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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-
fi ken. 

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
ikla

s 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 vaccinationsstöd i städerna vid 
coronavaccineringen.  Tack vare er hjälp kan 
yrkespersonerna inom hälsovården koncen-
trera 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!
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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
  ( ,  /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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Ihärdig. Till en början uthärdlig, nu börjar den kännas outhärdlig. Coronapandemin, förstås. 
Många kanske kan känna så och placera in sig på någon slags skala av känslor mellan hopp 
och tvivel. Håll ut, orka lite till är de uppmaningar som vi får. Alternativet, att ge upp och 
sluta kämpa för en bättre morgondag? Nej. Mänsklighetens styrka är (bland annat) uthål-
ligheten – vi ger inte upp. Vi må bli knockade till golvet från tid till annan, men vi reser oss 
alltid igen. Vi kommer att vinna kampen mot coronan också.

Henri Dunant lät sig inte knockas för någon längre tid efter slaget vid Solferino. En stark 
vilja, visioner om en bättre framtid, uthålligt och osjälviskt långsiktigt arbete för männis-
kornas väl och ve. Dessa egenskaper och krafter innehade Dunant, vilka han tillsammans 
med andra människor använde för att ta sig igenom det trauma som Solferino innebar för 
befolkningen där. Som vi alla rödakorsare känner till, så har vi Henri Dunant att tacka för 
existensen av vår världsomspännande organisation. Röda Korset är också med och vinner 
kampen mot coronan. Beredskapschefen har längre fram i tidningen klara och koncisa listor 
på vad som kan göras, till stöd för hur vi i distrikt och avdelningar kan bekämpa coronan 
och befrämja samarbete och utföra viktiga hjälpinsatser. Hjälpförfrågningar från kommuner 
och hälsovårdsmyndigheter kan när som helst komma. Var därför alerta och redo!

Vårmötena börjar vara avklarade i avdelningarna och näst på tur står distriktets årsmö-
te, som hålls lördag . ., alltså som brukligt sista helgen i april. Begränsningar och rest-
riktioner samt även för att inte riskera någons hälsa, gör att distriktets årsmöte än en gång 
hålls som ett distansmöte via Teams. Att årsmötet hålls på distans innebär att premierin-
gar och utdelning av förtjänstmedaljer inte låter sig göras. Förhoppningsvis är läget bättre i 
höst, så att vi kan hitta lämpligt tillfälle att premiera och träff as på riktigt, i den icke-digita-
la verkligheten.

Den -  maj infaller Röda Korsveckan som, förutom att vara ett nationellt evenemang där 
vi fi rar Henri Dunant, också brukar vara ett fi nt tillfälle att ”på gator och torg” rekrytera nya 
medlemmar till lokalavdelningen. Årets kampanjtema är säkerhet i hemmet och förstahjäl-
pen kunskaper i vardagen. Mera läsvärt om Rödakorsveckan hittas längre fram i tidningen.

Till sist, om än det börjar kännas uttjatat, bara vi orkar följa corona-anvisningarna så kan 
vi förhoppningsvis träff as och ha verksamhet ansikte mot ansikte efter sommaren. 

Varmt tack till alla och envar som orkar upprätthålla verksamhet och arbeta trots distans-
tröttheten.

Vårhälsningar,

LEDARE . .

Ricky Berglund
Verksamhetsledare
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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 fi nns där. 

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

RÖDAKORSVECKAN – . .

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 inträff ar 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 fi ras den -  maj.

Se också:   
rodakorset.fi /forsta-hjalpen/forsta-hjalpen-
anvisningar, kotitapaturma.fi 
Ladda ner Suomi -appen i barnets telefon 
och se till att barnet lär sig nödnumret. 
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DET HÄNDER PÅ WEBBEN

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. 

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

Vår landsomfattande webbplats 
punainenristi.fi  och rodakorset.fi  har 
förnyats. Arbetet med de nya sidorna 
har pågått fl itigt i ungefär ett år och nu 
fi nns 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 fi nansi-
ärer samt organisationens samarbetsparter. 

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  publ-
iceras också innehåll på engelska.  Till dess 
kommer allt tidigare publicerat material på 
engelska att fi nnas 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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HUNGERDAGEN – . .

