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Tervetuloa mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi! 

Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä ja 
maailman suurin ja tunnetuin humanitaarinen avustusjärjestö.  
Punainen Risti perustettiin Suomeen vuonna 1877 ja tällä hetkellä se toimii  
yli 90 000 jäsenen ja noin 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin.  
 
Teemme vapaaehtoistyötä ja järjestämme kursseja ympäri Suomea piireissä 
ja paikallisosastoissamme. Toimintamme jakaantuu 12 piiriin ja 500 
osastoon. Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto sijaitsee Helsingissä.  
Punaisen Ristin ylin päättävä elin on joka kolmas vuosi kokoontuva 
yleiskokous, johon osastot lähettävät edustajansa. 

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa 
monipuoliseen tehtäväkenttäään kuuluu muun muassa ensiapukoulutus, 
ystävätoiminta, keräykset, nuorten auttamiseen keskittynyt työ sekä 
pakolais- ja monikulttuurisuustoiminta. Punaisen Ristin kautta pääset 
mukaan toimintaan joka vaikuttaa sinun ja muiden hyvinvointiin. 

Punaisen Ristin toiminta perustuu seitsemään periaatteeseen: Inhimillisyys, 
Tasapuolisuus, Puolueettomuus, Riippumattomuus, Vapaaehtoisuus, Ykseys 
ja Yleismaailmallisuus. Nämä periaatteet ohjaavat kaikkea Punaisen Ristin 
toimintaa, niin katastrofeissa, kriiseissä kuin arjessa. Ne rohkaisevat 
välittämään ihmisistä, kunnioittamaan heitä ja auttamaan apua tarvitsevia 
riippumatta heidän etnisestä taustastaan, uskonnostaan, asemastaan tai 
poliittisista mielipiteistään. 

Osastoissa vapaaehtoisvoimin tehty työ luo pohjan toiminnallemme,  
joten panostuksesi on meille tärkeä! Kiitos siitä!

ANTOISIA HETKIÄ PUNAISEN RISTIN PARISSA!

Mikään ei ole vapaaehtoisuutta vahvempaa!
Ilman teitä moni asia jäisi tekemättä ja moni ihminen kohtaamatta!



Monikulttuurinen toiminta Punaisessa Ristissä

Monikulttuurisuus ja moninaisuus kuuluvat kaikkeen Punaisen Ristin 
toimintaan. Punaisen Ristin toiminta lähtee aina ihmisten avun ja tuen 
tarpeesta. Jotta Punainen Risti pystyisi  
tavoittamaan kaikki apua tarvitsevat ihmisryhmät,  
sen toiminnan ja vapaaehtoisten on peilattava yhteiskunnan 
monikulttuurisuutta.  

Rohkaisemmekin maahanmuuttajia tulemaan aktiivisesti mukaan 
toimintaamme liittymällä Punaisen Ristin paikallisosastoihin,  uusilla 
suomalaisilla on uusia näkökulmia ja voimavaroja osastojen työhön. 
Yhteistyötä kannattaa tehdä erityisesti maahanmuuttajien omien  
yhdistysten kanssa. Oma innostus tarttuu myös toisiin.  

Ihmisten erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen arvojen tuntemus on 
hyödyllistä, mutta tieto ja ymmärrys syntyvät ennen kaikkea vuorovaikutuksen 
kautta. Erilaisuutta ei pidä liioitella tai omia ennakkoluulojaan pelätä niin, että 
maalaisjärki unohtuu. Kulttuurien erityispiirteet myös rikastuttavat kaikkia 
osapuolia.

Lisätietoa monikulttuurisesta työstä löydät Helsingin ja Uudenmaan piirin 
nettisivuilta (monikulttuurinen toiminta) ja voit ottaa suoraan yhteyttä 
piiritoimistoon ja kysyä lisää:

pakolais- ja monikulttuurisuustyön suunnittelija  
Vesa Kukkamaa, puh 040 541 6359, vesa.kukkamaa@redcross.fi
 
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä  
Doinita Negruti, puh. 0400 723 985, doinita.negruti@redcross.fi.



