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Pikaperehdytyspaketti osaston
kouluyhteistyön yhteyshenkilöille 

Kouluyhteistyön yhteyshenkilön rooli

Koulut tekevät mielellään yhteistyötä Punaisen Ristin kanssa ja ovat siksi tärkei-
tä kumppaneita esimerkiksi kampanjoiden ja keräysten toteuttamisessa. Yhteistyö 
Punaisen Ristin kanssa tarjoaa kouluille mahdollisuuksia vapaaehtoisuuden, 
suvaitsevaisuuden ja inhimillisyyden arvojen vahvistamiseen sekä auttamisen taito-
jen oppimiseen.

Kouluyhteistyön yhdyshenkilönä vastaat kouluyhteistyön kokonaisuudesta. Tehtä-
vänäsi on yhteydenpito alueen koulujen kanssa sekä yhteistyöneuvotteluihin osal-
listuminen. Vastaat myös koulujen tiedusteluihin.

Tehtävänäsi on myös ideoida yhdessä osastolaisten ja osaston hallituksen kanssa 
kouluyhteistyön erilaisia mahdollisuuksia.

Tukea kouluyhteistyön yhteyshenkilölle antavat

• Osaston hallitus ja erityisesti puheenjohtaja

• Osaston nuorisotoiminnan yhteyshenkilö

• Nuorisotoiminnasta vastaava piirin työntekijä 

• Piirin osastolle nimeämä kummi 

• Piirin alueella toimivat nuorisokouluttajat ja nuorisopromot

• Piirin nuorisotoimikunta tai vastaava kehittämistyöryhmä

• Mahdolliset osaston alueella asuvat nuorisodelegaatit

• Keskustoimiston kouluyhteistyön koordinaattori

Tehtävät

• Koordinoida ja ideoida osaston toteuttamaa kouluyhteistyötä

• Vastaanottaa kouluyhteistyöhön liittyvää postia ja välittää se eteenpäin

• Vastaanottaa koulujen/oppilaitosten yhteydenottopyyntöjä liittyen kouluyhteis-
 työhön

• Rekrytoida uusia vapaaehtoisia mukaan osaston toimintaan

• Osallistua osaston edustajana yhteistyöneuvotteluihin paikallisen koulun/
 koulujen ja oppilaitosten kanssa
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Tärkeää tietoa

• Promo-koulutuksen nuorisotoiminnan koulutusmateriaali
• Vapaaehtoisten verkkopalvelu RedNetin ryhmät SPR Kouluyhteistyö sekä muut 
 nuorisotoimintaan liittyvät ryhmät 
•	 Punaisen	Ristin	koulusivut:	punainenristi.fi/koulusivut	
• RedNetin osastotoimisto (lomakkeet, työkalut, hallinto)
• Facebook: Finnish Red Cross Youth ja Punaisen Ristin Nuoret

Koulutuspolku

• Perehdytyspassi RedNetissä (johdanto Punaiseen Ristiin)
• Kouluyhteistyön infokoulutus
• Yhteisen lipun alla vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä -koulutus 
 (perustiedot Punaisesta Rististä ja osastosta)
• Promo-koulutuksen yhteinen osa ja promo-koulutuksen nuorisotoiminnan sisältöosa
• Piirin järjestämät tapaamiset ja koulutukset
• Osastofoorumit

Jos aikaa on
• Piirin järjestämä nuorten foorumi
• Valtakunnallinen nuorten vuosikokous (syksyisin) ja nuorten tapaaminen (keväisin)

• Toteuttaa järjestön kampanjoita ja keräyksiä yhdessä koulujen ja muiden 
 osaston vapaaehtoisten kanssa

• Laatia kouluyhteistyön toimintasuunnitelma, budjetti, toimintakertomus ja 
 tilastot yhdessä toimintaryhmien vetäjien kanssa

• Tehdä tiivistä yhteistyötä osaston nuorisotoiminnan yhteyshenkilön kanssa


