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Maailman muutokset lisäävät hätää ja avun tarvetta: 
ilmastonmuutos, pandemia, sota ja yksinäisyys. Punaisessa Ristissä
ymmärrämme, että jokainen voi tarvita apua ja tukea. Olemme
luotettava auttaja myös muuttuvassa maailmassa.

Näemme kaikki ihmiset yhtä arvokkaina ja kykeneväisinä.
Toimintamme ilahduttaa ja tuo toivoa sen parissa kohtaaville. 

ALKUSANAT



Uudistuva 
Punainen Risti



Toimimme rohkeasti
yhdenvertaisen maailman ja
inhimillisten arvojen puolesta. 
Tässä tehtävässä kaikki voivat
olla mukana.



Tuomme toivoa
ja iloa

Toimintamme
ilahduttaa sen parissa
kohtaavia. 

Tuomme iloa ja toivoa
yhteiskunnalle
toiminnalla ja tiedolla. 

Otamme mukaan

Näemme kaikki ihmiset yhtä
arvokkaina ja kykeneväisinä. 
Kutsumme kaikki mukaan
toimintaan.

Ymmärrämme, että jokainen
voi tarvita tukea ja apua. 

Kuvastomme ja tarinamme
kohtelevat kaikkia
yhdenvertaisina ja tuovat
aktiivisesti esiin
moninaisuutta. 

Olemme ajassa kiinni

Seuraamme ympäröivää
maailmaa paikallisesta
näkökulmasta. 

Olemme nopein toimija
myös, kun avun tarve ja
muoto muuttuvat. 

TOIMINTAAMME JA VIESTINTÄÄMME OHJAAVAT YHDISTÄVÄT PIIRTEET



Olemme rohkeita

Olemme rohkeita
kohtaamaan ihmisen. 

Olemme rohkeita
toimimaan.

Puolustamme rohkeasti
arvojamme. 

Olemme tukena
kriiseissä.

Olemme empaattisia

Toimimme aina
asiantuntevasti.

Kohtaamme toinen
toisemme
empaattisesti. 

TOIMINTAAMME JA VIESTINTÄÄMME OHJAAVAT YHDISTÄVÄT PIIRTEET



Punaisen Ristin brändin tärkein
elementti on rohkea kohtaaminen ja
luottamuksen rakentaminen eri
toimijoiden välillä. 

Toimimme paikallisesti.

Viestintä ja kohtaamiset toteutetaan
toisia kunnioittaen, yhdenvertaisesti ja
vastuullisesti.

Pidämme huolen, että ilmaisu on 
ymmärrettävää ja selkeää.



Yhdistämme avun tarvitsijat ja 
avun antajat. Kriiseissä näiden 
roolit voivat vaihdella. Punaisen 
Ristin arvot ja toimintaperiaatteet 
eivät muutu.



Käytännön 
esimerkkejä



VISUAALINEN IDENTITEETTI / KOOSTE



Sovellus-
esimerkit

Pystyformaattia
käytetään
esimerkiksi
sosiaalisen median 
storyissa.

VISUAALINEN IDENTITEETTI



Sovellus-
esimerkit

Kampanja-
materiaaleissa
käytetään design-
fontteja ja logolle
jätetään runsaasti
tilaa

VISUAALINEN IDENTITEETTI



Sovellus-
esimerkit

Lehti-ilmoitukset: 
Materiaaleissa näkyy
kohtaaminen ja
rohkeus, jotka ovat
brändin ydin. 

Logo pysyy mukana
materiaaleissa, jotka
julkaistaan muualla
kuin Punaisen Ristin
omissa kanavissa.

VISUAALINEN IDENTITEETTI



“Kaikkia 
autetaan, kaikki 
huomioidaan, 
ketään ei jätetä.”

Johan Heino, vapaaehtoinen

“Kun hoidetaan 
ihmisten hätää, 
täytyy ajatella, 
että olisi siinä 
itse.”

Terhi Heinäsmäki,
avustustyöntekijä

VUOROSANOJA KOHTAAMISEEN



Mikä tarina rohkeasta kohtaamisesta 
sinulle tulee mieleen? 

POHDITTAVAA



Mieti, missä kohtaa avun ketjua sinä olet? 

Miten vahvistat sitä?

POHDITTAVAA



Miten pääsen alkuun?



Voit tarttua toimeen

Tutustu brändiohjeeseen, jonka saat aineistopankista. 
Voit myös ladata erilaisia pohjia viestintää varten
koneellesi, jotta ne ovat valmiina, kun osastollasi tai 
piirilläsi on tiedotettavaa. 

Kysymyksiin vastaa
keskustoimiston aineistoryhmä: 
aineistot@punainenristi.fi



Voit tarttua toimeen

Mitä sinä kertoisit vapaaehtoisuudesta?
Kokeile viestintää ja kerro kavereillesi omalla some-
tililläsi millaista vapaaehtoisuus on. Mikä kohtaaminen
tai tehtävä on motivoinut sinua tai tuntunut mukavalta?

Käytä #vapaaehtoisuus

Kysymyksiin vastaa
keskustoimiston aineistoryhmä: 
aineistot@punainenristi.fi



Sirpa Solehmainen,

varainhankinan 
johtaja

Merja Tummunki,

viestinnän 
palvelupäällikkö

Keskustoimisto

aineistot@punainenristi.fi