Aktiivina monikulttuurisessa vapaaehtoistoiminnassa

Toiminta vaihtelee eri osastoissa ja osaston hallitus koordinoi alueensa 
vapaaehtoistoimintaa. Riippuen osastosta, voit toimia aktiivisena 
vapaaehtoisena muun muassa ensiapuryhmässä tai vastaanottokeskuksessa, 
toimia ystävänä maahanmuuttajalle, olla mukana kielikerhoissa opettamassa 
suomea tai ruotsia, olla vetäjänä maahanmuuttaja miesten/naisten ryhmissä, 
auttaa maahanmuuttajalapsia läksykerhoissa, olla mukana kansainvälisessä 
klubissa tai – kahvilassa. 

Vapaaehtoisilla on merkittävä asema suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden 
lisäämisessä sekä tietysti ystävinä ja kotoutumisen tukena. Punainen Risti 
haluaa maahan muuttaneiden ja kantaväestön tutustuvan toisiinsa ja 
kehittävän yhteistuumin monikulttuurista kotiseutua.  
Vapaaehtoistoiminta on mitä parhain keino kohdata – ja kotoutua! 

Kuten suomalaiset eivät maahanmuuttajatkaan ole yhtenäinen joukko, vaan 
ihmisillä ja ryhmillä on erilaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Siksi 
tarvitaan monenlaista toimintaa. Osallistumista voi estää se, että ei vielä 
tunne riittävästi uuden kotimaan toiminatatapoja.



Vapaaehtoisena vastaanottokeskuksessa 

Punaisen Ristin vapaaehtoistyö on tärkeä osa vastaanottokeskuksen toimintaa, 
sillä tuetaan vastaanottokeskuksen asiakkaiden arkea ja mahdollistetaan 
arvokkaat kontaktit suomalaisiin. Voit toimia esimerkiksi lasten leikkiryhmän 
ohjaajana, kokkikerhon vetäjänä tai osallistua retkien ja juhlien järjestelyyn. 

Vastaanottokeskuksessa noudatetaan sovittuja sääntöjä, jotka ovat 
muotoutuneet käytännön kokemusten myötä hyväksi havaituiksi 
toimintatavoiksi. Nämä säännöt on tarkoitettu tukemaan vapaaehtoisten 
toimintaa ja edistämään yhteistyötä henkilökunnan kanssa.  
Avoin säännöllinen yhteydenpito henkilökunnan ja vapaaehtoisten välillä 
ehkäisee väärinkäsitysten syntymistä. 
 
Vastaanottokeskuksessa toimivan Punaisen Ristin vapaaehtoisen tulee muun 
muassa olla täysi-ikäinen ja hänellä on salassapitovelvollisuus, eli asiakkaan 
tietoja ja asioita ei käsitellä muissa yhteyksissä. 

Vapaaehtoisena kansainvälisessä klubissa

Kansainväliset klubit ovat uusi toiminnanmuoto Punaisen Ristin 
monikulttuurisuustoiminnassa. Klubilla pääset tutustumaan uusiin kulttuureihin 
ja ihmisiin. Pääset harjoittamaan suomen kieltä keskustelemalla, pelaamalla, 
retkille osallistumalla ja kokkaamalla – viettämällä aikaa rennosti yhdessä. 
Klubitapaamiset ovat yhdessäoloa ja toiminnallinen tapa suomen kielen 
ja toistemme kulttuurin oppimiseen. Kaikki ovat tervetulleita toimintaan, 
aikaisempaa kokemusta tai erityistä kielitaitoa ei vaadita. 



