annat att webbinsamlingen är öppen 
hela två månader.  I fjol blev summorna som 
samlades in via nya betalningssätt ganska 
små, men en del avdelningar lyckades öka 
inkomsterna riktigt bra.  Lärdomarna och er-
farenheterna av det här har nu samman-
ställts och kommer att spridas till gagn för 
alla vid kommande utbildningar.  

Utbildningarna bjuder på kamratstöd, 
tips och en nyhet - Hungerdagens  
heta linje

De i fjol så populära distansutbildningarna 
för Hungerdagen kommer att fortsätta och 
kompletteras.  Anmäl dig till utbildningarna 
via anmälningslänkarna på Hungerdagssidor-
na i Rednet.  I september ordnas dessutom 
Hungerdagens heta linje via Teams under tre 
torsdagskvällar före bössinsamlingen.  Via 
linjen kan man be om hjälp till exempel med 
tekniska problem eller helt enkelt bara prata 
och bli inspirerad av andra närvarande frivil-
ligas Hungerdagsplaner.  Hungerdagen görs 
tillsammans, i hela landet! 
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DET HÄNDER PÅ WEBBEN

Vår landsomfattande webbplats 
punainenristi.fi och rodakorset.fi har 
förnyats. Arbetet med de nya sidorna 
har pågått flitigt i ungefär ett år och nu 
finns helheten publicerad på två språk. 

Rodakorset.fi betjänar många

Rodakorset.fi har planerats att betjäna i syn-
nerhet bidragsgivare och människor som är 
intresserade av frivilligverksamhet. 

Nya frivilliga styrs från webbplatsen till 
Oma-tjänsten, där de kan berätta om si-
na intresseområden och komma med i fri-
villigverksamheten och utbildningar.  Via 
webbplatsen är det nu också enklare att bli 
medlem och att ge bidrag. 

Rodakorset.fi betjänar också hjälpbehövan-
de, informationssökande, medier och finansi-
ärer samt organisationens samarbetsparter. 

Hur ser nya rodakorset.fi ut? Berätta för oss 
vad du tycker!

Är Finlands Röda Kors hälsofrämjande 
verksamhet bekant för dig? Vill du få 
tips som stöder hälsa och välmående, 
kunskaper och färdigheter som du kan 
utnyttja i dina frivilliguppdrag och all-
mänt i ditt eget liv? Kom med på web-
bintroduktionen i hälsofrämjande!

Webbintroduktionen i hälsofrämjande ingår i 
Röda Korsets utbildning för frivilliga.  Den är 
avsedd för alla som är intresserade av häl-
sofrämjande verksamhet och därtill anslutna 
frivilligfunktioner inom Röda Korset.  Webbin-
troduktionen ger en heltäckande bild av Rö-
da Korsets hälsofrämjande verksamhet, som 
omfattar missbruksarbete, arbete inom sexu-
ell hälsa, arbete för förebyggande av olyckor 
och hälsorådgivning vid hälsopunkterna.  Ut-
bildningshelheten ger också kunskaper, färdig-

Webbintroduktion i hälsofrämjande
heter och beredskap, som man kan utnyttja 
som frivillig inom Röda Korsets hälsofrämjande 
verksamhet, i andra frivilliguppdrag inom Röda 
Korset och givetvis i sitt eget liv. 

För webbintroduktionen är det bra att reserve-
ra 2-3 timmar och du kan avlägga kursen en-
ligt din egen tidtabell.  Över avlagd kurs erhålls 
intyg. 

När du har avlagt webbintroduktionen kan du 
delta i grund- och fortsättningskurser inom oli-
ka områden samt söka efter lämpliga och in-
tressanta platser för dig att verka på inom 
Röda Korsets mångsidiga frivilligfält för häl-
sofrämjande verksamhet i Finland. 

Välkommen att delta i webbintroduktionen på 
adressen: bit.ly/TEverkkoperehdytys 

Den nya webbplatsen har planerats så att 
den är lätt att använda och nåbar för så 
många användare som möjligt – även på 
mobiltelefon. 

Vad härnäst? 

Typiskt för en webbplats är att den aldrig 
blir riktigt färdig och våra webbsidor går nu 
över till utvecklingsfasen.   Den kontinuerli-
ga utvecklingen av sidorna innefattar mindre 
förbättringsåtgärder, och under år 2021 publ-
iceras också innehåll på engelska.  Till dess 
kommer allt tidigare publicerat material på 
engelska att finnas kvar oförändrat på adres-
sen redcross.fi. 

Kontinuerlig utveckling av sidorna innebär 
att vi också gärna tar emot respons om allt 
som gäller webbplatsen.  Vad kan vi förbätt-
ra? Respons kan inlämnas på blanketten på 
webbsidan: rodakorset.fi/respons
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DE OMPLACERADE

Finska statens flyktingkvot är 1050 
personer år 2021.  Finland tar emot 
flyktingar som är mest utsatta och i 
flyktingkvoten betonas valet av famil-
jer och kvinnor och barn i sårbar ställ-
ning. 