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  – . .  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 fi na resultat med MobilePay, iZettle och webbössan.  Framgångskonceptet är enkelt: begär do-
nationer fl itigt!  

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 fi ck 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 eff ektivaste 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 . 

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 
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HUNGERDAGEN – . .

Maj

Planering av Hungerdagen 
ti .  kl. - .  och kl. . - , 
på svenska ti .  kl. . -

Djupdykning i insamlarrekryteringen 
on .  kl. - .  och kl. . - , 
på svenska ons .  kl. . -

Introduktion i olika insamlingssätt 
to .  kl. - .  och kl. . - , 
på svenska to .  kl. . -

Augusti

Allmän presentation av Hungerdagen 
 må - .  och kl. . - , 

på svenska må .  kl. . -

Mera inkomster från nya insamlingsfor-
mer ti .  kl. - .  och kl. . - , 
på svenska .  kl. . -

Synlighet på gator och i sociala medier 
on .  kl. - .  och kl. . - , på 
svenska on .  kl. . -  

Skolorna med i Hungerdagen 
to .  kl. - .  och kl. . - , 
på svenska to .  kl. . -

September

Lägesöversikt och snabbrespons 
to .  kl. . - , 
på svenska ti .  kl. . -

Hungerdagens tvåspråkiga heta linje 
torsdagar ,  och .  kl. -   

Oktober

Avslutande arbeten och rapportering 
ti .  kl. - .  och kl. . - , på 
svenska ti .  kl. . -

November

Resultat och lärdomar 
.  kl. - .  och kl. . - , 

på svenska ti .  kl. . -

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 Hungerdagsrefl exen 

Det faktum att kontanter används allt min-
dre tvingar oss att förnya sätten för med-
elsanskaff ning.  En nyhet för i år är 
Hungerdagsrefl exen, som lanseras redan i 
augusti.  Refl exen säljs i samarbetsparternas 
verksamhetsenheter och Röda Korsets web-
butik.  De exakta försäljningsställena klar-
nar under vårens lopp.  En framstående fi nsk 
skådespelare har lovat ge sitt ansikte åt re-
fl exkampanjen.  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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DE OMPLACERADE

Finska statens fl yktingkvot är 1050 
personer år 2021.  Finland tar emot 
fl yktingar som är mest utsatta och i 
fl yktingkvoten betonas valet av famil-
jer och kvinnor och barn i sårbar ställ-
ning. 

Finlands Röda Kors har funnits som stöd för 
omplacerade fl yktingar alltsedan -ta-
let. Vi tar emot varje fl ykting som valts inom 
Finlands kvot redan när hen anländer till Hel-
singfors-Vanda fl ygplats. 

På fl yktingarnas 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 fl yktingmottagningen. 

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

Flera frivilliga till stöd för omplacerade 
genom utbildning

med fl yktingar. Utbildningen syftar bland an-
nat till att öka de frivilligas kunskaper om de 
omplacerade, det vill säga kvotfl yktingarna.  
Genom utbildningen får de frivilliga färdighe-
ter att fungera som stöd för fl yktingar 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 kvotfl yktingar rekom-
menderas dessutom grundkursen för mig-
rationsverksamhet, det vill säga Som stöd 
för integrationen (  h), och grundkursen för 
vänverksamhet (  h). 

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

Aktuella utbildningar fi nns på Oma Röda 
Korset-sidorna, där det också lönar sig att 
marknadsföra kommande utbildningar!
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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 fi cklampa, för hon hade 
inte tålamod att avbryta en fängslan-
de historia.  Den här nyfi kenheten 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 fl eråriga 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 välbefi nnande och hjälper dig att orka”.  
Vårkalendern  förverkligas med fi nan-
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 nyfi kenhet 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 fl erårigt 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. 

Jo
on
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KOMPISFÄRDIGHETER-PROGRAMMET

Röda Korset har utvecklat programmet 
Kaveritaitoja (Kompisfärdigheter) till 
stöd för de ungas vänparsverksamhet.  
Det webbaserade programmet fi nns på 
adressen punainenristi.fi /kaveritaito-
ja. Programmet behandlar olika teman 
för kompisfärdigheter som vänparet 
bekantar sig med med hjälp av anima-
tionsvideor och mångsidiga uppgifter 
under åtta träff ar. Programmet kan fö-
rutom som vänparsverksamhet gen-
omföras självständigt, i grupp eller i 
läroanstalter.