Monikulttuurisen toiminnan aloittaminen 

Mikäli osastollasi ei vielä ole monikulttuurista toimintaa on sinulla oiva 
tilaisuus aloittaa se. Järjestä vaikka illanvietto johon kutsut monikulttuurisesta 
toiminnasta kiinnostuneet ihmiset. Pyydä apua osastoltasi järjestelyissä, voit 
esimerkiksi pyytää vapaaehtoisen kouluttajan kertomaan Punaisen Ristin 
työstä. Muista mainostaa tapahtumaa eri paikoissa esimerkiksi perhepuistoissa, 
kouluissa ja etnisissä kaupoissa. Toimintaryhmät tekevät oman suunnitelman 
toiminnasta ja siihen tarvittavista varoista osaston hallitukselle. 

• Korosta järjestelmällisesti Punaisen Ristin avoimuutta kaikille ihmisille.

• Korosta julkisesti uskonnollista, poliittista ja  

   kulttuurista puolueettomuutta.

• Kerro, että Punainen Risti ja Punainen Puolikuu  

   ovat yksi ja sama järjestö.

• Anna selkeää ja oikeaa tietoa toiminnasta.  

   Älä lupaa sellaista, mitä et voi pitää.

• Käytä viestinnässä tarvittaessa eri kieliä tai ainakin selkokieltä.

• Kerro osastosi muusta vapaaehtoistoiminnasta kaikissa  

   mahdollisissa tilaisuuksissa, myös maahanmuuttajille.

• Kerro järjestöstä kaikille ikäryhmille.

 
MUISTILISTA MONIKULTTUURISEEN VIESTINTÄÄN



Punaisen Ristin vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet

Punaisen Ristin kaikilla vapaaehtoisilla on samat oikeudet ja velvollisuudet.

Vapaaehtoisella on oikeus:
- valita mihin toimintaan osallistuu. 
- tarvitsemaansa koulutukseen, tietoon, ohjaukseen ja tukeen.
- osallistua toiminnan suunnitteluun ja jäsenenä vaikuttaa 

päätöksentekoon.
- turvalliseen toimintaympäristöön.
- saada arvostusta. 

Vapaaehtoisella on velvollisuus:
- toimia Punaisen Ristin periaatteiden, SPR:ssä hyväksyttyjen 

suuntaviivojen ja sääntöjen mukaisesti.
- sitoutua toimintaan siltä osin kun on vapaaehtoisesti ja sovitusti 

lupautunut.
- tiedottaa toiminnassa havaitsemistaan puutteista ja vaaroista.
- sitoutua kulloinkin tehtävän edellyttämään vaitioloon.

Punaisen Ristin tarjoamat koulutukset

Punaisessa Ristissä sinulla on myös mahdollisuus kouluttaa itseäsi.  
On suositeltavaa että käyt Punaisen Ristin peruskurssin aloittaessasi 
toimintaa, näin saat tietoa järjestöstä jossa toimit ja kuulet lisää muista 
mahdollisista koulutuksista.  
 
Voit muun muassa kouluttautua ystävätoiminnan kurssin kautta ystäväksi 
maahanmuuttajalle tai vaikka vanhukselle. 
Ystävä-vapaaehtoistoiminnan peruskurssi antaa hyvät perustiedot sosiaaliseen 
tukemiseen vapaaehtoistoiminnassa.  
 
Humanitaarisen oikeuden peruskurssi antaa sinulle lisätietoa sodan 
oikeussäännöistä ja Punaisen Ristin erityisasemasta sodan uhrien 
auttamisessa, ensiapukurssit antavat sinulle valmiuksia toimia hätätilanteissa.  
 
Punainen Risti järjestää myös MOD -koulutusta (moninaisuus – 
oivallus - dialogi). Koulutus on tarkoitettu ryhmien ohjaajien ohella 
kaikille, jotka haluavat kehittää taitojaan monikulttuurisuuden 
ymmärtämisessä. Koulutuksesta saa menetelmiä ja ideoita myös 
monikulttuurisuuskasvatukseen. 

Lisätietoa kursseista saat omalta osastoltasi, piiritoimistosta,  
piiritoimiston ”Tässä ja Nyt” -osastotiedotteesta sekä piirin nettisivuilta.

