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Yhteisen lipun alla

- vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä Koulutuksen kesto 3 tuntia

Kurssirunko kouluttajalle

Kurssi on tarkoitettu uusille jäsenille, vapaaehtoisille ja työnteki-
jöille, jotka ovat aloittelemassa toimintaansa. Tavoitteena on, että 
kaikki vapaaehtoiset käyvät tämän kurssin ennen kuin aloittavat 
toimintansa. Tarkoituksena on varmistaa vapaaehtoisten ymmärrys 
omasta roolistaan, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Punaisen 
Ristin toimijana.

Kurssia ennen on suositeltavaa suorittaa perehdytyspassi. Myös 
suurelle yleisölle tarkoitettu Mitä merkin takana? - Punainen Risti 
tutuksi, on ollut mahdollisuus suorittaa ennen tätä.

Osasto (tai osastoalue yhdessä) järjestää tarpeen mukaan tai vä-
hintään kerran vuodessa, mielellään kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun uusia vapaaehtoisia on tullut osastoon. 

Kouluttajana toimii järjestökouluttaja tai jonkun muun sisällön kou-
luttaja tai työntekijä yhdessä promon tai jäsenmestarin kanssa.

Kurssin laajuus on 3 oppituntia. Kurssin voi toteuttaa
esimerkiksi 
• osaston yhteisenä tilaisuutena,
• ryhmäillassa tai 
• osana toimintamuodon peruskurssia, esim. ystäväkurssi  

Kurssin tarkoitus on
• tarjota kaikille vapaaehtoisille yhtenäiset perustiedot 
 järjestöstä, vapaaehtoisena toimimisesta ja tutustuttaa 
 toimimiseen omassa osastossa/toimintayksikössä.

• varmistaa laadukas Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta niin, 
 että kaikki vapaaehtoiset tuntevat Punaisen Ristin periaatteet
 ja toimivat niiden mukaisesti.

• taata kaikkien vapaaehtoisten pääsy tuen ja ohjauksen piiriin.
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Sisällön pääkohdat

• Perehdytys Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun
 liikkeeseen 
 – Mikä on Punainen Risti?
 o Punaisen Ristin historia ja ideologia
 o Punaisen Ristin tarkoitus, erityisyys, visio ja tehtävät
 o Periaatteet ja merkin käyttö
 o Organisaation rakenne ja rahoitus 

• Perehdytys vapaaehtoistoimintaan
 – Mitä tarkoittaa vapaaehtoisuus?
 o Punaisen Ristin ainutlaatuisuus vapaaehtoisjärjestönä 
  maailmassa
 o Vapaaehtoisten oikeudet ja velvollisuudet sekä
  vapaaehtoisen polku
 o Eettiset toimintaohjeet 
 o Jäsenyys ja jäsenedut
 o Koulutusjärjestelmä
 o Oma rooli toiminnassa (jokainen viestii Punaisesta Rististä, 
  vastuukysymykset, vakuutukset, kulukorvaukset)
 o vaikuttamismahdollisuudet

• Punaisen Ristin toiminta omassa osastossa ja toiminta-
 yksikössä 
 – Minkälainen on oma osastoni ja miten olen mukana sen 
 auttamisvalmiudessa? 
 o Osasto vastaa toiminnasta omalla alueellaan, mitä 
  toimintaa osasto tarjoaa?
 o Työnjako osastossa, osaston avainhenkilöiden esittely
 o Osaston auttamisvalmius ja vapaaehtoisen mahdollisuudet 
  olla siinä mukana
 o Osaston toimintamuodot ja yhteyshenkilöiden esittely
 o Miten jatkan vapaaehtoisena tästä eteenpäin!

Kurssimateriaali

Kouluttajan perusaineisto kurssin toteuttamiseen 
• Kouluttajan ohje
• Kurssiin liittyvät diasarjat löytyvät RedNetistä 
• Video tarina ajatuksesta (Löytyy youtubesta tai piiritoimistosta)
• www.punainenristi.fi

Kurssilaisille jaettava materiaali
• Jäsenesite
• Vapaaehtoisen opas
• Merkkiesite
• Osaston ja toimintamuodon esite

Lisämateriaalia kouluttajalle
(lainattavissa esim. piiritoimistosta)
• Soferinon muisto
• Kouluttajakoulutuksen yhteisen ja välineosan aineisto
• Toimintalinjaus 2011-2014
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SISÄLTÖALUE TAVOITE
Kurssin jälkeen osallistuja . . .