Utbildning i att utnyttja Kaveritaitoja-
programmet i vänverksamheten ordnas 
.  kl.  – . ; anmälningar: 

vapaaehtoiset.punainenristi.fi /event/  

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

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

tälls 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 . 

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  och .  
kl.  – . Anmälningar: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi /event/  
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NÄTVÄN-VERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN/MATILDA NORRMÉN

Röda Korsets nätvän-verksamhet
Finlands Röda Kors är kända för bland annat 
sin vänverksamhet som har varit en viktig 
del av verksamheten i över  år. Traditio-
nellt har vänner träff ats fysiskt på t.ex. kaf-
fe, promenad eller häng i parken. Nu har vi 
möjlighet att bli vänner på ett helt annat vis. 
Redan i några år har Röda Korset erbjudit 
möjligheten att bli en nätvän. 

Som nätvän har du möjlighet att bli bekant 
med en person via epost, en chat-servi-
ce eller på något annat elektroniskt vis som 
passat just dig. Man kan prata helt anonymt 
med personen och man delar med sig av 
precis så mycket man själv är bekväm med. 
Gå in på distriktets hemsida och läs mer om 
vänverksamhet på nätet.

Soli Nylund, 
FRK Vasa 
svenska av-
delning, fun-
gerar som 
Röda Kors 
nätvän. Hon 
ställde upp 
som frivillig i 
Röda Korsets 
nätvänverk-
samhet delvis 
av nyfi kenhet, 
men även för 
att hon kände 
att hon just 
nu hade tid 
och lust. 

”Det här är som gjort för oss pensionärer!”

Soli och hennes nätvän kommunicerar ett 
par gånger per månad via epost. ”Jag kan 
rekommendera detta till vem som helst, 
men speciellt människor i min ålder har ju 
haft brevvänner som små och det här är ju 
lite samma sak. För oss känns det naturligt 
att skriva längre brev, istället för att chat-
ta online på stubinen. Speciellt för de som 
är oroliga över om de har tid för frivilligverk-
samhet, så fungerar det här konceptet bra. 
Man kan svara när man själv känner sig re-
do för det. Ibland som avslutning på dagen.”

Soli ger även några tips på vad man ska tän-
ka på om man funderar på att bli nätvän. 
”Gå och kolla din vänprofi l på OMA! Se till att 
du har tillräcklig information i din profi l. Sk-
riv fritt in dina intressen och var beredd att 
bjuda lite på dig själv. Desto mer man bju-
der på sig själv, ju mer får man tillbaka.”

Också Adde Mohammed är en av dem som 
fått en chattvän via Röda Korset. Så här be-
rättar han:

”Jag hade inte tänkt på att gå med, men 
när jag gjorde min praktik på Röda Korset i 
Åbo och fi ck höra om chattvänverksamheten 
tänkte jag att jag skulle testa.

Jag fyllde i enkäten om vem jag är och ef-
ter någon vecka fi ck jag en matchning.” sä-
ger han.

Adde och hans chattvän håller kontakten en 
gång i veckan via mejl. Han rekommende-
rar chattvänner för alla som vill ha någon 
att prata med om gemensamma intressen. 
Särskilt dem som vill lära sig svenska. Till 
dem som funderar om chattvänner är något 
för dem skulle han säga:

”Våga testa. Det är roligt och kanske man 
får en vän för livet.” säger han.
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BEREDSKAPEN I ÖSTERBOTTEN

I detta nummer väljer jag att lyfta fram ett 
mycket aktuellt tema, nämligen massvac-
cination och Röda Korsets stöd till myn-
digheterna. Jag väljer helt och hållet att 
denna gång fokusera på vad ni kan och skall 
göra i era avdelningar. 

I pressen läser vi många artiklar liknande 
denna: 

I och med coronapandemin befi nner sig Fin-
land i en exceptionell situation, där målet är 
att så fort som möjligt vaccinera en stor del 
av människorna.Vaccineringen är på myn-
digheternas ansvar, men Röda Korset kan 
bistå med stöd vid vaccineringarna.

