
PUNAINEN RISTI JA MEDIA

Miten tiedotusvälineiden
kanssa toimitaan?

Ketä saa kuvata?

Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa 
on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman 
siellä liikkuvien ihmisten suostumusta. 
Tavallisissa Punaisen Ristin vapaaehtois-
ten järjestämissä tapahtumissa tämä ei 
tietenkään ole ongelma, mutta hälytys- ja 
ensiaputilanteissa lehti- tai tv-kuvaajan 
läsnäolo voi olla haasteellisempaa.

On hyvä muistaa, että ulkotiloissa, 
jossa liikkuu onnettomuuden yhteydessä 
uhreja, heidän omaisillaan ja vapaaeh-
toisia, journalisteilla on yleensä oikeus 
haastatella ja kuvata ketä tahansa. Jos 
uhria tai muuta henkilöä kuvataan vasten 
hänen tahtoaan, kannattaa kuvaajaa pyy-
tää kohteliaasti toimimaan toisin.

Laki estää toimittajia ja kuvaajia toimi-
masta ainoastaan julkisrauhan ja kotirau-
han suojaamissa paikoissa. Julkisrauha 
suojaa esimerkiksi virastoja, tuotanto-
laitoksia ja liikehuoneistoja. Kotirauha 
estää journalisteja toimimasta esimerkiksi 
asunnoissa, asuntojen rappukäytävissä ja 
pihoilla.

Eli jos ensiapua annetaan julkisella 
paikalla, sitä saa kuvata. Mutta sisälle 
Punaisen Ristin ensiaputelttaan toimittaja 
ja kuvaaja eivät voi tulla ilman lupaa.

Journalistien vapauden vastapainona 
on tarkat eettiset säännöt, joita myös 
yleensä noudatetaan. Säännöissä rajoite-
taan muun muassa järkyttyneen ihmisen 
haastattelemista ja uhrien kuvaamista.

Mediaan liittyvissä kysymyksissä voitte lähestyä piirin työntekijöitä 
sekä Punaisen Ristin tiedottajia.
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Tiedotusvälineet
tukevat työtämme

Positiivinen julkisuus mediassa edistää 
Punaisen Ristin auttamistyötä. Tiedotus-
välineet ovat erinomainen kanava esitellä 
Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa kan-
salaisille ja saada näin uusia auttaia rivei-
himme. Lisäksi tavoitamme median kautta 
lahjoittajia ja yhteistyökumppaneita.

Punaisella Ristillä ja medialla on yhteiset 
intressit, mikä luo yhteistyölle hyvän poh-
jan: tiedotusvälineet haluavat kiinnostavaa 
sisältöä, ja me voimme tarjota sitä. Yhteis-
työtä tiedotusvälineiden kanssa kannattaa-
kin tehdä aina kun mahdollista, esimerkiksi 
erilaisten tapahtumien, harjoitusten, koulu-
tusten ja hälytysten yhteydessä.

Miten media kiinnostuu meistä?

Ajankohtaiset aiheet kiinnostavat mediaa.
Ystävänpäivä on erinomainen ajankohta pu-
hua ystävätoiminnasta ja rasisminvastaisella 
viikolla voi kertoa siitä, miten Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset tukevat maahanmuuttajien 
kotoutumista meidän paikkakunnallamme.

Paikallislehtiin ja -radioihin kannattaa olla
yhteydessä hyvissä ajoin.
Punaisen Ristin viikolla osasto järjestää toi-
mintaa esittelevän tempauksen paikallisen 
S-marketin pihalla. Soita ja kutsu toimittajat
paikalle ja kerro tapahtuman sisällöstä jo
edellisellä viikolla.

Tiedotteet ovat hyvä tapa lähestyä mediaa.
Tehokas tiedote on napakka teksti, jonka 
toimittaja saa sähköpostiinsa. Kesän festari-
päivystystiedotteessa 
voi olla tiivis kuvaus 
siitä, mitä ensiapupäi-
vystäjät ja päihdetyön 
vapaaehtoiset festa-
reilla tekevät. Lisäksi 
toimittajat voi kutsua 
ajamaan kondomiajo-
kortin. Muistathan lait-
taa tiedotteen loppuun lisätietoja antavan 
vapaaehtoisen nimen ja kännykkänumeron!

Haastateltavat ovat jutun ydin.
Mieti valmiiksi, kuka osaa kertoa jutun 
kannalta mielenkiintoisista kokemuksista. 
Operaatio Nälkäpäivä saa paikallislehdessä 
enemmän palstatilaa, jos jutussa on kiin-
nostava haastateltava. Hän voi olla ensim-
mäistä kertaa mukana oleva tai jo kolmatta-
kymmenettä kertaa keräävä konkari. Omista 
auttamiskokemuksistaan puhuva ensihuol-
lon vapaaehtoinen tai katastrofialueelta 
palannut avustustyöntekijä voivat kertoa, 
miten kerätyt rahat käytetään.

Haastattelun antaminen

• Haastatteluun kannattaa valmistautua.
Mieti, mitä toimittaja todennäköisesti
kysyy ja mieti, mitä haluat kertoa.

• Jos haastattelupyyntö tulee yllättäen,
etkä koe olevasi siihen valmis, pyydä
itsellesi hiukan valmistautumisaikaa.

• Vastaa kysymyksiin vain Punaisen
Ristin näkökulmasta eli kerro, miten
Punainen Risti on auttanut ja mikä
sinun roolisi on ollut.

• Jos et osaa vastata toimittajan kysy-
 mykseen, älä arvaa vastausta, vaan

etsi hänelle ihminen, joka tietää 
asiasta enemmän.

• Jos toimittajalla ei ole taustatietoja
asiasta, josta hän on tekemässä juttua,
voit ohjata hänet järjestön verkko-

 sivuille osoitteeseen www.punainen-
 risti.fi.

• Lehtijutun voi pyytää luetavaksi ennen
julkaisua, mutta voit korjata siitä vain
selkeät asiavirheet. Toimittajan näke-

 myksiin tai jutun sävyyn et voi puuttua.

Hälytykset hoituvat työnjaolla

Hälytystilanteessa tiedotuksen päävastuu on 
viranomaisilla. He kertovat medialle onnetto-
muuden taustoista, tapahtuneesta ja pelas-
tustoimista. Me kuitenkin voimme – ja meidän 
kannattaa – kertoa medialle omasta roolistam-
me ja toiminnastamme.

Hälytystilanteessa on tärkeintä sopia 
tarkasti, kuka toimittajayhteistyöstä vastaa. 
Hälytysten aikana haastattelut hoitaa ennalta 
tiedotusvastaavaksi sovittu henkilö, jotta häly-
tystilanne sujuisi mahdollisimman jouhevasti ja 

jotta toimittaja saa Punaisen Ristin toiminnasta 
täsmällistä ja ajantasaista tietoa. Hälytysten 
ulkopuolella jokainen vapaaehtoinen voi kertoa 
toimittajalle omasta vapaaehtoistoiminnastaan 
ja omasta roolistaan hälytysryhmässä. 

Jos juuri sinä et anna toimittajalle haastatte-
lua, ohjaa toimittaja eteenpäin ennalta sovitun 
mukaisesti. Muistathan, että kerromme toimitta-
jalle ainoastaan Punaisen Ristin toimista ja että 
olemme vaitiolovelvollisia esimerkiksi auttajien 
yksityisyyteen liittyvissä asioissa.

Meillä ja 
medialla

on yhteiset
intressit.