MENETELMÄT
(Vaihtoehtoiset)

AIKA
min.

ASENNETAVOITE
(Millä asenteella kouluttaja vie 
asiaa eteenpäin)

KOULUTTAJAN
AINEISTO

Kurssin avaus ja 
tutustuminen

… tunnistaa kurssin muut osallistu-
jat ja tietää kurssin tavoitteet.

• Tervetuloa vapaaehtoiseksi!

• Kurssin tavoitteet ja ohjel-
ma lyhyesti.

• Tutustumiskierros: Jokainen 
kertoo nimensä ja miksi 
päätti tulla juuri Punaiseen 
Ristiin.

15 Hienoa, että olemme saaneet 
paljon uusia tekijöitä edistä-
mään Punaisen Ristin sanomaa 
paikkakunnallamme!

Kouluttajan ohje

Kurssin ohjelma

OSA 1.  Mikä on Punainen Risti

• Punaisen Ristin historia ja 
ideologia

• Punaisen Ristin tarkoitus, 
erityisyys, visio ja tehtä-
vät

• merkki

• organisaation rakenne ja 
rahoitus

• kansainvälisen avustus-
toiminnan kaavio

... tuntee Punaisen Ristin liikkeen 
synnyn ja ideologian.

… tietää Punaisen Ristin erityisyy-
den, tarkoituksen ja tehtävät. 

... tuntee organisaation rakenteen 
karkealla tasolla

… tietää mitä toimintamuotoja 
SPR:llä on kotimaassa.

… tietää, miten toiminta rahoite-
taan.

… tuntee merkinkäytön ja luon-
teen.

... tietää Punaisen Ristin toiminnan 
rahoituslähteet

• Tarina ajatuksesta - dvd

• Luento / Tämä on Punainen 
Risti -diat

• Toimintalinjauksen talodia

20 • Emme ole yksin! Punai-
sen Ristin vapaaehtoisena 
olemme osa maailmanlaa-
juista auttamisverkostoa, 
jolla on oikeus saada ja 
antaa apua toisilleen.

• Punaisella Ristillä on eri-
tyinen valtioiden takaama 
valtuutus auttaa niin kon-
flikteissa kuin luonnon-   
onnettomuuksissa ja tehtä-
vä suojella merkkiä. 

• Tarina ajatuk-
sesta -dvd 
(löytyy Youtu-
besta)

• Tämä on Pu-
nainen Risti 
-kalvosarja

• Toimintalinjaus

• punainenristi.fi

• Punainen Risti 
toimii Suomes-
sa -aineisto

• Merkkiesite

• Punaisen 
Ristin toimin-
nan rahoitus             
-aineisto.
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SISÄLTÖALUE TAVOITE
Kurssin jälkeen osallistuja . . .

MENETELMÄT
(Vaihtoehtoiiset)

AIKA
min.

ASENNETAVOITE
(Millä asenteella kouluttaja vie asiaa 
eteenpäin)

KOULUTTAJAN
AINEISTO

... erottaa järjestön rahoituksen ja 
katastrofirahaston kartuttamisen 
toisistaan.

... ymmärtää riippumattomuuden 
periaatteen rahoituksessa

• Perusperiaatteet ... tuntee seitsemän periaatetta ja 
osaa soveltaa niitä Punaisen Ristin 
toiminnassa.

• Periaatteiden lyhyt esittely

• Yhdistä periaate ja selitys

• Pohdinta ryhmissä, joil-
le jaettu 1-2 periaatetta 
kullekin: Miten periaate 
näkyy käytännössä, kun 
toimii vapaaehtoisena.

20 • Punaisen Ristin auttamis-
valmius, mahdollisuudet 
ja luotettavuus perustuvat 
periaatteiden noudattami-
seen. Siksi on tärkeää, että 
periaatteita noudatetaan 
kaikessa toiminnassa.

Kouluttajan opas / 
yhteinen osa 

Tämä on Punainen 
Risti -kalvosarja

Punaisen Ristin ar-
vot ja periaatteet         
-aineisto

OSA 2. Mitä tarkoittaa vapaaehtoisuus?