I Vanda fi nns frivilliga redan på plats och 
vägleder människorna som kommer för att 
vaccinera sig. Första hjälpen-kunniga frivil-
liga hjälper också till vid efterobservationen 
av personer som blivit vaccinerade. De frivil-
liga hjälper till särskilt under rusningstoppar 
och de ersätter inte arbetet som yrkesperso-
nerna inom hälsovården utför. Städerna har 
rekryterat och sysselsatt hundratals perso-
ner i vaccineringsarbetet.

– Myndigheterna har varit synnerligen nöjda 
med de frivilliga som är engagerade och kan 
sin sak. De frivilliga har berömt den goda at-
mosfären, arbetstagarnas uppmuntrande 
attityd och den högklassiga förhandsutbild-
ningen, berättar koordinatorn för första 
hjälpen-verksamheten i Helsingfors och 
Nylands distrikt Niina Hirvonen.

I Vanda är det cirka  frivilliga som har 
ställt upp och nya frivilliga utbildas he-
la tiden. Hundratals frivilliga är beredda att 
hjälpa runt om i Finland. Viljan att hjälpa 
motiverar både erfarna frivilliga och noviser 
inom verksamheten.

– Det här är så givande. Jag skulle gärna 
hjälpa här varje dag, om jag fi ck göra det, 
berättar nya frivilliga Inkeri Metsäpelto.

Utbildade frivilliga är beredda att hjälpa 
runt om i Finland

Man är nu beredd att erbjuda hjälp i cirka  
kommuner. I Egentliga Finland börjar vacci-
neringarna nästa vecka. Förberedelserna är 
i full gång också i Pargas, Kuopio och Rova-
niemi.

Massvaccination och Röda Korsets stöd till 
myndigheter

Frivillige Emil 
Ehnström vid 
vaccinering 
i Helsing-
fors Mässcen-
trum. Foto: 
Sakari Piippo
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BEREDSKAPEN I ÖSTERBOTTEN FORTS

Det behövs nya frivilliga i hela Finland.

– Röda Korset förbereder sig och planerar 
sin beredskap fortgående för olika krissitua-
tioner i samhället. Jag tror att då vaccinerin-
garna kommer i gång ordentligt, behövs det 
hjälpande händer för stöduppgifter, säger 
chefen för beredskapsarbete i hemlan-
det Aki Pihlaja. Assistansen vid vaccine-
ringar börjar i största delen av kommunerna 
under februari och mars. Tidpunkten för 
när verksamheten inleds på olika orter be-
ror på tillgången till vaccin. https://www.
rodakorset.fi /nyheter/roda-korsets-frivilliga-
bistar-myndigheterna-vid-coronavaccinerin-
gar--cirka- -kommuner-har-bett-om-hjalp/

Vi vet med största säkerhet att när väl 
framställningen av vaccin runt om i världen 
tar ordentligt fart kommer tempot på vacci-
nationstakten att öka betydligt runt om i Fin-
land.

Därför uppmanar jag alla våra avdelnin-
gar i Österbottens svenska distrikt att 
vara alerta och redo på förfrågningar 
om assistans av kommunerna och häl-
sovårdsmyndigheterna. Uppgifterna är till 
största delen så kallade aulavärdar, alltså att 
ta emot folk som skall vaccineras och visa 
dem rätt väg till rätt väntsal.

Vad kan ni då göra i er avdelning?

• Förbered er genast på att ni kan bli kon-
taktade av hälsovårdsmyndigheterna på 
ert område. Om ni vill får ni be att häl-
sovården kontaktar distriktet så sköter vi 
koordineringen av hjälpinsatsen (givetvis 
räknar vi ändå med personella resurser 
också från er avdelning). 

• Svara inte nekande på myndigheternas 
förfrågan. Tillsammans med gemensam-
ma krafter klarar vi det här!

Oavsett om ni sköter kontakten och koor-
dineringen själv eller överlåter den åt dist-
riktet eller en grannavdelning skall varje 
avdelning utan dröjsmål:

. Kartlägga era egna personella resurser, 
vem kan och har möjlighet att hjälpa till. 

