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Pikaperehdytys osaston tiedottajalle

Tiedottajan rooli

Tiedottajana edistät osastosi maksutonta näkyvyyttä. Tiedottamisen tavoittee-
na on, että mahdollisimman moni tietää, että paikkakunnallasi on Punaisen Ristin 
osasto ja että toimintaan voi tulla mukaan. Hyvin näkyvä ja aktiivisesti tiedottava 
osasto saa lisää vapaaehtoisia, lahjoittajia ja yhteistyökumppaneita. Sujuva viestin-
tä on edellytys osaston toiminnalle. 

Tiedottajana toimit yhteistyössä osaston hallituksen ja toimintaryhmien kanssa. 
Puheenjohtaja on osaston virallinen äänitorvi ja siten tärkeä yhteistyökumppani-
si. Jos ei toisin ole sovittu, puheenjohtaja edustaa osastoa ulospäin. Tiedottajana 
koordinoit osaston viestintää, mutta voit ottaa avuksesi vapaaehtoisia eri toimin-
taryhmistä.  

Käytännössä vastaat tiedottajana muun muassa siitä, että osasto viestii oleellisis-
ta asioista avoimesti, ajoissa ja luotettavasti niin sisäisesti omalle väelle kuin ulos-
päin suurelle yleisölle, viranomaisille ja muille yhteistyökumppaneille. Samalla luot 
osastoosi myönteistä viestintähenkeä ja varmistat, että viestintä nähdään osasto-
si toimijoiden keskuudessa keinona saavuttaa tärkeitä asioita: esimerkiksi uusia tai 
entistä innostuneempia vapaaehtoisia tai toiminnan tukijoita. 

Tukea tiedottajalle antavat

• Osaston hallitus ja puheenjohtaja
• Osaston sihteeri, jäsenmestari, keräysjohtaja, toimintaryhmien vetäjät ja mahdollinen 

promo, joilla kaikilla voi olla oma sovittu roolinsa osaston viestinnässä
• Piirin osastolle nimeämä kummi
• Keskustoimiston viestintäyksikkö

Tehtävät

Tärkeimmät
• Suunnitella osaston viestintää yhdessä hallituksen ja toimintaryhmien vetäjien 
 kanssa
• Päivittää osaston RedNet-sivuja ja pitää huolta, että sieltä löytyvät tiedot osaston 
 toiminnasta ja tärkeistä yhteyshenkilöistä
• Huolehtia siitä, että jäsenet saavat tietoa osaston toiminnasta esimerkiksi jäsen-
 kirjeellä tai sähköpostilla
• Olla yhteydessä mediaan ja tiedottaa kampanjoista ja osaston tapahtumista
• Huolehtia, että osaston viestinnän ja esimerkiksi toimitilojen ilme noudattaa 
	 valtakunnallista	graafista	ohjeistusta	
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Tärkeää tietoa

1. Tutki nämä tarkkaan:

• Millä erotumme eduksemme – osasto viestii 
(2013)

• Kriisiviestintä kuntoon (2013)
• Viestinnän	työkalu	(graafiset	ohjeet	ja	logot	

sekä mallipohjia mm. esitteiden ja esitysten 
tekemiseen)

• RedNetin viestintäryhmä: ohjeita mm. kuva-
pankin käyttöön, sosiaalisen median hyö-
dyntämiseen ja tiedotusvälineiden kanssa 
toimimiseen

• RedNetin kampanja-ryhmä
• Oman alueesi Tässä ja Nyt -järjestötiedotteet

Koulutuspolku

2. Tästä voi olla apua: 

• Avun Maailma -järjestölehti

• Piirien/keskustoimiston RedNet-koulutukset ja muut viestintäkoulutukset, joita järjes-
tetään tarpeen mukaan – kysy mahdollisuutta koulutukseen omasta piiristäsi

• Perehdytyspassi RedNetissä (johdanto Punaiseen Ristiin)
• Yhteisen lipun alla – vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä (perustiedot Punaisesta 

Rististä ja osastosta)
• Lippu korkealle! – avaimet aktiiviseen osastotoimintaan (osaston tehtävät)

Jos vielä on aikaa
• Luoda osastolle oma sivu/ryhmä Facebookiin tai muihin sosiaalisen median 
 kanaviin ja hyödyntää tätä osaston viestinnässä 
• Toimia osaston valokuvaajana 
• Luoda yhteyksiä muiden osastojen tiedottajiin, vaihtaa kokemusta ja osaamista
• Verkostoitua alueen viranomaisten, paikallismedian ja muiden toimijoiden kanssa 

ja parantaa näin osaston mahdollisuuksia saada viestintä mahdollisimman hyvin 
esille 