Kun aktiivisesti koulutat itseäsi, kehität osaamistasi Punaisen Ristin 
vapaaehtoisena. Silloin sinun on helpompi kertoa toisille mahdollisuuksista 
Punaisessa Ristissä.



 

MUISTILISTA VAPAAEHTOISTOIMINNAN VETÄJÄLLE

• Haastattele vapaaehtoiset ja arvioi heidän kykynsä yksilöllisesti.

• Määrittele vapaaehtoistehtävät: mitä tehtäviin kuuluu,  

   kauanko ne vievät aikaa, mitä ne vaativat?  

   Selvät rajat auttavat pitämään vapaaehtoisroolin kirkkaana.

• Arvioi kunkin vapaaehtoisen kanssa yhdessä, mitkä tehtävät  

   vastaavat parhaiten hänen taitojaan ja kiinnostustaan.

• Käy vapaaehtoisen kanssa läpi odotukset, oikeudet  

   ja velvollisuudet tehtävässä. Varmista, että vapaaehtoinen tietää,  

   keneltä hän voi saada tukea.

• Järjestä ryhmätapaamisia vapaaehtoisille. Tapaamisissa voi käsitellä  

   sovittuja teemoja sekä keskustella kokemuksista yhdessä.  

   Niihin voi myös järjestää koulutusta.

• Järjestä vapaaehtoiselle tarvittaessa työpari.  

   Se voi helpottaa vapaaehtoistoiminnan aloittamista.

• Sovi vapaaehtoisten kanssa selkeästi toiminnanohjauksesta:  

   kehen he voivat ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa?  

   Toiminnanohjaajana ongelmatilanteissa voi toimia  

   myös osaston ulkopuolinen henkilö.  

   Myös kunnalta voi saada tukea vapaaehtoisryhmille.

• Selvitä, kuka piiritoimistossasi voi olla osastonne  

   tukena maahanmuuttajatoiminnassa.

• Hyväksy, etteivät kaikki ihmiset sovi kaikkiin tehtäviin.

Toiminnan vetäjälle 

Pidä aktiivisesti yhteyttä oman osastosi monikulttuurisen toiminnan 
yhdyshenkilöön tai osastosi puheenjohtajaan. Saat häneltä tarvittaessa 
neuvoja ja apua. Toiminnanvetäjän tulee pitää tilastoa omasta toiminnasta, 
josta kootaan vuosittain osaston yhteinen toimintatilasto.



Punaisen Ristin Liitto ja Komitea
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto (Liitto)

Kansallisten yhdistysten keskusjärjestönä toimii Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto (IFRC). 
 
Liitto johtaa järjestön avustustoimintaa rauhanajan katastrofeissa, esimerkiksi 
luonnonmullistuksissa. Se johtaa myös järjestön kehitysyhteistyötä ja tukee 
uusia ja heikoimpia kansallisia yhdistyksiä

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (Komitea)

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) on järjestön itsenäinen, 
kokonaan sveitsiläinen elin. Komitea johtaa järjestön avustustoimintaa sodissa 
ja selkkauksissa.

Punaisen Ristin kansainvälinen konferenssi

Koko organisaation korkein päättävä elin on neljän vuoden välein kokoontuva 
konferenssi, jossa tehdään aloitteita humanitaarisen oikeuden kehittämiseksi.

 



Punaisen Ristin viralliset merkit

Punainen Risti ei ole pelkästään Punaisen Ristin liikkeen tunnus. Se on myös 
maailmanlaajuisesti tunnustettu suojamerkki, joka suojaa konfliktitilanteissa 
valtuutettuja avustustyöntekijöitä, lääkintälaitoksia ja -kuljetuksia, niiden 
henkilökuntaa ja potilaita.

Virallisia merkkejä on kolme; Punainen Risti, Punainen Puolikuu ja Punainen 
Kristalli. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun tunnusten rinnalle järjestön 
viralliseksi tunnukseksi hyväksyttiin vuonna 2005 Punaisen Kristallin merkki. 
Merkin tarkoitus on olla uskontojen ja kulttuurien kannalta neutraali.