. Kontakta era grannavdelningar, speciellt 
de som ligger på samma Hvc område. 
Samordna resurserna med dem. Dra nyt-
ta av den regionala beredskapsmodellen 
som lanserades för några år sedan. Se 
till att nätverket är i skick.

. Använd era kontaktnät och rekrytera nya 
frivilliga hjälpare. Nu har vi möjlighet 
att samtidigt rekrytera nya frivilliga och 
medlemmar till våra avdelningar.

. Var aktiva. Planera för morgondagen.

. Be om råd och hjälp av grannavdelningar 
och distriktet.

Vi har alla nu en uppgift att arbeta för att 
uppnå Finlands Röda Kors vision under den-
na stämmoperiod: Glädje och hopp via 
verksamhet lokalt – Alltid på plats.

Kort och gott: Vi förbereder oss väl och 
håller Röda Korsfanan högt!

Vårhälsningar, 
Rolf Sund
Beredskapschef
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MÅNGKULTUR/FÖRDOMSFRI FÖREGÅNGARE

Inkludering och självrannsakan

Inom det mångkulturella, så var veckan 
mot rasism det mest anmärkningsvär-
da under den gångna våren. Temat för årets 
kampanj fokuserade långt på våra attityder 
mot rasism och hur vi bör agera i en eventu-
ell rasistisk situation. Som mycket annat just 
nu, hölls hela kampanjen virtuellt, men ändå 
med stor framgång. Enskilda individer, orga-
nisationer och föreningar tog till sig utmanin-
gen om att rannsaka sig själva om attityder 
och handlingar mot rasism och delade fl itigt 
sina tankar på sociala medier. 

I samband med veckan mot rasism, så er-
bjöd Röda Korset olika rasismförebyggande 
verksamhetsanvisningar i from av bl.a. lä-
romedel åt skolor, webinarier, samt att varje 
distrikt utsåg en Fördomsfri föregångare som 
genom sina handlingar bidragit till ett mera 
inkluderande och förstående samhälle. 

Röda Korset Österbottens svenska dist-
rikt utnämnde två Fördomsfria föregån-
gare , som redan länge arbetat med 
detta och som visat gått exempel åt oss al-
la, Konstverkstaden Malakta i Malax och 
Marja-Lena Södergård från Vörå. 

Distriktet vill rikta ett stort tack till er 
båda!

Konstverkstaden Malakta 

Konstverkstaden Malakta har sedan  va-
rit en oas för människor där kreativi-
tet, idéer, konst och kultur kan växa och 
blomstra. Malaktas verksamhet baseras hu-
vudsakligen på organiseringen av otaliga 
evenemang, utbildningsmöjligheter och pro-
jekt, där öppenhet och mångkulturalism of-
ta varit nyckelord. Detta blev särskilt tydligt 
under fl yktingkrisen , då Malakta öpp-
nade sina dörrar och organiserade olika eve-
nemang för asylsökande som kommit till 
Malax. Genom åren har Malakta vunnit ryk-
te som en fördomsfri plats där alla männis-
kor, oavsett klass, status eller etnicitet 
alltid är välkomna.

Marja-Lena ”Malla” Södergård 

Marja-Lena Södergård har ett långt enga-
gemang bakom sig som frivillig inom Rö-
da Korsets lokalavdelning i Vörå. Sedan 
år  har hon varit aktiv på många oli-
ka poster, bl.a. som avdelningens ordföran-
de, viceordförande, sekreterare, informatör, 
medlemsmästare, insamlingsledare, kontakt-
person för hemlandshjälpen samt som kon-
taktperson inom ungdoms-, skolsamarbets-, 
vän- och mångkulturverksamheten.

Fördomsfri föregång-
are : Konstverk-
staden Malakta i Ma-
lax. Fotograf: VBL/
Mikael Nybacka
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FÖRDOMSFRI FÖREGÅNGARE    SAMHÄLLSVERKSAMHET

Malla Södergård har entusiastiskt jobbat 
med att aktivt integrera mångfaldsfrå-
gor i hela avdelningsverksamheten. Mal-
la Södergård är en engagerad Röda korsare 
som aktivt varit med om hela processen i 
fl yktingmottagande med allt ifrån att ska-
pa kontakt mellan ansvariga myndigheter 
och Röda Korset, införskaff andet av möbler 
och husgeråd för kvotfl yktingar inom hemor-
ten, med att fungera som vän och vänfamilj, 
samt även engagerat nya fi nländare till verk-
samheten i Röda Korset och i annan verk-
samhet på hemorten.

