
 

 

                       KOULUYHTEISTYÖ 

PUNAINEN RISTI MUKAAN OPETTAJIEN KOULUTUSPÄIVIIN (ns. veso-päivät) 

Opettajien koulutuspäivissä mukana oleminen on oiva tapa tavata opettajia ja kertoa heille mm. Punaisen 

Ristin ilmaisista oppimateriaaleista. Tarjoamalla helposti käyttöön otettavia ja laadukkaita 

oppimateriaaleja tuemme kouluja niiden kasvatustehtävässä ja viemme samalla inhimillisyyden sanomaa 

eteenpäin myös lapsille ja nuorille. Teemme samalla myös Punaisen Ristin ja sen toiminnan näkyväksi 

uusille auttajien sukupolville. 

Monet opettajat eivät vielä tiedä ilmaisista materiaaleistamme, ja siksi niistä kertominen onkin erityisen 

tärkeää. Veso-päivässä voi olla opettajia yhdestä koulusta tai opettajia kaikista kaupungin tai alueen 

kouluista. Usein päivä koostuu erilaisista luennoista, työpajoista sekä messuosastoilla vierailusta. 

Suurimmissa veso-tapahtumissa on tuhansia osallistujia. Veso-päivät ajoittuvat yleensä syyslukukauteen 

ja lauantaille. 

Tavoite veso-tapahtuman ns. ständillä/messupisteellä: 

• Antaa opettajille tietoa Suomen Punaisen Ristin oppimateriaaleista. 

• Jakaa kouluoppaita. Jos opettaja ei halua paperista kouluopasta, kannustaa häntä 

tutustumaan koulusivuihimme www.punainenristi.fi/koulusivut tai www.rodakorset.fi/skolor. 

• Kannustaa opettajia tilaamaan koulujen uutiskirjeemme ja kerätä mahdollisimman paljon 

uusia tilaajia: http://spr.punainenristi.fi/uutiskirje_koulut. Uutiskirjeitä on kaksi erilaista: 

alakoulun ja yläkoulun/toisen asteen kirje.  

Mukaan pisteelle: 

• Kouluoppaita (kolmelle eri kouluasteelle omansa: alakoulu, yläkoulu ja toinen aste). Oppaita 

voi tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta ilmeiseksi.  

• Ota pisteelle mukaan jotakin jaettavaksi esim. karkkeja, heijastimia tms.  

• Tabletti, jonka kautta opettajat voivat tilata uutiskirjeen ja/tai paperi ja kynä, johon he 

täyttävät uutiskirjeen tilausta varten nimen ja s-postin + merkinnän tilaavatko alakoulun 

kirjeen vai yläkoulun/toisen asteen kirjeen (valmis pohja olemassa, liite).  

Lisäksi, jos mahdollista: 

• Lukukuu ja Päivätyökeräys -kortit/esitteet (voi laittaa myös kouluoppaan väliin: lukukuu 

alakoulun oppaan väliin ja päivätyökeräys yläkoulun oppaan väliin).  

• Piirin ja/tai osaston paikallisen toiminnan esite.  

• Punainen Risti roll up tms.  

Huom!  

• Esitteitä ei kannata olla matkassa liian monenlaisia. Tärkeintä on olla mukana kouluoppaita. 

• Jos joku kiinnostuu vapaaehtoistoiminnasta tai kysyy vierailijaa koululle, on näihin 

kysymyksiin hyvä etukäteen varautua.  

• Jos tapahtuma on pääkaupunkiseudulla, Turussa tai Tampereella kerro myös Nuorten 

turvataloista ja niiden toiminnasta.  

• Veso-päivässä ei tehdä varainhankintaa (poikkeuksen voi tehdä ainoastaan Nälkäpäivän 

viikolla). Jos tapahtuma on alkusyksystä, voi kouluja toki kannustaa mukaan Nälkäpäivään.  

http://www.punainenristi.fi/koulusivut
http://www.rodakorset.fi/skolor
http://spr.punainenristi.fi/uutiskirje_koulut


 

 

Oppimateriaalit 

Punaisen Ristin opetusmateriaalit käsittelevät globaaleja teemoja ensiavusta 

yhdenvertaisuuteen ja sodan säännöistä ystävyyteen. Opettajat voivat hyödyntää 

teemojamme normaalien oppituntien lisäksi erityisesti oppiainerajat ylittävässä laaja-

alaisessa opetuksessa ns. monialaisissa päivissä/viikoissa.  

Ennen veso-päivää tutustu etukäteen koulusivuihin www.punainenristi.fi/koulusivut tai 

www.rodakorset.fi/skolor ja kouluoppaisiin! Kaikki materiaalit löytyvät koulusivuilta 

suoraan tai linkillä.  

 

Muutamia nostoja materiaaleista 

Riskien keskellä  

Globaalikasvatusaineisto digitaalisella alustalla, kaikki kouluasteet erityisesti yläkoulu. Suomeksi, 

ruotsiksi ja englanniksi. www.riskienkeskeskella.fi  

 

Kiehumispiste  

Yhdenvertaisuus: keskusteluaineisto vihapuheesta ja suomalaisuudesta, 9. luokka ja toinen aste. 

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

 

Sodassakin on säännöt  

Täysin uudistunut, digitaalisella alustalla oleva oppimateriaali sodan oikeussäännöistä, 9.lk ja 

toinen aste sekä aikuisopiskelijat.  

Suomeksi https://showcase.cloubi.com/web/site-190684/state-jurdeobqgircytzr/front-page 

Ruotsiksi https://showcase.cloubi.com/web/site-206401/state-jurdgmrqgqrcytzr/front-page 

 

Osaa Auttaa!  

Ensiapuopetuksen tueksi alakouluun ja yläkouluun. Suomeksi ja ruotsiksi.  

 

Auta Eppua!  

Ensiapuopetuksen tueksi esiopetukseen ja alkuopetukseen eli 1-2.lk. Suomeksi ja ruotsiksi.  

 

Jos ees joku tajuis!?  

5. oppitunnin helposti käyttöön otettava kokonaisuus ystävyydestä ja kaveritaidoista, 5-9.lk. 

Suomeksi ja ruotsiksi.  

 

Kumikoulu  

Seksuaaliterveyden oppimateriaali yläkouluun ja toiselle asteelle. Suomeksi ja ruotsiksi.  

 

Lukukuu 

Lukemiseen kannustava, varainhakinnallinen kokonaisuus alakoululaisille. Suomeksi ja ruotsiksi.  
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