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Vapaaehtoiset toiminnan 
ytimessä 
Missä päin maailmaa tapahtuukin, 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat 

tapahtumien keskellä lievittämässä 

ihmisten kärsimystä.  

 

Vapaaehtoiset auttavat ja tukevat 

ihmisiä sekä edistävät terveyttä, 

hyvinvointia ja Punaisen Ristin arvoja.  

 

Vapaaehtoistoimintaa voi tehdä  

• ryhmässä, yksin tai 

kertaluontoisesti paikan päällä 

• verkossa 

• lahjoittamalla 

• vaikuttajana 

 

Vapaaehtoistoiminta on 

pyyteetöntä ja palkatonta apua ihmiseltä 

ihmiselle. Vapaaehtoistoiminta 

organisoidaan Punaisen Ristin 

paikallisosastossa, jonka tehtävä on 

tukea vapaaehtoisia ja järjestää heille 

tarvittavaa perehdytystä ja koulutusta. 

Vapaaehtoiset eivät korvaa 

ammattilaisten tekemää työtä, eivätkä 

viranomaisille tai työntekijöille kuuluvia 

tehtäviä. 

 

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset 

ovat vakuutettuja toiminnan aikana. 

 

Tietyissä vapaaehtoistehtävissä sitoudut 

vaitiolovelvollisuuteen. 

 

Suomen Punaisessa Ristissä emme 

hyväksy minkäänlaista häirintää, 

ahdistelua tai hyväksikäyttöä.  

 

 

Vedenpuhdistusharjoitus. (Joonas Brandt). 

 
 

 

Punaisen Ristin periaatteet 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaa 

seitsemän perusperiaatetta: inhimillisyys, tasapuolisuus, 

puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, 

yleismaailmallisuus ja ykseys. 

Eettiset ohjeet 
Suomen Punainen Risti nauttii suurta luottamusta kotimaassa 

ja kansainvälisesti. Vapaaehtoisena sitoudut Punaisen Ristin 

eettisiin periaatteisiin. 

 

Miten alkuun 
• Ilmoittaudu Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi luomalla 

profiili Oma Punainen Risti -järjestelmään. 

• Osallistu tiiviille Tervetuloa yhteiseen tarinaan -

perehdytyskurssille verkossa. 

• Lisätietoa vapaaehtoistoiminnasta: 

www.punainenristi.fi/tule-mukaan 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoisella on oikeus:  
• osallistua taitojensa, ikänsä ja kiinnostuksensa mukaisiin  

vapaaehtoistehtäviin Punaisessa Ristissä 

• saada tehtävään tarvitsemaansa koulutusta, tietoa, 

ohjausta ja tukea 

• saada toimia turvallisessa toimintaympäristössä 

• osallistua toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen  

• vaikuttaa Punaisen Ristin jäsenenä järjestön 

päätöksentekoon. 
 

 
 

 

Vapaaehtoisella on velvollisuus: 
• osallistua tehtävän edellyttämään 

perehdytykseen ja koulutukseen 

• toimia Punaisen Ristin arvojen, 

periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti  

• sitoutua toimintaan siltä osin, kun on 

sovitusti lupautunut 

• sitoutua tehtävän edellyttämään 

vaitioloon sekä järjestön sääntöihin ja 

toimintatapoihin 

• kertoa toiminnassa havaitsemistaan 

puutteista ja vaaroista yhteyshenkilölle. 

 
Lisätietoja: punainenristi.fi, facebook, instagram, twitter, punainenristi.fi/oma, rednet.punainenristi.fi.  
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Lisätietoa Punaisen Ristin 
vapaaehtoisuudesta:  
 

• Punaisen Ristin verkkosivut  
• Oma Punainen Risti -järjestelmä 
• Tervetuloa yhteiseen tarinaan -

perehdytyskurssi 
• Punaisen Ristin sivusto 

vapaaehtoisille eli RedNet 
• Perustiedot Suomen Punaisesta 

Rististä 
 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoisuuden käytännöt: 

 
• Turvallisuus Punaisen Ristin 

vapaaehtoistoiminnassa 
• Punaisen Ristin vapaaehtoisten 

vakuutukset 
• Punaisen Ristin vapaaehtoisten 

kulukorvaukset 
• Lasten kanssa toimivien 

vapaaehtoisten rikostaustan 

selvittäminen 
 
 

Vapaaehtoiset harjoittelevat vedenpuhdistusta Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa 

Tampereella. (Joonas Brandt).  
 

 

Linkit keskeisiin ohjeistuksiin ja linjauksiin: 
 

• Punaisen Ristin periaatteet  
• Punaisen Ristin eettiset ohjeet  

• Vapaaehtoistoiminnan linjaus  
• Punaisen Ristin seksuaalisen häirinnän vastainen 

linjaus  

• Punaisen Ristin yhdenvertaisuussuunnitelma 
• Punaisen Ristin toimintalinjaus 2021-2023 

• Punaisen Ristin säännöt 
 
 
 

 

 

 

 
Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa 

on mukana lähes 26 000 vapaaehtoista, joista 
6500 on alle 29-vuotiaita.  

 

 
SPR:n ensiavun päivystäjät päivystystehtävissä (Joonas Brandt) 

 
Seuraa meitä: punainenristi.fi, Facebook, Instagram, Twitter, punainenristi.fi/oma, rednet.punainenristi.fi.  
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