Kyösti Linna
Mångkulturutvecklare

Även Marja-lena Södergård från Vörå utsågs till Fördomsfri fö-
regångare . Här tillsammans med distriktets mångkulturut-
vecklare Kyösti Linna. Fotograf:VBL/Mikael Nybacka

Rödakorsets webbutik har 
förnyats!

Har ni i avdelningen noterat att 
webbutiken www.rodakorsbu-
tiken.fi  har förnyats? Alla av-

delningar bör registrera sig för att 
kunna logga in och beställa ma-
terial! Registrera er i god tid så 

att ni enkelt kan beställa material 
t.ex till Hungerdagen. Information 
om detta har skickats till avdel-

ningarna under mars.

Ta steget ut i det
digitala
Utan desto större förvarning befann vi oss 
plötsligt mitt i en pandemi för ett år se-
dan. Allt ställdes på sin ända och vi tvinga-
des tänka om gällande många aspekter av 
vår vardag. Verksamheten i avdelningarna 
tog paus eller omformades och distriktper-
sonalen började jobba på distans. Förändrin-
garna var stora, ibland även utmanande, 
men i och med den nya situationen öppna-
des även oanade möjligheter.

Hur många av oss hade tidigare suttit med 
i ett möte eller föreläsning över nätet? Vem 
hade hört talas om Teams eller Zoom? Åt-
minstone för mig var detta nya begrepp men 
nu har dessa verktyg kommit att bli en vä-
sentlig del av sättet vi arbetar på. När de fy-
siska träff ar begränsas så hittas alternativa 
sätt att fungera.

Teams och Zoom är två olika digitala verktyg 
där man kan hålla möten över nätet. Det du 
behöver för att kunna delta är en smarttele-
fon, läsplatta eller dator. Principen för båda 
programmen är samma:

. Den som bjuder in till en träff  skapar ett 
möte i programmet. 

. Då skapas en deltagarlänk, som funge-
rar som en elektronisk nyckel till det digitala 
mötesrummet. 

. Denna länk till mötet kan sändas per e-
post till deltagarna.

. När det är tid för mötet så klickar delta-
garna på länken i e-postmeddelandet och så 
tas man vidare till mötet.

. När man kommit in i mötet kan man själv 
välja om man vill ha på kamera och visa sin 
bild. Det fi nns även mikrofon som man själv 
får välja att ha på eller av beroende på om 
man pratar eller inte.

. När mötet avslutas ”sätter man på luren” 
genom att klicka på en ikon på skärmen.

Svårare än så är det inte.
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SAMHÄLLSVERKSAMHET FORTS

Förhoppningsvis kommer vi att se ett slut 
på också den här pandemin och vi kan bör-
ja träff as igen. Inget kan ersätta de riktiga 
möten, men helt klart är att inom distriktet 
kommer vi att fortsätta med digitala möten 
även efteråt.

De månadsmöten vi hållit för frivilliga en 
gång per månad under vintern är goda 
exempel på hur något gott kommit ur corona 
situationen. Att samla frivilliga från Lappfjärd 
i söder till Karleby i norr en vanlig vardag-
skväll är inte möjligt som fysiskt möte. När 
vi träff as över nätet är vi tidseff ektiva och 
det är ytters behändigt att få del av info och 
känna gemenskap med andra rödakorsare 
utan att lämna hemmet.

Så har du ännu inte sett behov, vågat eller 
velat stiga in i den digitala mötesvärlden är 
det läge att nu ta steget! Distriktspersonalen 
hjälper gärna till och övar med dig tills tek-
niken känns naturlig att använda. Det fi nns 
ännu några läsplattor tillgängliga om nå-
gon avdelning har behov av en för att kunna 
komma med på allt som ordnas över nätet. 
Varmt välkommen med i vår virtuella ge-
menskap!