• Punaisen Ristin ainut-
laatuisuus vapaaehtois-
järjestönä

• vapaaehtoisen ja järjes-
tön oikeudet ja velvolli-
suudet

• eettiset toimintaohjeet

• jäsenyys

… tietää olevansa osa suurta va-
paaehtoisten verkostoa.
... tuntee oikeutensa ja velvolli-
suutensa vapaaehtoisen polulla.
… tuntee järjestön eettiset toimin-
taohjeet.
… liittyy jäseneksi.
… tuntee koulutusmahdollisuu-
det ja tietää, miten koulutuksiin 
hakeudutaan.
… tiedostaa edustavansa järjestöä 
toimiessaan.

Viritykseksi: Mitä on vapaaeh-
toisuus? -tietovisa

Asioita voi käydä esimerkiksi va-
paaehtoisen polun avulla. Kuvaa 
polun askeleet seinälle ja käy se 
ensin yleisesti läpi.

Sen jälkeen luennon voi kiinnit-
tää eri askeliin.

45 Jotta vapaaehtoistoiminta olisi 
sujuvaa, on sovittu yhteisistä 
pelisäännöistä ja yhteisistä käy-
tännöistä.

Jokaisen vapaaehtoisen oikeus 
ja velvollisuus on pitää omat 
taidot ajan tasalla.

• Mitä vapaa-
ehtoisuus on 
-tietovisa

• Vapaaehtois-
toiminnan 
linjaus

• Vetoa! -vinkki-
vihko

• Jäsenesite
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SISÄLTÖALUE TAVOITE
Kurssin jälkeen osallistuja . . .

MENETELMÄT
(Vaihtoehtoiset)

AIKA
min.

ASENNETAVOITE
(Millä asenteella kouluttaja vie asiaa 
eteenpäin)

KOULUTTAJAN
AINEISTO

• koulutusjärjestelmä

• oma rooli toiminnassa

• vastuu, vakuutukset, 
kulukorvaukset

• vaikuttamismahdollisuu-
det

… tietää vastuunsa ja olevansa 
vakuutettu.
… tuntee vaikutusmahdollisuuten-
sa järjestössä.

Ryhmäkeskustelu eettisistä 
toimintaohjeista: Miksi on tär-
keää, että niitä noudatetaan? 
Jäikö joku mietityttämään?

Punaisessa Ristissä on monen-
laisia mahdollisuuksia toimia ja 
lupa oppia uutta esim. vaihtaa 
tehtäviä.

Vapaaehtoisena vaikutat!

• Jäsenyysdiat

• Kulukorvaus-
suositus

• Koulutusjärjes-
telmän kuvaus

OSA 3. Minkälainen on oma osastoni ja miten olen mukana sen auttamisvalmiudessa?

• osaston toiminnan esit-
tely ja vastuuhenkilöt

• osaston organisaatio 
henkilöittäin 

• osaston auttamisval-
mius

• osaston tiedotuskana-
vat

• muut tärkeät käytän-
nön asiat

... tuntee työnjaon osaston eri 
luottamushenkilöiden ja työyksi-
köiden kesken.

… tietää, mitä osaston auttamis-
valmius tarkoittaa ja miten siihen 
voi päästä mukaan.

… näkee oman paikkansa organi-
saatiossa.

Luento osaston toimintamuo-
doista käytännönläheisesti tai 
eri vastuuhenkilöt esittelevät 
oman toimintaryhmänsä tai teh-
tävänsä ja miten siihen voi tulla 
mukaan.

Osaston valmiudesta vastaava 
vapaaehtoinen esittelee osaston 
valmiussuunnitelman yleisellä 
tasolla ja kertoo, miten osaston 
valmiuteen pääsee mukaan.

Esitellään osastossa käytössä 
olevat viestintätavat.

Osaston tulevat tapahtumat, 
koulutukset jne.

45 Osasto on yksikkö, johon kuulun 
ja joka vastaa toiminnasta omal-
la alueellaan.

Osasto toimii paikkakunnalla niin 
arkena kuin onnettomuuden tai 
katastrofin sattuessa.

Voin halutessani liittyä osaston 
hälytysvalmiuteen ja saada sitä 
varten koulutuksen.

On tärkeää, että olen kirjautu-
nut RedNetiin. Sitä kautta saan 
tietoa.

• Kouluttajan 
opas / yhtei-
nen osa

• Tämä on Pu-
nainen Risti 
-kalvosarja

• Punaisen Ristin 
organisaatio ja 
päätöksenteko 
-aineisto

Todistukset ja kurssin päätös 5


