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Punaisen Ristin hälytysryhmät 
Talo palaa! Voi kun vois auttaa! Hei, mutta, mähän voin! 
Mitä mä voisin tehdä ennen kuin se syttyy, mä voin auttaa kun se palaa ja mä voin olla tukena kun 
pelastustoimet on ohi. 
 
Sinua tarvitaan Punaisen Ristin hälytysryhmässä! Tule oppimaan ensiapua, ensihuoltoa ja henkistä tukea - niitä 
taitoja tarvitaan Punaisen Ristin hälytysryhmässä. 
 
Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu 
Haluatko auttaa hätätilanteissa, vaikkapa kadonneen etsinnässä? Viranomaiset tarvitsevat avukseen 
vapaaehtoisa, jotka osaavat toimia joukkona toivotulla tavalla – Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu eli Vapepa 
tarjoaa heille sellaisen. Tule kuulemaan ja kokeilemaan mitä kaikkea teemme. Löytyykö Vapepan kymmenistä 
jäsenjärjestöistä joku, joka tarjoaa juuri sinulle sopivaa toimintaa! 
 
Pärjäisitkö häiriötilanteessa 72 tuntia omin avuin? 
Oletko koskaan miettinyt, mitä tapahtuu jos sähköt katkeavat? Tiedätkö keskeisimmät asuinympäristösi riskit? 
Miten riskien toteutuminen vaikuttaisi päivittäiseen elämiseesi? Voiko riskeihin varautua?  Kenen vastuulla 
varautuminen on? 
 
Opi ensiapua pelin avulla 
Ensiapua voi oppia myös pelaamalla! Tule mukaan pelaamaan InAction! hätäensiapupeliä ja johdata 
joukkueenne voittoon. Pelissä joukkueenne toimii ensiapuryhmänä, jonka tehtävä on selvittää erilaisia 
ensiaputaitoja vaativia tilanteita annettujen ohjeiden avulla. Pelialustana toimii interaktiivinen seppo-
pelialusta, jossa suoritetut tehtävät mm. kuvataan, videoidaan tai äänitetään.  
 
Riskien keskellä – Miten Suomen Punainen Risti antaa kansainvälistä apua? 
Työpajassa käsitellään Suomen Punaisen Ristin kansainvälistä apua. Mitä apua Suomen Punainen Risti voi 
tarjota Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeeseen kuuluville sisaryhdistyksille? Miten Suomen Punainen 
Risti käynnistää katastrofiapuoperaation ja mikä kansainvälisessä katastrofiavussa on tärkeää? Miten sinäkin 
voit hankkia avustustyöntekijälle tärkeää osaamista ja milloin voit hakea Suomen Punaisen Ristin 
avustustyöntekijäkurssille? 
 
Verkkoystäväksi yksinäiselle 
Työpaja sisältää Punaisen Ristin verkkoystävätoiminnan koulutuksen, jonka suoritettuaan osallistujien on 
mahdollista lähteä verkkoystäviksi saman ikäiselle yksinäisyyttä kokevalle. Työpajassa saa perustiedot 
verkkoystävätoiminnasta ja vapaaehtoisena ystävänä toimimisesta sekä yksinäisyydestä yhteiskunnallisena 
ongelmana. Työpajan alaikäraja on 16v.  
 
Rohkeaa vaikuttamista ja viestintää 
Tiesitkö, että jo Punaisen Ristin perustaja Henry Dunant teki vaikuttamistyötä kun sai muut ihmiset mukaan 
perustamaan maailmanlaajuisen järjestön? Työpajassa käsitellään mitä rohkea vaikuttamistyö on, miksi sitä 
tehdään ja miten. Osallistujat saavat myös lyhyen oppimäärän miten pysäyttää ohikulkijan kadulla tai torilla 
kertoakseen Punaisen Ristin toiminnasta eri rekrytointitilaisuuksissa. Tämän jälkeen lähdetään kaupungille 
tekemään vaikuttamistyötä yhdessä.  
  