Finlands Röda Kors har funnits som stöd för 
omplacerade flyktingar alltsedan 1970-ta-
let. Vi tar emot varje flykting som valts inom 
Finlands kvot redan när hen anländer till Hel-
singfors-Vanda flygplats. 

På flyktingarnas nya hemorter har Röda Kor-
sets avdelningar aktivt ordnat till exempel 
olika vänkurser, med hjälp av vilka de nyan-
lända får lokala vänner som stöder integra-
tionen. De frivilliga har också fungerat som 
stöd för kommunernas arbetstagare då det 
gäller flyktingmottagningen. 

Utbildningsmodulen Omplacerade och Rö-
da Korset är avsedd för frivilliga som arbetar 

Flera frivilliga till stöd för omplacerade  
genom utbildning

med flyktingar. Utbildningen syftar bland an-
nat till att öka de frivilligas kunskaper om de 
omplacerade, det vill säga kvotflyktingarna.  
Genom utbildningen får de frivilliga färdighe-
ter att fungera som stöd för flyktingar i en-
lighet med Röda Korsets principer. 

Grundkrav för att kunna delta är Välkom-
men till vår gemensamma berättelse-web-
butbildningen. För dem som är intresserade 
av vänverksamhet för kvotflyktingar rekom-
menderas dessutom grundkursen för mig-
rationsverksamhet, det vill säga Som stöd 
för integrationen (3 h), och grundkursen för 
vänverksamhet (3 h). 

Omplacerade och Röda Korset-utbildnings-
modulen räcker två timmar och kan ledas av 
mångkulturutbildarna. 

Aktuella utbildningar finns på Oma Röda 
Korset-sidorna, där det också lönar sig att 
marknadsföra kommande utbildningar!

H
arri M

äenpää
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RÖDA KORSET OCH MUMIN

Vårkalendern 2021 kom till för att vi 
vill stöda Finlands Röda Kors frivilliga 
och aktiva i stressande tider. FRK skul-
le inte vara någonting utan motiverade 
och välmående frivilliga. Vi vill genom 
vårkalendern berätta att ni är viktiga 
för oss! 

Kalenderns luckor uppmuntrar dig att ta li-
te tid för dig själv och ditt eget välmåen-

Tove Jansson var en ivrig läsare re-
dan som barn.  När de andra redan låg 
och sov låg hon under täcket och läste 
i skenet av en ficklampa, för hon hade 
inte tålamod att avbryta en fängslan-
de historia.  Den här nyfikenheten och 
passionen för läsande har inspirerat 
initiativtagarna till projektet ”Från A 
till Ö med Mumin”, som ska tända läs- 
och skrivgnistan hos människor i alla 
åldrar världen över.  

Också Finlands Röda Kors har inlett ett sam-
arbete med Moomin Characters och gått 
med i det här fleråriga och internationella 
projektet.  Med hjälp av Mumin vill vi främja 
läs- och skrivfärdigheterna hos människor i 
alla åldrar – kunskaper som är viktiga när vi 

Vårkalendern bjuder på skonsamhet,  
glädje och självinsikt! 

Röda Korset sprider läs- och skrivglädje  
med Mumin

de. Från och med beställningsdagen får du 
varje vecka en e-postlucka med ett tips, en 
övning eller en gåva som främjar hälsa och 
välmående. Kalendern pågår från beställ-
ningsdagen i tre månader, vilket betyder 
tolv meddelanden. 

Det första meddelandet kommer tidigast 
första veckan i februari. Kalendern går än-
då att beställa till slutet av april.

Kalendern kan beställas via den här länken: 
spr.punainenristi.fi/kevatkalenteri

I början av februari publiceras alla övningar 
samlade på adressen sproppimateriaalit.fi 
under rubriken ”För dig: Övningar som ökar 
ditt välbefinnande och hjälper dig att orka”.  
Vårkalendern 2021 förverkligas med finan-
siering av LokalTapiola.

Glada hälsningar, 
Finlands Röda Kors vårtomtar

ska uttrycka oss och som breddar vår förstå-
else för världen.  En kärlek till ord som man 
har tillägnat sig redan i tidig ålder ökar dess-
utom ens empati och nyfikenhet och huma-
niteten i världen.  

Projektet ”Från A till Ö med Mumin” sam-
lar ihop företag och organisationer från hela 
världen.  Tillsammans med olika samarbets-
parter kommer bolaget Moomin Characters 
att erbjuda verktyg och inspiration för att 
sprida läsandets och skrivandets glädje. Det 
är fråga om ett flerårigt samarbete, vilket 
betyder att Mumin också kommer att främja 
Röda Korsets arbete på lång sikt och synas  
i olika sammanhang.  Vi berättar senare me-
ra om hur samarbetet fortskrider. 

Joonas B
randt
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KOMPISFÄRDIGHETER-PROGRAMMET

Röda Korset har utvecklat programmet 
Kaveritaitoja (Kompisfärdigheter) till 
stöd för de ungas vänparsverksamhet.  
Det webbaserade programmet finns på 
adressen punainenristi.fi/kaveritaito-
ja. Programmet behandlar olika teman 
för kompisfärdigheter som vänparet 
bekantar sig med med hjälp av ani-
mationsvideor och mångsidiga uppgif-
ter under åtta träffar. Programmet kan 
förutom som vänparsverksamhet ge-
nomföras självständigt, i grupp eller i 
läroanstalter.