Liittyminen Punaiseen Ristiin

Olethan jo liittynyt Punaisen Ristin jäseneksi. Jäsenenä saat muun muassa 
10 % alennusta koulutuksista tai ne ovat ilmaisia sinulle. Saat myös tietoa 
järjestön toiminnasta: Avun maailma-lehti ja 12–28 -vuotiaille Spray -lehti. 
Samalla tuet oman osastosi toimintaa kuin myös koko Punaista Ristiä. 
Jäsenmaksu vuonna 2011 aikuiset 20 euroa ja nuoret, alle 29-vuotiaat, 10 
euroa.  Mikäli et vielä ole liittynyt voit liittyä osoitteessa  
www.punaineristi.fi tai sähköpostilla jasenrekisteri@punainenristi.fi. 

Lisätietoa Punaisesta Rististä ja monikulttuurisesta työstä:
 

•	Oman osastosi yhteyshenkilö 

•	 Lue ”Tässä ja nyt” – osastotiedote piirin kotisivuilta, tai tilaa se omaan 
sähköpostiisi. Tiedotteesta saat ajankohtaista tietoa koulutuksista ja 
tapahtumista. Tilaukset tiedottaja Tuula Korhoselta,  
tuula.korhonen@redcross.fi.

•	Helsingin ja Uudenmaan piirin monikulttuurisuustoiminnan sähköinen 
tiedote ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Lisätietoja saat Doinita Negrutilta, 
doinita.negruti@redcross.fi.



Punaisen Ristin toiminta perustuu seitsemään periaatteeseen: 

 

Kansainvälinen Punainen Ristin, Punaisen Puolikuun 
ja Punaisen Kristallin liike on yleismaailmallinen. Sen 
kansalliset yhdistykset ovat tasavertaisia ja niillä on 
yhtäläiset velvollisuudet auttaa toinen toistaan. 

Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä 
pelkästään avun tarpeen, ei kansallisuuden, rodun, 
poliittisen mielipiteen tai yhteiskunnallisen aseman 
perusteella. Se antaa etusijan niille, jotka ovat 
suurimmassa hädässä. 

Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin, 
Punaisen Puolikuun tai Punaisen Kristallin yhdistys, 
joka on avoin kaikille maan kansallisille ja ulottaa 
toimintansa koko maan alueelle. 

Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta 
ja auttaa kaikkia uhreja Punainen Risti pidättäytyy 
kannanotoista vihollisuuksien yhteydessä eikä 
milloinkaan sekaannu poliittisiin, aatteellisiin, 
uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin.

Punainen Risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka toiminta 
on kaikin tavoin pyyteetöntä. 

Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset 
yhdistykset toimivat humanitaarisissa tehtävissä 
oman maansa hallitusten apuna ja ovat maansa 
lainsäädännön alaisia, niiden tulee säilyttää 
itsemääräämisoikeutensa niin, että ne voivat aina 
toimia Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti. 

Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen 
kaikin tavoin on Punaisen Ristin tärkein tehtävä ja 
toiminnan päämäärä. Sen tavoitteena on suojella 
elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se edistää ihmisten 
välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja 
pysyvää rauhaa. 



Lisätietoa aiheesta löydät pakolais- ja monikulttuurisuustoiminnan aktiivien sivuilta 
osoitteesta: http://www.redcross.fi/aktiivit/monikulttuurinen_toiminta/
- sivuilta löytyy muun muassa seuraavat esitteet:
o Moninaisuus alkaa meistä, vinkkejä monikulttuuriseen vapaaehtoistoimintaan. 
o Pakolais- ja monikulttuurisuustoiminnan yleisesite.
o Kotoutumisen tukena -opas vapaaehtoisille.

Toimittaja Hilkka Koppanen   
Piirrokset Fabrizio Scarpati

2010 

 VIHKONEN VAPAAEHTOISELLE MONIKULTTUURISEEN TOIMINTAAN