Kaj Kunnas: Livet är 
förändring
Digital föreläsning 
27.4 kl. 14-15.30 
Föreläsningen riktar sig till dig som är på väg 
att gå i pension eller nyligen blivit pensionär, 
men passar även för andra intresserade.

Att leva är att vara mitt i en konstant fö-
rändring. Varje dag, vecka, månad och år, 
från det att vi föds. En del förändringar är så 
små och vardagliga att vi inte ens registrerar 
dem, medan andra är stora och omvälvande 
brytningsskeden i livet. 

Liksom att gå i pension, då vardagen och ru-
tinerna förändras totalt. Pensioneringen, 
pensionstiden och andra stora brytningsske-
den kan väcka frågor och starka känslor re-
dan på förhand eller först efter att den nya 
vardagen har trätt in i bilden. Både positi-

va och negativa tankar och reaktioner. Hör 
Kaj Kunnas berätta om hur han förhåller sig 
till de förändringar livet medför och ta del av 
Kajs tips som kan vara till nytta i din egen 
vardag och hur du ser på förändringar i ditt 
eget liv.

Den digitala föreläsningen sker i dialog med 
publiken. Du är välkommen att ställa frågor 
eller dela med dig av dina egna tankar bå-
de på förhand och under Kajs framförande. 
Ett tillfälle för att öva användningen av Zoom 
ordnas dagen innan för de som önskar.

Anmälan: https://oma.rodakorset.fi /
event/

Arrangörer är ilaag-projektet, Svenska folks-
kolans vänner, Folkhälsans förbund och 
Svenska pensionärsförbundet.

Lotta Böling
Samordnare för samhällsverksamheten
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I DISTRIKTET/MATILDA NORRMÉN

Barn- och ungdomsverksamheten har sak-
ta kommit igång under våren. Lite blygt 
har verksamhet planerats då det hela tiden 
ligger ett moln av osäkerhet över oss alla. 
Ungdomslägergruppen i Korsholmsavdelnin-
garna planerar ett ungdomsläger till Gåshäl-
lan i Närpes, men de är hela tiden medvetna 
om att de kanske snart måste avboka allt.
Knattelägergruppen i Korsholm planerar 
blygsamt ett läger för yngre barn. Olika möj-
ligheter beaktas, men planeringen är svår.  

Babycafé
Verksamheten online har kommit igång rik-
tigt bra i vår. Vi har planerat  Babycafén on-
line och de fl esta är redan avklarade. Det 
sista ordnas .  då folkhälsan projektet 
Naturkraft för familjer presenterar sin verk-
samhet och ger tips om vad barnfamiljer kan 
hitta på i naturen under sommarmånader-
na. Babycaféerna har ordnats som tematräf-
far för blivande och nyblivna föräldrar för att 
ge stöd, verktyg och likasinnat diskussions 
sällskap åt dem. I varje träff  deltar en ex-
pert som kan diskutera och föreläsa om den 
träff ens tema. Träff arna har varit mycket po-
pulära och det har varit mellan  och  
deltagare varje gång.

Träff punkten
Distriktet har i många år samarbetat med 
Folkhälsan och FinFami och ordnat tema-
träff ar för unga, s.k. Träff punkter. Även des-
sa har kommit igång ordentligt under våren. 
Verksamheten stannade lite av under fjolå-
ret, speciellt eftersom de första försöken av 
online träff ar inte lyckades så jättebra. Nu 
har vi alla blivit mer vana med digitala träf-
far och vi ordnade en mycket lyckad träff  på 
hösten och två lyckade träff ar under våren. 
Nästa träff  ordnas . . med temat ”Hur 
en ovanlig sjukdom förändrade mitt liv”. 

Ungdomsstrategin
Ifjol, under stämmoåret, godkändes en ny 
strategi för Finlands Röda Kors. Under sam-
ma tider sammankom Finlands Röda Kors 
ungdomar, där även vårt distrikt medverka-
de, och beslöt om en ny ungdomsstrategi. 
De stora målen är att unga ska må bra, un-
ga kan hjälpa och unga förändrar världen. 
Vi ser gärna att alla avdelningar bekantar 
sig med strategin (  sidor) och implemente-

rar den i någon mån i sin verksamhet. Ju fl er 
unga vi får intresserade av vår organisation 
desto säkrare är vår framtid. 