Utbildning i att utnyttja Kaveritaitoja- 
programmet i vänverksamheten ordnas  
6.5 kl. 17 – 19.30; anmälningar:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10459 

Som tilläggsutbildningsmaterial för frivilliga 
som fungerar som vänner till unga färdig-

Nya verktyg och utbildningar  
till vänförmedlingarna för att främja  
de ungas vänverksamhet

ställs ett självstudiematerial med temat de 
ungas mentala hälsa. Utbildningsmaterialet 
och programmet Kaveritaitoja har utveck-
lats i samarbete med MIELI Psykisk Hälsa i 
Finland rf. Den svenskspråkiga versionen av 
materialet utkommer under våren 2021. 

Projektet Kompisfärdigheter för unga ord-
nar en öppen vänförmedlarutbildning för 
alla avdelningar.  Utbildningen riktas till 
nya vänförmedlare, som blir en del av av-
delningens vänförmedlingsteam med 
ansvar uttryckligen för unga vänpar. I ut-
bildningen behandlas utmaningar som är 
typiska för unga vänpar och olika sätt att 
nå ut till unga personer som saknar en vän 
samt till frivilliga.  

Utbildningen ordnas 27 och 29.4  
kl. 17 – 19. Anmälningar:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10460 

V
ilm

a S
appinen
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Pluspunkterna har med låg tröskel er-
bjudit hiv-testning och rådgivning i 
frågor gällande sexuell hälsa på fem 
orter.  Den första Pluspunkten inledde 
sin verksamhet år 1993. 

I början finansierades verksamheten av Pen-
ningautomatföreningen och efter att spelfö-
retagen slogs ihop av Social- och hälsoorga-
nisationernas understödscentral STEA. STEA 
har emellertid beslutat att finansiering inte 
längre beviljas för verksamhet som hör till 
den offentliga hälsovårdens uppgifter. 

Vid Pluspunkterna har hiv-test också kunnat 
tas anonymt, vilket har sänkt tröskeln för 
många att söka sig till test. 

- Vi har inte frågat för mycket. Det räcker 
med att säga att man vill ha ett test, berät-

Pluspunkterna upphör med verksamheten  
i slutet av april

tar Janne Säilä, som ansvarar för Pluspunk-
terna i Seinäjoki och Jyväskylä. 

Stödet som Pluspunkterna har erbjudit 
har varit mera än bara ett stick i 
fingerspetsen 

De frivilliga vid Pluspunkterna har utfört ett 
banbrytande, betydande och långsiktigt pi-
onjärarbete för att förebygga hiv, skingra 
stigmat kring hiv och stöda dem som varit 
rädda för hiv-smitta. 

Rädslor och bekymmer som de frivilliga mött 
vid Pluspunkterna har de lindrat förutom 
med hiv-test även genom samtal och genom 
att erbjuda information och stöd i frågor som 
gäller sexuell hälsa. 

Fastän Pluspunkternas verksamhet upphör, 
fortsätter Röda Korset arbetet för att främ-
ja den sexuella hälsan. Frivilliga sprider kun-
skap och ger stöd inom  olika områden av 
sexuell hälsa bland annat i skolor, vid evene-
mang och festivaler.  

Ett varmt tack till Pluspunkternas frivilliga, 
samarbetsparter och alla som möjliggjort 
genomförandet av verksamheten. 

Organisationen har under början av året 
publicerat nya riktlinjer för dataskydd 
samt tillhörande trepartsavtal där man 
fastställer dataskyddsroller och -an-
svar i organisationens olika strukturer. 
Trepartsavtalet är vår version av den 
lagstadgade dataskyddsförordningen 
mellan den registeransvarige och per-
sonuppgiftsbiträdena. Riktlinjerna, av-
talet och mer information hittar du på 
RedNets dataskyddssida. Nedan ges en 
sammanfattning av avdelningens och 
personuppgiftsbiträdenas gemensamma 
skyldigheter.

Avdelningens ansvar omfattar bland annat 
att hantera personuppgifter inom ramar-

Avdelningarnas riktlinjer för dataskydd
na för lagliga behandlingsgrunder, utse av-
delningarnas kontaktpersoner för dataskydd 
och säkerställa att avdelningens nyckelper-
soner har kompetens i dataskydd.

Avdelningarna ska även säkerställa bland 
annat att personer med rätt att hantera 
personuppgifter har förbundit sig att följa 
tystnadsplikten. Om hantering av vissa per-
sonuppgifter har avslutats, ska sådana per-
sonuppgifter raderas från registret.

Riktlinjerna för dataskydd samt tredjeparts-
avtalet bör behandlas i avdelningens styrel-
se och med denna behandling förbinder vi 
oss som en part i avtalet. 

Petteri K
ivim

äki

TACK TILL DE FRIVILLIGA