Barn- och ungdomsverksamhet

Virtuellt ungdomscafé
Under min praktiktid har jag planerat och 
skapat underlag för ett virtuellt ungdomscafé 
där fokus ligger på gemenskap och umgän-
ge digitalt i form av träff ar online i Teams. 
Många har nyligen påbörjat sina studier men 
studielivet kanske inte riktigt blev som man 
hade hoppats. Inga evenemang har nu ord-
nats, fysiska lektioner har uteblivit och de 
nya kontakterna man önskade sig skapa har 
ej uppfyllts. Det mesta har nu enbart skett 
digitalt och det har satt sina spår i våra so-
ciala nätverk på olika sätt. 

Genom en verksamhet där man kunde mö-
ta andra likasinnade online önskar jag att 
fl era skulle känna sig mera inne i studielivet 
och genom denna portal hitta nya bekants-
kaper med andra studerande på sin studie-
ort. Virtuellt ungdomscafé kommer ske enligt 
lågtröskel principen där alla är välkomna, in-
gen anmälning behövs och man deltar enligt 
eget initiativ på den nivå man själv känner 
sig bekväm i. Träff arna ska kännas bekväma 
och man delar med sig av det man själv öns-
kar eller helt enkelt enbart lyssnar.

Under dessa tillfällen fi nns det alltid en värd 
som håller i trådarna och hjälper till att hål-
la samtalen fl ytande och har olika verktyg 
att använda sig av om situationen så kräver. 
Alla medverkare i gruppen kan påverka in-
nehållet så att den utformas enligt deltagar-
nas intresse och önskningar.

Målet och det främsta syftet med denna 
sorts verksamhet är att skapa nya kontakter, 
inspirera och inspireras av varandra, umgås 
och ha roligt helt enkelt. Men min önskan 
och förhoppning är att denna sorts verksam-
het kommer öka ännu mera så att alla i vårt 
samhälle en dag har en egen plats online 
att delta i där man passar in och känner sig 
som hemma. Nu har vi tagit ett steg vida-
re i förverkligandet av detta och nu fi nns det 
även en grupp för studerande, Virtuellt ung-
domscafé. 

Lotta Reinholm
Praktikant
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HÄNDELSEKALENDER VÅREN  I ÖSTERBOTTEN

Fredagkväll ilaag är en mötesplats för vuxna 
i alla åldrar. En mötesplats där man kan um-
gås utan krav och få nya bekantskaper om 
man vill. Röda Korset Vasa svenska av-
delning tog över verksamheten i fjol, 
men efter några träff ar blev det stopp pga 
pandemin.  Men vi ville inte ta paus, utan 
fortsatte att träff as digitalt, via Teams.

Vi sitter och pratar om allt mellan himmel 
och jord, om vardagliga saker och vad vi 
sysslar med på jobbet eller hemma. Vi kan 
diskutera kring olika teman, men om man 
vill kan man bara sitta och lyssna till diskus-
sionen. Nu under pandemin umgås vi endast 
online, men så fort situationen tillåter sam-
las vi igen i avdelningens lokal på Sandöga-
tan  i Vasa.

På Fredagkväll ilaag online behöver man inte 
ens uppge sitt eget namn om man inte vill, 
och man väljer själv om man vill ha kame-
ran på och mikrofon öppen, eller om man vill 
delta via chatten.

Du är välkommen 
med - det behövs 
ingen förhandsan-
mälan, bara kopiera 
länken https://tiny-
url.com/ilaag-fre-
dagkvall eller avläs 
QR-koden, så är du 
med. Någon av våra 
värdar fi nns på plats 

och kan hjälpa till om du har tekniska prob-
lem ( - ).  

Vi har öppet varannan fredag (ud-
da veckor) kl. - , från början av 
februari till medlet av juni. Nästa träff  är 

. . Om du vill veta mera kan du följa oss 
på på instagram (fredagkvall_ilaag) och på 
Facebook (@frk.vasasvenska).

Solveig Nylund
Frivillig, FRK Vasa svenska avdelning

Fredagkväll ilaag – Mötesplatsen som fl yttade ut på nätet
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